
1. A talajvízre vonatkozó ismereteink fejlődése

A talajvízre vonatkozó ismereteink ősrégiek, mégis nagyobb területre 
kiterjedő összefüggő és oknyomozó talajvízkutatásokra nálunk és külföl
dön is csak a legutolsó évtizedekben került sor. Az ipari forradalmat nyo
mon követő technikai fejlődés a múlt század közepe óta a felszíni vizek 
hasznosítása terén nagyarányú építkezésekre vezetett és a felszíni vizek 
rendszeres tudományos tanulmányozását is elősegítette. A felszín alatti 
vizek nagyobbarányú létesítményekkel való kihasználása újabb keletű, 
és ennek megfelelően tudományos kutatásuk is nagy lépéssel mögötte jár 
a felszíni vizekének.

A földfelszín alatti vizek sokfélék. Vízföldtani szempontból mélység, 
eredet, minőség szerint csoportosíthatjuk őket. Természetes előbukka
násuk, a hideg és meleg források helye, ősrégi telepítő erő. Az emberi fej
lődés kezdeti korszakában már mesterségesen is feltárták őket ásott, sőt 
fúrt kutakkal. Az ókori öntöző-kultúráknál (Kína, Mezopotámia, Egyip
tom) a kutak nemcsak vízellátási célt szolgáltak, hanem a talajvízállás 
magasságát, a nyugalmi vízszintet, a vízállásváltozásokat, vízjárást is 
figyelték bennük.

Az ásott kutak rendszerint a felszín alatti első víztartó szintet, az ún. 
talajvizet tárják fel, de Kínában és valószínűleg Kis-Ázsiában, Iránban, 
Egyiptomban, Algériában és más területeken is, régóta ismerik a fúrt 
kutakat, amelyek a felszínközeli víztartó réteget — mint minőségileg vagy 
mennyiségileg meg nem felelő vizet szolgáltatót — kizárják és mélyebb 
víztároló réteget csapolnak meg. Európában mélyebb furatú kutakat csak 
a X II—X III. században kezdenek mélyíteni, rohamos elterjedésük ideje 
a X IX —X X . századra esik.

Jól körülhatárolt, nagyobb üledékgyűjtő medencékben, ahol víztartó 
és vízrekesztő üledékek váltakozva, nagy vastagságban halmozódtak fel, 
nagyobb mélységben olyan nyomás alatt van a víz, hogy a fedőrétegek 
átütése után a felszín fölé szökik. Ezeket a kutakat nevezték el artézi 
kutaknak Artois francia tartományról, ahol Európában először létesítettek 
ilyen kutakat. Igen megkedvelték ezeket azokon a nagy alföldeken, ahol 
a talajvíz a felszín közelében van, de mennyisége kevés és minősége rossz. 
Nálunk az első artézi kutat 1830-ban Ugodon fúrták, a másodikat 1832-ben
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Sz é c h e n y i I s t v á n  furattá Csórón. Nagyobb lendületet a kútfúrás Z sig -  
m o n d y  V ilmos tevékenységével vett. A harkányi és alcsúti fúrások után 
1869— 1878-ig lemélyítette a 970 m mély budapesti városligeti kutat. 
E sikeres fúrások nyomán gyorsan szaporodtak a hasonló fúrások, különö
sen Alföldünk délkeleti részén, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely vidé
kén, olyannyira, hogy később a túlsűrűn mélyített artézi kutak egymás 
vizét szívták el és egyes víztároló rétegek kimerüléssel fenyegettek. Az 
artézi kút-építő tevékenységet korlátozni kellett.

A kútfúrások során igen sok esetben találtak olyan nyomás alatt 
álló artézi vizet, amely felemelkedett ugyan a furatban, de nem érte el 
a felszínt, nem szolgáltatott «kiömlő» vizet. Ez is ugyanolyan eredetű és 
természetű víz, mint a kiömlő víz és kis nyomáskülönbségek, esetleg helyi, 
domborzati adottságok vagy helyzeti különbségek (a medenceperemekhez 
való közelség, a tengerszint feletti magasság, a hidrosztatikus nyomás, 
a vízadó és vízrekesztő rétegek elhelyezkedése, a víznek gázzal való telí
tettsége) szabják meg az emelkedés viszonylagos magasságát. A felszín 
fölé nem szökő vizet szolgáltató mélyfuratú kutakat negatív artézi vagy 
szub artézi kutaknak nevezzük.

A szabadtükrű talajvíztartó réteg alatt nem teljesen összefüggő víz
rekesztő rétegekkel elválasztva több olyan víztartó réteget találunk az 
Alföldön, amelyeknek vize vegyi összetételében, hőmérsékletében, szárma
zásában a talajvízhez áll közelebb és nem a mélyebbről feltörő, nagyobb 
nyomás alatt álló artézi vízéhez. Ez a víz már gyenge nyomás alatt áll, de 
nyugalmi szintje rendszerint a szabadtükrű talajvíz szintjével megegyezik. 
Számtalan szivattyús kutat telepítettek rá, különösen az Alföld peremein. 
Elkülönítésük a talajvíztől és a mélyebbről fakadó artézi víztől nehéz.

A különböző mélységben elhelyezkedő vízfajtákat elsősorban keletke
zésük, elhelyezkedésük szerint igyekeztek a vízföldtanban egymástól el
választani. Talajvíz alatt klasszikus értelemben az első vízrekesztő réteg 
felett elhelyezkedő vizet értjük, amelyet főleg a felszínről beszivárgó csapa
dék táplál. A nagy mélységből származó ún. juvenilis víz eredetét a 
magmatikus gőzök lecsapódásával, a kőzetek kiizzadásával, víztelenedésé- 
vel — dehidratációjával — magyarázzuk. A kettő között az üledékes 
kőzetekbe bezárt, nyomás alá került vizet rétegvíznek, telepvíznek nevez
zük. Egy részüknél feltételezzük a felszíni vízzel, csapadékvízzel való 
érintkezést, más részüknél (mélységi, profundus vizek) nem. Külön nevet 
kapott a hegyvidékek szilárd kőzeteinek hasadékvize és a mészkő járatai
nak és hasadékainak karsztvize, bár ez — egyes esetekben — mint nyomás 
alatt nem álló és csapadékból táplálkozó vízféleség, a talajvíz csoportjába 
tartoznék. A sokasodó megfigyelések arra mutatnak, hogy egyrészt a 
mélyebb elhelyezkedésű vizet is táplálhatja a felszínről beszivárgó víz, 
másrészt a talajvíz is kaphat utánpótlást alulról, mélyebb rétegekből, 
amelyeket a felszín felé hézagos zárórétegek fednek el. A származás és a 
föld mélyében való vízmozgás kérdése nincs még kellőképpen tisztázva. 
E tudományos bizonytalanság a felszín alatti vizek gyakorlati hasznosí
tására is kihat, mert a földkéregbe zárt víz utánpótlódásának és eredeté-
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nek kérdése a vízgazdálkodásban döntő fontosságú. Az egyes tájakon folyó 
részletes kutatások és megfigyelések mellett széleskörű általános tanulmá
nyokra van szükség ahhoz, hogy a földkéregben mozgó víz fajtáit, azok 
tulajdonságait, származását és átalakulását jobban megismerjük. Hazánk
ban a felszín alatti vizek származásával és földtani osztályozásával Ho- 
ru sitzk y  F e r e n c , P ávai-V a jn a  F e r e n c , Süm eg h y  J ó zsef , Szádeczky-  
K ardo ss  E l e m é r , T e l e g d i-R oth K á r o l y , V itális Sá n d o r , W e szelszk y  
Gy u l a  foglalkoztak (-48, 111, 153, 156, 162, 18«, 187).

Az ország jelentős részét tevő rossz talajvizű síksági területeken 
bármily rohamosan terjedt is el a mélyfuratú kutak építése nyomán az 
artézi víz hasznosítása, az ország népességének közel fele még ma is talaj
vizet iszik és talajvízkutakból szerzi maga és állatai, valamint háztartása 
számára a használati vizet, talajvízkútból öntözi a ház körüli kertet. 
Az Áll. Földtani Intézetben 1950—1955-ben országosan vízföldtanilag tér
képezett területen (nem teljes terület) 1 030 042 ásott kutat és 15 965 fúrt 
artézi kutat tartanak nyilván.

A talajvíz és a nagyszámú ásott kút mezőgazdasági népességünk vízel
látásában, sőt egész mezőgazdasági, ipari tervgazdálkodásunkban ma is döntő 
szerepet játszik.

A talajvíznek azonban egyéb jelentősége is van. Legelsőnek 
említendő az, hogy a mezőgazdasági termelés helyes irányításának 
számolnia kell a talajvíz átlagos mélységével és a talajvíztükör rend
szeres ingadozásával. Különböző gazdasági növényeink különböző mély
ségre eresztik le gyökereiket és különböző vízigényüek. Alföldünkön, külö
nösen a Duna—Tisza közén nagy területek vannak, ahol a talajvíztükör 
a nyári száraz időszakban is 1—1,5 m mélyen helyezkedik el a felszín alatt. 
Vannak viszont olyan területeink is, különösen a Tiszántúlon, ahol 8—10 
méternél mélyebben találunk csak talajvizet. A mezőgazdasági növények 
helyes kiválasztása mellett főleg a gyümölcsös-, a szőlő- és erdőtelepíté
seknél kell a talajvízmélységre különleges tekintettel lennünk. Az erdészet 
volt nálunk is a talajvízmegfigyelés egyik első megszervezője az árvíz- 
védelem és belvízlevezetés szervei mellett.

Az öntözéseknél is fontos szerepet játszik a talajvíz. A mi folyóvízben 
szegény alföldi területeinken több helyen lehet és kell számolni ásott 
kutakból való öntözéssel. A folyókból való öntözés nagy csatornaépítése
ket kíván, a messziről való vízvezetés sok párolgási veszteséggel is jár.

Az öntözőcsatornák vezetésénél is fontos a talajvízmélység, minőség 
és a talajvízjárás ismerete. Ha a csatornák belevágnak a talajvíztartó 
rétegbe és nincsenek burkolva, az öntözővíz pótlást kaphat a talajvízből, 
esetleg nem kívánatos minőségűt. De el is viheti a nem szigetelt vízvezető 
réteg az öntözőcsatorna vizét.

Az árvizek elleni védekezés és a belvízrendezés feladatainak ellátásá
nál a talajvízmozgások figyelése és azok törvényszerűségeinek felderítése 
nem mellőzhető. Egyes árvizes esztendőkben a kiáradó folyóvízhez hasonló 
nagy károkat okoz a feltörő talajvíz, amely az elöntött területeken a víz 
beszivárgását megakadályozza és maga is a pusztító ár segítőtársául



G
szegődik. A talajvízmozgásnak a csapadékkal és a felszíni vizek mozgásá
val való kapcsolata mai napig ki nem vizsgált probléma. Ennek a fontos 
kérdésnek a megoldásához első lépésként a talajvíz mélységét és ennek 
a földtani és domborzati viszonyokkal való összefüggését kell részletesen 
megismerni. A belvizek jelentkezési helyének, a talajvíz feltörési helyei
nek kinyomozása, levonulásuk megfigyelése hidrológiai vagy hidrografiai 
feladat; értelmezésük, a helyes és eredményes védekezés ellenük csak föld
tani ismeretek segítségével oldható meg.

Hosszú és éles vitákat folytattak vízügyi szakemberek és gazdák a század
forduló körül és után évtizedekig az Alföld kiszárításáról, a belvízlevezető 
csatornahálózai esetleges káros hatásairól. Az európai távlatban is nagysza
bású alföldi lecsapolások, a folyószabályozás és belvízrendezés nagy müvét 
alapjaiban támadta meg az a vád, hogy e munkálatok az amúgyis száraz éghaj
latú Alföldet még jobban kiszárították és a szikesedés kiterjedésére vezettek. 
E súlyos vádakra a magyar vizimérnöki kar képviselői igen érzékenyen vála
szoltak és számos tanulmányban, előadásban védték meg a vízrendezők munkájá
nak hasznosságát. De éppen ezek a viták és a felhozott érvek és bizonyítékok 
megmutatták, hogy csak a talajvízviszonyok részletes megismerése és orszá
gos áttekintése ad alapot arra, hogy ehhez a kérdéshez is megcdapozottan és 
nem helyi tünetek kiragadásával, hanem általános érvénnyel szólhassunk 
hozzá.

Alföldjeinken folytatott minden apróbb és nagyobb építkezési tevé
kenységünknél számolni kell a talajvíz mélységével, minőségével és szint
jének ingadozásával. Minden talajmechanikai vizsgálat alapvető kérdése 
közvetlen a felszín alatti rétegek anyagának a vízzel szemben való 
viselke dése. A különböző mélységben alapozott műtárgyakat és környéküket 
elsősorban a talajvíz teszi próbára. E téren is — éppúgy, mint a mezőgaz
dálkodásnál, öntözésnél és ivóvízellátásnál — a víz jelenléte és mozgásai 
mellett igen fontos a víz összetételének, oldott sóinak ismerete is és az olda
tok töménysége, vagyis a víz oldott hordaléka.

A talaj víz viszonyok és talajvíz vegyi összetétele fontos szerepet játszik 
a szikesedés jelenségénél. A szikesedést Alföldünkön terjeszkedni látjuk. 
A kiszárítással kapcsolatos vitákban az Alföld elszikesítését vádként 
emlegették a túlzott lecsapoló tevékenység ellen. A szikesedés oka nem a 
felszíni csapadékvíz bepárolódásában rejlik. A szikesedés alulról, a talajvíz
ből táplálkozik. A fiatal, teljesen elegyengetett és finomszemcséjű homok
liszttel, iszappal fedett öntésterületeken a talajvíz a felszínközeli víz- 
rekesztő réteg hasadékain, repedéshálózatán át a felszínig nyomul és 
szintje a párolgás folytán évszakosán erősen ingadozik. A lösziszap finom 
szemcséi között a hajszálerekben igen lassan mozgó talajvíz bepárlódik, 
oldott sóinak nagy részét lerakja és a felszínközeli rétegeket eltömíti, el- 
szikesíti.

Az Alföld iparosítása az amúgy is felmerülő vízellátási problémát 
— amely a talajvíz csekély hozamában és kedvezőtlen minőségében 
jelentkezett — igen kiélezte. Nagyobb ipari üzemek telepítésének az Alföl
dön legtöbb helyen nem a hajtóanyag vagy nyersanyaghiány, hanem a víz-



7
hiány a legfőbb akadálya. Sokszor a tudatlanság, nemtörődömség, kontár
kodás, a megfelelő elővizsgálat hiánya az oka az áldatlan állapotnak. Ügy
szólván minden ipari üzem legnagyobb mennyiségben vizet fogyaszt. 
Szükséges a víz az energiafejlesztéshez, hűtéshez, mosáshoz, alap- vagy 
keverékanyagnak és a munkások szükségleteire. Minősége is fokozottan 
fontos. A legtöbb esetben mélyebb víztartó rétegeket kell megcsapolni az 
igények kielégítésére, de éppen e további víztartók kímélése, teljesítő képes
ségük fenntartása és kihasználásuk költségessége kívánja meg, hogy min
denütt elsősorban a talajvizet használjuk fel, ahol csak lehet.

Az ipar nagyarányú fejlődése odavezetett, hogy az élelmiszerekkel 
való ellátás mellett a vízellátás kérdése is egyre inkább központi kérdésévé 
válik a világgazdaságnak. Most olyan irányban haladunk, hogy a szükséglet 
rohamos növekedésével felvetődik a rendelkezésünkre álló vízkészletek elég
telensége, további kiaknázhatóságuk problémája. Ez a kérdés országunkkal 
együtt a világ sok más szélsőséges és száraz és erősen benépe
sedett területét érinti.

Hazánkban a talajvízállás rendszeres megfigyelésére az árvíz- 
veszélyes és belvizes területeken — tehát Kisalföldünk és Alföldünk jelen
tős részén — került sor. Az észleléseket azonban csak helyi érdekek szerint 
és a veszélyes időkben végezték. A múlt század közepe óta megindult 
nagyszabású folyószabályozó, árvízmentesítő és belvízlecsapoló munkák 
során a talajvíz mozgásának megfigyelése fokozottabb jelentőséget nyert. 
Az árvízmentesítő társulatok sok, rendszeresen figyelt talajvízkutat ta r
to ttak fenn. Az észlelések adatait azonban országosan nem gyűjtötték 
össze és időben nem értékelték ki.

Az erdőtelepítések és különösen Alföldünk fásítása tette szükségessé 
más vonalon a talajvíz mélységének nagyobb területen való kutatását. 
Az erdőtelepítések helyének kiválasztásánál a talajszelvényt és talajvizet 
feltáró kutató aknákat mélyítenek le. A különböző feltárási időpontokban 
kapott talajvízszintek mozgásának figyelésére pedig figyelő-kúthálózatot 
szerveztek az erdészeti hivatalok és kutató intézetek. Nálunk a soproni 
Erdészeti Kutató Intézet őrzött gyűjteményében sok értékes talajvízszint 
adatot (56).

Az országosan nagy kiterjedésű árvízmentesítési és erdészeti talajvíz
megfigyelés mellett csak elszigetelten, egyes pontokon, nem a szükség
letek és a vízföldtani adottságok figyelembevételével folyt az országban 
a talajvízmozgás megfigyelése egyes mintagazdaságokban, kertészeti, mező- 
gazdasági iskolák telepein, talajtani kutató állomásokon, vízműveknél, 
egyéb üzemekben.

A múlt század 60-as, 70-es éveiben hazánkban megindult rendszeres 
földtani kutatás és térképezés feladata lett volna alföldi területeinken a 
talajvíz helyzetének, mélységének, minőségének és a felszín alatti mélyebb 
víztartó rétegekkel való összefüggésének országos tanulmányozása. Sajnos, 
az osztrák geológusok, akiknek első földtani térképeinket köszönhetjük, 
— és meg kell mondani, hogy az akkori időhöz mérten korszerű és jó tér
képeket szerkesztettek — az Alföldet részletesen nem térképezték, innen
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nem maradt ránk olyan gazdag földtani anyag, mint hegyvidékeinkről, 
Dunántúlunkról. Később, a századforduló körül megindult magyar föld
tani térképezés is elhanyagolta az Alföldet. Földtani tennivalót csak a 
hegyvidéken láttak, ahol akkori értelemben egyedül voltak ásványi nyers
anyagok várhatók és ahol a földfelszín, a földkéreg fejlődésének, alakulásá
nak széles időskáláját ölelik fel a felszínen levő kőzetek, tehát tudományos 
szempontból is sok a tanulmányozni való.

Alföldjeinken ezekben az időkben egyedül mezőgazdasági talajtani 
megfigyeléseket láttak szükségesnek. Nemzetközi viszonylatban is ez volt 
a helyzet és éppen a talajtan gyors fejlődése az olyan nagy alföldi terüle
tekkel bíró országokban, mint Oroszország, az Északamerikai Egyesült 
Államok, Németország, India, volt ösztökélője a magyar talajtani kutatás
nak, amely a századforduló utáni években a nemzetközi fejlődéssel lépést 
tartott. (Lásd T reitz  P é t e r , T imkó I m r e , I n k e y  B é l a , G üll V ilm os, 
később B allen eg g er  R ó bert  és K r e y b ig  L ajos munkásságát és tér
képeit.)

Az agrogeológiai térképezés — ahogy akkor ezt nálunk nevezték — 
a kutatások, fúrások során a talajvízszint helyzetének megfigyelésére is 
kiterjeszkedett, de a talajvízszintről összefüggő térképeket nem szerkesz
tettek, a felvételi lapokon a talajvízmélységet rendszeresen nem tüntet
ték fel. Lényeges lépést tett ezen a téren előre K r e y b ig  L a jo s , a két világ
háború közötti időben volt a Földtani Intézetben a talajtan művelője és a kor
szerű talajtérképezés megszervezője. Az 1930-as évek végén sikerült meg
indítania az Alföld 25 000-es méretű talajtani térképezését. Az ő talajtér
képei főleg termeléstechnikai célokat szolgáltak és elsősorban talajkémiai 
viszonyok feltüntetésére törekedtek. A talajok fizikai tulajdonságai és 
kémiai jellemzői mellett K r e y b ig  feltüntette a talajvízszint mélységét is. 
A talajvíz-adat több fúrásból egy-egy azonosnak ítélt területre jellemzőnek 
megállapított szint volt, nem adott összefüggő képet a vízszint elhelyez
kedéséről, nem számolt az egyes kisebb tájakon belül is előforduló szám
talan változattal, eltéréssel, mégis első kísérlet volt országos áttekintést 
adni a talajvízmélységről és a talajvízszint és talaj kifejlődés közötti össze
függésről.

A talaj térképező fúrások azonban sekélyek voltak. A talajvíz szintjéig 
ritkán hatoltak le, így a belőlük merített kép nem is lehetett teljes és meg
bízható. A talajvíz helyzetére, arra, hogy a talajvíztükör nincsen-e nyomás 
alatt, milyen vastag a talajvíztároló réteg, milyen a vízrekesztő réteg fel
színének domborzata, milyen vízutánpótlás, vízáramlás lehetséges stb., 
a talajtérképek és szelvények nem adhattak választ. Ezt csak a víztartók 
földtani feltárása és — a mi viszonyaink között — legalább 10—20 m-ig, 
egyes területrészeken 20—50 m-ig hatoló fúrások tisztázhatják. A talaj víz
viszonyok részletes térképezésének tehát az alföldi területek részletes föld
tani térképezésével kell együtthaladnia.

Ez a földtani térképezés magában is igen sürgős volt. Amint fent 
kifejtettem, alföldi területeink, vagyis 1918 utáni országterületünk nagyobb 
részén, egyáltalán nem került még sor rendes földtani célú térképezésre.
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A századeleji talajtani térképek még földtani szemléletből indultak ugyan 
ki, de a KREYBiG-féle talajtérképek elsősorban agrokémiai térképek voltak, 
termeléstechnikai célt szolgáltak, a földtani alappal — sajnos — szakítot
tak. Gyakorlati szempontok diktálták ezt és ezek a szempontok annak
idején kétségtelenül indokoltaknak, helyeseknek látszottak. Ámde a föld
tani alap és a talajrétegek anyakőzeteit is feltáró földtani szelvények a 
talajviszonyok és talajalakulás helyes megismerése szempontjából is szük
ségesek. Még inkább az építkezés és vízellátás, valamint vízrendezés szem
pontjából. Áz első 5 éves terv építkezései, ipari és mezőgazdasági feladatai 
Alföldünket az érdeklődés homlokterébe állították. Sürgős szükség lett jó 
földtani térképre. Az ország első — és eddig utolsó — földtani térképét 
1890-ben i d . L óczy L ajos szerkesztette és 900 000-es méretben P a pp  
K áro ly  átdolgozásában 1918-ban jelent meg újabb kiadásban.

A L óczy— PAPP-féle térképen az Alföld területén hatféle képződ
ményt találunk: Pleisztocén durva homokot és löszt, továbbá holocén 
futóhomokot, szikeseket, tőzeges területet és öntésföldeket. Az Alföld 
kutatói (H alaváts L , T reitz  P., H o r u sitzk y  H ., T imkó I ., Scherf  E., 
Sü m eg h y  J., M iháltz I., B ulla  B .) azonban már régen a lösznek több
féle fajtáját különböztették meg; a holocén térszíneken is kimutattak 
átmosott löszanyagot, lösziszapot; a típusos szélhordta száraz térszíni 
lösz mellett kimutattak nedves vagy vízzel borított területen leülepedett^ 
ún. infúziós löszt, homokos löszt; a futóhomok között is találtak pleisztocén 
és holocén korút, különböző szemcsenagyságút és osztályozottságút, mész- 
gazdagot és mésztelent. A térkép tehát elavult, kicsiny méretű is; sürgős 
szükség volt részletesebb földtani térkép közreadására. Ehhez elsősorban 
az Alföld területét és bányászati kutatás alá nem eső sík- és dombvidé
keinket kellett részletes földtani térképezés alá venni.

Az új, részletes és korszerű térképezés elindítására 1950-ben került soi\ 
A Földtani Inzézetben az első 5 éves terv előkészítése során V itális  Sá n d o r , 
akkori igazgató, tervbevette az Alföld régen esedékes földtani új rátér képezésé- 
nek gyors ütemben való végrehajtását. Ugyanakkor a földtani térképezéssel 
karöltve elrendelte az alföldi területek összes kútjainak számbavételét, 
illetve az erre támaszkodó részletes vízföldtani térképezést. A kutak 
számbavételénél (kútkataszter) a kutak mélységét és a vízszintmélységet 
is mérni kellett, ami — ismerve az alföldi területek nagy kútsűrűségét — 
lehetőséget adott összefüggő talajvízszinttérképek szerkesztésére. Erről 
a vállalkozásról s ennek eredményeiről szól nagyrészt a jelen monográfia. 
Végrehajtásáról később részletesen szólunk.

Alföldi területeink talajvízproblémái más intézmények szakembereit 
is foglalkoztatták. így elsősorban a vízépítő mérnököket. Nekik köszön
hető a tisztán megfigyelésre szolgáló talajvízkutak rendszeres építtetése. 
Az 1920-as években a Műegyetem Vízépítési tanszékének tanára, R oh-  
r in g e r  Sá n d o r , a Duna—Tisza közén több csőkutat építtetett az alföldi 
talajvízszint ingadozásának megfigyelésére. E kutak telepítése gyakorlati 
érdekből fakadt, egyrészt a lecsapoló csatornák talajvízszint süllyesztő 
hatását voltak hivatva ellenőrizni, másrészt a Duna—Tisza csatorna
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előmunkálatait szolgálták. Később jelentőségük megnőtt és első lánc
szemei lettek az egész országra kiterjedő és központilag nyilvántartott 
talajvízfigyelő kütrendszernek (120).

Az árvízmentesítő és lecsapoló társulatok is támogatták a talajvíz
megfigyelő munkát és resztvettek a figyelő kutak kiépítésében. A Sopron
ban székelő Erdészeti Kutató Intézet már megelőzően szintén épített 
talajvízfigyelő kutakat az Alföldön az erdőtelepítések megfelelő helyének 
kipuhatolására. Egyes években a MÁV is végzett talaj vízingadozás- 
megfigyelést a vasútvonalak mentén, állomásokon és őrházaknál épített 
kutakban. E nagyobb területre kiterjedő talajvíztanulmányozás mellett 
több szakiskola, kísérleti intézet végzett talajvízméréseket, de eredmé
nyeiket központilag sajnos nem gyűjtötték össze.

1933-ban a Földművelésügyi Minisztérium Vízrajzi Intézete vette át 
a talajvízkutak nagyobb részének felügyeletét, kezelését és hálózatuk 
továbbfejlesztését. Ez az intézmény a felszíni vizek mozgásviszonyainak 
és hidrológiai sajátságainak megfigyelésében és törvényszerűségeinek 
kutatásában már 70 éves múltra tekint vissza és európai színvonalon álló 
munkássága a magyar vízimérnöki karnak és magyar hidrológiának világ
szerte elismerést szerzett.

1933-tól a kutak száma évről évre szaporodott és adataik mintaszerű 
rendben gyűltek a Vízrajzi Intézetben. A háború természetesen e téren is 
visszavetette a fejlődést, de a vízrajzi szolgálat egyike volt a leghamarabb 
talpraállóknak, sőt új, gyors fejlődésnek indulóknak. 1933-ban 140 kútban 
folyt rendszeres észlelés; 1938-ban 365 talajvízfigyelő csőkút működött 
az országban. Ebben az évben az Országos Öntözésügyi Hivatal is be
kapcsolódott a talajvízfigyelő kutak hálózatának kiépítésébe és három év 
alatt kereken 100 kutat helyezett üzembe. Az Alföld nagyarányú öntözési 
előmunkálatai tették szükségessé a pontos talajvízészlelést. A háború 
alatt a kutak megrongálódtak, eltömődtek vagy nem észleltek bennük 
vizet. 1945 közepén azonban már 125 kútban kezdték el újra az észlelést 
és e szám év végére 159-re emelkedett (183).

A talajvízfigyelő kutak hálózata a Duna—Tisza közére és a Tisza és 
Körösök ártereire terjedt ki. Alig ju to tt kút az Alföld északi peremére és 
minden megfigyelés nélkül maradt a Kisalföld és a Dunántúl legnagyobb 
része. 1950-től nagyszabású fejlesztési programot dolgozott ki a Vízrajzi 
Intézet s azt az első 5 éves terv során végre is hajtotta. 1950-ben a rend
szeresen észlelő kutak száma 440, 1954-ben 944. Ez az országos talajvíz
figyelő hálózatba beépített kutak száma. Ezenkívül egyes építkezési 
helyeken további több száz kút működik. közepén a Vízrajzi Intézet 
talajvíz törzskútjainak száma 2146 volt. 1952-től a Vízgazdálkodási Tudo
mányos K utató Intézet vette át a Vízrajzi Intézetet s ezzel a talajvíz
megfigyelő munka irányítását is. A VITUKI talajvízadatai évről évre 
mind terjedelmesebb részét teszik ki a mintaszerűen szerkesztett Vízrajzi 
Évkönyveknek. Néhány kútról havonta jelennek meg adatok a Vízrajzi 
Adatok c. közleményben.

1950-ben a Vízrajzi Intézet kéziratban elkészítette az Alföld első
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talajvíztérképét három változatban: a talajvíz mélysége a felszín alatt;: 
a talajvíz elhelyezkedése tengerszint feletti abszolút magasságban; a talaj
vízszint ingadozásának mértéke. A rendelkezésre álló adatok távolról 
sem voltak elegendők ahhoz, hogy a változatos felszínű Duna—Tisza 
közén és a jobban elegyengetett domborzatú, de éppen a talajvízmélység 
tekintetében változatos Tiszántúlon a néhány száz rendelkezésre álló 
figyelt kút adataiból az egész területre általánosítani lehetett volna, 
így is nagyjelentőségű volt ez a kísérlet és egy tekintetben, a talajvíztükör 
tengerszintfeletti helyzetére nézve, a megrajzolt kép a később sokkal több 
adatból felépített térképekkel nagyjából egyező. A kevés adatból nem 
lehetett azonban közelítően sem megrajzolni a terepszint alatti mélység 
helyes képét és az azonos ingadozást mutató kutak összekötése sem jár
hatott sikerrel.

A Vízrajzi Intézetben készült 1950. évi kísérleti térképek voltak az 
első hivatalos térképek Alföldünk talaj vízviszony áról. De már jóval előbb 
(1938), megkísérelte Ijjász  E. egy a talaj vízviszonyok és az erdővegetáció
ról szóló kitűnő könyvében összefüggő térképet rajzolni alföldi talajvíz
viszonyainkról. Ő az erdészeti és árvízvédelmi szervek által figyelt talaj- 
vízkutak adatait is összegyűjtötte, munkája úttörő jelentőségű (56).

A talajvíz szintjére vonatkozó adatok nemcsak a VITUKI kezelésé
ben levő kutak adataival sokasodtak az utóbbi években, hanem az első 
5 éves terv alföldi építkezései során lemélyített különböző célú, tudomá
nyos és gyakorlati fúrások talajvízadatai révén is. Az Alföld földtani és 
talaj vízviszonyait a Tiszántúlon Süm eg h y  J. fúrásai tárták  fel eddig leg
nagyobb terjedelemben. Nyomtatásban is megjelent szelvényei és a hozzá
tartozó magyarázatok a kiindulópontjai minden alföldi építkezés elő- 
tervezésének. E fúrásokat a két világháború közötti időben mélyítették le 
és eredményüket Tiszántúl c. könyvében Sü m eg h y  J. két kötetben közre
adta (148).

Az 5 éves terv végrehajtása során a Mélyépítési Tervező Intézet, 
a Vízerőmű Tervező Intézet, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet és a Földmérő és Talajvizsgáló Iroda és más szervek sok fúrást 
mélyítettek le, amelyek hidrológiai szempontból feldolgozást nyertek. 
Ezek a feldolgozások elsőrendű forrásait képezik az Alföld talajvízkutatá
sának. Igen sok fúrást mélyített le a Magyar—Szovjet Olajipari R t. Geo
fizikai Csoportja is az alföldi olajkutatás során. Ezek a 20—30 m-es mély
fúrások a legfontosabb dokumentumok lehetnének a síkvidéki területek 
felszínközeli földtanához és hidrológiájához. Sajnos, a fúrásminták 
vételének módja nem tette lehetővé azok további feldolgozását és a 
hidrológiai megfigyelések is elmaradtak a fúrások lemélyítése során. 
Igaz, hogy e fúrások a maguk célját elérték és nem is volt feladatuk, hogy 
földtani vagy hidrológiai kérdésekre is feleljenek, mégis meg kell állapítani, 
hogy ilyen nagyszabású fúrástevékenységnek nem lett volna szabad hasznost- 
tatlanul maradnia földtani és hidrológiai szempontból.

A földtan-tudomány feladata a töméntelen helyi megfigyelést össze
gyűjteni, rendszerezni és a földben tárolódó és mozgó vizeknek természet



rajzát, elhelyezkedésük, mozgásuk törvényszerűségeit s a földkéreg kőzet
anyagával, felépítésével, szerkezetével való összefüggéseit kinyomozni. 
Ez nem kis feladat és azt kívánja meg, hogy a magyar földtan nagyobb 
erővel forduljon az Alföld problémái felé, a Földtani Intézet pedig ne csak 
magáénak ismerje el a feladatokat, hanem azok megoldását elsőrendű 
tennivalói közé sorozza. Az Alföld-kutatás terén a földtani munkakör 
szorosan ölelkezik a földrajzival és hidrológiaival.

A vízföldtan a terebélyesedő földtan-tudománynak napjainkban egyik 
leggyorsabban fejlődő ága. A vízre és ezen belül a talajvízre vonatkozó 
fejezetek mind tekintélyesebb részét foglalják el a földtani kézikönyvek
nek, monográfiáknak. A talajvízzel, különösen a nagy feltöltött meden
cékkel, síkságokkal rendelkező országokban foglalkoznak. Alföldünk 
szerkezeti felépítésénél, méreteinél, éghajlatánál fogva különösen alkalmas 
terület a talaj vízviszonyok tanulmányozására.

A talajvízre vonatkozó gyakorlati kutatások és észlelés sok műszaki 
vagy gazdasági jellegű intézet, üzem, vállalat keretében folyik. A tudomá
nyos összehasonlító feldolgozás, nagyobb tájak viszonyainak összefüggő 
elemzése, földrajzi és földtani megfontolásokat kíván. A tudományos 
kutatások motorja azonban a gyakorlati szükséglet. Nagyszabású épít
kezések tapasztalatai és szükségletei az alföldek földtani kutatását és a 
vízföldtan fejlődését éppen úgy előrehajtják, mint a bányászat hajtotta 
volt a hegyvidéki földtanét.

Az 1952-ben létrehozott YITUK1 egyik fő feladatául tűzte ki a hazai 
talajvízviszonyok tanulmányozását és első lépésként kísérletet te tt a 
talajvízkészlet meghatározására. Ennek eredményét nyomtatásban 1954- 
ben közre is adta (92). A földalatti vízkészletek számítása nehéz 
feladat, mert mindmáig nincsenek tisztázva a földalatti vízféleségek, 
a feltöltött medencékben egymás alatt következő víztartó és vízrekesztő 
rétegek összefüggése és a különböző réteg vizének utánpótlása, ennek 
forrásai, útjai. A vízkészletszámítás a földalatti vizek vízföldtani fel
dolgozásának és megismerésének egyik utolsó lépése lehet. A talajvíz 
tekintetében tisztázatlan a talajvíztartó rétegeknek a mélyebb víztar
tókkal való kapcsolata és onnan való vízutánpótlása. A helyenként mu
tatkozó talajvízjáték nagysága nem áll szükségszerűen arányban a víz- 
utánpótlódás mennyiségével, sőt sok helyen fordított a viszony a két 
jelenség között. (Lásd a különbségeket a kavics vagy finom iszap, mint 
vízvezetők között; lásd az agyagrétegek járataiban, hasadékokban mozgó 
talajvizet; lásd a pangó talaj vízmocsarak és gyorsan áramló talajvíz 
tükrének ingadozásában mutatkozó különbségeket.)

A VITUKI keretei közt a talajvízingadozás törvényszerűségeire és 
az ingadozásnak a csapadékkal, párolgással való összefüggéseire nézve is 
sok, beható tanulmányt folytattak. Ezek a tanulmányok elvezettek a 
talajvízmozgás előrejelzésének kísérletéig is. Az előrejelzésnek a tervszerű 
mezőgazdasági termelés irányításánál nagy jelentősége van; nem kisebb 
a jelentősége az árvíz- és belvízveszély leküzdésénél kívánatos előkészü
letek terén sem. Az előrejelzés sikeres megoldásának is legfőbb akadálya
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a mélyebb rétegvizekkel való összeköttetés tisztázatlansága és a talajvíz 
horizontális áramlási irányainak, mennyiségének és sebességének nagyon 
hiányos ismerete.

A VITUKI 1954-től kezdve a Földtani Intézetben folyó talajvíz
térképező munkának is segítségére sietett és a munka befejezését hatható
san támogatta. A földalatti vizek feltárása műszaki feladat. Természetük, 
keletkezésük, fajtáik kikutatása természettudományi, földtani munkát 
kíván. Voltak az újabb időkben törekvések arra, hogy a vízkutatást, elsősorban 
a talajvízre vonatkozó kutatást a Földtani Intézet munkaköréből kivonják 
és vízügyi intézmény keretében «egykézbe» vegyék. A talajvizet lehet — és 
kell is — sokféle szempontból kutatni, de a földtani és földrajzi kutatásból 
kihagyni nem lehet.

A földtani kutatás a földkéregben elhelyezkedő víz problémájával 
mindegyre találkozik. A gyakorlati célú kutatások és a tudományos 
térképezés egyaránt figyel a vízre s vannak esetek — pl. a szénbányászati 
kutatásoknál —, amikor a víz szerepe döntő jelentőségűvé válik. Az alföldi 
— főleg mezőgazdaságilag hasznosított — területeken azonban gyakor
latilag nincs fontosabb földtani szempontból megfigyelni való jelenség 
a víznél; a víz elhelyezkedésénél, mozgásainál, a laza üledékeknek a vízzel 
szemben való viselkedésénél.

Számtalan, vízellátás érdekében készített földtani szakvélemény 
foglalkozik a talajvíz helyzetével, a víztükör elhelyezkedésének izohipszái- 
val, a lejtésirányokkal és talajvízmozgással. Nagyobb építkezéseknél a 
talajvíz helyzetét, áramlási irányait, ingadozását, minőségét a földtani 
kutatás eszközeivel is mindig megvizsgálják.

A víz tehát — a talajvíz éppúgy, mint a mélyebb vizek — a földkéreg 
tartozéka, onnan ki nem parancsolható és ezért a földtani kutatás tárgya 
akkor is, ha más tudomány- és ismeretágak is foglalkoznak vele, esetleg 
kizárólag vele foglalkoznak.

A VITUKI, mint a vízzel foglalkozó műszaki tudományok otthona, 
a Földtani Intézet munkájába való bekapcsolódással egészséges példát 
m utatott a műszaki és természettudományi kutatás együttműködésére.

2. Talajvíztérképezés és kútkataszter a Földtani Intézet 
munkaprogramjában 1950—1955-ben

A Földtani Intézet 1950—1955 években az ország sík- és domb
vidékeit földtani szempontból újratérképezte. A földtani térképezéssel 
párhuzamosan részletes talajvízészlelést is végeztek egyrészt fúrásokban, 
másrészt a térképezett terület összes ásott kútjainak számbavételével, 
mélységük és vízszintjük megmérésével. A talajvízmegfigyelés a földtani 
viszonyok tisztázása terén is fontos szolgálatot tesz, de kétségtelen, hogy 
ezen túlmenően igen sok gyakorlati és tudományos érdek fűződik ennek a 
vizsgálatnak az eredményeihez. Ez vezette arra az intézetet, hogyatalaj- 
vízkutak teljes kataszterét elkészítse és erre komoly összegeket áldozzon.

Az ország síkvidéki részeinek teljes földtani térképezését a talajvíz
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felvételt is beleértve, terv szerint az első 5 éves terv keretében 1954. végére 
kellett volna befejezni. 1950—1953. évekre irányoztuk elő a terepmunkát, 
1954-re a feldolgozást, egyeztetést, javítások elvégzését és az országos 
átnézeti térkép szerkesztését. A bejárandó és térképezendő terület kb. 
84 000 km2 volt 356 db 25 000-es méretű lapon. E feladatot 5 évre, majd 
4 évre elosztva, 90 térképlapon 20—22 000 km2 terület térképezése vált 
esedékessé évente, ami 12—14 geológus és kb. háromszor ennyi segéd
munkás munkába állítását tette szükségessé. A kutak számbavétele és 
mérése külön 70—80 segédmunkást foglalkoztatott.

Az első három évben a munka az előírt ütemben haladt. 1953-tól 
azonban az intézet másirányú erős igénybevétele m iatt a térképezés 
területét szűkíteni kellett és a nagy munkálat befejezése a következő 
évekre tolódott (122—126/a).

1954-ben a Vízügyi Főigazgatóság is részt vállalt az országos talajvíz
térképező munka támogatásában és a Földtani Intézet a vízügyi kutatá
sok tudományos összefogására alapított Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Intézettel együtt folytatta tovább a munkát, ami egyrészt a még 
térképezésre váró területek térképezéséből és a mérések folytatásából 
állott, másrészt a 4 éven keresztül gyűjtött adatok feldolgozásából. A terep
munkát 1955-re sem sikerült teljesen befejezni, de az összegyűjtött hatal
mas adattömeg és az ország síkvidéki területeinek túlnyomó nagy részét 
felölelő részletes térképanyag olyan értéket képvisel, amelynek rendszeres 
feldolgozása és az eredmények közreadása az országos építkezési és mező- 
gazdasági tervezés számára föltétlenül és halaszthatatlanul szükségesnek 
látszik.

Az ország területe 392 db felvételi térképlapra terjed. Ezek közül 
36-ot teljes egészében hegyvidéki lapként kezelünk. 356 olyan lapunk 
van, amelyek egészben vagy részben síkvidéki vagy dombvidéki területet 
ábrázolnak. Ezek közül 334 db-on térképezték a kutakat. 22 lap térké
pezése elmaradt.

Az ország egész területéből a talajvíztérképezés nem terjeszkedett ki a 
hegyvidékekre, ahol összefüggő talajvízszintek nem várhatók. Kimaradt a 
kútkataszterből Budapest környéke (8 lap), ahol a város szűkebb területé
ről részletes vízföldtani feldolgozás már készült. Elmaradt a térképezés 14 
tiszántúli lapon (a Hármaskörös vidékén, továbbá a román határ mentén 
Sarkad és Battonya környékén).

Az 5 éves munka folyamán 1 030 042 ásott és 15 965 fúrt és
artézi kút adatait jegyezték fel és térképezték a csoportok, vagyis több mint 
1 millió kútmélység, illetve vízszintmélység adatát gyűjtötték össze. A tér
képezés során 1094 talajvízkútbólgyűjtöttek be vegyelemzésre vízmintát. 
Kiegészítették ezeket az adatokat ott, ahol szükség volt rá, a MÁV kutak 
vízelemzési eredményeivel, továbbá a Földtani Intézet egyéb csoportjai
nak és kutatóinak gyűjtéséből származó vízminta-elemzésekkel.

Bár az országos munka a Tiszántúl egy részén és Budapest környékén 
nem nyert befejezést, a Földtani Intézet csoportjai az ország sík- és domb
vidéki területeinek túlnyomó nagy részét térképezték. 78 000 km2 feldől-
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gozott területtel szemben 6000 lan2 a térképezésre nem került sík- és domb
vidéki terület. Az eddigi adatok alapján azt mondhatjuk, hogy az ország 
talaj vízviszonyairól nagyvonalúan tájékozottak vagyunk.

Milyen kérdésekre ad választ a Földtani Intézetben a talajvízviszo
nyokról összegyűjtött adat- és térképgyűjtemény?

1. Teljes és részletes kútsűrűségi térképet ad. A községek és városok 
belterületén kataszteri vagy úthálózati térképeken, külterületeken 25 000-es 
arányú térképeken megjelöli minden kútnak a helyét. Tájékozódhatunk 
egy-egy vidék kutakkal való ellátottságáról és következtethetünk a talaj
vízadó rétegek megcsapolásának mértékére.

2. Térképezték a kutakban talált víz mennyiségét, a vízoszlop magas
ságát. Bár ez a mennyiség időben változó és a vízoszlop-magasság a víz
bőségre, az utánpótlódás gyorsaságára felvilágosítást nem ad, mégis e térké
pekből nagyvonalúan tájékozódhatunk a nyári idény vízviszonyairól, 
különösen a sűrű kúthálózatú területeken, ahol az egymást igazoló kutak 
ezreinél a kimérésből, napi, heti, havi vízingadozásból származó különbsé
gek kiszűrhetők.

3. A feldolgozási térképek feltüntetik a kutak mélységét; a belterületi 
kutakét kataszteri vagy városi térképeken, a külterületiekét 25 000-es 
lapokon. Az adatgyűjtemény tudományos és gyakorlati jelentősége, hogy 
kijelöli vidékenként a hosszú évsoron át minimális vízállást, illetve a talaj
víztartó réteg alsó határát, mert hiszen a kutak zömét a víztartó alatti első 
vízrekesztő rétegig mélyítik le, ill. olyan mélységűre ássák, hogy azok száraz 
években és a legszárazabb évszakokban is vizet adjanak. A vízszint-adatok 
és kútmélység-adatok egybevetése az Alföld területének egy részén fel
hívja a figyelmet a nyomás alatti talajvízre. Azokon a nagy kiterjedésű 
területeken, ahol a felszínen vízrekesztő rétegek vannak, ezek alatt a talaj
víztükör nyomás alatt áll. A kútásáskor megnyitott vízadó réteg vize a 
kútban felemelkedik a víztartó réteg felső határa fölé. Az ilyen területek 
kútjaiban a fenékmélység mindig jóval a minimális vízállás szintje alatt 
van. A kútmélység-térképek másik eredménye, hogy a környezetüknél 
jóval mélyebb kutak felhívják a figyelmet a mélyebb víztartó rétegekre. 
A felszínközeli második, harmadik víztartó rétegeknek kevés és rossz talaj
vizű Alföldünkön különös jelentőségük van.

A kútmélységek ismerete a vízkiemeléssel szemben tám asztott igényre 
is fényt vet. Ez különösen új gazdaságok, telepek, községek szervezésénél, 
berendezésénél fontos. Egyébként a kútadatok gyűjteménye a kiemelő
szerkezetek nyilvántartására is kiterjed, megadja továbbá a kútaknák 
bélésének anyagát is (gémes, kerekes, szivattyús kutak, tégla-, cement-, fa
béleléssel vagy bélelés nélkül).

4. Az országos összeírás legfontosabb eredménye a talajvízszint fel
szín alatti mélységének megállapítása országszerte. A vízszintmérések 
4 éven át tavasztól őszig folytak. Ennek következtében a kapott értékek 
különböző időpontokra vonatkoznak. Egy-egy kisebb táj mérési eredmé
nyeiből a felvétel időpontjára összefüggő képet lehet rajzolni, de az egész 
ország talajvízszint térképét összefüggően csupán ezekből az adatokból pon-
2 Földtani Int. Évk. X L V I. к. 1. f. — 3 /7  S
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tosan és részletesen megszerkeszteni nem lehet. Igaz, hogy alföldjeinken nagy 
területek vannak, ahol a talajvíz évszakos ingadozása kicsi és így bármely 
időpontban mért talajvízszint közel áll a normálishoz. (Pl. a Kisalföld 
medencéjének kavicsterületei, ahol a talaj vízjáték néhány deciméter nagy
ságrendű sok év átlagában, ilyen a Duna—Tisza köze déli részének homok
hátsága, ahol az ingadozás sok év alatt is 1—1,5 m.) Ilyen területeken nor
mális talajvízszint-térképet szerkeszthetünk egyszeri mérés eredményeiből 
is. Másutt azonban, ahol a talajvíz szintjének évi rendes ingadozása a méte
res értéket meghaladja, csak többszöri mérés és hosszú évsorok talajvíz
mozgásának figyelembevétele vezethet megbízható térkép szerkesztéséhez. 
E célból feldolgozásainkban mindenütt figyelembe vettük a VITUKI állan
dóan figyelt talajvízkútjainak adatait, ahol pedig ilyen kutak nem voltak, 
a földtani intézeti felvételi csoportok szervezték meg a többszöri észlelést.

Tudni kell, hogy országos áttekintő talaj vízmélység-térképet nem lehet 
méteresnél részletesebb izohipszákkal szerkeszteni. A méteres vonalérték pedig 
elbírja a kis ingadozású területek deciméter-rendü változásait, vagy a kutak 
kiméréséből származó — rendszerint centiméteres rendű — eltéréseket.

A Földtani Intézet talajvíztérképezését a legtöbb kritika mégis ezen a 
ponton érte. Voltak, akik szívesebben látták volna az egész országterület 
kútjainak egy időben való megmérését és erre nagyobb apparátust kíván
tak volna mozgósítani. Ilyen észlelés azonban egy millió kútnál — a külön
böző szerkezetű, helyzetű, megközelíthetőségű kutakat figyelembe véve és 
azt is, hogy a kutak helyét térképszerűen pontosan meg kell állapítani — 
kivihetetlen. Még ha elegendő nagy számú mérőgárdát tudnánk is erre a 
célra beszervezni, a nem begyakorlott személyzet, a különböző értelmezés 
és az ellenőrzés hiánya legalább annyi hibát vinne bele az adatgyűjtésbe, 
mint az időben elhúzódó megfigyelés.

5. A talajvíz szintjének a tengerszint feletti abszolút magasságára 
nézve a kútkataszter nem ad választ, mert a sokszázezer kút nincsen szin
tezve. Mégis a kutaknak részletes térképekre való bejelölése a szintvonalak 
alapján lehetővé teszi a vízszintnek tengerszint feletti értékre való átszámí
tását. Segítségül véve a különböző intézmények szintezett kútjainak 
adatait, valamint a szintezett földtani fúrások talajvíz adatait, ez az át
számítás tökéletesíthető, és országos átnézeti térképen 5 m-es magasság- 
különbségekkel eléggé megbízható szintvonalakkal ábrázolható.

6. A talajvíz vízszintes áramlásának kérdésére a Földtani Intézet adat- 
gyűjteménye nem ad közvetlen választ. Ellenben a tengerszint feletti 
magasságra átszámított adatok képet adnak a talajvíz szintjének dombor
zatáról s ezzel az áramlás valószínű irányairól. A földtani fúrások és réteg
sorok egészítik ki e téren ismereteinket. E nagyfontosságú kérdést tisztázni 
csak a fúrások erős sűrítésével, egy-egy kulcsterület vízingadozási adatai
nak rendszeres észlelésével, továbbá vízáteresztő-képességi vizsgálatokkal 
lehet. De ahhoz, hogy a további részletkutatások helyét, irányvonalát, 
mélységét kitűzzük és a részletesen megkutatott helyek eredményeiből 
általánosításokat tehessünk, nagyon szükséges az országos áttekintés, a 
kútkataszter adta kép.
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7. Az egyes feldolgozott térképlapok kútadatairól (266 km2-enként) 

statisztikai összefoglalások készültek. Ezek az összefoglalások a kutak 
vizének hőmérsékletét is magukban foglalják. A hőmérséklet-adatok nem 
mondhatók pontosaknak. A felvételi csoportok hőmérői nem voltak mind 
precíziós hőmérők és a felvételi idő alatt állandó ellenőrzésükről nem lehe
te tt gondoskodni. Az adatok csak általános tájékoztatásul szolgálnak, 
hibahatáruk 1—2 C°.

Ezek a hőmérsékleti adatok mégis fontosak azáltal, hogy felhívják a 
figyelmet az esetleges mélyebb rétegvizekből táplálkozó kutakra; néhány 
helyen pedig szerkezeti vonalak nyomozására is alkalmasak.

A laponkénti statisztikai összefoglalások áttekintést adnak egy-egy 
kisebb táj átlagos talajvíz- és kútmélységéről, a legsekélyebb és legmélyebb 
kutakról, a sekély és mély kutak egymásközti arányáról (kútmélység rang
sor-görbe), a kútmélység és vízoszlopmagasság összefüggéséről, végül a kút
mélység, vízbőség és a víz hőmérsékletének együttes alakulásáról.

8. A különböző tájak talajvizeinek vegyi elemzési eredményei egészí
tik ki a kútkataszter adatait. A vegyi vizsgálatra beküldött talajvízminták 
gyűjtése nem a kútkataszteri csoportok feladata volt, hanem a térképező 
geológusoké. Térképlaponként (266 km2) 4—6 vízmintát küldtek be a 
Földtani Intézet vegyi laboratóriumába. Utasítás szerint a térképezett 
terület különböző földtani felépítésű részeinek talajvizeit kellett meg- 
mintázniok. A talajvíz-térképező csoport azonban kisegítésképpen maga is 
gyűjtött mintákat a felvétel 2.—3. évétől kezdődően. Sok vízmintát gyűj
töttek a talaj vizes csoportok a vízingadozás szempontjából részletesen 
tanulmányozott területeken: a Kisalföldön és az Alföld északi peremén.

A beküldött talajvízmintákat a Földtani Intézet vegyi laboratóriumá
ban elemezték meg. Az elemzés kiterjedt az összes keménység, a karbonát 
keménység, a lúgossági fok, az oxigénfogyasztás és a íenolítaleinre való 
kémhatás meghatározására. A vízben oldott kationokat és anionokat az 
ionok mg/1 súlyában és Than-féle egyenértékszázalékban határozták meg. 
A kationok csoportjában nátrium, kalcium, magnézium, ammonium szere
pel az elemzési jegyzőkönyvekben, az anionok csoportjában: klór, hidro- 
karbonát, szulfát, nitrát, nitrit, kovasav. Meghatározták az összes oldott 
anyag mg/1 súlyát, illetve az elemzések egy részénél az összes szilárd 
maradékot.

A talajvízkémiai adatok kétféleképpen kerültek térképi ábrázolásra: 
keménységi és lúgossági áttekintő térképek készültek 1 000 000-s méret
ben; a teljes elemzés eredményeit tükröző diagramos feldolgozás készült 
100 000-es és 200 000-es méretben (123—126/a).

1950-ben a Duna—Tisza köze került térképezésre. A kezdeti év sok 
nehézséggel és bizonytalansággal járt. A méréseket végző munkaerők fel
szerelése és betanítása hiányos volt. A belterületi kutakat külön csoportok 
foglalták kataszterbe, a külterületi kutakat a földtani térképezést végző 
geológusok mellé beosztott munkaerők térképezték. A következő években 
a szerzett tapasztalatok alapján jobb kiképzést kaptak a talajvíztérképe- 
2* — 3/17 s
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zést végző munkaerők. A külterületi és belterületi térképezést továbbra is 
külön csoportok végezték, de az irányítás és ellenőrzés egy kézbe került.

1951-ben az Alföld északi peremén folyt a térképezés, majd a nyári 
idény második felében a Dunántúl déli részén. Mindkét területen folyó 
munka azt mutatja, hogy összefüggő talajvízszint-térképeket csak a síksági 
területeken lehet az ásott kutak adatai alapján szerkeszteni. A domb- és 
hegyvidékeken a kúthálózat gyér, a kutak domborzatilag és földtanilag 
igen különböző helyzetben vannak, a vízszintek azonosítása nehéz vagy 
megoldhatatlan. A kútkataszter azokon a lapokon is a teljes területen 
készült el, ahol a vidék egy része már dombos-hegyes, hiszen helyileg ezek 
az adatok is értékesek. Az összefüggő talajvízszinteket ábrázoló feldolgozási 
térképekből azonban ezek a területek kimaradtak.

A Kisalföldet és a Dunántúl nyugati és északi részét 1952-ben térképez
ték. Ezen a területen is csak a síkvidéki területek talajvízszintjéről lehe
te tt összefüggő térképeket szerkeszteni. A külterületi adatok itt sokkal 
szegényesebbek, mint az Alföldön, minthogy tanyarendszer nem fejlődött 
ki. A községek sűrűsége azonban ezt a hátrányt némileg ellensúlyozza. 
Ugyanez évben egy munkacsoport megkezdte a kútkataszter felvételét a 
Tiszántúlon is és az északtiszántúli területeken térképezett. Egy másik 
csoport a Dunántúlon, a Duna—Tisza közén és a Tiszántúlon a déli határ
övezet kútjait térképezte.

1953- ban a Tiszántúlon térképezett a talajvízcsoport. Feldolgozásra 
került a Nyírség, Hajdúság, Hortobágy területe, a Berettyó vidéke és a 
Körösök vízvidékének egy része. A csoport felszerelése és kiképzése ebben 
az évben volt a legjobbnak mondható. A terület pedig ilyen rendszerű 
kutatásra a legalkalmasabb. A tanyahálózat mindenütt elterjedt, a kút
hálózat sűrű és egyenletes eloszlású.

1954- ben az 1953-ban abbamaradt térképezés hiányainak foltozása 
folyt. 6 lap került feldolgozásra a Berettyó—Körös torkolattól északra.

1955- ben belső feldolgozás történt. Terepmunkát csak Budapesttől délre 
a tököli lapon végeztek, ahol az Eötvös L. tudományegyetem élet- és föld- 
tudományi karának geológus hallgatói térképezték vízföldtani tanulmá
nyuk során a terület talaj vízviszonyait. A Tiszántúl déli részén a részletes 
vízföldtani kutatásra kiválasztott 25 km2-nyi kis mintaterületen Békés
csabától délre a kutakat újra térképezték és az eddigi méréseket szivattyú- 
zási és elszivárgási vizsgálatokkal, valamint fúrásokban történt tüzetes 
talajvízmegfigyelésekkel egészítették ki.

Az 1950—54. évek az ország túlnyomó részének térképezési évei — meteo
rológiai viszonyok tekintetében a következő képet matatták:

1950-ben a Dunántúl csapadékosabb volt az átlagosnál (110—120%). 
Az Alföld átlagon aluli csapadékot kapott (90—100 %). Csak néhány terület- 
folt északon és nyugaton kapott több esőt az átlagosnál (a Hegy alj a 110 %, 
az Észak-Nyírség 105%, a Duna—Tisza közének közepe 110%, a nyugati 
alföldperem 110 %). A tél és ősz eléggé csapadékos volt országszerte, ellen
ben a tavasz és különösen a nyár nagyon száraz. Nyáron a sokévi átlagos 
csapadéknak mindössze fele hullott le (40—60 %).



3. ábra. Talajvízkutak sűrűsége a Hajdúságon (Minden pont egy kutat jelöl.)
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A figyelt talajvízkutak vízállása igen változóan tükrözte az általános 
csapadékviszonyokat. Általában az 1950-es évfaz alacsony talajvízállás 
éve. Sok kútban 15—20 éven keresztül tapasztalt legmélyebb szintre szállt 
le a víztükör, jó egynéhány teljesen kiszáradt. Az 1950-es év mélypontnak

D U N A - T I S Z A  l í í jZE T I S Z Á N T Ú L

4. ábra. Összehasonlító adatok  az 1950— 53. évek talajv ízjárásáról. Y IT U K I
k u tak  adatai

és fordulópontnak számít a rendszeres talajvízfigyelés két évtizede óta. 
Különösen érzékeny volt a talajvízsüllyedés a Felső Tiszánál (Fehér- 
gyarmat), a Tiszántúl déli részén (Békés, Vásárhelykutas, Mezőhegyes) 
és a Duna—Tisza közén (Tarnaszentmiklós, Tápiógyörgye, Orgovány, 
Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza).



A nagy ingadozásiíkutakban az 1950. évi átlagos talajvízállás kb. egy
méterrel volt mélyebb a sokévi átlagosnál. Azokban a kutakban, ahol a víz
játék kisebb, félméter körül jár a különbség (a folyók melletti kutakat itt 
nem vettük figyelembe). Ilyen erős talajvízsüllyedés az 1950-es év álta
lános meteorológiai viszonyaiból nem magyarázható. Mint mondottuk, 
a tél és ősz eléggé csapadékos volt, csak a nyár volt különösen száraz. 
A talajvízállások mélypontjában az előző év, ill. évek csapadékjárása is 
éreztette hatását. Voltak vidékeink azonban, ahol az 1950. évi talajvíz
állás nem volt mélyponton, hanem az átlagos körül járt. A paksi, ócsai, 
fíilöpszállási, demecseri, nyíregyházai, debreceni, kenderesi, kondorosi 
figyelt kutakban az 1950. évi átlagos talajvízmélység a sokévi átlagoshoz 
volt közel.

Az 1951. év az egész országban csapadékos. A sokévi átlagos csapadék- 
mennyiségnek 110—120%-a hullott le. Mindössze néhány szárazabb folt 
maradt az ország területén, ahol a csapadék az átlagosnak csak kb. 90%-át 
érte el; ezek a nionor-irsai dombvidék, az esztergomi medence és a Be- 
rettyó-vidék. Az ősz ugyan száraz volt (60—80 °/0), de a többi évszak több 
esőt kapott a szokásosnál.

Az alföldi talajvízkutak zöme az átlagosan normális esőzés ellenére 
megmaradt az 1950. évi mély talajvízállás közelében, sőt egyes kutakban 
az 1951. évben állott be minimális vízszint. Nagyon sok kútban az 1951. 
év talajvízállása ugyanúgy a sokévi átlagoshoz állt közel, mint 1950-ben.

1952 ismét csapadékos év volt. Az ország területének túlnyomó része 
az átlagosnál több esőt kapott (Dunántúl 100—120°/0, Duna—Tisza köze 
és Tiszántúl 120—130%, az Alföld északi pereme és a hegyvidék 150%). 
Egyedül a Dunántúl nyugati, határszéli sávján volt szárazabb időjárás 
(90—100% csapadék). A csapadékosság télen és ősszel jelentkezett; a 
tavasz és különösen a nyár száraz volt. Tavasszal egyedül az északi hegy
vidék kapott a szokásosnál több csapadékot, a nyár pedig az ország egész 
területén csak 40—60% csapadékban részesült.

A talajvízkutak vízszintje ebben az évben is a sokévi szokásosnál mélyebb 
maradt, több kútban az 1951. évi átlagos szintet sem érte el, sőt egyesek
ben a sokévi minimáüsra süllyedt (Paks, Dunavecse, Kecskemét [829. sz. 
kút], Püspökladány, Kenderes, Kondoros, Békés, Csorvás, Tótkomlós).

Az 1953-as év az egész országban szárazabb volt a normálisnál (80— 
90%), kivéve a hegyvidéki területeket (Vértes, Mátra, Hegyalja és a Nyír
ség, 100—120%). A szárazság ősszel volt nagymérvű. Az ország déli felén 
az átlagos csapadéknak ebben az évszakban csak 20—40%-a hullott le, 
az északi felén 40—60%-a. A téli és nyári csapadék majdnem az egész 
országban átlagon felüli volt (140—180%). Tavasszal az ország déli felén 
a szokásos csapadék hullott, az északi felén azonban száraz volt az idő
járás (60-80% ). • ,

A kutak átlagos talajvízszintje ebben az átlagosan szaraz evben majdnem 
mindenütt emelkedett az előző (csapadékosabb) évekkel szemben, és nagyon 
sok helyen a hosszú évsorok átlagos talajvízszintjénél magasabb értéket 
ért el.
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1954 csapadékos év. Az országterület túlnyomó nagy részén több volt 

a csapadék, mint a sokévi átlagos érték. Csak a Sajó—Hernád vidékén és 
a Tiszántúl északi felén volt szárazabb az időjárás, 90%-a hullott le a 
szokásos csapadéknak. Azon a területen, ahol az 1954. évi felvételek foly
tak (a Nagykúnság déli része és a Körös—Tisza szöge), az időjárás a sokévi 
átlagosnak felelt meg, körülbelül annyi volt a csapadék, mint a sokévi 
átlag (600 mm körül). Az 1953/54. évi tél azonban nagyon száraz volt, 
a térképezett területen a szokásos téli csapadéknak alig fele hullott le. 
Az esőzés tavasszal és nyáron pótolta ki a hiányt. Az ősz újra száraz volt. 
A mérések az 1954. évi aránylag kis területen a nedves nyár utáni száraz 
őszben folytak le.

A talajvízkutak a téli szárazságot megérezték és 1954. tavaszán jóval 
alacsonyabb vízállást mutattak, mint ami ebben az időszakban normális
nak mondható. Nyáron és ősszel azonban vízszintjük lassan emelkedett. 
Az őszi vízállások a sokévi közepes értékektől nem voltak távol. A térké
pezés e tekintetben sikerültnek mondható.

Az öt év csapadékviszonyainak és talajvízállásainak egybevetéséből 
általánosságban az a tanulság vonható le, hogy az átlagos csapadék- 
viszonyok nem tükröződnek híven a talajvízmozgásokban, illetve a talaj
víz évi átlagos szintjében. Az általános csapadékviszonyok az ország
terület nagy részén, különösen az Alföldön, késleltetve éreztetik hatásukat. 
Időben gyorsabban jelentkezik a száraz periódusok hatása. A párolgás, 
növényi felhasználás, a talajvízszint gyors süllyedésével jár, a vissza- 
töltődés menete és ereje azonban leginkább az előző periódusok, előző 
évek csapadékától függ. A tavasz és nyár csapadékossága is közvetlenül 
csak abban az irányban hat, hogy a talajvízből való párolgást csökkenti. 
A hegyvidékek nagyobb csapadékossága jobban nyomot hagy a körü
löttük elterülő medencék talajvízállásának emelkedésében, mint a me
dencékre lehulló csapadék bősége.

A térképezés éveinek átlagos talajviz a sokévi normális szinttől 
legfeljebb másfél méter körüli értékkel tér el a tanulmányozott kutakban. 
A leggyakoribb eltérés azonban % m körül jár. Az eltérés 1950—52. évek
ben általában lefelé mutat, a talajvíz mélyebben áll az átlagosnál, 1953-ban 
az átlagoshoz közel áll, vagy kissé felette van. 1954-ben, a térképezett terü
leten, a felvétel idejében az átlagos körül jár. A nyári szélsőséges alacsony 
talajvízállások, vagy a tavaszi maximális vízállások ezekben az években 
általában 1 —1,5 m-rel maradtak alatta, vagy múlták felül a sokévi közepes 
talajvízszintet, csak kivételesen érte el ez az érték — nagy talajvízjátékú 
területeken — a 2—3 métert.

Az évente gyűjtött talajvízadatok feldolgozása során a hiányok ki
küszöbölésére és a feldolgozás tökéletesítésére sok más intézmény eddigi 
talajvízmegfigyelésének eredményeit felhasználtuk. Elsősorban és leg
nagyobb terjedelemben a VITUKI (régebben Vízrajzi Intézet) talajvízkút
hálózatának figyelését értékeltük ki. Az Intézet régebbi kútjai majdnem 
mind szintezettek, az észlelést 3 naponkint végzik bennük. Különösen 
sűrűn borítják ilyen figyelt kutak a Duna—Tisza közét. I t t  sok olyan
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kutat találunk, amelynek 15—20 éves adatsora van. Ezeket az adatokat 
a Duna—Tisza közi talajvíztérképeink szerkesztésénél felhasználtuk. 
A helyes felhasználást elősegítette, hogy 1950-ben a Duna—Tisza közét 
földtanilag is térképezték s így a VITUKI figyelt kútjainak domborzati 
és földtani helyzetét meg lehetett állapítani. Sajnos a Dunántúlon, Kis
alföldön, az Alföld északi peremvidékein alig van, vagy éppen nincs a 
VITUKI-nak olyan kútja, amelyet hosszú ideje figyelnének. Ezeken a 
területeken a felvétel során teljes tájékozatlanságban voltunk a talajvíz 
játéka felől.

Nagy segítséget jelentett munkánkban a MÁV kutak hálózata. 
A MÁV vonalai mentén létesített talajvízkutakról pontos szintadatok 
vannak, itt tehát a vízszint abszolút magasságát is megkapjuk. 1929-ben 
a négy évszaknak megfelelően négyszeri vízszintmélység-mérést hajtottak 
végre a MÁV kútjaiban. Ennek eredményei hozzáférhetők voltak s ezek 
révén az országterület egészéről elég sűrű hálózatban képet kaptunk egy 
évi évszakos vízszintingadozásról. [A MÁV 1929. évi vízszintmérési adatait 
B e n d e f y  (B e n d a ) L ászló gyűjtötte össze és bocsátotta 1929-ben kézirat
ban a Földtani Intézet rendelkezésére.]

További kisegítő adatforrásaink a földtani térképezés során lemélyí
te tt fúrások talajvízadatai voltak. Ezek ugyan szintén csak egyszeri 
mérés eredményeit adják, de összefüggő sorozatokban készültek, szintezett 
adatok és azzal, hogy a földtani rétegsort is megadják, a talajvíz elhelyez
kedésének megértéséhez döntő fontosságú anyagot szogláltatnak (98* 
99, 150).

Helyenként sok egyéb forrást is igénybevettünk (talajtérképek talaj
víz adatai, célkutató fúrások, építkezési fúrások adatai), mégis a talajvíz
járás tekintetében nagy területeken kevés és hiányos volt ismeretünk 
ahhoz, hogy az országos talajvíztérképet egybehangolva elkészíthessük. 
Ezért a kútkataszteri felvétellel párhuzamosan 1952. nyarától kezdve 
ismételt, rendszeres talajvízfigyelést szerveztünk a Dunántúlon és a Kis
alföldön. Domborzati és földtani viszonyok figyelembevételével 50 000-es 
laponkint 4—5 talajvízkutat szerveztünk be állandó, hetenkénti figyelésre. 
A kezdeményezés bevált, a felkért tulajdonosok nagyobb része a nyári 
hónapokon át szabályosan mérte kútjának vízszintjét és az adatokat 
intézetünkbe beküldte. 1953-ban a Dunántúl nagyobb részén a kutak 
figyelésével fel kellett hagynunk, de folytattuk a rendszeresen figyelt 
kutak hálózatának kiépítését két fontos területen, a Kisalföldön és a Felső- 
Tisza mentén. E területeken naponkinti figyelésre tértünk át és a kutakat 
is sűrítettük. A Kisalföldön 300, a Tisza mentén és az Alföld északi pere
mén 280 kút vízszintjét észleltük naponta 1953. márciustól szeptember 
végéig (126/a).

A Kisalföldön 1953. nyarán végzett részletes talajvízjáték-figyelést 
nemcsak az országos talaj vízmélység-térkép elkészítése tette szükségessé, 
hanem a visegrádi vízlépcső tervezése is. A különböző Duna-vízállásokkal 
kapcsolatos talajvízállás, valamint a Duna közelében s főleg az alacsony 
fekvésű medencékben és ártereken észlelhető talajvízmozgás ismerete a
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-vízerőmű tervezésénél igen fontos. További mezőgazdasági érdek is fűző- 
dött ehhez a figyeléshez. Ez adatszolgáltatás a Hanság gazdasági hasz
nosításának tervéhez is.

A Felső-Tisza mentén és az Alföld északi peremén végzett napi talaj- 
vízjáték-figyelésnek ugyancsak voltak gyakorlati okai is. Ezek egyfelől 
a tiszalöki vízlépcső építésével voltak kapcsolatosak, másfelől a tiszántúli 
öntözési tervekkel és a mezőgazdasági termelés átalakításával.

Az országos talajvíztérképezés és kútkataszter eredményeinek és a 
talajvízre vonatkozó egyéb adatok felhasználásával az alább felsorolt 
kéziratos feldolgozási térképek készültek a Földtani Intézetben.

25 000-es térképeken feltüntettük a kutak vízszintjének mélységét 
a felszín alatt, a mért adatok szerint. Ahol azonos szinteket lehetett találni, 
ezeket a domborzat és földtani felépítés figyelembevételével egyenlő mély
ségi görbékkel kötöttük össze. Ezt első nyers feldolgozásnak nevezzük, 
megkülönböztetve a következő feldolgozásoktól, amelyeknek célja az adat
anyag kritikai felülvizsgálata, a különböző lapok egyeztetése, a hibák, 
vagy nem talajvízre mutató adatok kiszűrése és — a legfontosabb — 
a hosszú időn át rendszeresen mért kutak adatai alapján a különböző 
időpontokban mért adatokból a valószínű közepes talajvízszint kiszámítása 
és ennek ábrázolása.

A községek belterületén csak kivételes esetben készítettük el a nyers 
feldolgozási térképeket kataszteri, vagy 5000-es méretben, olyankor, ha 
a község helyzeténél vagy nagyságánál fogva fontos szerepet játszott. 
A Dunántúl dombvidékein és az Alföldperem nem síksági területein csak 
a vízszintmélység bejegyzését végeztük el a kül- és belterületeken egyaránt, 
minthogy összefüggő vízszintek a területileg nem egyenletesen eloszló 
és ritka kúthálózatból nem állapíthatók meg.

Az első nyers feldolgozáshoz tartozik az ugyancsak 25 000-es méret
ben szerkesztett kútmélység-térkép. Ennél is megkíséreltük az azonos 
mélységeket egyenlőségi görbékkel összekötni, de csak a jobb áttekintés 
kedvéért. Az ásott kutak fenékmélysége és az első vízadóréteg záró feküje 
ugyan közvetve összefügg egymással, de nem pontosan, s többféle kivétel 
lehetséges. A kutak mélysége olyan síkvidéki területeken, ahol a talajvíz 
tükre szabad, nyomás alatt nem áll, a talajvíz minimális szintjéről is eléggé 
megbízható képet ad. A kútmélység adata időben nem változó, határozott 
érték, az erről készített térképek a terület felszínének földtani és mor
fológiai kutatásánál is jó támpontokat nyújtanak.

Az első nyers feldolgozás keretében rajzoltuk meg ugyancsak 25 000-es 
méretben a kutakban talált vízoszlopok nagyságának térképét is. Ezek 
a térképek felvilágosítást adnak a kutakban a mérés idején talált víz- 
mennyiségről és közvetve a kutak vízbőségéről. I t t  az egymás mellett levő 
és azonos viselkedésű kutak százai és ezrei egymást bizonyítják. A víz
oszlopok térképezése a legegyszerűbb módon történt. A kutak helyét jelző 
karikákból különböző hosszúságú vonalak indulnak ki, ezek hossza arányos 
a kútban mért vízoszloppal. Egy-egy vidék talajvízkútjainak vízbőségét 
vagy szegénységét ezeknek a vonalaknak az erdeje kitűnően szemlélteti.
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A laponkint több ezerre rúgó mérési adat áttekintése végett a kül
területi kutak mélységéről, vízszintmélységéről, vizük hőmérsékletéről 
összefoglaló grafikus ábrák is készültek. A községek belterületéről ilyen 
részletes feldolgozást készíteni nem lehetett. Óriási anyag ez és aránylag 
kis területfoltokról ad csak képet. Egy-egy község talajvízviszonyainak 
tanulmányozásánál ezeket az áttekintő összegezéseket esetenkint el lehet 
végezni. Az ország területének nagy áttekintésében a külterületi adatok 
feldolgozása a fontos, mert ezek képviselik alföldjeink területének túl
nyomó részét.

A talajvízminták vegyelemzési adatainak térképi feldolgozásáról már 
szóltunk. A keménységi, lúgossági és szulfát, klór stb. arányokat mutató 
térképek mellett az elemzések teljes anyagából olyan térképeket szerkesz
tettünk, ahol a négy legfontosabb kation és négy anion mindegyike egy- 
egy közös diagramban szerepel. Egymás közötti arányukat egyenérték- 
százalékban ábrázoltuk, de a foltok nagyságát arányossá tettük  az összes 
oldott anyag súlyával. így elértük azt, hogy az ábrákban az oldatok 
töménysége is kifejezésre jut, s ugyanakkor a vizek jellege, az oldott 
anyagok egymás közti súlya, aránya is. A részletes kézirati térképek 
100 000-es méretben készültek. Velük párhuzamosan elkészítettük az 
ország alföldi területeinek 100 000-es méretű földtani térképeit.

A kiértékelő munkát elősegítő egyéb feldolgozásokból kiemelendők 
a VITUKI által fenntartott és legalább 10 éven keresztül észlelő talajvíz- 
kutak vízjárásgörbéi, továbbá a hosszú évsoron át észlelt havi legmaga
sabb, legalacsonyabb és átlagos vízállásokról szerkesztett grafikonok.

A második feldolgozási menetbe tartoznak a 200 000-es méretű össze
foglaló térképeink. Ilyen méretű térkép készült a Duna—Tisza közéről, 
az Alföld északi pereméről, a Kisalföldről, a dunántúli Mezőföldről, 
Észak-Tiszántúlról és Dél-Tiszántúlról két változatban: a) a talajvíz- 
szint helyzete a felszín alatt; b) a talajvízszint abszolút magassága a tenger 
szintje felett.

200 000-es méretben készült el ugyanezen területek kútsűrűségi 
térképe és a talajvízvegyelemzési diagramokat tartalmazó összefoglaló 
térkép. Összehasonlításul a Földtani Intézetben rendelkezésre állnak a 
200 000-es síkvidéki földtani térképek (Süm e gh у-f éle felvétel és feldol
gozás). E térképek nagy terjedelmük folytán nem voltak eredeti nagy
ságukban e munkához mellékelhetők. Kisebbítve, 400 000-es méretben 
azonban a legfontosabbakat mellékeljük.

Belső munkatársaim közül B oczán B élá -Ь, E gervári K a t a l in-t, 
Szőts MÁRiÁ-t kell kiemelnem, mint akik éveken keresztül igaz oda
adással segítettek a terepmunka irányításában és az anyag feldolgozásában.

Az Alföldet ismerő geológusaink legtöbbje tanácsaival, bírálatával 
segített; legtöbbet Sü m eg h y  Jó zsef , V itális Sá n d o r , M iháltz  I st v á n , 
Sc h er f  E m il . A hidrológus mérnökök észrevételének és tanácsainak is 
sokat köszönhetek. Mégis abban, hogy ezt a nagyszabású munkát sikerült
nek mondhatjuk, hogy ez az óriási területre kiterjedő több millió adat 
értelmes rendbe volt összeállítható, a legnagyobb érdeme annak a 10—15
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tagú lelkes csoportnak van, akiknek legtöbbje mint külső munkatárs 
messze a szokásos kötelességteljesítésen túl magáévá tette az ügyet és 
éveken át a legnagyobb lelkesedéssel dolgozott a Földtani Intézet vállal
kozásának sikeréért. Néhányuk nevét megemlítem. Az intézeti tagok 
közül Sarló K á r o ly , Gavrilla  K l á r a , F a rk as  E r z sé b e t , Sz é k ely  
Á g n e s , a külső munkatársak közül Me ix n e r  L ászló , Szalay  L ászló , 
Szabó L a jo s , R é v a y  K á l m á n , H olli Sá n d o r , Szász I st v á n , N émethl 
J o lá n , K iss  P á l .



II. A MAGYAR SÍKSÁGOK ÉS DOMBVIDÉKEK TALAJ VÍZ VISZONYAI

1. Kisalföld

A Nagy Magyar Medence kisebbik, egyszerűbb földtani felépítésű és 
felszínű síksága. Országunk területére csak a déli fele, az ún. győri medence 
esik. Kiterjedését 2000—4000 km2 között állapíthatjuk meg aszerint, hogy 
határait hogyan vonjuk meg. Éles domborzati határai ugyanis csak nyugat 
és délkelet felé vannak; dél felé, a Rába és Marcal vidéke felé fokozatos az 
átmenet a Dunántúl dombvidékébe. Északkeleten Gönyünél vagy Komá
romnál zárhatjuk le az öblöt.

A Fertő-tó, a Duna és a Rába nagy kanyara közé eső rész a leginkább 
elegyengetett síkság. Átlagos magassága a tenger szintje felett 125 m. 
Kiterjedése 2100 km2. Amedence közepe, aHanságmély vidéke, 115mtenger- 
szint feletti magasságú, vizenyős, tőzeges mélyföld, amely a Fertő-tó meden
céjét (a tó feneke átlagosan 113 m magas a tenger szintje felett) összeköti a 
Szigetköz és Csallóköz nagy domború törmelékkúpjának keleti alacsony 
szélével. A Duna a Kisalföld tengelyében, amely egyúttal a győri medence 
északi határa, 126—109 m t. sz. f. magasságban folyik és 60 km-es útján 
km-enként 28 cm-t lejt. Ugyanakkor a Fertőtől a Hanságon át a medence 
mélyén folyó Répce nyugat-keleti irányban 114—110 m t. sz. f. magasság
ban folyik és esése kb. 50 km hosszban km-enként 7 cm. A Rába a Kisalföld 
déli és keleti peremén fut végig Árpástól 115 m t. sz. f. magasságról Győrig 
(kb. 40 km hosszon) 110 m-re esik, lejtése km-enként 12 cm. Ebből az olvas
ható ki, hogy a magasan folyó Duna kavicságyából a felszín alatti víz a 
Rába és Rábca alsó szakasza felé áramlik, elég nagy eséssel. Ennek az áram
lásnak DNy-felé visszakanyarodó ága vízzel töltögeti a Hanság altalaját és 
szétoszlik a medencében. A Kisalföld DK-i pereménél a pannóniai dombok 
lábainál gyűlik össze az altalajban mozgó víz és a felszínen a Rába szany— 
győri szakasza jelzi a víz levonulásának ú tját ismét a Duna felé. A talajvíz- 
minták vegyelemzési adataiból e dunai eredetű víz útja nem kísérhető figye
lemmel, mert a felszínközeli talajvíz összetételét a helyi hatások erősen 
befolyásolják. A Dunától távolodva az összes oldott anyag hirtelen megnő 
és a kalciumhidrokarbonátos jellegű dunai vízben a magnéziumszulfát és 
nátriumklorid mennyisége és aránya ugrásszerűen emelkedik.

A Kisalföld medencéje kisebb is, fiatalabb is az Alföldnél. A holocén 
és pleisztocén lerakódások vastagsága a medence közepén is alig haladja
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meg a 200 métert, míg az Alföld legmélyebb öbleiben 300—400 m. Még 
fontosabb különbség, hogy míg az Alföld felszínét felépítő pleisztocén és 
holocén korú képződmények anyaga elsősorban homok, iszap és lösz, addig 
a Kisalföld medencéjének tölteléke kavics, éspedig nagyrészt durva kavics 
és homok. A kavicslerakódás réteges, közé homok- és iszapcsíkok, -rétegek 
telepednek, néha agyag is, de a kavics végig uralkodó. A kavics elég nagy 
területen a felszínen van (Magyaróvártól Ny-ra és D-re, továbbá a Rába—

9. ábra
Jelm agyarázat: 1 pannóniai medenceperem; 2  pleisztocéneleji durva kavicsteraszok; 3  pleisztocén

végi folyami homok és lösz; 4  alluviális kavics; 5 alluviális homok és iszap

Répce partjain Marcaltő—Beled—Kapuvár vonaláig), másutt homok, 
iszap fedi, kis foltokban lösz vagy löszös homok. A talajvíz azonban leg
többször itt is kavicsban áll. A Kisalföld mélyvonalán, a Hanság területén 
1—l,5 m  vastag tőzeg települt a kavicsos homokot borító iszapba (158).

A Dunántúl tájai közül a Kisalföld területe az összefüggő talaj vízszint- 
térképezésre alkalmas, sőt a magyar tájak közül a leginkább alkalmas. Sem 
az Alföld Duna—Tisza közi részén, sem a Tiszántúlon nem olyan nyugodt és 
összefüggő a talajvíztükör helyzete a felszín alatt és nem olyan könnyű az 
azonosítás, mint itt. Kedvező körülmény az is, hogy a Kisalföldön a víz
szint függőleges ingadozása kicsiny, olykor elenyésző. A különböző idő
pontokban felvett vízmélységadatok egyeztetése tehát könnyű feladat. 
Az itt elért egyszeri felvételi eredmények ezért mezőgazdasági, belvízren
dezési és építkezési szempontból jól használhatók.
3 F öld tan i Int. É vk. X L V I. k. 1. f. —  3 /2  S
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A Kisalföld medencéjét pannóniai dombok szegélyezik. Nyugaton, a 
Fertő mellett éles lépcsővel meredeken emelkednek ki a megsüllyedt tér
ségből. Keleten, a Bakony lábait betakaró pannóniai lepel feldarabolt ágai 
szintén meredek lejtőkkel nyúlnak be a medencébe: Sokoró, pannonhalma. 
Délen és északnyugaton fokozatos a domborzati átmenet a legidősebb ne
gyedkori és harmadkori kavicstakarókba: Kemeneshát, parndorfi tábla. 
Csak az ezekbe teraszosan bevágódott folyóvölgyek teremtenek változa
tosságot a felszínen.

A pannóniai rétegek a Kisalföld körül leginkább agyagok, homokos 
agyagok. Csak a perem keskeny sávjain találunk durvább szemcséjű parti 
üledékeket. Ezért a pannóniai térszíneken a kutak elég közel elérik a vízzáró 
réteget és a dombok tetején sem áll túlságosan mélyen a talajvíz szintje. 
Ahol lösz fedi a dombokat, ott a víz a lösz alján gyűlik meg, tehát mélyeb
ben áll. A lösztakarók vastagsága viszont ezeken a tájakon nem nagy. 
A pannóniai dombok talajvízszintjei a medence felé, a meredek partokon 
kiékelődnek, másutt az őket borító kavicslepelbe torkollanak. A dombok 
többfelé takaratlanok. A pleisztocénvégi lösztakaró kevés helyen maradt 
meg rajtuk. Helyette a takaró sokfelé pleisztocén folyami homok és kavics. 
A talajvíz a magas levantei és alsó-pleisztocén kavicsmezőkben elég mélyen 
áll (io—25 m); a fiatal folyami homokokban közel találjuk a felszínhez, a 
takaratlan pannóniai dombokon igen különböző mélységben aszerint, hogy 
a homok- és agyagrétegek váltakozásából helyileg milyen sorrend alakult 
ki. Az idős magas kavicsmezőkön is találunk egyes agyaglencsék felett 
foltokban a felszínhez igen közel vizet. Ilyenek a kavicsot elég sűrűn tar- 
kázzák

A kisalföldi medence aljzatát képező pannóniai rétegek nyugaton har
madkori mész- és homokkőre, ezek pedig ókori kristályos palára települtek. 
A Kisalföld nyugati peremén hiányzanak a mezozóos lerakódások. 
A gneiszből és kristályos palákból álló alaphegységre harmadidőszaki kép
ződmények: helvéti agyag, lajtamészkő, szarmata konglomerátum, kavics, 
homok települ, de gyakran a pannóniai rétegek közvetlenül az alaphegységre 
támaszkodnak. A hegyvidék csapadékban bővelkedik, nagy a leiszíni 
lefolyás, a kőzetrepedésekben, hasadékokban és a hegylábakat takaró 
törmelékben és kavicsban is sok víz vonul le a völgyek és a medencék leié. 
A Kisalföld medencéjének talajvize elsősorban itt  nyugaton sok pótlást kap. 
A keleti oldalon jobbára mezozóos mészkőre, márgára és dolomitra támasz
kodnak a pannóniai rétegek. Ezek kevesebb csapadékot kapnak, mint az 
Alpok keleti lábai, a felszíni vízerek és patakok is kevesebb vizet szállítanak 
és a hasadékvizek is gyengébben táplálják a Kisalföld medencéjét, mint a 
nyugati talajvízáramlások. A nyugati hegyvidék csapadékvize közvetve 
északról, a Duna medréből és meder alatti kavicsaiból is áramlik a Kisalföld 
medencéjébe. Délről kisebb és lassúbb a vízáramlás.

Az a változatosság, amit a talajvíz mélységi elhelyezkedésében a Kis
alföld peremén találunk, egyszeriben megszűnik, mihelyt leérünk a medence 
alluviális térszínére. I t t  a talajvíz mindenütt magasan áll, néhány meterre 
a felszín alatt; ami különbség néhány méteres nagyságrendben adódik, azt
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főleg a domborzat okozza. Az egész medence területén a talajvíz mélysége 
2—3 m-re van a felszín alatt. Kis homokdombokon ez a mélység megnöve- 
kedhetik 6—8 m-re, viszont van egy nagyobb területsáv a Hanságon, egy a 
Fertő-tónál nem sokkal kisebb, É—D-i irányban elnyúlt folt, ahol a 
talajvíz 1—2 m-re megközelíti a felszínt nyár derekán is. A mosoni Duna 
mellől, Magyarkimle tájáról terjed D felé ez a területfolt 5—6 km széles
ségben Tárnokréti, Rábcakapi felé és tovább a Hanság-csatornán és a Ráb
cán keresztül Csornától К -re Borbács—Dőr községeknél a győr—soproni 
vasútvonal tájáig. E sekély talajvízöböl és a mosonszentjánosi magas 
kavicstábla pereme között helyezkedik el ugyancsak É —D-i elnyújtott- 
sággal a hansági tőzegterület.

A hansági sekélyvizü terület É—D-i irányban húzódik a parndorfi fenn
sík pereme előtt, nem pedig Ny—K-i irányban, a térszín lejtésének és a 
folyók, valamint a Hanság-csatorna haladásának megfelelő irányban. Való
színűnek látszik, hogy az északnyugati nagy kavicsmezőből eléggé erős lej
téssel nagymennyiségű talajvíz érkezhetik a Kisalföld medencéjébe, s ez a 
víz a kavicsot takaró finomabb, homokos, iszapos üledékben és tőzegben 
a felszín közelébe magasra emelkedik. Ezek az észak—déli elhelyezkedésű, 
mély, vizenyős zugok a Duna törmelékkúpjának kelet felé való előrehala
dásával alakultak ki. Ilyen régebbi zug a Hanság tőzegterülete is. A fel
színt borító finomabb üledékek vastagsága, továbbá a nagy ártérből ki
emelkedő padlanok, gorondok teremtenek valamelyes változatosságot a 
talajvíz terep alatti mélységének képében.

A Kisalföldön hosszabb ideje rendszeresen figyelt talajvízkút nincsen 
s így nem tudtuk megítélni, hogy az 1952. évben végrehajtott egyszeri
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mérések hogy viszonylatiak a talajvíz átlagos, közepes állásához. Ezért 
1953-ban több kútban ismételt mérést hajtottunk végre, illetve többszáz 
kutat tavasztól őszig naponta mértünk avégből, hogy a vízjáték nagyságá
ról valamelyes fogalmat nyerjünk. Soprontól Esztergomig terjedő széles
ségben és a Dunától délre 30—60 km-es távolságig 250—300 talajvizet fel

táró ásott kutat 1953. március elejétől szeptember végéig állandó figyelés 
alá vontunk. Ez a terület kb. 4800 km2 és felöleli a Kisalföld déli meden
céjének lapályosabb részeit, általában a tengerszint felett 150 m-nél nem 
magasabban fekvő vidéket. Ezekben a kutakban a talajvíz szintjét naponta 
reggelenként, használatbavétel előtt mérettük. A méréseket a kutak tulaj
donosai vagy kezelői végezték, akiket az egységes mérésre betanítottunk és 
mérőeszközzel láttunk el. A mérések ellenőrzését, az adatok gyűjtését és 
kiértékelését a Földtani Intézet két geológusa, E g ervári K a ta lin  és
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F a rk as  E rzsébet  és a hozzájuk beosztott 6—8 szakmunkás végezte, akik 
legalább hetenként minden kutat meglátogattak és ellenőrző méréseket 
végeztek. A figyelt kutak kiválasztásánál figyelembe vettük a vízrajzi és 
domborzati viszonyokat, az 1951. és 1952-ben végrehajtott földtani tér
képezés eredményeit és az ugyanezen időben végzett kútmérések adatait. 
A kutak tengerszint feletti helyzetét térképről való leolvasással és kézi- 
szintezővel hozzávetőlegesen állapítottuk meg. A talajvíz-ingadozásról 
szerkesztett grafikonból néhányat a 12. ábrán közlünk.

A laza anyaggal feltöltött medencében a folyók vízjárása a talaj vízjátékra 
a partoktól 4—5 km-re érezteti hatását, de miként a folyók vízszintjének inga
dozása sem nagy ezen a tájon, ugyanúgy a talajvízjátéké is kicsiny. A Nagy- 
Duna a Szigetköz talajvízmozgására hat. Partján a kutak vize a íolyóéval 
együtt időben is egyszerre ingadozik. A parttól 2—3 km-re távolodva a 
hatás még érezhető, időben sincs nagy eltolódás, de a 2—2,5 m-es part
menti szintingadozásból már csak fél méter körüli ingadozás észlelhető. 
A durva kavics-víztartókra jellemző, hogy laza szerkezetük m iatt bő hozzá- 
folyásra vagy az utánpótlás nagymértékű csökkenésére vízszintjük kevéssé 
változik. A mosoni Duna különösen csendes vízjárású, mert vizét mester
ségesen is szabályozzák a rajkai zsilippel. A talajvíz mozgására Lébény— 
Öttevény táján hat ki legmesszebb, hatása itt találkozik a Rábcáéval. 
A Hanság keleti medencéjében a Rába szabályozza a talajvíz ingadozását. 
Mivel itt a talajvíz gyakran iszapban vagy homokban áll, ingadozása 
nagyobb, mint a kavicsban; területi kihatása valamivel szükebbkörű.

A Szigetköz talajvízviszonyait és a talaj vízjárást a VITUKI 1951—54. 
között részletesen tanulmányozta. A vizsgálatok eredményeiről H onti 
Gy u l a  számolt be (46).

A Rába és a Répce keskeny területsáv talajvízingadozását befolyá
solja. Ahol teraszok között folynak, a folyóhatás csak a közbeszorított 
ártereken érvényesül, de az összeszorítottsággal nő az ingadozás mértéke.

A íolyóktól távolabb fekvő kavicsmezőkön és teraszokon a talajvíznek 
úgyszólván nincs függőleges ingadozása. 1953. tavaszától őszig a napi mérések 
alatt az ingadozás sok kútban nem haladta meg az 5—10 cm-es értéket. 
Ilyen területek a Mosonszentjános körüli kavicshát és a Rábaköz nyugati 
felének kavicsmezője.

A Hanság mély vidékére, főleg annak nyugati felén, a lassú, de elég 
számottevő évszakos ingadozás jellemző. A talajvíz szintjét sem a folyók 
vízállása, sem a csapadék nem zavarja észrevehetően. A télen magasra 
emelkedő talajvíztükör tavasszal süllyedésnek indul és őszre lassan, egyen
letesen 0,5—1 métert süllyed.

A Kisalföld talajvizének 1953. évi ingadozását 250 naponta figyelt kút 
adata alapján E gervári K a ta lin  állította össze, rámutatva a folyók és a 
csapadék hatásaira és elkülönítve a Kisalföldön a különböző víztartó rétege
ket. (E g ervári K a t a l in : Előzetes jelentés az 1953. évi kisalföldi talajvíz
ingadozásról. — Föleit. Int. 1953. Kézirat.)

A mellékelt grafikonok csak néhány példát m utatnak be a figyelt 
kutak vízjárásgörbéiből. Az észlelések teljesebb anyaga a Földtani Intézet
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1953. Évi Jelentésében látott napvilágot (126/a). Az itt  közölt ábrákon a 
folyók hatása alatt álló talajvízkutaknál a legközelebbi folyóvízi vízmérce 
görbéjét is közöljük összehasonlításul ugyanazon időszakra. A nagybaj esi 
bemutatott Duna-mérce a Nagy-Dunán van a gönyüi torkolathoz közel. 
A mosoni Duna és Nagy-Duna közén levő károlyházai talajvízkút víz
szintje hűen követi a folyó vízszintjének ingadozását. Hasonló a helyzet Vág 
községnél a Kisalföld déli szélén, ahol a talajvízkút víztükrének játéka tel
jesen megfelel a Kisalföldre lépő Rába folyó vízszintingadozásának. Északon 
a Rábca—Rába közén Börcsnél is ugyanezt látjuk. A Börcs községi kút víz
játéka is egyezik a folyó vízjárásával, de már elsimítva, kiegyenlítve. A Kis
alföld közepén, Csorna községben, a talajvízjárás már nem tükrözi a folyók 
hatását. A vízszint nagyon lassan mozog lefelé tavasztól őszig, ugrás nincs 
a menetben. A környei kút, a hegylábak előtt és a kis völgyekben csapa
dékhatásra hirtelen mozgó talajvíz példája. Öttevény, Mosonszolnok, Beled 
kútjai a kavicstakarók íolyóktól nem zavart, igen gyenge vízjárását szem
léltetik. Még kirívóbb példa a teraszok kavicsaiban nyugodtan «álló» vízre 
a Naszály község melletti Grébicspuszta kútja. Vízszintje tavasztól őszig 
úgyszólván meg sem mozdult. Ez a nyugalom azonban csak a függőleges 
ingadozás tekintetében áll fenn, vízszintes irányban a teraszok talajvize 
áramlásban van.

A talajvíztükör tengerszint feletti helyzetének térképe azt mutatja, 
hogy a Fertő-tótól Győrig egy nagy gyüjtőmedence terül el. É—D-i irány
ban Árpás és Hédervár között szélesedik ki legjobban ez a mélyedés, itt 
van a süllyedék tengelye. Ettől az átlótól nyugati és keleti irányban a 
medence egyaránt szűkül. 1952. nyár közepén a talajvíz 110 m-es t. sz. f. 
szintje Vének—Nagybajcs környékéről, a Duna mellől benyúlt a Rába 
mentén Rábapatonáig, a hansági főcsatorna mentén Lébény—Fehértó 
vonaláig. Ez a magasság Győrnél megegyezik a Rába és mosoni Duna 
közepes vízszintjével és alig 1 m-rel magasabb a Duna gönyüi közepes 
szintjénél. A 110 m-es vízszintvonal nyugati része elér addig a nagy 
területfoltig, amely a terepszint alatti talajvízmélység térképén a felszín
hez 2 m-nél közelebb eső vízszintet jelöli. I t t  Tárnokréti és Győrsövény- 
háza között a talajvíz szintje 1952. nyarán 1—2 m-re állt a terepszint alatt 
és a győri közepes Duna-szinttel egy magasságban volt; ugyanakkor e 
területtől északra, Dunaremeténél a Duna közepes szintje 117 m a tenger 
szintje felett. A Dunán és főleg a jnosoni Dunán végzett vízépítési 
munkálatok valószínűleg kihatnak eddig a pontig, a mezőgazdálkodást 
szorosan érintően.

ÉNy-on a Duna mentén és a parndorfi tábláról a talajvíz szintje 
menedékesen és egyenletesen lejt a Hanság—Győr mély vonal felé, km-en- 
ként 40 cm-es átlagos eséssel. Áz esés valamivel erősebb a Duna mentén 
és menedékes a Hanság felé, Hegyeshalom—Bősárkány irányában. Ez a 
menedékes vízlejtő a felszíntől igen különböző távolságban van. A Lajta 
és mosoni Duna közén 4—5 m mélyen volt 1952. nyarán, Hegyeshalom— 
Levél—Mosonszolnoktól nyugatra 6—10 m mélyen, onnan befelé a Hanság 
felé újra 3 m, majd 2 m volt a viszonylagos mélység. Erősebben esik a víz-





tükör felszíne délről északra a Répce—Rába közén. Mihályi—Csorna 
vonalán km-enként 60—70 cm az esés, onnan befelé azonban a Hanság 
mély vonaláig felére csökken.

Egészen meredek a talajvízszint lejtése a pannóniai domboldalakon, 
Sopron—Fertőszentmiklós vonalán és a Bakony lejtőin. I tt  a magasabb 
vízszintek forrásszintekben ki is ékelődnek. Győrtől keletre elég bonyo

lult a vízszint domborzata. Mély 
öblök nyúlnak be a dombok közé 
és nagyobb szigetszerű területe
ket vesznek körül, ahol a talaj
víz abszolút szintje a környe
zeténél magasabban áll. Ilyen 
Táplánv és Sashegypuszta domb
ja, Győr—Győrszentiván és Pér 
között; ilyen tovább a banai 
dombsor.

A Kisalföld lapályos részén 
2100 km2-en 1952-ben 26 387 
ásott talajvízkutat számoltak meg 
és térképeztek. Ezekből 24 084 
volt a községek és városok bel
területén, 2303 külterületen. To
vábbi 502 fúrt és 99 artézi ku
ta t is térképeztek ugyanezen a 
területen. A települések zártsá
gát mutatja, hogy a belterületi 
kutak száma több mint tízsze

resen meghaladja a külterületiekét, míg a Nagy alföldön ez az arány 
másfélszeres-kétszeres. A külterületi kutak képviselik mégis a terület 
túlnyomó részét. Ezek részletes statisztikai feldolgozást nyertek. A kül
területi kutak átlagos mélysége 4 m. A vízszint ezen a lapályos terü
leten átlagosan 3 m, a kutakban nyáron átlag 1 m vízoszlop áll.

Olyasféle talajvízhiányt vagy vízszegénységet, mint amilyen az 
Alföldön van, a Kisalföldön nem találunk. A talajvíz szintje mindenütt 
könnyen elérhető, a kutak vízutánpótlása gyors, ingadozásuk kicsiny, nem 
apadnak ki. A víz minősége jó. Egyedül a Hanság és néhány kisebb folt 
szenved a túlközeli és tőzeges talajvíztől.

A Kisalföld kavicsmezőit kevés ásvány anyag tartalmú, lágy víz jellemzi. 
A szilárd maradék néhány száz mg/1, csak kivételesen éri el az 1000—2000 
mg/1 értéket. Típusi a a kalcium-hidrokarbonátos vizek közé sorolandók. 
A CaHC03 azonban nem képvisel magasan kiugró értéket, mellette MgS04 
és NaCl-ionok is jelentős, közel egyforma egyenértékszázalékkal szerepel
nek. Az ammonium úgyszólván mindenütt teljesen hiányzik, és kevés 
helyen találtunk nitrátszennyezést. Kevéssé ásványos, kiegyenlített olda
tok ezek s rokonságuk a Duna és az alpesi folyók vizével nyilvánvaló. 
Néhány példa, a szilárd maradék nagysága szerint rendezve, az 1. táblázat

i t .  ábra. Jellemző talajvíztípusok a K isal
földem (A körök területe arányos a vízben 
oldott anyag súlyával, a körcikkeké az egyes 

ionok egyenértékszázalékával.)



ban található. A táblázatokban az oldott anyagok ionjainak mg/l súlyát 
adjuk meg, a Földtani Intézet Évi Jelentéseiben közreadott térképek 
a Than-féle egyenértékszázalékot tüntetik fel (123, 125, 126/a). 2

2. Mezőföld
A Balaton és Velencei-tó irányában fiatal süllyedéksor vonul végig 

a Dunántúl közepétől a Duna felé és a Csepelsziget északi csúcsának tart. 
Ezt a vonalat a Balaton és a Velencei-tó között ÉNy—DK-i irányban 
haladó széles törésvonal keresztezi, amelyen a Sárvíz völgyét kiépítette. 
Az így kialakult Mezőföld felszíne eléggé elegyengetett, alföldies jellegű. 
A felszín alatti vizek elrendeződésében is a fiatal üledékgyüjtő medencék 
sajátságait fedezhetjük fel, mégsem hasonlítható vízviszonyaiban sem az 
Alíöldhöz, sem a Kisalföldhöz.

Északi határát a Bakony—Vértes vonulata és azok folytatásában a 
Budai-hegyvidék adja. E hegyek lábaira boruló pannóniai rétegek a Mező
föld alatt mélyebbre vetődtek, de nem olyan mélyre, mint a Kisalföld 
vagy Alföld alatt. A déli határt ezeknek a pannóniai rétegeknek magasab
ban maradt vonulata képezi. A Dél-Dunántúlról húzódik ez a magas 
pannóniai hát a Kapos folyó irányából és a Kapos nagy kanyarulatától
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Dunaföldvárnak tart. Ott át is lépi a Dunát és a Meleghegyben, a solti 
Tételhalomban végződik. A magas pannóniai vonulatot a pleisztocén 
elején működött folyók, a mai Sárvíz ősei, északnyugat—délkeleti törés
vonalak mentén átvágták és völgyeiket kaviccsal, homokkal vastagon 
feltöltötték. Ezekbe a feltöltött völgyekbe mélyítette bele völgysíkját 
a mai Sárvíz és Sió. Ez a völgy keskeny, elegyengetett folyosó. Nem köz
pontja vagy tengelye a Mezőföldnek. Vele párhuzamosan más feltöltött 
völgyek futnak kisebb jelentőségű vízfolyásokkal és kevésbé kimélyítve, 
inkább lehetne tengely a Balaton és Velencei-tó vonalában haladó, elő- 
mélyedés, de ezt a törésvonalak és az előbb említett harántvölgyek dara
bolják szét.

A pannóniai terepet s rajta a pleisztocén elején épült völgyeket, 
medreket, partokat a pleisztocén végén betemette a lösz. Ez a finom 
takaró, amelynek vastagsága 40—60 m-t is elért, elegyengette a felszínt. 
A holocénban ez a térszín is pusztulásnak indult. A Sárvíz kiépítette mai 
völgyét. Partfalai a lösz alatt vastag folyami homokfalakat tárnak fel. 
Ez a völgy lett a Mezőföld nagyobb részének erózióbázisa, lecsapolója 
és nem a Duna. A Duna jobbpartján 40—60 m magas falban, majdnem 
épen áll a lösz. Csak kicsiny vízfolyások löszszurdokai csipkézik ki e falat. 
A Sárvíz völgye felé a lösz kivékonyodik, a völgyek tágasabbak, a táj 
formái szelídebbek lesznek. A Sárvíz völgyén túl nyugatra ismét magas 
löszfedte dombok következnek éles peremmel.

A vastag lösztakaróban a víz nem áll meg. A csapadékvíz eloszlik a 
finom pórusokban és el is párolog onnan. Alulról sem nyomul fel a löszbe 
víz. Vizet vagy a pleisztocén homokban lehet keresni, vagy a pannóniai 
rétegekben, illetve a keskeny folyóvölgyek alluviumában. A községek és 
kutak ezért lehúzódnak a völgyekbe. A magas lösztetőkön alig lehet kutat 
találni, s ezért a kutak térképezése alapján e vidék talajvíz-térképét meg
szerkeszteni csak nagy vonalakban lehet.

A Balaton—Velencei-tó vonalában húzódó mélyedés fiatal laza üledékei 
vízben elég gazdagok. Táplálást kapnak északról a hegyvidék felől. A talaj
víz szintje elég nagy és összefüggő területen a felszín közelében van. Magas 
talajvízállást találunk a Sárvízzel párhuzamosan haladó pleisztocén ho
mokból álló völgykitöltésben is. Ezek felszíne a Sárvíz és Duna között elég 
magas és mégis a magas felszíneken a terepszint közelében van a víz. 
A lösszel fedett dombokban viszont 30—40 méterre kell vízért ásnunk. 
A sztálinvárosi építkezéseknél a 60 m vastag löszrétegben csak gyenge 
vízszivárgásokat találtak, kinyerhető vizet nem.

A DNy—ÉK irányú süllyedőkén és a pleisztocén folyami homokkal 
feltöltött völgyeken kívül csak a Sárvíz alluviális völgyében és néhány 
mellékvölgy keskeny alluviumában találunk a felszínhez közel talajvizet. 
Egyébként a Mezőföld 5—6 m átlagos mélységben elhelyezkedő talajvize — 
mihelyt a löszdombokra rálépünk — 10— 15 méter mélységben található csak 
meg, a dombtetőkön pedig még mélyebben. Ezek a löszdombok a Sárvíz 
és a Duna között szigetszerűen maradtak meg. A domborzati szigetek 
között a lepusztulás sakktáblaszerüen merev vonalú, szűk völgyeket



épített ki. E völgyek és magános tetők jellemzik a déli Mezőföld hidrológiai 
képét. A rendelkezésre álló, egyenetlenül eloszló adatokból a mellékelt 
két vázlaton bemutatott képet kapjuk a mezőföldi talajvízszint felszín 
alatti mélységéről és tengerszint feletti helyzetéről. A déli Mezőföldön 
a sekélytalajvizű, magasan fekvő területek szembetűnőek. Az északi részen 
a párhuzamos pászták és az ezekhez igazodó talajvízmélység adja meg a 
terület hidrogeológiai jellegét.

A talajvíz szintjének ingadozásáról e vidéken keveset tudunk. Hosz- 
szabb ideje figyelt talajvízkút nincs e környéken. Saját figyelt kúthálóza
tunkat csak 1953 nyarán tudtuk a területre kiterjeszteni, de utána röviddel 
a szervezést és észlelést abba kellett hagynunk. A VITUKI 1951-ben 
épített ki talajvízkutakat a Dunántúl keleti részén. Ezekből és a MÁV 
kutak 1929. évi talajvízingadozási adataiból az szűrhető le, hogy a domb
vidékek mély kútjaiban néhány decimétertől 1—2 m-t ér el a függőleges 
ingadozás amplitúdója, a dombperemeken néhol 3 m-t; a Sárvíz—Sió 
alluviumán 2—3 m; egyes helyeken azonban az alluvium szélén eléri az 
5 m-es értéket; a folyók közelében, a dunai torkolat közelében 3—4 m-es 
ingadozás tapasztalható. A Dunára futó kis keskeny völgyekben még 
nagyobb ingadozás van. így Martonvásár mellett a Vértespatak völgyében 
7 m-es az ingadozás.

A Sárvíz völgyében homokban, kavicsban, iszapban áll a talajvíz, 
a lösszel fedett dombokon a lösz alatti homokos iszapban, finom homokban.

A mezőföldi talajvíz vegyi jellegét a következő fejezetben a többi 
dunántúli területtel együtt tárgyaljuk.

3. A Dunántúl többi része
A Kisalföldön kívül Dunántúlunkon nincsen olyan nagyobb medence 

vagy síkság, ahol a felszínközeiben elhelyezkedő talajvízszint kutakkal 
nyomonldsérhető volna. A Mezőföldről is kimutattuk, hogy talajvíz
viszonyai nem hasonlíthatók a medencékéhez. A Dráva síkja keskeny, 
egyenetlen völgy, a települési viszonyok folytán a külterületi kutak száma 
itt is kevés és 1951 és 1952-ben mérésük is sok nehézségbe ütközött.

A Dunántúl többi része vagy hegyvidék, vagy vastag lösztakaróval 
fedett és keskeny, szakadékos völgyekkel felszabdalt dombvidék. A lösz
dombok tetején alig van kút, tehát észlelőhely. A levantei és pannóniai 
üledékekből épült dombok oldalán és lábai előtt többféle vízszint ékelődik 
ki forrásokban, néha forrássorokban. Nyomonldsérésük, egyeztetésük 
csak sűrű fúrásokkal volna elvégezhető. Ezek a vízszintek nem ábrázol
hatok folytatólagosan az alluviumok talajvízszínével együtt. A domb- 
és hegyvidékeken meg kell elégedni a helyenkinti tájékoztatással. A talaj
víz szempontjából számajöhető völgyekben rendszerint sok a község. 
Ezek kútadatait mind összegyűjtötték és térképezték; helyenként tehát 
elegendő adat áll rendelkezésre egy-egy kisebb terület talajvízviszonyai
nak képéről.

Jobban kifejlődött folyóhálózatot Nyugat-Dunántúlon találunk; itt



48

széles völgyek, jól elkülönülő teraszok kísérik a folyókat. Ezeknek kavics
tábláiban a talajvíz egyenletes szintet foglal el a teraszok magasságának 
megfelelő mélységközökben. A völgyeket egymástól elválasztó meredek, 
keskeny gerincekben talajvizet csak a domblábakon találunk különböző 
szintekben s legtöbbször nem kutak tárják fel, hanem a meredek oldalakon 
és hegylábakon kibukkanó források.

1. kép. A dunántúli dombvidéken a völgysíkok és dombok talajvízszintje nem 
folytatólagos, összefüggő. A dombok talajvize a lejtőkön forrásokban felszínre 
ju th a t (a képen az erdőöv alsó határán), mélységvonalai nem köthetők össze a völgyek 
talajvízszintjének vonalaival. A művelési ágak a talajvíz mélységéhez igazodnak.

K ilátás a henyei hegyről a Zala völgyére és az alibánfai mellékvölgyre.
(Rónai A. felvétele.)

A somogyi tájakat nagy löszhátak és keskeny völgyek jellemzik. 
A talajvizet csak a völgyek keskeny szalagján lehet végigkísérni. A közsé
gek is ide települtek, a dombtetőkön kutak nincsenek.

Talajvíz azért van a dombokban is. Nívója a völgyek bevágódásával 
állandóan lejjebb száll. A meredek bevágások több helyen feltárják a régi 
talajvízszinteket. Magas homok, agyagos homok feltárások falán néha 
a homokos lösz, löszös homok takarórétegek alatt egy vagy több olyan 
réteget találunk, amely a talajvízzel való átjártság képét m utatja. A talaj
vízszint rendszeres ingadozása e finomszemcséjű anyagokat átalakítja; 
színüket megváltoztatja, mésztartalmúkat kilúgozza, finom szemcsékkel 
telíti őket és agyagos, tömött rétegeket hoz létre. Alattuk konkréciós szint 
alakul ki. A sárga és barna agyag és agyagos homok rétegeket a talajvíz 
kékes, szürkés, zöldes színű, repedezett iszapos rétegekké alakítja át. 
E rétegek vastagsága 20—50 cm. Ezeket a talajvízmozgás által átalakított
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2. táblázat

2. kép. A talajvízszint-ingadozás következtében á talakult réteg a balatonföldvári 
m agaspart löszrétege a la tt. (Rónai A. felvétele.)

4 Földtani Int. Évk. XLVI. k.l.f. — 3/3 S
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rétegeket ma a mélyen bevágott völgyek falaiban a völgytalp felett 8— 
10—15 m magasan, kiszáradva találjuk meg. Néha ismétlődnek, különböző 
időszakok talajvízszintjeit mutatván.

A Balaton medencéjét mindenütt keskeny partszegély veszi körül,
egyedül a délnyugati részen 
kapcsolódnak a tó partjához 
nagyobb kiterjedésű síksági 
részek: aKisbalaton és Nagy
berek környéke. A talajvíz ez 
utóbbi helyeken a felszín kö
zelében áll s általában rossz 
ivóvizet ad, mert a berkek al
talaja tőzeges.

Az egész Dunántúlon (a 
Kisalfölddel együtt) 1951. 
és 1952. években összesen 
375 000 kutat térképeztek; 
330 000-et községekben és 
városokban, 45 000-et kül
területeken. Egy km2-re 11 
kút esik, külterületi kút pe
dig csak 1,3. (Az Alföldön a 
külterületi kutak száma négy
zetkilométerenként ötször 
ennyi.)

A talajvíz szintjének in
gadozásáról is keveset tudunk 
a Dunántúlon. A VITUKI 
csak a legutóbbi években épí
te tt kutakat a talajvíz figye
lésére. Ez a hálózat elég szé
pen terebélyesedik, de ismerve 
a Dunántúl változatos dom
borzatát, igen sok kút kell 
ahhoz, hogy a talajvízjátékról 
vidékenként megbízható és a 
törvényszerűségek kimuta

tására elegendő adat álljon rendelkezésünkre.
A talajvizek vegyi jellegéről a begyűjtött talajvízminták elemzése 

tájékoztat.
A Dunántúl K-i szélén a Mezőföld kemény talajvizei magnézium

gazdagságukkal tűnnek ki. A Mg mellett a Ca legtöbbször csak fél, illetve 
negyedrésznyi egyenértékszázalékkal szerepel. A Na több helyen eléri 
vagy megközelíti az előbbiek arányát. Az anionok oldalán majdnem 
mindenütt a hidrokarbonát vezet, de jelentős a szulfátok egyenérték 
aránya, amely egyes helyeken kiugró értéket képvisel. Feltűnő a nitrátok

18. ábra. Jellemző talajvíztípusok a D unántúl 
K-i részén (A körök területe arányos a víz
ben oldott anyag súlyával, a körcikkeké az 

egyes ionok egyenértékszázalékával.)
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jelentős arányának nagy elterjedtsége. A magnéziumszulíatban gazdag 
víz keletkezését a vastag lösztakaróval magyarázzuk. I tt  a magnéziumion 
és szulfátionok egyenértékszázaléka nagy és az oldatok viszonylag tömé
nyek. Az alluviumokon csapadékkal és felszíni vizekkel hígítottan találjuk 
ugyanezt a víztípust. Több kútban elég nagy kálium aránya, amely más 
területeken alig számottevő, vagy semmi. A Mezőföldön több kútban ér el 
néhány mg-os értéket lite-

Jellemző talajvíztípusok 
Nv-i részén

4* — 3/ s
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3. táblázat

4. A Duna— Tisza köze
Alföldünknek szerkezet és domborzat tekintetében legváltozatosabb 

része a két nagy folyó köze. Egyáltalán nem «síkság». A nagy Duna-ártér 
szikes legelőin ugyan «tengersík» vidéket láthatunk magunk körül, ahogyan 
azt Petőfi leírta. Dunavecse és Kiskőrös között, a gyermek-költő járta 
helyeken, valóban végeiáthatatlanul nyújtózkodnak az akasztói fülöp- 
szállási hatalmas sziklaposok. De a két folyó közének jóval nagyobb részén 
a felszín változatos; a hátsági részek 50—60m-rel magasabbak a két folyó 
völgysíkj ánál, északon és délen a 70—100 métert is elérik a magaslatok a 
Duna szintje felett. A viszonylagos magasságkülönbségek is elég jelentő
sek. Tatárszentgyörgy—Kerekegyháza—Orgovány Soltvadkert—Agas- 
egyháza—Illancs vonalán hatalmas karéjban vad futóhomokdombok 
húzódnak igen erős mikrorelieffel.

Domborzat és földtani felépítés szempontjából is a Duna—Tisza közét 
három részre szoktuk osztani: 1. a Duna jelenkori nagy völgysíkja, amely 
szélességében változó; Fülöpszállás—Kecel között eléri a 20 25 km-t,
Bajánál azonban teljesen összeszűkül; 2. a Tisza völgysíkja; ez keskenyebb
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és néhol hiányzik is, mert a Hátság a partokig terjeszkedik és a Tiszavölgy 
a folyó baloldalára szorul; 3. a Hátság, amely északon a monor—irsai 
pannóniai dombokra támaszkodik. I tt  200 m-t meghaladó abszolút magas
ságú és széles; dél felé keskenyedik és alacsonyodik, Orgovány és Kiskún- 
íélegyháza között 40 km-nél nem szélesebb és magassága nem éri el a 
120 m-t a tszf., tovább délre 
újra kiszélesedik és emelkedik; 
a Sükösd melletti részek már 
170 m tszf. magasságúak.

A holocén árterek között a 
Hátság pleisztocén térszín. Lösz, 
löszös homok és futóhomok bo
rítja. A pleisztocén végi löszta
karó délen a legépebb. Ez a 
bácskai lösztábla, amely hatá
runkon túl folytatódik, vastago
dik és szélesedüc, elfoglalj a majd
nem teljesen a két nagy folyó 
közét. A Hátság többi részén a 
lösz csak foltokban van meg.
A foltok ÉNy—DK-i irányban 
elnyújtottak. Ezek a löszfoltok 
nem vastagok, mindössze né
hány méteresek, nem hasonlít
hatók a dunántúli, vagy akár a 
Duna—Tisza köze déli részét 
(jugoszláv terület) beterítő lösz
takaróhoz.

A löszpászták között futó
homok halmozódott fel. A futó
homokdombok általános csapás
iránya is ÉNy—DK-i. Laza, 
igazi futóhomok már csak elszi
getelten található, nagy területeken a természetes növénytakaró meg
kötötte a homokot, az újabb évszázadokban pedig az emberi tevékenység 
is elősegítette ezt a folyamatot. A természetes kötött homokot nemcsak 
humuszosodás, hanem mészanyag is köti. A Duna—Tisza közi homok 
erősen meszes. Többfelé sok benne a löszanyag is és a löszös homok, homo
kos lösz, löszhomok, lösziszap számtalan változatát találjuk itt. A lösz- és 
homokféleségeken kívül a folyóártereken folyami homok és kavics (csak a 
Dunamentén és északon), öntésiszap, öntéshomok, szikes lösz, réti agyag 
és a Hátságon mésziszapos, mészköves vályúk és tőzeges mélyedések ta r
kítják a felszínt.

A Duna—Tisza köze gerincét Sü m eg h y  J. felfogása szerint a Duna 
nagy pleisztocén törmelékkúpja alkotja (151). A mai Tisza—Körös mélye
dés felé haladó Ösduna rakta le számtalan ágban homokját és a mai nagy
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vonulatok iránya a régi folyásirányoknak felel 
meg. A löszanyag is a Dunahomokból szitáló- 
dott ki és települt mind nagyobb vastagságban 
a terület déli felére. M iháltz I. vizsgálatai más 
eredményre vezettek (98). A Duna—Tisza közi 
Hátságon mélyített 10 és 30 m-es fúrásai min
denütt csak futóhomokot találtak, folyami ho
mokot nem. A Tisza völgysíkján, a folyó jobb
partján, a kőzettani vizsgálatok csak tiszai szár
mazású homokot m utattak ki, dunai eredetüt 
nem. Eszerint a Duna a pleisztocénban sem folyt 
át a Hátságon, homokját csak a szelek fújták rá a 
térszínre. Ha a megvizsgált minták elég nagy 
területet fognak át és elegendő sűrűségben külön
böző mélységből kerültek ki, ez utóbbi felfogás sok
ban módosítja eddigi ismereteinket e területrész 
földtani kialakulásáról. Bizonyos, hogy a Duna— 
Tisza közi Hátságon a futóhomok- vagy löszfel
színek alatt általában finomszemű anyagokat, 
iszapot, homokos iszapot, iszapos homokot talá
lunk, durvaszemű mederhomokot nem. De ezek 
mindenképpen már egy elhaló folyótevékenység 
üledékeinek tekintendők. Mélyebben nagyobb 
medrek homokját és kavicsát is megtalálták a fú
rások.

A Duna közepes szintje 100 m tszf. magas
ságról 84 m-re esik a hozzánk tartozó Duna—Tisza 
közi szakaszon; a Tiszáé 81 méterről 76 méterre. 
A két folyó között a Hátság elég magasan kiemel
kedik (170—200 m magasra). Talajvize általában 
mindenütt a felszín közelében van, vagyis követi 
a domborzat vonalát. Csak északon a monor— 
irsai pannóniai dombokon és délen a baj a—sükösd— 
császártöltési magasparton találjuk 10—15 m-nél 
mélyebben a felszín alatt. Másutt a talajvíz a dom
borzat vonalával párhuzamosan magasra felhatol 
a tenger szintje fölé és a hátsági részeken általá
ban 4—6 m mélyen, a magasabb részeket körül
vevő elegyengetett területeken 2—3 m mélyen áll 
a terep alatt. Ennél mélyebben (6—8 m-re) csak 
kisebb foltokon, vonulatokban találjuk a talajvi
zet, de ezek a foltok helyzetüknél fogva igen fon
tosak.

A domborzat vonalának és a talajvíztükörnek 
egymást követő futására legjobb példákat a Hátság 
tetején találunk. A futóhomokban magasan áll a



55
víz és követi a felszín vonalát. Ennek legegyszerűbb magyarázata az volna, 
ha feltételeznénk, hogy a felülről beszivárgó csapadékvizet a homokban 
iszapcsíkok, mint félig-meddig zárórétegek tartanák fenn. De a valóság az, 
hogy a futóhomokban a felszínhez közel nem találunk, vagy semmiesetre 
sem összefüggően olyan vízrekesztő iszapcsíkokat, amelyek ennek a víz
tükörnek összefüggő és a felszínnel együtt hajló vonalát megmagyaráz
nák. Elfogadhatóbb magyarázatnak látszik, hogy a talajvíz a felszín alatti

ß CSÁSZÁRNÉ

22. ábra. Felső szelvény: Duna— Tisza-csatorna ku ta tó  fúrásai (1942.) T atár- 
szentgyörgy tá ján  (M ih á l t z  I. szelvénye alapján, egyszerűsítve). Alsó szelvény: 

1950. évi térképező fúrások Kispáhi— Orgovány között (S ü m e g h y  J . szerint.)
Jelm agyarázat: 1 futóhomok; 2  lösz, vályog, vályogos homok; 3  tőzeg, kotu; 4  mésziszap; 5  isza

pos finomhomok; 6  kavicsos homok; 7  iszap. A szaggatott vonal a talajvíz szintjét jelzi.

víztartó közegben a ráülepedő rétegek vastagságával és sűrűségével ará
nyos mértékben nyomás alatt áll és ahol a felszíni közeg ezt megengedi, ez 
elől a nyomás elől felfelé tér ki addig, amíg a külső légköri nyomással egyen
súlyba nem jut. Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy a magas Hátság 
szélein vastag homokfelszín alatt a talajvíz nem áll a felszín közelében, 
hanem mélyen, mert itt a talajvíz az alluviumok laposai felé kiutat talál 
és nem kényszerül felfelé emelkedni.

A Hátság nyugati peremének mélyebb talajvízszintjében más körül
mény is szerepet játszhat. I t t  vékony homoktakaróval fedve, vagy takarat- 
lanul a lösztábla maradványai is kibukkannak, és ezek alatt másutt is 
általában mélyebben áll a talajvíztükör.

Ha most a talajvízszint mélységi elhelyezkedését ábrázoló térképet 
nézzük és egyeztetni próbáljuk a földtani térkép nagy vonalaival, megtalál
juk az ÉNy—DK-i vonulatokat0 a monor—irsai hátság mentén, azonkívül
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Örkény—Lajosmizse—Kecskemét—Kiskúnfélegyháza vonaltól ÉK-re— 
DNy-ra elrendeződő szigeteken. De megtaláljuk a keresztben haladó 
DNy—ÉK-i vonulatok nyomait is, a baja—keceli magaspart mély talaj
vizében és Bácsbokod—Jánoshalma—Kiskúnhalas irányában. Ez a vonal

23. ábra. A talajvíz helyzete a Duna— Tisza közén különböző képződményekben
( F e l ü l :  Sümeghy J. 1950. évi szelvénye, 1 2 5 x -ö s  túlm agasítás; k ö z é p e n :  Miháltz I. Duna— Tisza- 
csatorna 1942. évi szelvénye, 125 x -ős túlm agasítás; l e n t :  Miháltz I. Duna— Tisza-csatorna 1942. évi

szelvénye, 1 2 5 x -ö s  túlm agasítás.)

határozottan a Tisza—Körös torkolat felé irányul, azok felé a mély talajvíz
szintű síksági területek felé, amelyekről a Tiszántúl ismertetésénél részlete
sen szólni fogunk és amelyekben ott szerkezeti vonalat véltünk felismerni.

A felszín alatt mélyen elhelyezkedő talajvíztükör területeit fent nagy
jából körülírtuk. Ezek közül legjelentősebb mélységű a monor—irsai dom
bok vízszintje. I t t  alföldperemi viszonyokat találunk: 20—40 m mély 
kutakat 18—20 m-es, a tetőkön 40 m-ig mélyülő vízszintekkel. 20 m-t elérő 
vízszintmélységeket találunk délen is Császártöltés—Sükösd táján a mere-
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24. ábra. Vázlat a talajvíztükör mélységéről a felszín alatt a Duna— Tisza közén.
1950— 54. évi mérések
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elek hátságperem dombjain. A felsorolt többi mélyvonulat összefüggő ter
jedelemre is kisebb és a talajvízszint mélysége sem ennyire kiugró. Örkény
től északra 8—10 m, a bácskai lösztáblán, Jánoshalma, Bácsalmás, Madaras 
táján szintén 8—10 m. Nagyobb és jelentős mély folt a Kecskeméttől 
DNy-ra húzódó területsáv; itt és kissé északabbra Kerekegyháza táján is 
7—8 m, legfeljebb 10 m a vízszintmélység a kutakban, ami természetesen 
nem a homokdombok tetejére vonatkozik, ahol kút nincs. Sokkal mélyebbre 
azonban nem süllyed itt sem, amint azt a 10 és 30 méteres fúrások igazolják.

Néhány kisebb foltban a Duna és Tisza partja mellett is találunk mély 
talajvízfoltokat, legtöbbször a kimagasló dűnehomok-dombokban (lásd 
Dunavecsénél vagy a Pakssal szembeni parton). Feltűnő azonban a talaj
víz mélysége (10—15 m) elég nagy területen a Körös—Tisza-zuggal szem
ben. Itt már nem csupán domborzati viszonyok játszanak szerepet ugyan
úgy, ahogy a tiszántúli folytatásnál sem és ahogy északon a Jászság terüle
tén sem. Üjszász, Jászladány és a Tisza közötti területen 8—9 m mély ta
lajvízszint jelentkezik teljesen lapos térszínen nagy kiterjedésben.

Jelenlegi magyarázatunk — főleg tiszántúli vizsgálatok alapján — erre 
a domborzatilag nem indokolt alföldi mély talajvízállásra az, hogy itt fel
szín alatti talajvízválasztók, idősebb agyagrétegek vannak a felszínhez közel. 
Ezekhez támaszkodnak a vízzel telt fiatal és lazább üledékek. A térszínt ez 
utóbbi üledékek lerakódása elegyengette s így ma a terület sík.

A legsekélyebb talajvízállást az ÉNy—DK-i löszvonulatok közötti 
homokvápákban találjuk. Időnként igen magas a talajvízállás a Duna 
völgyében is, különösen annak középrészén, Fülöpszállás—Dunapataj — 
Kiskőrös—Kecel között, az ártér mélyületében. Régebbi Dunameder 
húzódik itt, amelyet sűrű rétegzésű finomabb és durvább üledékek takar
tak be s ezekben több emeletben vannak keskeny víztartó rétegek, a víz- 
rekesztő rétegekben pedig repedéshálózatok, amelyekben a víz szintje 
függőleges irányban erősen ingadozik. A felszín nagyrészt elszikesedett. 
A sziket az év jelentékeny részében víz borítja. Ez a felszíni víz nem jelenti 
azt, hogy a talajvíz is fent a felszín közelében áll. A talajvíz szintje a finom 
hajszálrepedésekben télen és tavasszal ugyan megközelíti a felszínt, nyáron 
azonban több méter mélységre visszahúzódik.

A monor—irsai dombok és a Jászság mély talaj vizű foltjai közötti 
mélyedésben találunk még északról délre haladva sekély talajvizet. A 
Zagyva és Tápió folyik ebben a vápában végig. A sekély talajvízterületek 
övezete a monor—irsai és Örkény—kecskeméti mélyvonulat közé 
is benyúlik, és Ceglédtől délre ldvezet egészen a Tiszáig. Még 
nagyobb kiterjedésű sekély talaj vizű öblöt találunk a kecskeméti mély von il
lat és a Tisza partja között. Lenyúlik ez Kiskúnfélegyháza és Csongrád 
között Kistelek vidékéig. Ezekben a vápákban a víz állandóan a felszín 
közelében van s nincs olyan nagy ingadozása, mint aDunavölgyben, vagy a 
Hátság finomszemű üledékeiben.

Végül az Örkény—kecskeméti mélyvonulat és a Hátság nyugati pereme 
között is a sekély (1—2 m) talajvízmélységű foltok majdnem összefüggő 
láncolatát találjuk Izsák—Páhi—Bocsa—Tázlár vidékén. A Kiskún-
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26. ábra. Duna— Tisza közi fúrási szelvények
I. A D una—Tisza-csatorna nyom vonalának fúrásai (1942)

II. Sümeghy J. 1950. évi térképező fúrásai
III. Miháltz I. 1950. évi térképező fúrásai

27. ábra. 6— 10 m mély talajv ízfoltok  a 120 m-es szintvonal m entén a Duna—
Tisza közé
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halas—Kiskúnmajsa közötti (az ÉK — 
DNy-i keresztgátak rendszerébe tartozó) 
küszöb után a sekély talaj vizű terület 
délnyugat felé folytatódik, de itt széles
ségben is nagyon kiterjeszkedik és kérdé
ses, vajon ez az ÉNy—DK-i övezet foly
tatása-e, vagy pedig a Kiskúnhalast és 
Kiskúnfélegyházát összekötő DNy— 
ÉK-i irányú, mélyebb talajvizű gát déli 
előtere.

A többi területen — a Duna—Tisza 
köze túlnyomó részén — átlagos talaj
vízmélység 3 méter körül van.

A felszín földtani felépítése és a 
talajvízszint kialakulása között néhány 
fontos kapcsolatot találunk. A Duna 
árterén a talajvíztükör általában közel 
van a felszínhez, a Tisza árterén mélyen. 
A Duna árterén északon kavicsban, a 
középrészen és délen homokban, finom 
homokban, iszapban áll. A nagy szik
laposokon egy-két méter mélységben 
elérjük a talajvíztükröt. Finom lösziszap 
borítja a felszínt s alatta sűrűn réteg
zett, de egyre finomabb szemcséjű iszap 
és finomhomok következik. A talajvíz 
benne rendszerint nyomás alatt áll. A 
parti homokdűnék alatt mélyebben ta 
láljuk a vizet és különösen mélyen a 
Solt környéki maradéktáblák, tanuhe- 
gyek alatt. A Tiszavölgy síkját több 
méter vastagságú agyagos lösz, agyag
talaj fedi, vízrekesztő rétegként. A ta 
lajvíz ez alatt helyezkedik el finom ho
mokban, iszapban. A partokat i tt  is 
homokdombok kísérik.

A Hátság földtani és talajvízviszo
nyai a legváltozatosabbak. Általánosan 
megfigyelhető, hogy a alatt
a talaj víztükör mélyebben áll, mint a 
homokfelszínek alatt.

A bemutatott fúrásszelvények a 
három Duna—Tisza közi földtani
fúrássorozat valamelyikének egy-egy 
szakaszát ábrázolják. A három fúrás
sorozat nyomvonalát a 26. ábra mu
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tatja. Az 1950-ben lemélyített II. és III. sz. teljes szelvény és földtani 
magyarázatuk a Földtani Intézet 1950. Évi Jelentésében megtalálható 
(98, 150).

A Duna—Tisza köze északi részén a lösztábla maradványaira futó
homokot fújt a szél. Domborzat tekintetében a legmagasabb térszíneken 
futóhomokot találunk. Kecskemét táján a homoktakaró elvékonyodik és 
alóla kibukkan a lösz. A 120 m-es t. sz. f. magassági vonal mentén található

29. ábra. A bajai szelvényrész fúrásainak nyomvonala.
Jelm agyarázat: 1 holocén öntésiszap; 2  pleisztocén futóhomok; 3  pleisztocén lösz

ez a rétegváltozás és nyomában mindenütt megjelennek a mélytalajvizű 
területek foltjai. A szomszédos homokterületeken az átlagos talajvíz
szint 3 m.

Ha a lösztakaró vastag és nem bontják meg homokcsíkok, -övék, akkor 
a homokterületekkel szemben feltűnő a mélységkülönbség, ha azonban a 
lösz homokrétegekkel sűrűn tagolt, a talajvíztükör nincs nagyon mélyen.

Összefüggő nagyobb területen a löszvidék és homokvidék közötti 
különbséget a talajvíz terepszint alatti mélysége tekintetében a 28. ábra 
szemlélteti. A fúrásokat M i i i á l t z  I. mélyítette le 1950-ben. A nyomvona
lat a 29. ábra mutatja. A déltiszántúli lösztábla éles határral bukkan ki a 
Sükösd—Csávoly közötti magas homokdombok délkeleti árnyékában és 
onnan menedékesen lejt délkelet felé. A felszíni löszréteg aránylag vékony, 
mindössze néhány méteres, alatta futóhomok fekszik, majd újra lösz követ
kezik 5—10 m vastagságban. Ez a löszréteg sem megszakítatlan, a fúrások 
több helyen hézagot találtak benne. A felső homok vize tehát érintkezik a 
vastagabb löszréteg alatti homok vizével. A második homokréteg alatt
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újra lösz következik, ez már nagyrészt át
alakult agyagos, iszapos lösz, és valószínű
leg szintén nem összefüggő folytatólagos 
réteg, mint az az egymástól 3—5 km-re el
helyezett 30 m-es fúrásokból kitűnik, ha
nem meg-megszakad éppúgy, mint a máso
dik löszréteg, így a további homokrétegek 
vize is át tud jutni rajta. A löszfelszín alatt 
a talajvíz mélysége 5—6 m körül jár, több 
helyen eléri vagy meghaladja a 8—10 m-t 
is. Amint a löszterületről kelet felé haladva 
homokterületre érünk, a talajvíz tükre egy
szerre a felszín közelébe nyomul és végig 
1—2 m-ben található, csak elvétve mélyeb
ben. A talajvíztükör a löszterületen is kö
veti nagyjából a domborzat vonalát, de 
több a helyi eltérés, mint a homokterü
leteken; utóbbin a felszínnel közel pár
huzamosan fut a víztükör. A Kiskúnhalas- 
tól délre áthaladó fúrásszelvény mély, 
15—20 m-es futóhomokban halad. Az 
alatta fekvő löszréteg kelet felé lejt. Fel
színközeiben nincs vízrekesztő iszapréteg. 
A víz kelet felé le tudna szivárogni, és a 
vízszínnek, ha csak gravitációs erők hatná
nak rá, ki kellene egyenlítődnie.

A Kecskemét mellett húzódó mély 
talajvizű területsáv értelmezése szintén a 
lösz- és homokfelszínek eltérő viselkedésé
ből adódik. Kecskeméttől nyugatra a ma
gas futóhomokdombok egy löszvonulatnak 
támaszkodnak. Ez a löszvonulat Kecske
mét mellett a felszínre ér és a domborzat
ban keletre néző, elég meredek lépcsőt al
kot. Alatta a talajvizet 5—6 m mélység
ben találjuk; ha futóhomoklepel borul rá, 
még mélyebben. A löszvonulatnak támasz
kodó homokfelszín alatt 2—3 méter mély
ségben ott a víz.

VI. mellékletünk az Alföld domborza
tának és a felszíni földtani képződmények
nek vázlatos térképét tartalmazza össze- 
hasonlítóan, a talajvíztérképekkel azonos 
méretben.

Miért van mélyebben a talajvíz a lösz 
alatt? Ha a talajvíz helyi csapadékból
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táplálkozik, a löszben magasabban kellene állnia, mint a homokban. 
De éppen a Kecskemét melletti szelvény azt mutatja, hogy még a lösz alatti 
iszapos homok is száraz bizonyos mélységig és a talajvíztükör a réteghatár
nál mélyebben áll. A löszben a víz nehezen mozog, durvalikacsú szerkezeté
nél fogva igen sok vizet tud megkötni anélkül, hogy nyílt vízfelület alakulna 
ki benne. Megfigyeléseink szerint a löszfalak 1—1,5 m-nél mélyebben nem 
nedvesednek át. 6—8 m mélységre a mi éghajlatunk csapadékából semmi 
sem juthat le a lösz alá. Ha mégis van alatta talajvíz, az nem felülről jön, 
hanem alulról nyomul fel a vizet tartó mélyebb rétegekből és a homokban 
jobban meg tudja közelíteni a felszínt, mint a löszben.

A vízzáró rétegek hullámos felszíne és a víztartók szemcseösszetétele, 
hézagtérfogata, áteresztőképességé további változatosságot idéz elő a 
talajvíz elhelyezkedésében. A vízrekesztő és víztartó rétegek az Alföld 
fiatal feltöltésében sűrűn váltogatják egymást. Ezért a felszín közelében 
több vízszintet találunk. Bár a vízrekesztők lencsés elhelyezkedése követ
keztében a vízadó rétegek egymással j ól-rosszul érintkeznek, a talajvíz
tükör mégsem egyetlen folytatólagos felület. A vízrekesztők és víztartók a 
Duna—Tisza közén is kiékelődnek; nedves mélyedésekben felszínre juthat 
a talajvíz. Ebből az Alföldön nem fakadnak források, mert a víztartók 
vékony rétegek, vizük kevés és a laza anyagból nagy felületen erős a párol
gás, amint a víz a felszín közelébe ér. Ezek a viszonyok szintén hozzájárul
nak a különböző mélységű talajvízszintek kialakulásához. Szomszédos 
területeken a legfelső talajvíz tehát nem ered szükségképpen azonos réteg
ből és nem mindig áll egymással közvetlen érintkezésben.

A talajvíztükör tengerszint feletti elhelyezkedése szabályosabb a terep
alattinál. A Duna—Tisza közi hátság felől lejt a víztükör a két folyó felé. 
Igen meredek a vízszint lejtője Gyón—Örkény körül a Duna felé és még 
meredekebb a baja—sükösd—császártöltési magaspartnál. A Tisza felé 
mindenütt menedékes, csendes lejtővel ereszkedik le a víztükör. A Kecske
mét alatti domborzati nyeregben kb. 110 m tszf. magasságra süllyed le 
a talajvíz szintje. A nyereg mélypontja Jakabszállás—Orgovány—Bocsa 
körül van. ÉNy-ról és DK-ről, a két nagy folyó alluviális térszíne felől, mélyen 
behatoló talajvízöblök nyúlnak be a Hátság eme pontja felé. A talajvíz itt 
igen közel áll a felszínhez. Elég nagy területen a víztükör mélysége az 
1 m-t sem éri el. Nyilvánvaló, hogy itt talajvízrétegek ékelődnek ki éppúgy, 
mint a Hátság peremein másutt is, végig a dunai ártér szélén és foltokban 
a tiszai ártér felé néző hátság-oldalon. A terep alatt a felszínhez egészen 
közel fekvő talajvíztükör jelzi a felszínen való előbukkanás lehetőségét. 
A talajvízből táplálkozó vizenyős laposok a belvizek feltörő helyei. A talajvíz- 
felfakadások nem mindig a legalacsonyabb térszínen jelentkeznek. A 
Duna—Tisza közén, a Hátság közepén, Kecskeméttől nyugatra 1940—1941- 
ben nem a legalacsonyabb területeket öntötte el először a feltörő belvíz, 
hanem néha a magasabb fekvésűeket és onnan folydogált az alacsonyabb 
térszín felé.

A talajvíztartó kiékelődési helyeinek laposaiban mésziszap-feldúsulást 
találhatunk. A mésziszapok keletkezésének magyarázatánál erre figyelem-
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mel kell lenni.fAhogy a szikesedés, a nátriumsók (Na2C03) felhalmozódása 
is alulról, a talajvíz bepárlódásából keletkezik, ugyanúgy a mésziszapos 
vápák is mészanyagukat az elpárolgó talajvízből meríthetik.

Ha igaz, hogy az egyes talaj víztartó-rétegek az Alföldön kiékelőd
hetnek, akkor az alattuk következő vízadó rétegek m ásutt talajvízként 
jelentkeznek. Vagyis a «talajvíz» több emeletben, rétegben helyezkedik el a 
felszín alatt. A felszín alatti második-harmadik vízadó réteg vize — tapasz
talataink szerint — érintkezik egymással, de esetleg hosszú, tekervényes 
utakon. Vegyi összetételük, minőségük ezért más-más lehet.

Az Alföld vízgazdálkodása már régen használja a felszín alatti mélyebb 
víztartó rétegek vizét. A 4—5 m mély ásott kutak mellett sokfelé találunk 
10—15—20 m mélységű, a felső talajvíz alatti víztartó rétegeket meg
csapoló kutakat. Ezek nemcsak bővebb, hanem jobb vizűek is. Az Alföld

32. ábra. Zákányszék—Szatym az—Sándorfalva környéki fúrások ( M i h á l t z  I. 
1952. szelvénye szerint). Belvízfelfakadási helyek a Duna— Tisza közi hátság

K-i peremén.
Jelm agyarázat: 1 futóhomok; 2  lösz; 3  iszap; 4  agyagos iszap. A szaggatott vonal a talajvíz szintje

csekély mélységben fekvő első talajvize gyakran nagyon szennyezett. 
Az aránylag kevés és nyáron eléggé felmelegedő víz oldott anyagokban 
dús, a löszfeleségek főleg mésszel, helyenként nátriumkarbonáttal, magné
ziumszulfáttal telítik. A víz mozgása a finomabbszemű üledékekben lassú, 
a víz nyáron poshadt, pangó. A mélyebb (20—50 m) víztartó rétegek 
anyaga homok, gyakran durvábbszemű homok, esetleg kavics. Vizük ezért 
több, jobb, erőteljesebb mozgásban is van, tehát «frissebb». Ha a be
szivárgó felszíni csapadékvíz a talajvíz szintjét Alföldünkön általában 
elérné, akkor az első talajvíznek tisztább, hígabb oldatnak kellene lennie, 
mint az alatta következő, de még felszínközeli vízadó rétegek vizének. 
A második-harmadik vízadó vize szinte kivétel nélkül tisztább, kevésbé tömény 
oldat.

A különböző vízadó rétegek nyomonkísérésének, azonosításának, a 
kiékelődéseknek belvízrendezési szempontból is fontosságuk van. Jó példa 
erre Szeged környéke, ahol a tiszai vízlépcső előmunkálatai során fúrá
sokkal részletesen tisztázták a vízföldtani viszonyokat. A Duna— 
Tisza közi Hátság déli részén a Kiskúnság homokvidéke Szeged felé, a 
Tisza ártere felé menedékesen lejt. A felszíni futóhomok szintén keletnek 
lejtő löszrétegen fekszik. A homokban a löszréteg fölött kevés, szegényes 
talajvíz található. Kelet felé a homok kivékonyodik, úgyhogy a lösz
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Kiskúndorozsmától nyugatra és Sándorfalva táján takaratlanul a felszínre 
jut. Vele együtt a talajvíz is kibukkan a vizenyős mélyedésekben, erekben. 
Az elvékonyodó homoktakaróban rendszerint igen kevés a víz. Ha azon
ban nagyon csapadékos évek követik egymást sorozatosan, meggyűlik 
a víz és a kiékelődés vonalán mint belvíz fakad fel, elöntve a Tiszától 
távolabbi ártéri részeket, esetleg a Tisza vízállásától teljesen függetlenül.

A Duna—Tisza közi hátságon a talajvíz szintjének évi és sokévi ingado
zása, vízjátéka kicsi. A kilengés amplitúdója átlagosan 1—2 m. Az egyes 
évek talajvízjárása között sincsen nagyobb különbség. A két nagy folyó 
jelenkori árterein, különösen a folyók közvetlen közelében, erősebben 
ingadozik a talajvíz szintje, de itt sem haladja túl a 3—4 m-es amplitúdót. 
Csak néhány figyelt kút van a Tisza jobbpartján (Ókécske 135, Yezseny 
245), amelyeknek vízjátéka az 5 métert meghaladja. Ezek közepes víz
szintje kb. a Tisza középvizének szintjével van egymagasságban, vagy 2—3 
méterre afölött, tehát a legközvetlenebb folyóvízi hatás alatt áll. A H át
ságon és délen Jánoshalma—Bácsalmás—Pusztamérges vidékén kivétele
sen erős az ingadozás (3 méter körül). Északon pedig a Tápió—Zagyva 
alsó vidéke, a Jászság délnyugati része olyan terület, ahol a vízjáték a 
Tiszától és mellékfolyóitól távolabb is 3—4 m körüli. Ahol finomabbszemű 
üledékben áll a talajvíz, tükrének függőleges ingadozása mindig nagyobb, 
mint a durvábbszemű víztartók vizéé. (Lásd a 81—82. ábrát.)

Erős talajvízszint-ingadozást találunk a magasabb Hátság és a folyó
árterek érintkezési vonalán, főleg a meredek vízszintlejtésű dombok aljában, 
így a sükösd—császártöltési part alatt 4—5 m a talajvízszint függőleges 
ingadozása, de végig a Hátság nyugati határán: Ócsa, Örkény, Ladány- 
bene, Kerekegyháza, Izsák, Soltvadkert vonalán is 3—4 m. A Hátság 
keleti lejtőjén, Cegléd, Nagykőrös, Kiskúnfélegyháza, Csengele, Csolyos- 
pálos, Üllés, Aranyszék, Ásotthalom vonala mentén találunk 3—4 m körüli 
vízingadozást.

Néhány olyan talajvízfigyelő kút adatát, ahol 10—15 éve pontos 
észlelés folyik, a 33. és 34. ábrák grafikonjai m utatják be. Az ábrák 3—3 
görbéje a sokévi legalacsonyabb, közepes és legmagasabb vízállás havi 
menetét m utatja a Dunavölgyben, a két folyó közötti hátságon és a Tisza 
mellékén. A vízjáték nagyságának szemléltetésén kívül azt is láthatjuk 
a rajzokból, hogy a Dunavölgyben a legmagasabb talajvízállás tavasszal 
következik be, a Tisza mellékén nyáron. (Egy-egy diagram a hidrológiai 
évet tünteti fel, novemberrel indul és október hónappal zárul.) A Hátságon 
változatosabbak a viszonyok. A legmagasabb vízállás tavasszal, nyáron 
és télen is beállhat. A legmélyebb vízállás általában őszre esik.

A talajvízjárás valóságos menetét a VITUKI által fenntartott 40 
kiválogatott talajvízfigyelő kútban a 35a és 35b ábrák m utatják szintén 
tájak szerint csoportosítva. Az első tanulság, hogy a talajvízkutak vize 
rendszerint télen-tavasszal tetőzik és ősszel éri el a legmélyebb szintjét. 
Ettől az általános szabályszerűségtől azonban évenként is, tájanként is 
sok az eltérés. Legmagasabb talajvízállás ősszel is és nyáron is jelentkez- 
hetik. Az évszakos vízjárás menete a Dunavölgy kútjaiban eléggé egy-
5* —  3/17 s
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33. ábra. Talajvízkutak jellemző vízállásai a Duna—Tisza köze É-i részén
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34. ábra. Talajvízkutak jellemző vízállásai a Duna— Tisza köze D-i részén



öntetű, a Tisza mellékén már vannak különbségek, ami talán abból is 
adódik, hogy nem minden kút van a Tisza alluviális síkján. A Hátság 
kútjaiban több az eltérés; azonos időben a kutak vízszintalakulásának idő
görbéje más és más helyzetű lehet. Ez különben a vízügyi adatok havi 
közlemény-ábráiból is kitűnik, ahol a talajvízkutak adatánál azt is jelzik,

35a. ábra. A talajvízjárás menete néhány hosszú időn át észlelt VITUKI kútban.
(A községek neve utáni számok a kút sorszámát, a perem tengerszint feletti magasságát, a kút 

mélységét és a Dunától, illetve Tiszától való távolságát jelölik. A grafikonsoroknál egy-egy szelvény
magasságának mérete: 1 mm = 1 m.)

hogy áradásban, vagy apadásban, vagy hosszabb nyugalmi periódusban 
van-e a kút vize. A különbségek oka a helyi csapadékalakulás lehetne, ott 
ahol a csapadékvíz közvetlenül táplálni tudja a talajvizet. Az Alföld nagy 
részén azonban nem ez, hanem a talajvíz oldalirányú áramlása okozza a 
fáziseltolódást a hullámmenetben.

A görbék azt is mutatják, hogy az évszakos talaj vízjátékon kívül 
hosszabb periódusú hullámzás is van. A Duna—Tisza közén az 
35-ös években mutatkozott a legmélyebb talajvízállás a kutakban. Az 1940— 
41-es, illetve 1942-es évek viszont a legmagasabb talajvízállás évei. Űjabb 
mélypont az 1949—50, illetve 1951. évekre esett.



A Duna—Tisza közén nem szabályszerű az a másutt megfigyelt 
jelenség, hogy a mélyebb kutak víztükre kevésbé ingadozó, mint a sekély 
kutaké. I tt  mély kutakban gyakorta jelentős vízjátékot mérnek (Herceg- 
szántó 58, Ókécske 135, Szeged 187, 262), másutt sekély kutakban alig 
ingadozik a víz (Dömösd 34, Sári 166,^Tatárszentgyörgy 213). Megfigyel-

hetünk olyan kutakat, ahol az évszakos ingadozás erős (Izsák 63, Hajós 56, 
Szeged 259, Pálmonostor 257) és olyanokat, ahol csak a hosszabb évsorú 
ingadozás jelentkezik erős emelő és süllyesztő hatással, az évszakos víz
játék kicsiny (pl. Patajmikla 141, Poroszló 159, Sövényháza 257).

Néhány szót kell szólanunk a talajvíz bőségéről a Duna—Tisza közén. 
Általános tapasztalat volt az 1950—1951. évi térképezésnél, hogy a hátság 
nagy részén a kutakban nagyon kevés víz volt, igen sok kút nyál közepén 
kiszáradt, más tíz- és tízezer kútban alig volt egyéb sűrű iszapnál, latyak
nál. A ki nem száradt kutak sem bírtak ki napi egyszeri-kétszeri erősebb



mérésnél többet. Igaz, hogy ez a két év a sokévi legalacsonyabb talajvíz
állást m utatta, mégis feltűnő volt a kutak vízszegénysége. Annál inkább, 
mert voltak területek, ugyancsak a Duna—Tisza közi hátságon, ahol a 
kutakban ugyanazon nyáron elegendő víz volt és jól állották a rendszeres, 
sűrű kimérést.

A talajvíz utánpótlódása az egyik legfontosabb kérdés Alföldünkön. 
A talajvízről összegyűjtött eddigi adatok erre a kérdésre közvetlenül nem

tudnak feleletet adni, mert 
sem próbaszivattyúzást nem 
lehetett többfelé végrehaj tani, 
sem a vízvezető rétegek át
eresztőképességére nem gyűj
töttünk adatokat. Közvetve 
azonban, a kutakban álló víz 
mennyisége — ha ez a víz- 
mennyiség nagyobb össze
függő területen a kutak ezrei
ben egyező — a víztartó ré
teg vastagságára és vízben 
való gazdagságára, illetve 
szegénységére enged követ
keztetni. A kutak különböző 
mélységre való lemélyítése, 
különböző kiképzése, dom
borzati helyzete, igénybe
vétele, mint módosító ténye
zők, mind értéküket vesztik 
akkor, ha azt látjuk, hogy 

a különböző kutak ezreiben, tízezreiben ugyanannyi víz áll. így pl. a 
Kiskúnhalas és Szeged közötti területen 1950 május havában 2632 kutat 
mértek meg, tehát szokásosan magas talajvízállás idején és a kutak több 
mint felében (1592 kútban) fél métert sem ért el a vízoszlop. A többi kút 
túlnyomó részében is egy méternél kevesebb volt a víz és mindössze 
4 olyan kutat találtak 2632 között, amelyben a vízoszlop elérte a 3 métert. 
Ugyanekkor találtak vidékeket, ahol összefüggő nagyobb területen az 
egymás mellett levő kutak százaiban 1—2 méter volt a leggyakoribb víz
oszlop.

Különösen vízszegény a Duna— Tisza közének déli része. Kiskőröstől 
délre nagy területen, Kiskúnhalastól keletre ugyancsak nagyobb terület- 
folton, végül Kiskúnmajsa—Kiskúnfélegyháza—Szeged és a déli ország
határ között száraz időben alig van víz a kutakban. Ezzel szemben Kecske
mét körül több talajvízben gazdag területfolt található. Bőséges a talajvíz 
a Monor—Irsa dombvidék déli lába előtt, a Dunavölgy északi felén, és 
foltokban többhelyt a Tisza síkján.

Aiföldünk talajvizének minőségére sok a panasz. A nagy síkság pangó 
talajvize sókban dús oldat, és sem ivó-, sem háztartási és ipari, sem öntöző

36. ábra. Talajvízszegény területek a D una— 
Tisza köze déli részén (1 m-nél kevesebb víz 

a kutakban)



vízként nem válik be. Legrosszabb a helyzet a Tiszántúlon, de a Duna— 
Tisza közi terület talajvízmintái is igen kedvezőtlen elemzési eredmé
nyeket adtak.

Az 1950. évi földtani térképezés során a geológusok a Duna—Tisza 
közéről 210 talajvízmintát küldtek be vegyi elemzésre. Utasításuk az volt, 
hogy a térképezett terület minden tájáról küldjenek jellemző mintát. 
Ebben az értelemben a beküldött több mint 200 minta jelentősége jóval 
nagyobb, mint amit számuk kifejez. Néhány területrészen mégis kevésnek 
mutatkozott a beküldött minta. Ilyen helyeken, térképünk teljesebbé 
tételére, a MÁV-kutak elemzési eredményeit is felhasználtuk.

Az alföldi vizek ásványokban sokkal gazdagabb oldatok, mint az akár 
a jó ivóvíznél, akár az iparilag hasznosítható víznél megengedhető. Az 
összes oldott anyag mennyisége literenként legtöbb esetben meghaladja az 
1000—2000 mg-ot. Hígabb oldatokat, jobb vizet csak a Duna közelében, 
az északi, dombos, kavicsos, homokos vidékeken és a Tiszára néző homok
területek egy-két foltján találunk. Bár a lakosság a kemény vizet meg
szokta, tűri és nagy területeken kizárólagosan ezt használja, mégis a víz- 
gazdálkodásnak arra kell törekednie, hogy a rossz talajvíz helyett a mélyebb 
víztartó rétegek kevésbé ásványos vizét tárják fel és hasznosítsák.

A töményebb oldatokat a Jászságban és a Tisza völgyének déli felé
ben találjuk. I tt  5000—6000 mg/literig emelkedik az összes oldott anyag 
mennyisége, kivételes esetben — pl. a jászsági keserű vizeknél — 40—50 
g-ig. A löszterületek tűnnek ki különösen kemény, rossz vizekkel. Homo
kon jobb a helyzet, de a Duna—Tisza köze változatos felépítésének meg
felelően egymás közvetlen szomszédságából nagyon különböző vizeket 
gyűjtöttek be a térképezők. A Jászság délnyugati részén ugyancsak ásvá
nyos, sűrű oldatokat találunk, de a két nagy folyó völgyében és közöttük, 
a Hátságon néhány száz mg/1 sótartalmú lágy vizek mellett majdnem 
mindenütt találunk több ezer mg/1 oldott anyagtartalmú oldatokat is. 
Feltűnő pl. Cegléd város belterületén is a talajvíz nagyon különböző ke
ménysége; hasonló a helyzet Szolnokon, Nagykőrösön, Kecskeméten, 
Kiskúnfélegyházán is.

A Duna völgyében a kemény víz majdnem mindig nátriumban gaz
dag. Ez a szikes területekre jellemző. De az anionok csoportjában nem 
mindig a hidrokarbonát van túlsúlyban (szódás, szikes vizek), többször 
szerepel a kloridion hasonló, vagy éppen kiugró értékkel (konyhasós vizek) 
és több helyen magas a szulfátmennyiség (keserűsós vizek).

A Tisza mellékén a nátrium nem játszik túlnyomó szerepet a kationok 
csoportjában. Egy-két ilyen eset van a déli Tiszavölgyben, egyébként a 
magnézium és kalcium súlyaránya mellett háttérbe szorul. A Jászság déli 
felén azonban újra kiemelkedik és megközelíti vagy meghaladja a magné
zium egyenértékarányát.

Feltűnő a dunamenti kemény vizeknél a magas magnéziumtartalom. 
A kalcium- és magnéziumionok közül hazai vizeinkben rendszerint a 
kalcium magasabb értékű. A Dunavölgy kemény vizeiben azonban a 
magnézium egyenértékszázaléka legtöbb esetben felülmúlja a kalciumét*
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sőt sok esetben abszolút súlya is több (lásd a 4. sz. táblázatban Ráckeve, 
Alberti-Irsa, Fülöpszállás, Kalocsa adatát). A kirívó magnéziumarány 
lösszel látszik kapcsolódni a Duna—Tisza közi Hátságon és a Tisza mentén.

A kalcium egyenértékaránya a Duna—Tisza közén rendszerint leg
kisebb a három lényeges kation között. Egyedül a Közép-Tisza mentén 
találunk olyan kalciumhidrokarbonátos vizeket, melyekben a kalcium a 
kationok közül kiemelkedő. (A MÁV vízelemzésekben a kalcium és mag
nézium nincs elkülönítve, az ábrákon ezeket egyforma egyenértékarány- 
nyal szerepeltettük.) A Hátság délkeleti részén, ahol sok MÁV elemzést 
használtunk fel, a környező területek kalcium-magnézium aránya igen 
sok esetben egyenlő.



4. táblázat
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A felszín alatt 20—50 m mélységben elhelyezkedő víztartó rétegek 

vize hígabb és egyöntetűbb oldat. Ezek a mélyebb vizek gyorsabban mo
zognak, keverednek és frissebbek. A felszínközeli rétegek lassú mozgásban 
levő, pangó talajvize talajvízmocsarakat alkot és vegyi összetétele a helyi 
körülmények szerint alakul.

Leközlünk néhány példát a Duna—Tisza közi talajvizek vegyelem- 
zésének fontosabb adataiból. (L. 4. táblázatot.)

A Jászságból a Duna—Tisza közére lenyúló agyagokban néha egészen 
nagy oldott anyag tartalmú keserűvizet találunk. Legismertebb Jász- 
karajenő mellett a Míra keserűvíz. Többféle töménységben fordul elő. 
Három ismert elemzése közül a legnagyobb összes oldott alkatrészt tartal
mazót közöljük (107/a):

Összes oldott alkotórész 49,941,4 mg/1

5. Az Alföld északi pereme
Az alföldi talajvíz elhelyezkedésének tanulmányozására nem lehet 

érdekesebb, fontosabb terület az Alföld északi pereménél. Nagy síkságunk 
általában északról délre lejt. Ha a síksági területek belsejének talajvize 
kap utánpótlást földalatti úton a magasabb peremekről és törmelék
kúpokból, akkor itt van az utánpótlás forrása, innen kell a talajvíz föld
alatti ú tját nyomon kísérni.

Az Alföldre északon meredek lejtőjű középmagas hegyek néznek. 
Az átmenet hirtelen. Légvonalban 10—20 km távolságon leérünk a Mátra 
1000 méteres csúcsairól 100—150 m tszf. magasságba, igazi elegyengetett 
síksági területre. A Bükk 800—900 m magas platójáról ugyanilyen gyorsan 
jutunk le a Mezőség alföldi térségeire. Meredek lejtőkkel néz a Hegyalja 
is a Bodrog és még inkább a Hernád völgyére. Egyedül a Szerencsi-hegység 
alacsony dombjai jelentenek fokozatos átmenetet a síkság felé. Nyugaton 
a Cserhát és a gödöllői halomvidék ereszkedik enyhe lejtőkkel, kis relatív 
magasságkülönbséggel a Jászság nyugati peremére.

Az északi hegyvidékről néhány nagyobb és sok kicsiny patak hordja 
le a csapadékvizet az Alföldre. Szélesebb völgysíkja, nagyobb feltöltött 
ártere csak a Sajónak és Hernádnak van. Durva hordalékot nagyobb kiter
jedésben csak ezek árterületén találunk. Nagy kavicsmező fekszik azonban 
a Bodrog—Tisza között is, ez annak a hatalmas törmelékkúpnak a része, 
amelyet az Északkeleti Kárpátokból lesiető folyók építettek fel a hegyek 
lábai előtt. Egyébként az apró patakok csak helyi, kis törmelékkúpokat 
halmoztak fel a Cserhát, Mátra, Bükk lejtőire és lábai elé. A Zagyva völgye 
volna még jelentősebb kapu, amely a hegyvidékről az Alföldre nyílik, de



a Zagyva Hatvanig szűk völgyben folyik, szélesebb kaviccsal kitöltött 
völgye nincs. Hatvan alatt kiszélesedő, durvább üledékkel feltöltött kisebb 
medencéje van, de utána finom agyagos felszínen folyik a Tiszáig. A pleisz
tocén nagyobb folyótevékenységét azonban végig az Alföld északi peremén, 
sok elfödött kavicsmező őrzi. Ez a kavics a 160—170 m tszf. magasságú 
térszínen a felszín alatt néhány méter mélységben van és homok, lösz, 
lösziszap takarja be. A Tisza vidéke felé már sokkal mélyebben fekszik, 
vastag, erősen rétegzett, változatos szemnagyságéi, de általában finom
szemű takaró alatt.

Régebbi erőteljesebb folyó tevékenység maradványa az a két nagyobb 
homokvonulat is, amely a Tárnát kíséri és a hegylábakról mélyen benyúlik 
a Jászság síkságára. A Tárná és Egerpatak, a hevesi homokvilág futó
homokja ezekből táplálkozik. Ezek egyrészt beszivárgási felületek, más
részt befolyásolói az északról dél felé irányuló talajvízáramlásnak.

A csapadékvíz beszivárgása és földalatti mozgása szempontjából igen 
nagy jelentősége van a hegylábakat borító vastag, hullóporos eredetű takaró
nak. Nyugaton ez a takaró típusos lösz, keleten lösz és ún. «vörösagyag» 
vagy barnaföld, vörösföld (148). Több méteres, helyenként 10—20 métert 
is meghaladó vastagságban borítja be ez a pleisztocénvégi képződmény a 
hegylábakat. Likacsos, laza kőzet. Megkülönböztetendő az eruptív kőze
teket borító nyiroktól, amely fizikai tulajdonságaira nézve az agyagféle
ségekhez áll közelebb, mint a löszhöz. A mésztelen, lösszerű, vörösföldben 
a víz nehezen mozog. Általában vízzárónak tekintik. E durvalikacsos 
anyagok sok vizet tudnak elnyelni anélkül, hogy nagyobb mélységig át
nedvesednének. Kivehető víz nem áll meg bennük, talajvíz csak a lösz és 
vörösagyag fekvőjében található. Ott, ahol a löszre és eolikus «vörös
agyagra» jellemző függőleges repedések a réteget egész vastagságában 
átjárják, a víz ugyanúgy, mint a keményebb kőzetekben, le tud hatolni a 
löszfekvőig. Ez a löszfekvő rendszerint homok, vagy erősen homokos lösz, 
löszös homok, a magasabb peremeken gyakran kavicsos homok. Ezek 
mind vízvezetők. A csapadék nagy része a lösszel és vörösfölddel fedett 
dombokról az erős lejtőkön a felszínen lefolyik. Ott, ahol a dombok lábaira 
fiatalabb, laza üledékek telepednek, fokozottabb a beszivárgás a talajba.

A dombok belsejében a folyóvölgyek allúviumai a talaj vízgyűjtők. Ezek 
az allúviumok a dombperemeken kiszélesedve ölelkeznek egymással, 
így a hegylábak előtt egy körkörösen futó beszivárgási öv alakul k i, ahol a 
talajvíz magasan áll és nagyobb csapadékhullásra a talajvíz szintje rövid 
időn belül emelkedésnek indul. A hegylábak körüli fiatal peremsüllyedé- 
kek a talajvíz felhalmozódását még inkább elősegítik. E süllyedékeknek 
az Alföld belseje felé eső határát a domborzat nem árulja el, hiszen a térszín 
teljesen elegyengetett. A talajvízmélység azonban kirajzolja a teknők 
déli határát. A süllyedékekben ugyanis magasan a felszín közelében áll 
a talajvíz, nedves évjáratokban, időnként majdnem a felszínen.

A talajvíz szintjének helyzete, mélységkülönbségei a földtani elhatá
rolásokban is segít. Földtani térképeinken a peremek vastag «vörösagyag»- 
és lösztakaróját nehéz elválasztani ugyané képződmények fiatal süllyedé-
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kekbe lemosott vagy szoliflukció által lecsúszott részétől. A talajvíztérkép 
azonban kijelöli a határt a szálban álló vastag pleisztocén takarók és az 
átmosott anyag között. Előbbiek alatt a talajvíz 10—20 méter mélyen 
található, utóbbiak alatt 3 m körül, a fiatal teknőkben 1—2 m mélyen.

38. ábra

A hegylábi kavicsot, homokot talajvízgyűjtő szivacsterületekként emle
getik. Valószínű azonban, hogy fontosabb talajvíz- és rétegvízgyüjtők maguk 
a hegységek, főleg a kopár, repedezett, tömör kőzetek. A mészkő karsztvíz
gyűjtő szerepe ismeretes. De a többi szilárd kőzet is hasonló szerepet 
játszik. Ezek hasadékaiban eltűnik a csapadékvíz, a lefolyás, párolgás 
kevés. Az Alföld északi peremén az andezitsziklák, andezit- és riolittufák 
hatalmas hasadékhálózata óriási vízgyűjtő és víztároló; de ezekben nem 
alakulnak járatok, barlangok, medencék a víz oldó hatása következtében, 
hanem a repedezett kőzetekre támaszkodó laza vízvezető anyagok (homo
kok, törmeléklejtők, kavicsok) fogadják be és vezetik le az Alföld belsejébe 
a csapadékvizet. A hegy- és dombvidékeken beszivárgó víz a durva tör
melékkúpok és törmelékmezők alatt lefelé áramlik a fekvő homokban és 
kavicsban és nem a felszín közelében, hanem jóval mélyebb szinteken jut
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az Alföld altalajába. A dombokon ez 
a víz helyenként talajvízként szere
pel, mert a felszín alatti első vízré
teget adja 5—10—20 m mélységben, 
vagy még mélyebben. A dombszéle
ken túl a peremek felszínközeli ma
gas talajvize alá kerül, s itt  már «ré
tegvízéként szerepel. Messzebb bent 
az Alföldön a pleisztocén és holocén 
laza üledékekben tárolódó vizet gya
rapítja és résztvesz e nagy gyűjtő
medence vizének mozgásában.

Sajnos, ennek az alföldi víz
utánpótlás szempontjából igen fon
tos vidéknek részletes földtani vi
szonyait a fúrások nem tárják fel 
eléggé. A különböző céllal mélyített 
hegyvidéki fúrások nem olyan sürűek, 
hogy anyagukat pontosan azonosí
tani lehetne és teljes szelvényt szer
keszthetnénk belőlük. A mélyfúrások 
a felszínközeli rétegek pontos vizs
gálatát többnyire elhanyagolják, a 
talajvíz és a vele kapcsolatban álló 
rétegvizek helyzetének tisztázására 
sem törekednek. A hegységperem 
előtti előmélyedést és a rétegek lejté
sét az Alföld belseje felé a szerkezeti 
küszöbökön át jól szemlélteti Schm idt  
E. R. egy általános szelvénye a Bükk- 
hegység és Mezőkeresztes között. (A 
szelvényt a 39. ábrán közöljük.) A 
síkvidéki földtani térképező fúrások 
átlagos mélysége 10 m, ritkán 30 m, s 
ez a dombperemen a vízvezető és 
zárórétegek hosszabb távon való nyo- 
monkövetésére nem elegendő. (A ta 
lajvíz helyzetére vonatkozó részletes 
térképet lásd a l l .  mellékleten.)

A dombperemet végigkísérő se
kély talajvízállású övezet H atvan— 
Hort —Jászárokszállás — Füzesabony 
Mezőkeresztes—Sajótorkolat vonalán 
halad. I t t  1—2 m-es mélységben áll 
a talajvíz a terep alatt, de néha 1—2 
deciméterre is felemelkedik a felszín
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alá. 2—4 km széles ez az övezet és a folyóvölgyek mentén észak és dél 
felé kiöblösödik. A sekély talajvízéi területsáv a természetes «mezőségek» öve. 
Az állandóan felszínközeiben levő talajvíz gazdag fűvegetáció kialakulá
sára vezetett. A táj- és községnevek őrzik is az első települők megfigye
léseit. I t t  terül el északi «Mezőségünk» Mezőtárkánytól Mezőcsátig.

Ettől az övezettől befelé haladva, az Alföld belsejében mélyül a talaj
víztükör és nagy területeken 3—4 m közötti mélységben találjuk. A felszín 
űn. ázott «infúziós» lösz, lösziszap, valamivel vastagabb rétegben, mint 
az előző sávon; az Egerpatak és Zagyva között néhány folton futóhomok. 
A mélyedésekben szikesek vannak. A Tisza mentén keskeny sávban az

3. kép. A M átra—Bükk déli lábai előtt a peremsüllyedék területén  a talajvízállás 
igen magas. 1953. telén a talajv íz a felszínig nyom ult és a csapadékvízzel együtt 
elöntötte a községek környékét. Egerlövő, 1953. január 21-én. (Rónai A. felvétele.)

ártereken, a patakok betorkollása körül sekélyebb talajvizet találunk 
(2—3 m között). Egyébként a Tisza közelében is 3—4 m mélyen van a talaj
víz, sőt a folyót kísérő homokdombokon 4—6 méter körül. A tarnamenti 
nagy homokkaréjon és a Zagyvát—Galgát követő homokdombokon szin
tén mélyebben áll a talajvíz, a domborzati viszonyoknak megfelelően. 
A kutakat a mélyedésekbe telepítik s itt is 4—5—6 méterre kapják meg 
a vizet.

Az Alföld északi szélének talajvíztérképén legfeltűnőbb folt a Zagyva— 
Tisza köze, ahol fiatal réti agyag és szikes alatt a talajvíztükör átlagos mély
sége 6—8 m-re süllyed, egyes helyeken a 10 m-t is meghaladja. Ezt nem 
tulajdoníthatjuk a Tisza és Zagyva leszívó hatásának, mert a két folyó 
partjainak közelében ismét közelebb (4—5 m) áll a felszínhez a víz. A Tisza 
Tiszafüredtől Tiszaroff felé délnyugati irányba tartva, ez előtt a területrész 
előtt hirtelen irányt változtat és déli, sőt délkeleti futással megkerüli e 
területet s annak déli határán fordul vissza Ny, majd DNy felé Szolnokhoz.
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A Tiszántúlon a Nagykúnságon és Hajdúságon vannak ilyen mély foltok a 
talajvíz elhelyezkedésében, ott szerkezeti okokat lehet felhozni magyará
zatukra. Idősebb pleisztocén agyagok vannak magas helyzetben, közel a 
felszínhez, bennük mélyen áll a víz s ezekhez támaszkodnak köröskörül 
a fiatalabb, lazább üledékek, amelyekben a talajvíz a felszínhez közel van.

Az Alföldperemtől É-ra, a dombvidékeken a lösz- és «vörösagyag»- 
takarók alatt hirtelen mélyül a talajvíz terepalatti szintje és a kutak a 
községekkel együtt a hegyvidékbe benyúló völgyperemekre költöznek. 
Azért itt csak az allúviumok széléről, az alacsony peremekről, teraszokról 
van adatunk. Ahol valamilyen különleges oknál fogva a községek a lapos 
dombtetőkre költöztek, 20—30 m mélységű kutakat találunk (nem ritkán 
mélyebbeket is) s bennük hasonló mélységben a víztükröt. Összefüggő 
talajvíztükröt itt nem rajzolhatunk, nem is kereshetünk, mert többféle 
vízadó réteg játszik szerepet, azonosításuk a kutakkal ritkán feltárt terü
leten nem lehetséges.

Atalajvízszim tszf. abszolút magassága nagy vonalakban a domborzatot 
követi. A finom eltérések az erős domborzatú területen nehezen térképez- 
hetők, mivel a kutak pontos szintezési adatai nincsenek meg.

A Mátra és Bükk előterén délkeleti irányban erőteljesen lejt a felszín
nel együtt a talajvíz szintje. Kb. a 100 m-es domborzati szintvonalnál 
enyhül az esés, és a Tisza felé menedékessé, majd nagyon gyengévé válik. 
A hegyláb egész hosszúságában nagyjából egységesen viselkedik. Ha 
azonban északról dél felé haladva a domborzat finom rajzát vizsgáljuk, 
azt tapasztaljuk, hogy a szintvonalak helyenként megritkulnak, majd 
újra sűrűsödnek. Nagyon enyhe boltozódások jelzik a peremsüllyedék 
déli határát. A felszíni vizek észak felől jövet kerülgetik ezeket a küszö
böket. Erdőtelek, Besenyőtelek, Borsodivánka, Szentistván, Mezőcsát 
vonalán látszik kialakulni egy ilyen küszöb. Az Egerpatak nagy varga
betűvel vágja át magát rajta. Gyengébb vízerek annak déli oldaláról in
dulnak a Tisza felé.

A Jászság talajvíztükre különálló öbölként jelenik meg. A felszíni és 
földalatti víz egyaránt a medenceközpont — Tarnaörs—Jászdózsa tája — 
felé igyekszik. Innen kerülővel Jászberény felé folyik a víz, s kikerüli azt 
a különleges zugot, amely Űjszász—Jászladány—Tiszasüly között van, s 
amelynek felszín alatti mély talajvízéről már megemlékeztünk.

A Sajó—Hernád-kapu és a Tisza közötti területet (Mezőcsát vidéke 
és a Taktaköz) kis szintesésű, nagy talajviztavak foglalják el.

Igen fontos volna ezen a területen a talajvízjárás menetének hosszú 
évsorra visszamenő, pontos adatait ismernünk. Sajnos nagyon kevés régi 
talajvízfigyelő kút működik ezen a vidéken s így a talajvízjáték alakulására 
összefüggő képet kapni nem lehet. Az Alföld talajvízgazdálkodása szem
pontjából viszont az északi Alföldperem kulcsterület. Minden eszközzel 
törekedni kell itt a talaj vízviszonyok tisztázására. Ez vezette a Földtani 
Intézetet arra, hogy az ásott kutak és a talajvízszint általános térképezése 
(1951) után legalább egy nyáron át részleges talajvízjáték-megfigyelést 
végezzen az Alföld északi peremén és ennek eredményeit az 1951. évi föld



83
tani térképezés és fúrások adataival egybevetve, a talajvízmozgásokra 
nézve tájékozódást szerezzen. Erre az észlelésre 1953 márciusától szeptem
berig került sor. Ez idő alatt a Jászságtól a Bodrogközig terjedő területen 
280 kútban figyeltük naponta a talajvíz ingadozását párhuzamosan a 
csapadékhullással és a folyók, patakok vízjárásával. A gyűjtött adatokat 
igyekeztünk beállítani abba a képbe, ami a VITUKI által kezelt kutak 
vízszintjátékából 10—15 évi figyelés alapján kiadódott.

Legerőteljesebb a talajvízszint ingadozása a Tisza mellett, különösen 
olyan helyeken, ahol az ártérnek szűkületei vannak. Tiszalucnál 8 m, Polgár 
mellett 7 m, Tokajnál 7 m az ingadozás amplitúdója. Ilyen erős mozgást 
azonban csak a parthoz közel találunk. 2—3 km távolságra a mozgás 
5—4—3 m-re csökken s ezzel belesimul a folyótól távolabbi területek ren
des vízszintingadozásába. A dombperem talajvízövezetében még nagyobb 
a víz játék.

A dombvidéken a talajvízjárás igen sokféle, mértéke is nagyon külön
böző. Összefüggő kép erről nem rajzolható, de meg kell állapítani, hogy 
a folyóvölgyekben és azok peremein kicsiben hasonlít a talajvízmozgás 
a síksági területekéhez és attól a helyzettől függ, amelyet a kút a folyó 
közelében, vagy az ártér szélén, a dombperemen elfoglal. A dombokon 
a talajvíz szintje és mozgása a földtani felépítés szerint más és más. 
Legnagyobb talajvízjátékot ott találunk, ahol a talajvíz tömör kőze
tek hasadékaiban áll az erózióbázis felett. Eger környékén riolittufa 
hasadékaiban telepített kutaknál többször 10 m-es ingadozás is előfordul. 
Hasadékok az agyagot is átjárják s bennük a vízmozgást mind függőleges, 
mind vízszintes irányban lehetővé teszik.

A Bodrogközben a talajvíztartó összefüggő nagy kavicsmező. A víz 
szintje nem ingadozik erősen — kivéve ahol a kavicsra vagy a kavicságyba 
vastagabb homok vagy iszap települt — és a helyi csapadék hatása mellett 
a vízjátékban a távolabbról jövő áramlások jelentős szerepet játszanak.

A napi vízjárásgörbék tanulmányozása azt mutatja, hogy az Alföld
peremen a kutak nagy részében a vízszint a lehulló csapadék hatására 
gyorsan emelkedik. Az apadás mindig sokkal lassúbb. A görbék azonban 
azt is mutatják, hogy nemcsak a lehulló csapadék közvetlen beszivárgása 
hat a talajvíztükörre, más tényező is szerepet játszik, s ez elsősorban a 
talajvíz oldalirányú áramlása, vagyis a földalatti utánpótlás és elf oly ás. 
Országos esőzések a dombokon, peremen és síksági részeken egyaránt meg- 
duzzasztják a talajvizet ott, ahol az a felszín közelében áll és záróréteg 
nem borul föléje. A mozgás nagysága és élénksége a vezető kőzet tömött- 
ségétől, szemcseeloszlásától, hézagtérfogatától, vastagságától és a záró
rétegek helyzetétől függ. A vezető közeg általában laza kőzet: kavics, 
durva homok, nagy területeken azonban finom homokban és iszapban áll 
és mozog a víz, ritkábban agyagban és löszben, vagy akár repedezett tömör 
vízrekesztő kőzetekben is. Agyagban és agyagos homokban, iszapban járato
kat épít ki a talajvíz, ezekben gyorsan mozog, gyorsabban, mint a kavicsban, 
vagy egyéb durvaszemű laza anyagban.

Az eddigi kutató fúrások sajnos a talajvíz és egyéb felszínközeli vizek
6* —  3 /7  S
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jelentkezésére, összefüggéseire, mozgásuk kinyomozására nem voltak 
különös figyelemmel. Nehéz is a különböző víztartó rétegeket nyomon 
követni. Ezért nem tudunk olyan földtani szelvényeket közölni, amelyek 
területünkre nézve felvilágosítást adnak. A víztartó és vízrekesztő rétegek 
lefutásáról és a hegyvidékeken beszivárgó víznek az Alföld belsejébe való 
levezetéséről tanúskodnak M iháltz I stv á n  és Sü m eg h y  J ózsef 1951. évi 
térképező fúrásai és szelvényei. Sajnos, a talajvízadatokat a szelvényrajzok 
nem közük (99, 151).

A szelvényekből és talajvízviszonyokból az tűnik ki, hogy a domb- 
peremek előtti mélyedések holocén feltöltésének felszínközeli talajvize és 
messzebb az Alföld belsejében jelentkező talajvizek nem ugyanazon víz-

42. ábra.
Jelm agyarázat: 1 alaphegység;] 2  harmadkori fedő (agyag, homok, homokos agyag); 3  pleisztocén 

rétegek (kavics, homok, agyag); 4  pleisztocén lösz; 5  holocén iszap, homok

tükörhöz tartoznak. Az Alföld belsejének talajvizei a felszín alatt mélyeb
ben, mint 2., 3. és további víztartó rétegek vizei vonulnak le, és a mélyebb 
szintek vizét gyarapítják. Onnan a nagyobb rétegnyomásnak engedve 
emelkednek az Alföld belsejében a lazább rétegeken át, a zárólencsék közt 
vagy azok hasadékain, hézagain a felszín közelébe. A fiatal peremsüllye- 
dékek felszínközeli vize állandó érintkezésben van a helyi csapadékvízzel 
és a dombokról lefolyó és leszivárgó vízzel. Messzebb, az Alföld ölén, 
a talajvíz — különösen ha tükre mélyebben fekszik a felszín alatt és löszös 
agyagos rétegek borulnak föléje — nem érintkezik a helyi csapadékvízzel, 
hanem messziről kapja utánpótlását oldaláramlásból és felfelé szivárgás
ból. A mellékelt általános szelvényvázlaton (42. ábra) próbáljuk a viszonyo
kat érzékeltetni.

Néhány- grafikonsor szemlélteti (43—44. ábra) az 1953. évi vízjáték- 
mérések eredményeit. A márciustól szeptemberig naponta mért 280 kút 
közül 20-at válogattunk ki a talajvízállásváltozások bemutatására.

Az első kútsor a Gyöngyöspatak mentén Abasártól a pataknak a 
Tárnába való betorkollásáig szemlélteti a viszonyokat. A magas peremen, 
vastag pleisztocén lösztakaró alatt a talajvíz tükre a tavaszi magas állás
ból fokozatosan süllyed, a helyi nyári csapadék kevés zavart okoz. Lent 
a dombperem előtti síkságon Detk és Nagy fügéd kútjában holocén homokos 
lösziszapban a talajvíz szintje teljesen a nyári csapadék és a felszíni vizek
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játékának hatása alatt áll. A júniusi esőzések a tavaszi magas vízállásnál 
is magasabbra emelik a talajvíz szintjét. Aszerint, hogy a lecsapoló folyók
hoz közelebb vagy távolabb, szintben azonos helyzetben, vagy magasabban 
van a kút, a csapadékhullással és a patakok magas vízével egyidejűleg 
jelentkezik a magas talajvízállás ugrásszerűen, vagy késleltetve és el
nyújtva. Előbbire példa Nagyfüged, utóbbira Detk kútja.

A második kútsor a Tárnát kíséri Verpeléttől Tarnaörsig, illetve 
távolabb Jászszentandrásig. Összehasonlításul a Tárná vízmércéjének víz
állásgörbéjét is közöljük Verpelétnél. E folyó völgyében a kiválasztott, 
figyelt kutak mind a nyári csapadék és a felszíni vízfolyások hatását 
mutatják. Júniusban vízszintjük emelkedésnek indul. A figyelt kutak köze
lében levő csapadékállomások adatait is közöljük.

45. ábra. Talajvízjáték a Hegyalján. 1953.

A harmadik kútsor a Sajó és Hernád völgyét és a két folyó közét kíséri 
végig Szikszótól Nagycsécsig a Tisza közelében. Mindegyik kútnál jelent
kezik a nyári csapadék talajvízszintemelő hatása: minél távolabb vannak 
a folyóktól, vagy magasabban az allúvium felett, annál gyengébben.

A Sajó völgyétől keletre a szerencsi kút vízjárásgörbéje szemlélteti 
a dombperemen erős csapadékhatás alatt álló talajvízkutak vízszint- 
játékát.

Az Alföld északi peremén a talajvíz vegyi összetétele tekintetében 
következő a helyzet: a hegyperem kútjaiban közepesen ásványosodott 
vizet találunk 1000 mg/1 körüli összes oldott anyaggal. Elterjedt a kalcium- 
hidrokarbonátos víz. Mellette a kalcium- és magnéziumszulfátnak van 
nagyobb szerepe az oldatokban. A nátrium általában kevés a dombvidéki 
vizekben, csak a Mátra körüli eruptív területen emelkedik súlyaránya. 
Gyöngyös körül és a Jászságban több vízmintában a NaCl uralkodik, 
másutt a konyhasó és magnéziumszulfát egymáshoz hasonló súlyarányban 
szerepel a vizekben. A konyhasó rendszerint egyéb oldatokban is dús 
vizekben jelentkezik kiugró értékkel. A völgyek allúviumában hígabb 
oldatokat lelünk, kivéve a Saj óvölgyet, ahol a mesterséges szennyezés 
nagyarányú.

A peremsüllyedék teknőiben ott, ahol a talajvíz szintje a felszín közelé
ben van és megvan az érintkezés a helyi csapadékkal, igen csekély ásványi 
anyag tartalmú, híg oldatokat találunk. Az összes oldott anyag mennyisége 
literenként csak néhány száz mg, és ez alól alig van kivétel. A viz jellege
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mindenütt kalciumhidrokarbonátos. Ez a talajvízmező a dombok lábán 
a Mátra aljától a Bodrogközig terjed.

Egészen más a talajvíz a Jászság délkeleti részén, a mélyen elhelyez
kedő talajvíztükör területén. I t t  egyszerre több ezer mg-ra nő literenként az 
oldott anyag súlya, és kiugró helyet foglal el a kationok sorában a nátrium 
és magnézium. Az anionok közül a szulfát vezet (magnéziumszulfátos és 
nátriumszulfátos vizek), de mérkőzik vele a kloridok súlyaránya. Meglepő 
itt és néhány más alföldperemi kútban a nitrátion (N03) feltűnő nagy aránya. 
Olyan általános és olyan nagymérvű ennek a más vidék vizeiben csak nyo
mokban található ionnak a jelentkezése, hogy felszíni szerves szennyezésre 
nem gondolhatunk.

A Tisza partján egy-két dúsan ásványosodott vízmintát gyűjtöttek. 
Ezek vagy helyi különlegességek, vagy a tiszamenti pleisztocén szigetek
kel vannak összefüggésben. A peremeken nem egy helyen elég magas

5. táblázat
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káliumtartalmat találunk. Felnémet tanácsházának kútjában pl. a kálium
ion mennyisége 202 mg/liter, Zsiliz egyik kútjában 208 mg, Jászárokszál- 
láson egy kútban 456 mg, egy másikban 206 mg, Gyöngyösön 130 mg, 
Egerben 113 mg/1. Másutt a kálium általánosan a nátrium mellett el
enyésző szokott lenni.

Néhány vízelemzés adata az Alföld É-i pereméről az összes oldott só 
(szilárd maradék) mennyiségének növekvő sorrendjében az 5. táblázatban 
található.

6. A Tiszántúl északi fele
1953-ban a Tiszántúl északi részén, a Nyírség, Hajdúság és a Tisza 

jelenkori nagy árterein folyt a földtani térképezés és ezzel párhuza
mosan a talajvíztérképezés. Ez a terület gazdasági tervezéseink homlok
terében áll, mezőgazdasági fejlesztési programunk, jónéhány víziépítkezé
sünk és egyéb építkezéseink a talaj vízviszonyok részletes ismeretét külö
nösen fontossá teszik. De igen fontos ez a terület a Duna—Tisza közén 
jelentkezett általános problémák további tanulmányozása szempontjából 
is. A Duna—Tisza köze északon érintkezik a monor—irsai pannóniai hát
sággal és csak a terület déli fele emelkedik ki szigetként a két folyó völgyé
ből. A Nyírség területe mindenfelől tisztán körülhatárolt domborzati sziget, 
különállóságával a talaj vízviszonyok alakulásának tanulmányozására külö
nösen alkalmas. A Duna—Tisza közi, kisalföldi és északtiszántúli talajvíz- 
térképek a magyar medence talaj vízviszonyaira sokoldalú és összehasonlí
tásokra alkalmas tájékoztatást nyújtanak. Az Északtiszántúl ebből az 
együttesből is kiválik változatosságával és földtani, valamint hidrológiai 
tanulságaival.

A Nyírség homokszigete a Tiszántúl síkjából 30—40 m magasra emel
kedik ki. Hullámos, nagyjából észak—déli keskeny völgyekkel tagolt fel
szín. Legmagasabb része Nyírbátor és Nyíradony közé esik, ahol eléri a 
180 m tszf. magasságot. A homokot nagyobbrészt északról, de az erdélyi 
hegyekből is a pleisztocén kor folyói hordták ide. Most egyedül délkeleten 
érintkezik idősebb felszíni képződményekkel, lösszel és «vörösagyaggal» 
fedett pannóniai dombokkal; egyebütt egészen fiatal pleisztocénvégi és 
holocén üledékek veszik körül. A homokfelszín pereme a keleti oldalon 
meredek és magas. I tt  határolja a legfiatalabb süllyedék, az Ecsedi-láp. 
A Kraszna és Szamos folyó 110—120 m tszf. magasságban fekvő síkjából 
hirtelen emelkedik a térszín 140—150 m magasra és a hosszú észak—déli 
peremfalat csak egészen friss és rövid völgyek és vízmosások csipkézik ki. 
A Felső-Tisza, Szamos és Kraszna síkja K-ről Ny-ra lejtő nagy kavics- és 
homokmező, amelyre K-ről Ny felé és É-ról D-re vastagodó, finomabb 
ártéri üledék, iszap és agyag telepedett. E síkságtól D-re és DNy-ra az Ér 
völgye különíti el a Nyírséget az erdélyi domboktól. Ez a mindkét oldalán 
meredekfalú árok 100—110 m magasan fekszik a tenger szintje felett.

A Nyírség homokszigete észak—déli irányban elnyújtott. Teteje dél
keleti részén, tehát Nyíradony—Nyírbogát táján van. Innen vízválasztó 
húzódik nyugat felé Hajdúböszörmény irányában. Ettől a vízválasztótól
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észak és dél felé menedékesen lejt a dombság. Hosszabb szakaszú erózió 
véste ki itt a völgyeket, egyrészt a Tisza és a Bodrog, másrészt a Körösök 
felé. E völgyek sűrűn behálózzák a Nyírséget, hosszú és merev vonalak
ban elnyúlnak a vízválasztóig. Az észak—déli völgyek nagyjából meg
egyeznek a régi pleisztocén völgyirányokkal. Ma ezekben állandó vízfolyás 
alig van. Nagyobbrészt elhalt völgyek, keskeny iszapos, tőzeges folyosók, 
mésziszapos, gyepvasérces kiválásokkal.

A homokdombok anyaga gömbölyített szemű futóhomok, de csak 
foltokban laza és ma is mozgó. Sokkal nagyobb területet foglal el a kötött 
homok. A Nyírség mélyén sok a vaskiválásos, humuszos, kötött, savanyú 
homok, a széleken mindenütt jelentkezik a lösz is, mint kötőanyag. A futó
homok vastagsága néhány métertől 20—30 méterig terjed. Alatta folyami 
homokot találunk, iszap- és agyagrétegekkel elég sűrűn váltakozva egy- 
kétszáz méter mélységig.

Merev a homok határvonala nyugat felé is, de kiemelkedő domborzati 
határ nincs. A homoksziget peremére itt  lösz telepszik és elsimítja a tér
színkülönbségeket. A domborzati lépcső a lösztábla Ny-i szélén, a Tisza 
jelenkori árterénél jelentkezik; Hajdúböszörmény és Debrecen között elég 
meredeken, ettől a szakasztól északra és délre menedékesen, sok szigettel, 
félszigettel. Nyugat felé tartó hosszabb völgyek a Nyírség homokján nem 
alakultak ki.

Az Észak-Tiszántúl legmagasabb része a nyírségi homokdombok terü
lete. A hajdúsági löszhát adja a domborzatban a következő lépcsőt, a holo- 
cén árterek magasabb — ma száraz — részei a további fokozatot, végül az 
árterek időszakosan vízzel borított, mocsaras mélyedései a legalacsonyabb 
szintet. A Nyírség magasabb részei 150 m tszf. magasságon felülemelked
nek. A Hajdúság 130—140 m magasan fekszik a tenger szintje fölött (Hajdú
böszörmény—Hajdúszoboszló—Debrecen között). Ez a szint menedékesen 
megy át a nyírségi homokba. A holocén árterek felé erős a lejtés. Kb. a 100 
m-es szintvonal mentén lépünk át a hajdúsági tájból a Hortobágy terüle
tére, és 90 m-en alul vannak a ma is vizenyős árterek. A hajdúsági lösztábla 
határai több helyen bizonytalanok, mert az erózió és feltöltés eléggé el
egyengette a felszínt, az átmenet fokozatos és anyagban sem különböztet
hető meg könnyen az eredeti lösz (amelyet agyagos, tömött volta miatt 
infúziós lösznek neveznek) az árterek holocén lösziszapjától. Egyes újabb 
térképek (Süm eg h y  J . : Tiszántúl) legfelsőbb pleisztocén és óholocén lösz
ként nem is választják külön a Hajdúság löszét az ártéri löszöktől. A talaj
víztérkép azonban módot nyújt az elhatárolásra, mert az eredeti lösztábla 
alatt a talajvíz szintje mélyebben áll, mint a holocén ártereken.

A Tisza síkja a bodrogközi szakaszon 90—100 m tszf. magasságban 
övezi a Nyírséget és a Rétköz mély öblével benyúlik a homok- és löszterü
letek közé. A felszínt öntéshomok és iszap borítja, alatta homok- és iszap
rétegek sorakoznak. Kavicsot csak beljebb, a Bodrogközben és mélyebben 
találunk. Tokajtól és a tiszalöki kanyartól délre nyílik a Hortobágy 
finom lösziszappal, öntésiszappal, öntésagyaggal feltöltött síksága kb. 
90 m tszf. magasságban.
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47. ábra. A Nyírség domborzati szigete.

Jelm agyarázat: kockázva: tszf. 150 m-nél magasabb térszín; függőlegesen vonalkázva: tszf. 
140— 150 m közötti térszín; ferdén kockázva: tszf. 130— 140 m közötti térszín; vízszintesen vonal
kázva: tszf. 120— 130 m közötti térszín; üres: tszf. 120 m-nél alacsonyabb térszín

a
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A nagyobb települések a Nyírség szélére költöztek. A határterületek 

változatos gazdálkodásra adnak lehetőséget és sűrű mezőgazdasági népes
séget tömörítenék. Helyi jelentőségű vásárvonal is húzódik a homok- és 
löszterületek határán: Debrecen, Hajdúböszörmény, Ilajdúdorog, Nyír
egyháza, Kisvárda. Egyébként a Nyírségnek a Tisza felé néző északi 
része sűrűn lakott, közepe és délkeleti része gyér népességű. Az ivóvizet 
és az állattartáshoz szükséges vizet az egész területen általában a talajvíz 
szolgáltatja. Az ártézi kút kevés. Az egész Nyírség területén és közvetlen 
környékén 1953-ban mindössze 2600 fúrt és artézi kút volt, 85 000 ásott 
kúttal szemben. De éppen a Nyírség peremein, a nagyobb települések körül, 
a talajvíz szintje sokhelyt nagyon mélyen áll és a vízadó réteg kevés vizet 
tart. Ezért a nagyobb településeken és városokban több a fúrt kút. A 2600 
fúrt és artézi kútból 1200 van három városban: Debrecenben, Nyíregyhá
zán és Kisvárdán, mindössze 1400 a terület többi részén.

A kútsűrűségi térkép m utatja a talajvízmegfigyelési helyeink sűrűségét, 
eloszlását, és egyben a települések képét. A Nyírséget sűrű, apró községek 
népesítik be, külterületi lakott hely, szétszórt egyes tanya aránylag kevés 
van. Az apró községek azonban olyan közel vannak egymáshoz, hogy a 
kutak az egész terület talaj vízviszonyairól jó és részletes tájékozódást 
adnak. Apró községek sűrűn hálózzák be a szatmári síkságot, és a Tisza— 
Szamos közét. Ugyanez a helyzet a Bodrogközben és az északi Tiszamentén.

Egészen különleges települési képpel és kútsűrűséggel jelentkezik tér
képünkön a Hajdúság. I t t  a nagyobb hajdú városok körül a tanyák tíz
ezrei sűrűn és egyenletes hálózatban megülik a területet, és talajvíz szem
pontjából a kutak a legrészletesebb tájékoztatást adják. Ezek szántóföldi 
gazdálkodásra beállított termékeny földek. A lösztábla a kútsűrűségi tér
képen jól körülhatárolható (3. ábra).

A Hortobágy lakatlanságával virít. De a külterületi kutak behálózzák 
a nagy legelőket, ha gyér hálózatban is. Arra elegendők, hogy a talajvíz
tükör helyzetét itt is megbízhatóan térképezhessük. A nagy legelők határa 
is szépen kiadódik a kútsűrűségi térképből. A Tiszamentén megjelennek 
az ártérből kiemelkedő lösz- és homokszigetek s azokon a községek. Térké
pünk déli széle a Nyírséget körülölelő löszövezet település- és kúthálózatát 
mutatja. A délnyugati sarok sűrű kúthálózata a nagykúnsági lösztábla 
kezdetét jelenti. (Lásd az egész Észak-Tiszántúl kútsűrűségi térképét a
3. ábrán.)

A talajvíztükör a Nyírség szigetét keletről övező Tisza—Szamos 
síkon a tenger szintje fölött 100—110 m magasan áll, terepszint alatti 
mélysége 3—4 m. Az Ecsedi-láp területén a talajvíztükör 1—2 m, a folyó
kat kísérő magasabb partokon 6—10 m mélyen áll a felszín alatt. A víz
tartó réteg kavics és homok. Néhol a felszínen is kibukkan a kavics, na
gyobbrészt azonban finomabb szemcséjű iszap, gyakran erősen vízrekesztő 
iszapos agyag takarja.

A talajvíztükör csak kis foltokon nincs nyomás és zárófedő alatt. 
Eszerint, ha csak a szabadtükrű talajvízszintet nevezzük talajvíznek, a 
terület nagy részén talajvíz nincsen. Ugyanez a helyzet a Tiszántúl leg-
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iszap, pleisztocén folyami üledékek váltják egymást sűrű rétegzésben. 
Észak—déli irányú keskeny völgyeiben öntésiszapban, tőzeges, lápos üle
dékekben a talajvizet a felszínhez közel találjuk. Ámde a homokdombokban 
is meglepően magasan a felszínhez áll a talajvíztükör. Csak ahol a relatív 
magasságkülönbség nagy, a több oldalról mélyebb vályúkkal körülvett 
keskeny és magas homokgerincekben és csúcsokban nem érjük el 10 m-es

D N y ÉKM a

49. ábra. Nyírségi szelvény.
Jelm agyarázat: 1 lösz; 2  löszös homok; 3  futóhom ok; 4  folyami homok. A pontsor a talajvíz

szintjét jelöli

fúrásokkal a víztükröt. Egyéb helyeken néhány méteres mélységben követi 
a felszínt 160—170 m tszf. magasságig. Feltűnő a homokban a talajvíz 
magas állása olyan helyeken, ahol a fúrások a felszínhez közel, a beszivárgó 
csapadékvíz leszivárgását megakadályozó vízrekesztő réteget nem találnak.

Nyíradony—Nyírbéltek—Nyírbogát között, a Nyírség tetején, 2—3 m 
mélységben találjuk meg a talajvíztükröt, és csak egyes kiemelkedő buc
kákban mélyebben. Nyíradonytól és Nyírbéltektől délre azonban, Nyír- 
acsád irányában, nagyobb, mély talajvízfolt van, 4—6 m átlagos vízszintteL 
Mély talajvízszint jellemzi a Nyírség keleti szélét is. Mátészalkától északra, 
a záhonyi Tiszakanyarig 4, majd 6 m-re süllyed a talajvíztükör átlagos



vonala, helyenként eléri a 9—lü m-tis. A nyírségi homokot lösz szegélyezi. 
A lösz alatt mélyebben áll a talajvíz. Valószínű, hogy a Tisza által körül
vett keskeny földsávon a folyó leszívó hatása is érvényesül. A homok
talajokban ezért áll szintén mélyen a víz.

Nyíregyháza—Nagykálló körül közel van a felszínhez a talajvíz. 
A homok alól sok vízér szivárog ki és talál lefolyást a Tisza felé. A felszíni 
árkok, völgyek észak felé vezetik a vizet. A talajvíz szintjének lejtésiránya 
nagyjából északnyugati, néhány kiemelkedő hosszanti hát azonban helyen
ként a talajvizet is északi irányba tereli.

A Nyírség déli szélén fokozatos az átmenet a talajvízmélység tekin
tetében a homokvidék és az azt övező fiatal árterek között. A talajvíz 
mindenütt a felszín közelében van, követi az erősen délre lejtő felszínt. 
Ahol a felszíni homok a legfiatalabb árterek iszapos, homokos üledékeivel 
érintkezik, a talaj vízmélység-térképen nem állapítható meg a földtani 
határ. Ahol azonban lösz veszi körül a homokot, az idősebb és fiatalabb 
felszínt egymástól a talajvíz elhelyezkedésében mélységlépcső választja el. 
Azonban a különbségek értelmezésében óvatosan kell eljárnunk. Az idő
sebb löszfelszínek (infúziós lösz, homokos alföldi lösz) talajvízszintje általá
ban mélyebb, mint a holocén lösziszapé és homokos löszé, de csak ott, 
ahol az utóbbiak alatt nyomás nélküli, szabad tükrü talajvíz áll (pl. az 
ó- és új holocén partok dombjaiban). Ahol vízzáró agyag, réti agyag, degra
dált vörösagyag fedi a legújabbkori felszín laposait, ezek alatt jóval 
mélyebbre szorul a talajvíz. A Nyírség délkeleti lejtőin is sok forrás rejtő
zik a homoklaposokban. Nagyobb nyílt források délkeleten ott bukkannak 
ki, ahol a homokterület a peremi dombok vörösagyagjára fut rá. Ez a 
terület már az országhatáron kívül esik (Érmihályfalva, Piskolt, Ér- 
endréd).

A talajvízszint terepalatti elhelyezkedésében a legfeltűnőbb jelenséget 
a Nyírség nyugati peremén találjuk. Itt, a Hajdúságon, a homokvidék és 
a Hortobágy síkja között, a talajvízszint feltűnően mélyen áll. Különösen 
mély foltok jelentkeznek Debrecentől nyugatra, Hajdúszoboszló, Hajdú- 
böszörmény és Hajdúhadház között. A talajvíz szintje elég tekintélyes 
területen 12—16 m mélységben van. 8—10 m-es mélységet találunk a 
Hajdúság északi részén is és a Hajdúság folytatásában Nyíregyháza és 
Tokaj között, de csak kisebb foltokban. Ez a különleges területsáv 6—10 
km széles, meg-megszakadó folyosó. Tőle nyugatra, a Hortobágyon, és 
keletre, a Nyírség homokján, 2—3 m átlagos mélységben találjuk a talajvíz
tükröt. Domborzatilag e területsáv nyugati pereme elég meredeken emel
kedik ki a Hortobágy síkjából, kelet felől azonban a Nyírség homokja 
fut rá és a térszín menedékesen emelkedik tovább a Nyírség belseje felé. 
A Hajdúság felszínét lösz borítja. Erre keleten néhány km széles sávban 
foltonként homoklepel borul.

A földtani térképezés során ezt a területet a Tiszántúl azon részeihez 
sorolták, ahol a pleisztocénvégi lösztábla elég épen megmaradt, nem esett 
a fiatalabb folyami erózió áldozatául. A pleisztocén löszfelszín alatt 
általában mélyebben találjuk máshol is a talajvizet (lásd a Duna—Tisza
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közét), mint a futóhomokon és iszaptalajokban. Ilyen nagy mélység
különbségeket azonban az Alföld belsejében máshol nem ismerünk. A lösz
tábla különben is sokkal nagyobb területet takar, mint a mély talajvizű 
foltok.

A Hajdúság területe az Észak-Tiszántúl felszínének különleges darabja 
és a mély talajvízszint okát a felszín alatti rétegek földtani felépítésében 
kell keresni. Süm eg h y  J ózsef 1953. évi fúrásszelvénye, mely a Nyírséget* 
Hajdúságot, Hortobágyot szeli át, a különleges talajvízállású területtől 
északra halad, így erre magyarázatot nem ad. Rendelkezésünkre állnak 
azonban egy pontosan Hajdúböszörményen át telepített 30 m mélységig 
hatoló fúrássorozat adatai, amelyet F erenczi I stván  m élyíttetett le. 
E fúrások a Hajdúság térszíne alatt 15—20 m mélységben kemény vörös
agyagot tártak fel két rétegben, egyenként 2—3 m vastagságban. A vörös- 
agyag-rétegek között és felett barna és sárga kötött agyag van. Erre fut 
rá kelet felől a nyírségi homok és erre telepszik aránylag vékonyan nyugat 
felől a lösz (28). E kötött vörösagyag és kísérői az újabb alföldi süllyedé
sekben részt nem vett régebbi térszíndarabot védték meg a folyók eróziójá
tól. A pleisztocénkori kihordástól és feltöltéstől így maradt épen a Hajdú
ság területe, azaz azok a területfoltok, amelyeket különlegesen mély talaj
vízszint jellemez. Tőle keletre a Nyírség területe a pleisztocénben kivésett, 
majd eléggé durva hordalékkal feltöltött medrek és partok sorozata, 
nyugatra a Hortobágy jelenkori süllyedék, újholocén, finomszemű és 
elegyengetett feltöltéssel.

Az épen maradt «tanúhegyek» tetejét kemény agyag védi. Az agyag
rétegek közül a vörösagyag hasonlít azokhoz a képződményekhez, amelyek 
a Dunántúlon a pliocén rétegsor legvégét, a pleisztocén elejét képviselik, 
s amelyeket a Duna—Tisza közén lemélyített fúrásokban is megtalálunk 
különböző mélységben és a felszínen is a solti Tételhalom tanúhegyén. 
A különlegesen mély talajvízszintű hajdúsági területfoltokon kívül a fúrá
sok a felszín közelében nem tártak fel típusos vörösagyagot. A Nyírség 
és Hortobágy területén jóval mélyebbről hoztak fel egyes fúrások vörös- 
és barnaagyagot, ezek azonban homokosak, iszaposak, lemosottnak lát
szanak. Van olyan felfogás is (Süm eg h y  J .), amely a hajdúsági felszínközeli 
vörösagyagot az Alföldperemről bemosott anyagnak tartja és azonosítja 
azzal az eolikus származású barna és vörhenyesbarna iszapos-homokos 
agyaggal, amely a medence keleti peremétől, annak közepe felé követhető. 
Ez esetben a talajvíz egyes területfoltokon való különleges mély elhelyez
kedésére nem kapnánk magyarázatot (148).

Ha a hajdúsági vörösagyag a pliocénvégi vörösagyagok csoportjába 
tartozik, akkor a Hajdúság területét annak a harmadkori magas-hátság rész
nek kell tekintenünk, amely F erenczi véleménye szerint — a nyírségi homok
felhalmozódás keretéül is szolgált. A negyedkori rétegsort eszerint a Hajdú
ság tárgyalt területén csak a néhány méter vastag lösztakaró képviselné. 
Kérdés, hogy ez a hátság tényleg a zempléni vulkánsor és a bihari Réz
hegység között húzódott-e, mint azt F erenczi feltételezi, vagy DNy—ÉK-i 
irányban. Előbbire utal a talajvíztérképen, a Hajdúság fölötti mély víz-
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51. ábra. Földtani vázlat a H ajdúság környékéről

5/
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tükrű területsáv, amely Bodrog—Tiszaszögig, Tokajig terjed, utóbbira 
a Nagykunság és a Kisvárda—Záhony környéki lösztáblarészek mély 
talajvize.

A hajdúsági terület DNy-i szélén, Hajdúszoboszlótól északra, 1954 
őszén, a Mélyépítési Tervező Vállalat kutatófúrásokat végzett. A fúrások 
itt is feltárták a vörösagyagot 4—6'm  mélységben. A magasabb (120 m

52. ábra. Tömbszelvény a vörösagyag településéről a H ajdúság DNy-i részén
(Peceéri fúrások)

53. ábra. Több talaj vízréteg a H ortobágy—H ajdúság szélén.
Jelm agyarázat: 1 infúziós lösz; 2  homokos lösz és löszös homok; 3  vízzáró lösziszap, agyagos lösz;

4  homok
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tszí.) térszínen, a Hajdúság tetején, a vörös- 
agyagréteg igen kemény, zsírostapintású. 
10—12 m mélységben második réteg is jelent
kezik. Az agyagot néhány méter vastag lösz
réteg fedi. Az anyagvizsgálat a felszíni löszt a 
dunántúli típusos löszhöz (Sztálinváros körüli 
lösz) teljesen hasonlónak mutatták. A Hajdúság 
magas térszínű részeinek lösze eszerint pleiszto
cén és képződési helyén álló típusos lösznek 
látszik.

A hajdúsági idősebb hátság teremt rendel
lenességet a talajvíz elhelyezkedésében. A Nyír
ség homokja ráíut, a Hortobágy iszapja neki
támaszkodik ennek az agyagos felszínű föld
alatti «gátnak». A Nyírségi magas talajvízszint 
a Hajdúság keleti határán kiékelődik. A részle
tes vízszinttérképek ezt jól mutatják.

Ha a Hajdúság felszíne alatti régi hátságra 
vonatkozó megállapításokat a további vizsgá
latok megerősítik, módosul képünk a Tiszántúl 
északi részének szerkezetéről és az itt bekövet
kezett fiatal mozgásokról. A talaj víz térképek
ből merített tanulságok alapján vizsgálni kel
lene Tokajjal szemben a Szabolcs körüli ma
gaspartot, a tiszalök—tiszadadai, polgári, tisza- 
csegei pleisztocén szigeteket is.

A Tisza partján és mély árterein a felszín* 
hez közel, 2—3 m-re áll a talajvíz. Az ártere
ket finomhomok és iszap, nagyrészt agyago
sodó lösziszap borítja. Ennek hézagait, homo
kosabb rétegeit tölti ki a talajvíz. 10—15 
m-es fúrásban több vízszintet találunk. E víz
tartó rétegek érintkeznek egymással, nyugvó 
vízszintjük magassága általában megegyezik 
a talajvízszinttel.

A Tiszapartot sok homokdomb követi. 
Ezekben és a magas löszpartokban mélyen 
áll a felszín alatt a víz. A Bodrogközön végig
vonuló Tisza-szakaszon is a part mellett 3—4 
m, helyenként 0—8 m mélyen találjuk a víz
tükröt a felszín alatt, ugyanakkor a folyótól 
távolabb 2—3 m-re. Mély a talajvíz szintje (10 
méternél mélyebb) közvetlenül a foivó mellett 
a szabolcsi magasparton. A Tokaji- és Szerencsi- 
szigethegység előterében a Tisza К —Ny irányú 
szakasza ismét magasabban maradt felszín dara-
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bon vág át. Tiszalök és Tiszadada között a talajvíztükör mélysége a balpar
ton 4—9 m között váltakozik. Ezt a kiemelkedő térszínt 2—3 m-es szintmély
ségű talajvízvidék veszi körül. Ismétlődnek a mély talajvizű domborzati 
szigetek Polgár, Tiszacsege és Egyek táján. A Hortobágy síkján 3 m körül 
találunk talajvizet. (A mellékletek között két teljes keresztszelvény talál
ható az északtiszántúli fúrásokból.)

Észak-Tiszántúl területén 9200 km2-en 127 000 kutat vettek számba 
1953-ban. 96 000 kút volt községek belterületén, 31 000 pedig külterületen: 
szőlőkben, legelőkön, utak mentén, tanyáknál. E külterületi kutak adatai 
részletesebb feldolgozást nyertek, mert ezek jellemzik a térképezett terü
let túlnyomó nagy részét. A külterületi kutak vízbősége a Tiszántúl északi 
részén a következőképpen jellemezhető:

A kutakban mért vízoszlopmagasság m-ben

A Tisza—Szamos közén a kutakban mutatkozó vízoszlop magassága 
nem jellemző a talajvíztartó réteg vízbőségére. A kavicsban és durva
homokban nem kell mélyre ásni a víztartóba, hogy elegendő vizet kapjunk. 
A Hajdúságon és Hortobágyon viszont magas vízoszlopok tévesztenek meg 
néha. A nyomás alatt álló víz a kútban felemelkedik és magas vízoszlopban 
áll, az utánpótlás azonban lassú, gyenge is lehet. A nyírségi területen azon
ban a kevés vizű kutak rendszerint szegényes víztartóréteget jelentenek. 
Vannak területek, ahol nyáron a különböző mélységű kutakban egyaránt 
csak néhány deciméter víz áll, az utánpótlás kevés.

A Hajdúságtól eltekintve az észak-tiszántúli területen a talajvíztük
röt mindenütt a felszín közelében találjuk. Csak kivételesen és kicsiny terü
leteken kell a vízért 10 m-nél mélyebbre ásni. A talajvíztükör követi a fel
szín alakváltozásait, a dombokon a tenger szintjéhez viszonyítva magasan 
van, a völgyfenéken mélyen. Az a domború víztükör azonban, amit a 
mellékletek között található térkép (II. sz.) és a fúrásszelvények (IV—V. sz. 
melléklet) elénk tárnak, nem ugyanazon víztartó réteg folytatólagos felü
letet adó vízszintje. A magasabb, homokos részeken különböző talajvíz
tartó rétegek vannak, s ezek ki is ékelődnek. Vizük a homokterületeken 
pocsolyákban, vizenyős mélyedésekben jelentkezik. A gyenge vízerek és 
források száma különösen Nyírbátortól délkeletre és északnyugatra nagy.
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I tt vonul a Nyírség felszíni vízválasztója ÉK—DNy irányban. A talajvíz 
lejtése ÉNy és DK irányban a legmeredekebb és a források tanúsága 
szerint több felszínközeli helyi talajvízszint ékelődik ki egymást követőleg. 
Hajdúböszörmény, Nagykálló vonalán több helyen kis szigetekben magas.

5ő. ábra. A talajvíztükör tengerszint feletti helyzete Észak-Tiszántúlon. 
1951—53. évi mérések

a környező területekétől független, talajvíz-tó van. Ugyanilyen jellegűek 
a záhonyi diszakanyártól délre, Kisvárda—Mándok körül szigetszerűen 
különálló, apró, magas talajvízmezők.

Meredeken lejtő talajvízdomborzatot találunk a Nyírség délnyugati 
határán és a hajdúsági lösztábla alatt. A nyírségi felszínközeli talajvíztar
tók észak—déli vonalban kiékelődnek. A lösztábla alatti, mélyen elhelyez
kedő talajvíz már más víztartóból származik. Ennek a víznek tükre nyugat 
felé lejt, követve a régi felszín rétegeinek lejtését. A Hortobágy nyugati 
határán újra más víztartókban egy vagy több rétegben jelennek meg a 
jelenkori ártér magas talajvizei. A nagy ártér alatt a talajvíztükörnek 
alig van lejtése. A víz a finomszemcséjű iszapban úgyszólván mozdulat-
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lan, csak függőleges irányban van ingadozása. Az oldalirányú mozgás 
valamivel mélyebben, a durvább folyami homokrétegekben megy végbe.

A Nyírség keleti oldalán a meredek peremet a Szatmári-síkság erős 
lezökkenése okozta. A talajvíz szintje a felszínnel együtt hirtelen lejt, de 
a Krasznára és Érre néző peremen a homokban vízbő forrásokban ékelődik 
ki. A síkság talajvize már más víztartó-rendszerhez tartozik.

Menedékesen lejt a Nyírség talajvízszintje a Berettyó vidéke felé. 
A homokvidék szélére itt is, mint nyugaton, lösz települ, itt azonban meg- 
megszakadóan, elvékonyodva, a felszíni vizek által jobban megtépázva. 
A Debrecentől délre 15—20 km-re eső területet jelenkori felszíni vízfolyá
sok már teljesen átrendezték. A talajvízszint a holocén ártereken külön
böző mélységben helyezkedik el. A dombos partokban magasan áll és tükre 
szabad, a finom iszappal, réti agyaggal feltöltött laposokban mélyre szorul 
és nyomás alatt áll.

A Tisza bodrogközi szakasza felé a talajvízszint menedékesen lejt, csak 
egyes domborzati öblökben van meredek esése. A Nyírség északnyugati 
pereme erősen felszabdalt és a Tisza balpartján nagy alluviális öböl mélyed 
belé, a Rétköz környéke. Ebben az öbölben a talajvíz nyugodtan, közel 
vízszintesen helyezkedik el. A süllyedésből kiálló maradék felszíneken 
(löszdombok, futóhomok-nyúlványok) a felszín alatt mélyen van, de abszo
lút magasságra a környező alluviális térszín talajvízszintjénél maga
sabban.

A Nyírség homokvidékén a talajvíz a futóhomokban vagy az alatt 
folyami homokban áll. Rendszerint követi a felszín nagy vonalait . A folyami 
homokvíztartót iszaplencsék bontják meg. Ahol az iszap vagy lösz a fel
színhez közel van a futóhomoklepel alatt, ott a talajvíz rendszerint mélyeb
ben a lösz vagy iszap alatt helyezkedik el. Ez a jelenség a talajvíz felülről, 
csapadékvízből való közvetlen táplálkozása ellen szól. Más helyeken talá
lunk talajvizet a futóhomok alatti iszaprétegek felett, közel a felszínhez. 
Ilyen helyeken lehet szó a helyi csapadék talajvízképző, vagy tápláló 
hatásáról. Ezek a magas és szegényes talajvízszintek a Nyírség dombjai 
közt mindegyre felszínre jutnak, és számtalan kis vízér indulási helyéül 
szolgálnak. Bővebb vizű forrás csak elvétve akad, mert a víz a felszíni 
homokban szétszivárog. Az eddigi fúrások rétegsorából és talaj vízadatai- 
ból valószínűnek látszik, hogy ezek a legfelső talajvízszintek is kapnak 
utánpótlást alulról, az összefüggő nagy víztartórendszerből.

A Hajdúság mély talajvizei helyi csapadékvízből nem táplálkozhatnak. 
Ezt a kemény, zsíros, vízzáró vörösagyag lehetetlenné teszi. Elképzelhe
tetlen, hogy a felszínre hulló csapadékvíz 10—18 m vastag fedőrétegen, 
amelynek nagyobb része agyag, áthaladjon. Nincs is itt annyi csapadék, 
amennyi a rétegek átnedvesítéséhez elegendő volna és a kapillárisán kötött 
víz mellett még táplálni tudná a talajvizet.

A Nyírség déli peremén és a Hortobágyon a felszínhez közel elhelyez
kedő talajvíz fölött is sokszor nagy kiterjedésben vízzáró iszap, agyagos 
szikes lösz van. A talajvíz nyomás alatt áll, a fúrólyukakban 1—3 métert 
emelkedik. I tt  sincs érintkezés a helyi csapadék és a talajvíz között.
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A csapadék és talajvíz kapcsolatába belejátszik az a már igen sok helyen 
tapasztalt jelenség, hogy a talajvíz a mélyebb víztartó szintekkel érint
kezik. Ha pedig ez így van, akkor a talajvízjáték a mélyebb szintek víz- 
mozgásától és a mélyebb rétegekben uralkodó nyomásviszonyoktól és vál
tozásoktól függ elsősorban.

A Nyírség területén 50—100—150 m-ig lemélyített kútfúrások réteg
sorai és a nyugalmi vízszintek arra mutatnak, hogy a különböző pleisztocén 
víztartó rétegek egymással érintkeznek és a talajvíz szintje a víztartó réteg- 
összletben kialakult nyomásviszonyoknak megfelelően helyezkedik el a jelszín

Jelm agyarázat: 1 lösz; 2  löszös homok; 3  futóhom ok; 4 folyami homok; 5  agyag. A pontozott 
• vonal a talajvíz szintje

cdatt. A talajvíz nem magában álló különleges víz, hanem része az egész réteg- 
összletben összegyűlendő és mozgó víznek; a sűrűn rétegzett pleisztocén anyagban 
a legfelső vízemelet. A talajvíz a mélyebb rétegekben tározódó vízzel érint
kezik, s legfőbb utánpótlását innen kapja. Ahol a felszín alatt nagyobb 
mélységben laza, nagy hézagtérfogatú üledékek vannak, kevés és vékony 
zárólencsékkel, a víz a felszín közelébe emelkedik akkor is, ha ez a felszín 
szigetszerűen kiemelkedik, mert a nagy víztartó rétegrendszer tápláló 
területei a hegyekben és hegyperemeken magasan vannak. Ahol a felszín- 
közeli zárórétegek vastagok és összefüggőek, a víz nehezebben ju t a felszín 
közelébe.

A víztartó rétegsorozat vízutánpótlását elsősorban a hegyvidék és 
hegylábak, valamint a folyóvölgyek befogadó területein kapja. A meden
cék belsejében, a síkságon alig van utánpótlás. A talajvíz áramló mozgása 
a durvaszemü, mélyebb rétegekben bonyolódik le. A durvaszemű víz
tartókat fedő finomabb üledékekben függőleges irányú mozgás jelentkezik, 
s ebben a nyomásviszonyok mellett a kapilláris erők is szerepet játszanak.

A talajvíz szintingadozását földtani és domborzati tájak szerint vizs
gálva, a következő megállapításokra jutunk. Hosszú évsor átlagában nagy 
az ingadozás a folyók alluviumán, főleg ha a talajvíz finomhomokban vagy 
iszapban áll. Ahol az alluvium víztartója kavics, az ingadozás mértéke
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kisebb. Az évszakos vízjáték kavicsban az 1—2 m-t alig haladja meg 
— kivéve a közvetlen folyópartokon —, ellenben a hosszabb idejű emel
kedési és süllyedési szakaszok a kavicsban tárolódó talajvízszintre is kihat
nak és több m-es vízjátékot idézhetnek elő. A Felső-Tisza és Szamos sík-

57. ábra. Talajvízjáték a Felső-Tisza m entén. V IT U K I k u tak  adatai

ján, Fehérgyarmat talajvízkútjában, a rendes évi ingadozás mértéke 
1,5 m, Kocsord kútjában 1 m. Az 1940—42-es évek magas talajvízállása 
azonban 3 m-rel emelte meg a vízszintet. A nyírségi, hajdúsági és horto
bágyi talajvízfigyelő kutakban az 1940—42-es árhullám nem emelkedett 
ki &jlyen nagy különbséggel a rendes évszakos ingadozások menetéből.

A Nyírségen a talajvízjáték kicsiny. Nyíregyháza talajvízkútjában közel 
20 év alatt nem haladta meg a 2 m-t. Az évszakos ingadozás 0,5—1,0 m. 
Ugyanez a helyzet Nyíradony figyelt kútjában. Az 1941—42-es árvizes 
évek az átlagos talajvízszinten alig 1 m-nyit emeltek.



107

áb
ra

. 
T

al
aj

 v
íz

 já
té

k 
a 

N
yí

rs
ég

 n
éh

án
y 

kú
tj

áb
an

. 
V

IT
U

K
I 

ku
ta

k 
ad

at
ai



108
A hajdúsági lösztábla kútjainak talajvízszintje aszerint változik, 

hogy a kút a régi hátság agyagjaiba mélyül-e, vagy az erodált részek 
Jöszös, homokos üledékébe. A hátsági mély kutakban az évszakos ingadozás 
kicsi, de hosszabb nedves időszakok többméteres szintemelkedést ered
ményezhetnek. Az emelkedés erős késleltetéssel jelentkezik. A hajdúsági 
hátság erodált részein a lösztakaró alatt néhány m mélyen található víz
szint évenként erősen (2—3 m-t) ingadozik. Sajnos a Hajdúság mély talaj
vizű területein figyelt kút nincsen, így csak a hátság széleire eső kutakat 
vizsgálhatjuk. A nyírségi kutaknál adjuk meg a Hajdúságra leginkább jel
lemző hajdúböszörményi kút vízjárásgörbéjét.

A hortobágyi nagy ártér kútjaiban mindenütt nagy ingadozást kellene 
találnunk. A Tisza közelében levő kutakban a folyó hatására, a távolabbi 
kutakban azért, mert a talajvíz finomszemcséjű üledékben áll, ahol kevés 
utánpótlás és fogyasztás is széles határok közötti szintingadozásra vezet. 
A folyómenti kutakban meg is találjuk a nagy, 5—6 m-es ingadozást. 
A Hortobágy síkján, a folyótól messzebb azonban kis ingadozás a gyakori. 
Ennek oka az lehet, hogy a fiatal ártér sűrűn váltakozó üledékei között a 
víztartó rétegek vékonyak, sok a beékelődő finomszemű vízrekesztő réteg, 
az élénkebb vízmozgásnak szűk tere nyílik, a különböző kapilláris feszült
ség a rétegekben a függőleges irányban való vízmozgást lassítja, fékezi.

Ahol a víztartó réteg vastagabb, ott az ingadozás mértéke megnő. 
Az évszakos ingadozás értékei a Hortobágy ilyen helyein 2 m-re rúgnak, 
holott másutt néhány dm-t tesznek csak ki. A rendkívüli évek magas víz
állása itt nem emelkedik messze az évszakos vízjáték mértéke fölé. A talaj
víz átlagos szintje 1940—42. években általában 1 m-rel, az addigi évek köze
pes vízszintmagassága fölé emelkedett.

A tiszaparthoz közel eső kutak vízjárásában igen nagy különbséget 
találunk. A partközeli terület talajvízszintje 5—6 m-es határok között 
váltakozik. A parti dűnék kútjaiban sokkal kisebb az ingadozás, az ezek 
mögötti kutakban szintén. De ahol régi medrek durvább üledékei húzód
nak a felszín alatt, ott élénkebb lüktetésű a vízjáték, meri a vízadó réteg 
gyorsabb és jobb összeköttetést tart a folyóval.

Legnehezebb a talajvíz oldalirányú áramlásáról, annak sebességéről, 
irányáról, útjáról tájékozódást szerezni. Pedig a talajvízzel kapcsolatban 
minden gyakorlati és tudományos kérdés megoldása végső fokon ettől 
függ. Arra már van módszerünk és eszközünk, hogy helyileg, kis távolságo
kon mérjük a talajvíz áramlási irányát, de ilyen vizsgálatokból egy nagyobi) 
terület talajvízmozgásának képét felépíteni egyelőre megoldhatatlannak 
látszik. Ahhoz pedig, hogy a részletvizsgálatokat helyesen tudjuk telepí
teni és vezetni, általános áttekintésre, vagy legalább hipotézisre van 
szükség.

Amit az eddig rendelkezésre álló vízjárásgörbékbői a talajvíz táplál
kozására és vízszintes áramlásaira vonatkozóan ki tudunk hámozni, a 
következőkben foglalható össze.

Az 1940—42-es évek szerte az országban a talaj vizái! ás-tetőzés évei 
voltak. Ez időszak előtti megfigyelések — az 1929-as évek derekától
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kezdve elég rendszeresen és nagy területre kiterjedően — ilyen magas 
talajvízállást nem észleltek, és másfél évtized alatt azóta sem észleltünk. 
Ezek tehát közel 30 éves idősor kiugró értékei. Az áradási hullám kezdetét
1939. őszére tehetjük országszerte, tetőzését 1941 tavaszának végére. A talaj
víz-árhullám mindenütt átnyúlik 1942. évre, egyes helyeken ebben az 
évben éri el tetőfokát. Azok a különbségek, amelyek az emelkedési hullám 
kezdetében, tetőzésében, elvonulásában jelentkeznek, némi támpontot 
adnak a talajvíz táplálkozására és felszín alatti áramlásaira.

Az első figyelemreméltó jelenség, hogy a talajvízállás tetőzési évei nem 
esnek egybe az évi csapadék legnagyobb értékeivel, hanem еду-két évi eltolódás
sal követik azokat. A budapesti meteorológiai állomáson az 1937-es év 
csapadéka ugrik ki messze a 100 éves idősor adatai fölé. Az 1939. és 1940. 
évek szintén átlagon felüli csapadékot kaptak, 1941. és 1942-ben a csapa
dék a sok évi közepesnél kevesebb volt. A Dunántúl egyéb helyein hasonló 
a helyzet. Az Alföldön az 1940-es év mutatkozik legcsapadékosabbnak, 
Debrecen környékén 1941 is erősen csapadékos, valamivel meg is haladja 
az előző évit. 1942 csapadékossága mindenütt átlagos, vagy átlagon aluli. 
Az északalföldi terület hegységpereme is 1936-tól 1940-ig kapott sok esőt 
és havat, 1941-ben és 1942-ben már átlagon alulit.

Az országhatáron kívül lehullott csapadék időbeli alakulását m utat
ják a hozzánk érkező folyók. A Tisza Vásárosnaménynál 1941-ben hozott 
legtöbb vizet (830 m3) s az 1930—1953. éveket számítva; az 1942. évi víz
hozam (406 m 3/sec) az átlagoshoz állt közel.

Tokajnál is 1.941 volt a maximális vízszállítás éve (1028 m3/s), 1942-ben 
ott is közepes vízmennyiség (538 m3/s) vonult le (183).

A Nyírség, Hajdúság és Hortobágy területén a talajvízjáték a követ
kezőképpen alakult. A Szamos—Kraszna—Tisza közén 1939 őszén és telén 
is alacsony a talajvízállás. 1940 tavaszán indul gyors emelkedésnek, de az 
év nyarán még csak az 1941-es emelkedés kb. felét éri el. 1941 májusában 
tetőzik a talajvízállás, de az 1942 márciusi vízállás ezt a magas értéket 
egészen megközelíti. 1942 júniusától gyors apadás mutatkozik és az év 
végén a talajvíztükör az átlagos vízszint közelében van.

A Tiszavölgy északi szakaszán, a Bodrogköz mentén az a különbség 
az előzőkben ismertetett helyzettel szemben, hogy az 1940. év tavaszi 
magas talajvízállása már megközelíti az 1941. évi legmagasabb szintet 
és az 1942. évi nyáreleji vízállás szintje jelentősen elmarad az előző két év 
mögött. Meg kell jegyezni, hogy ez a helyzet a Tisza keskeny völgyére 
vonatkozik a Nyírség északi szélén, ahol mindenütt közel vagyunk a 
Tiszához.

A Nyírség talajvízkútjaiban 1942 tavaszának talajvízszintje a leg
magasabb, azt megközelíti, vagy eléri az 1941. évi szint és elmarad tőlük az
1940. év júliusi magasvize. A 3 év értékei sokkal közelebb vannak egymás
hoz, mint a környező területeken és az alacsony évszakos ingadozásnak 
megfelelően a 3 év magas vízállása egyetlen késleltetett és halmozódó nagy 
hullámként jelentkezik.

A Hajdúság magas lösztábláján a talajvízkutak vize még kifejezet-
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60. ábra. Az 1941— 42. évi magas talajvízhullám  alakulása a T iszántúl északi
részének néhány kú tjában
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tebben 1942 nyarán tetőzik. A lökésszerű emelkedés itt is 1940 tavaszán 
indul, az 1940. és 1941. évi értékek azonban jelentősen elmaradnak az 
1942. évitől.

A Hortobágy területén és a vele szomszédos nagy jelenkori ártereken 
a folyó közelében és a lapos, vízjárta helyeken, élénk ingadozással már az 
1940. évi nyári talajvízszint magasra emelkedett és nem sokkal múlták 
felül ezt a szintet az 1941. és 1942. évi tetőzések. A folyótól távolabb eső 
és magasabb helyeken eltolódást találunk 1942 javára. Az 1941. és 1942-es 
magas talajvíz jelentősen felülmúlja az 1940. évit és az 1942-es közel áll 
az 1941. évihez, esetleg meghaladja azt.

Ha a hosszú évsor legkisebb talajvízállását minden kútnál 0 szintnek 
vesszük, a legnagyobb vízállást pedig 100%-osnak, és az 1941 — 1942. évi 
árhullámot negyedévenként %-ban fejezzük ki, jó összehasonlítási alapot 
kapunk a talajvízemelkedés és -süllyedés hullámvonalának tanulmányo
zására a különböző kutakban. A 60. ábra bemutatja 6 talajvízkútban a 
tényleges vízjátékot és az évszakok vízszintváltozásainak %-ban kifejezett 
menetét. A vastag iránygörbe a hullám időbeli alakulását összefoglalóan 
szemlélteti. A Nyírségen, Hajdúságon és a Hortobágy mélyén (a Tiszától 
távol) 1942-re tolódik el a többéves nagy hullám teiözése. Ugyanez a helyzet 
a Tisza—Szamos síkon. A Tiszavölgyben 1941 közepén tetőzik a hullám.

A mozgás közös gyökérre mutat a vizsgált terület minden részén, 
^ időbeli eltolódás, elegyengetés, a hullámok elnyúlása és egymásra torló

dása érvényesül a magas homokdombokon és a folyóktól messzi ártereken. 
A jelenségek egyértelműen arra mutatnak, hogy a nagy csapadékú eszten
dők a medencék peremén a folyóvölgyek allúviumait, majd a medencék 
mélyének jó víztartó rétegeit töltik meg vízzel, s a víz innen alulról nyomul 
a medencék belsejében a felszín közelébe. Természetesen a hullámgörbe 
alakulását nagy vonalakban is, részletekben is befolyásolja, hogy milyen 
a víztartó réteg anyaga. A további vizsgálódások és főleg a figyelt kutak 
sűrítése világosságot fog deríteni a helyzeti, domborzati, földtani ható
tényezők szerepére.

Még egy jellegzetesség olvasható ki a vízjárási görbékből. Az allúviu- 
mok, alacsony síkságok területén a növényzet és párolgás nyári talajvízszint- 
siillyesztö hatása lassan, fokozatosan érvényesül. Mutatja, hogy itt az után
pótlás gyors, a leszívást állandóan kiegyensúlyozni törekszik. Ezzel szemben 
az őszi szintemelkedés gyors, vonala meredek. A Nyírség tetején fordított a 
helyzet. A nyári leszívás gyors, a vízszintváltozás görbéje meredeken lejt, 
mutatva, hogy az utánpótlás lassú és körülményes. Az őszi vízszintemelke- 
dés viszont lassú, menete fokozatos és meg-megszakadó. Természetesen 
évről évre más körülmények is befolyásolják a vízszintingadozás menetét 
és a fent leírt szabályszerűség alól kivételeket teremthetnek.

Az északtiszántúli terület talajvízmintáit 1953-ban gyűjtötték és a 
Földtani Intézet vegyi laboratóriumában kerültek vegyi vizsgálatra. 
62 kiválogatott kútból vett minta vizének vegyi összetételét, tájak szerint 
rendezve, a 6. táblázat ábrázolja.

A vízminták elemzési eredményeit a Földt. Intézet 1953. Évi Jelen-



tésében részletes térkép m utatja be, a mintavételek helye szerint. E tér
kép szerkesztésének elvét a III. fejezet 3. pontjában részletesen ismer
tettük.

A Tisza—Szamos síkság talajvize általában lágy és tiszta. A szilárd mara
dék 1000 mg/1 körüli, az összkeménység 25—30 német keménység! fok 
alatt marad. Töményebb oldat ritkaság. A legtöbb helyen kalciumhidro- 
karbonátos jellegű talajvíz van. A Nyírség talajvize is híg, kevéssé ásványo
sodon. Ezen a területen találunk olyan vizet, amelynek összes oldott anyaga

a 300^-600 mg/1 súlyt nem haladja meg. 1500 mg fölé csak ritka esetben 
emelkedik az oldott sók mennyisége. A vizek jellege kalciumhidrokarbo- 
nátos, de többször találunk jelentős konyhasókoncentrációt. A nagyobb 
szulfáttartalom ritkaság. Elég sok kútban feltűnő a nitrát súlyaránya. 
Legtöbb a lágy víz, 25—30 német keménységi fok körüliek a keménységi 
mérőszámok, a legkeményebb sem haladja túl a 90 keménységi fokot.

Eltérő vegyi jellegű a Hajdúság és Hortobágy talajvize. Jóval töményebb 
oldatok. Az összes szilárd maradék súlya átlagosan 2000 mg/1 körüli, de 
egyes mintákban az 5—7000 mg-ot is eléri. Feltűnően megnő a hajdúsági 
és méginkább a hortobágyi területen a nyírségi vizekkel való összehason
lításban a talajvíz klórion-tartalma. A klórionok súlya nem ritkán eléri 
literenként az 1000—1500 mg-ot. A klorid-felszaporodás legtöbbször 
nátriummal jár együtt, így a víz konyhasós, de kalcium- és magnézium- 
kloriddal is számolnunk kell.

A Szabolcs megyei Tiszagyulaháza konyhasós vizére Sc h er f  E mil 
hívta fel a figyelmet 1948. évi jelentésében (135, 145). Az 1953. évi kút- 
kataszteri térképezéssel párhuzamosan nyomoztuk a sósvizek helyeit és 
a Hortobágyon, Hajdúságon és a Nyírség nyugati szélén a rendes talajvíz-
8  F öld tan i Int. É vk. X L V I. к. 1 .f. -  5 / l  S
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minták gyűjtésén túl, 135 kút vizét elemeztük meg a helyszínen. A vizsgá
landó kérdés az volt, hogy a sós kutak elhelyezkedésében felfedezhető-e 
valami irányítottság; valószínűsíthető-e, hogy a sósvíz tektonikai vona
lak mentén, a mélyből migrál a felszín közelébe. A vizsgálatokat Szék ely  
Á g nes geológus végezte. Jelentése szerint a Hortobágy és Hajdúság terü- *

* Kálium 296 m g/lit.
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6. táblázat folytatása

létén több kútban talált magas klórion-tartalmat. Büdszentmihály és 
Görbeháza környéki kutakban 5—6000 mg/l klóriont mért. Viszont egy-egy 
ilyen sósvizű kút körül minden irányban jóval kisebb koncentrációt talált 
és — ami lényeges — a szomszédos, mélyebb fúrt kutak vize mindig kevés 
vagy éppen igen csekély klóriont tartalmazott. Szék ely  Ä . mindebből 
azt a következtetést vonta le, hogy a sós kutaknál helyi szennyeződésről 
lehet csak szó, nem származhat a só nagyobb mélységből. Az általunk vég
zett vizsgálatok részletessége és módszere azonban a nátriumklorid-tarta- 
lom eredetének eldöntésére nem alkalmas. Kívánatos e fontos kérdés 
további kutatása.

A szulfátarány igen változó a hajdúsági és hortobágyi vizekben. 
Néha megközelíti az 1000 mg/l súlyt, több esetben viszont csekély. A sok 
nátriummal nemcsak klorid kapcsolódik, hanem szulfát is és glaubersós, 
keserűvizet ad. A hortobágyi szikesek alatt nátriumhidrokarbonátban 
gazdag, szikes, szódás víz van. A nitráttartalom is nagyobb a Hortobágyon
8 *  — 5/1
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és Hajdúságon, mint a Nyírségben. Ez leginkább helyi szennyezésre vezet
hető vissza, mert nem általános jelenség.

A hajdúsági víz általában keményebb a nyírséginél, a hortobágyi kemé
nyebb a hajdúságinál. Kirívó esetek is vannak. Tiszafüred mellett a talaj
víz keménysége a 400 német keménységi fokot is meghaladja.

A kálium súlya és aránya mindenütt kicsiny. A Tiszaparton néhány 
mintában jelentősebb mennyiségű kálium van, legtöbb Polgár mellett, 
368 mg/1.

7. A Tiszántúl déli fele
A Tiszántúl déli része kevésbé változatos, mint az északi rész. A nagy

kunsági és békés-csanádi nagyon enyhén hullámos felszínű lösztábla 
takarja be a területet. Ebbe véstek folyosókat a Tiszántúlt átszelő folyók, 
és völgyeiket, ártereiket finom homokkal, iszappal, agyaggal feltöltötték. 
Néhány nagyobb holocén süllyedék darabolja szét a lösztáblákat: a 
Körös—Hortobágy—Berettyó közén a Nagysárrét, az országhatár mentén 
pedig a peremsüllyedékek hozzánk benyúló részei (főleg Békéscsaba és 
Gyula körül).

A Hortobágy—Berettyó—Sebes-Körös köze a legnagyobb kiterjedésű 
fiatal öntésterület a Tiszántúlon. Püspökladánytól, Túrkevétől és Gyomé
tól a keleti országhatárig óriási szikes legelők, réti agyag laposok és sár
rétek nyújtózkodnak, s köztük csak a vándorló vízfolyások-rakta parti 
homokdombok kanyargó labirintusa teremt változatosságot. A Tisza 
árterei mellett még egy nagyobb alluviális folyosót találunk a Dél-Tiszán- 
túlon s ez a Körös—Hortobágy torkolattól a Hortobágy irányát követve 
délnyugatnak halad és Hódmezővásárhely körül éri el a Tisza völgyét. 
Körülzárja a szentes—kunszentmártoni löszszigetet és valószínűleg egy 
régi Tiszavölgyet jelez.

A békés—Csanádi lösztábla enyhe hátság formájában terjeszkedik a 
Maros—Tisza és Körös között. A Tisza völgye felé és a Fehér-Körös felé 
igen menedékesen lejt. A Hármas-Körös magasparttal vágta magát bele. 
Ebbe a táblába vágta völgyét a Maros egy régebbi ága, a mai Szárazér és 
egy másik óholocén vízfolyás, amelyik a csanádapácai homokdűnéket 
lerakta. A Maros területünknek igen kis részét érinti, aránylag keskeny 
völgye a lösztáblába mélyül. I tt  a délkeleti lösztáblán találjuk másik ter
mészetes «mezőségünket». Magas talajvízállású — természetes állapotá
ban — bőfüvű térség. Kiterjedését egy csomó Mező-előnevű község jelzi.

A lösz vastagsága a Dél-Tiszántúlon igen változó. Valószínűleg minő
sége is változik, de erre nincs elegendő vizsgálati adatunk. A nagykunsági 
lösz általában közepesen vastag (3—5 m), a békési vékony (1—2 m). 
A folyókmenti magaspartokban rendszerint vastag löszréteget találunk. 
A Tisza balpartján, a folyó mentén, az allúviumból kiemelkedő löszperemen 
a lösz mindig vastag. A folyótól távolodva a löszrétegek hirtelen kivéko
nyodnak. A lösz vagy löszös réteg néha csak 0,5—1 m körüli s ebbe is 
homokerek, homokanyag keveredik. A lösz alatt iszapos finomhomok, 
finom homok, vagy közepes és durvaszemű folyami homok következik.
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Néhol agyagos üledéket találunk a lösz alatt. Ez az agyagosság gyanús. 
Valószínűleg a löszsorozathoz tartozó Mo-frakciójú anyagról van szó, a 
peremi löszöknél tapasztalható vályogzónákróh vagy az eolikus «vörös
agyagoknak» nevezett mésztelen löszstruktúrájú üledékekről. Lehetséges,

Jelmagyarázat: 1 vastag pleisztocén lösz; 2  vékony felszíni löszréteg; 3 óholocén futóhomok;
4  ártéri agyag, iszap; ő tőzeg és tőzegiszap

hogy ezek a területfoltok a Tiszántúlon a pleisztocén lösztábla legépebben 
maradt darabjait őrzik. A talajvíz az ilyen részek alatt mindig mélyen 
(6—10 m-en és még mélyebben) áll.

Legvastagabb a lösz egyes, folyók által közrefogott szigeteken. Kunszent- 
mártonnál, amelynek szigethelyzetéről fentebb szóltunk, a felszíni lösz 
vastagsága eléri a 10 m-t. Szentes alatt, Szegvár körül ugyanazon a szige
ten 13 m-es löszréteget jeleznek Süm eg h y  szelvényei. Mély löszökről 
tudunk Makó és Mezőhegyes körül, a Maros és a Szárazér szigetében.

A Sárrétek talaja szerves agyag, iszapos agyag. A Sárrétek vidékét 
rendszerint fekete réti agyag öleli körül. Az agyagos réteg vastag, a 10—30
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m-es fúrások nem érik el fekvőjét. A talajvíz a réti agyag és tőzegsár alatt 
rendszerint mélyebben áll (5—6 m), mint a homokterületek, öntésföldek 
és vékony lösszel borított térszínek alatt.

A talajvíztérképező munka megszakadása 1954-ben a Dél-Tiszántúl 
területét sújtotta. I tt  térképezetlen ablakok maradtak a Hármas-Körös- • 
tol délre és a délkeleti határ mentén, a mezőségi lejtőn. Különböző forrá
sokból (talajvíztérképek, MÁV-kutak, talaj mechanikai fúrások) igyekez
tünk a talajvíz mélységére vonatkozólag ezekre a területekre is adatokat 
szerezni, és általános térképeinken a hiányokat nagyvonalúan ezekkel az 
adatokkal betölteni. Részletes térképeinken azonban a rendes térképezés
ből kimaradt területeket fehér foltok jelzik.

A kútsürűség ezeken a területeken pedig olyan, hogy a mért kutak 
adatai kitűnő eszköznek bizonyulnak a talaj vízviszonyok feltárására. 
Az egész vidéket sűrűn borítják a kutak. A hálózat olyan sűrű és egyenletes 
eloszlású, hogy a terület minden részét a kutak százai képviselik. A víz
szint egyenlőségi görbék teljes részletességgel és biztonsággal megszer- 
keszthetők.

A román határ melletti területek a Nyírség déli határától egészen a 
Marosig kismélységű talajvízszintjükkel tűnnek szembe. Akárcsak az északi 
alföldperemen, itt is 1—2 m-re vizet találunk a vékony homokos lösszel, 
vagy lösziszappal borított felszín alatt. I t t  is peremsüllyedékek fiatal fel
töltésében, a felszínhez közel áll a talajvíz. Ahogy távolodunk a hegység
peremtől, a «természetes mezőségek» tájától, az Alföld belsejébe, a víztükör 
is süllyed néhány métert.

A Körösöktől délre eső területen a Tiszavidék közeiéig a talajvízszint 
nem süllyed mélyen a felszín alá. 3—4 m az átlagos mélység s csak a kiemel
kedőbb homokdombokban 5—6 m. A Tisza vonalához közeledve azonban 
amilyen mértékben a vastagabb löszök birodalmába kerülünk, a talajvíz 
szintje úgy süllyed 6—8 m átlagos mélységre. (Lásd a talajvíz-mélység
térképet a II. mellékleten.)

Egészen más a helyzet a Tiszántúl közepén, a Körösök vízrendszere 
vidékén. A Berettyó—Sebeskörös és Kettőskörös között sekély mélységű 
a talajvíz. A Berettyó és Hortobágy, továbbá a Hortobágy és Tisza között 
azonban nagy összefüggő foltokban a környezethez képest igen mélyen 
találjuk a kutakban a talajvíz szintjét (6—10 m). Ezek a foltok vonulatokba 
látszanak rendeződni és határozott D Ny—ÉK-i irányúak. Valószínű, hogy 
elrendeződésükben szerkezeti adottságok jutnak kifejezésre. Erre m utat 
a Berettyó utolsó szakasza és a Hortobágypatak egymással párhuzamos, 
merev DNy—ÉK-i futása, és a Tisza vonalának ezzel párhuzamos tisza- 
bura—tiszafüredi szakasza.

A Észak-Tiszántúlon a hajdúsági löszhát mély talajvizeiből követ
keztettünk a felszín különleges felépítésére. A Közép-Tiszántúlon ez a 
területfolt beleillik a Hortobágy jobbpartját kísérő foltok vonalába. Ennek 
a szerkezeti vonalnak a délnyugati végét kerüli ki a Tisza Üjkécske és 
Csongrád között, míg a másik oldalán a Hármas-Körös jelöli ki határát 
merev torkolatelőtti szakaszával.
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A mélyebb talajvizü foltok általában összeesnek a vastagabb löszfel

színek területével. De a Berettyó jobbpartja mentén, Mezőtúr—Túrkeve 
táján, a fúrásszelvények szerint nem a lösz vastag, hanem az alatta elhe
lyezkedő «réti agyagi. Ez a 2—5—10 m-es mélységben elhelyezkedő «réti 
agyag» a lösz agyagos válfajának vagy idősebb pleisztocén agyagnak 
tekinthető.

63. ábra. A talajv íztükör te repala tti mélysége Dél-Tiszántúlon 
(1952— 54. évi mérések)

A felszínközeli sekély talajvíz foltjai Észak-Tiszántúlról, a Hortobágy 
árteréről délnyugatra Kisújszállásig húzódnak. Ez a sekély talajvízöv szabá
lyosan helyezkedik el a Tisza vonala és a nagykunsági és hajdúsági mély 
talajvizű területek DNy—ÉK-i vonulata között, éppúgy, mint a Duna— 
Tisza köze sekély talajvizű övezetei, a löszhátak között. De keresztirány
ban is találunk egy magas talaj vizű területsávot: ez a Hajdúság és a 
Nagykunság mély talajvizű vonulatát vágja ketté Nádudvar—Földes— 
Berettyóújfalu vonalán és ÉNy-on a hortobágyi sekély talajvizű terület
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hez csatlakozik Nagyiván körül. Ez az északkelet—délnyugati csapás
irányú vonulatokra merőlegesen haladó húzódási övék iránya.

Merésznek látszik a talajvízviszonyokból minduntalan földtani szer
kezetre következtetni, mégis annyira nyilvánvaló párhuzamosságok, szabály- 
szerűségek jelentkeznek, hogy jel kell hívni erre a mélyszerkezetet nyomozó 
geológusok figyelmét.

04. ábra. Különlegesen mély talaj vizű területek a Tiszántúl közepén

A talajvíztükör a Dél-Tiszántúl nagy részén is nyomás alatt áll, akár 
csak a Tiszántúl középső részén és a Hortobágyon, Hajdúságon. A fúró
lyukakban a megütött vízszint legalábbis mindenfelé emelkedik. Tér
képeink természetesen a talajvíz nyugalmi szintjét ábrázolják, a víztartó 
réteg, úgy lehet, mélyebben van.

1955. évi alföldi kutatásaink a Dél-Tiszántúlon e téren újabb tapasz
talatokat hoztak. Löszterületeken és különösen a szikes löszlegelőkön azt 
figyeltük meg, hogy a talajvíz réseken, hasadékokon, járatokon át alulról hatol 
be a felszínt borító vízzáró rétegbe. A fúrások aszerint, hogy hol ütnek át
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egy~egy ilyen hasadékot, különböző mélységben jelzik a talajvíz szintjét, 
további nagyobb hasadékok átütése után emelkedik a víz, különösen akkor,

i. kép. A Tiszántúl közepét sűrűn hálózzák be régi medrek és ezekben a talajvíz 
az év nagy részén át a felszínre ju t. B iharnagybajom  melletti medrek 1954. júliusában.

(Rónai A. felvétele.)

ha azokkal olyan vízjáratok vannak összeköttetésben, amelyekben a víz 
magasabbra, a felszín közelébe tudott felhatolni. A járatok összefüggése 
azonban néha nagyon bonyolult, ezért a fúrásokban igen különböző 
«nyugalmi szint» jelentkezik, néha egymás közvetlen közelében. Egy

J el™agyarazat : 1 szikes (humuszos lösziszap); 2  szikes (humuszos) iszapos homok; 3  iszap 
k() % folyási határ); 4  löszös homok (40—50% folyási határ); ő  finom folyami homok (0,1—0,3 mm

szemnagyságú); 6  agyag
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nagyobbarányú részletkutatásunk 
eredményeit m utatja be a 65. áb
rán közölt térképvázlat Békéscsa
bától délre, az újkígyósi legelőn.

A talajvíz nyomás alatti hely-, 
zetét jól m utatja Sü m e g h y  J ózsef 
egyik 1930-ban lemélyített fúrás
sorozatának talajvízszintje, össze
hasonlítva a kútkataszter során 
1954 őszén a környező kutakban 
mért nyugalmi szinttel. A kutak
ban mért talajvízszint a tiszaparti 
homokdűnéktől távolodva, az őszi 
legmélyebb vízállás idején is min
denhol magasabb, mint a fúrások
ban elért víztükör (148).

Ha a talajvízszint elhelyezke
désének tszf. helyzetét vizsgáljuk, 
azt találjuk, hogy a talajvíztükör 
lejtésirányai a Dél-Tiszántúlon egy 
a Hortobágy patak és Hármas-Kö
rös vonalában mutatkozó mély 
teknő felé mutatnak. A Nagykunság 
talajvize jórészt nem a Tisza felé, ha
nem \a Hortobágy felé látszik áram- 
lani. A Nagysárrét vize is a Hor
tobágy felé lejt, nem délre a Be
rettyó—Körös felé. Egy nagy gyűj
tőmedence jelentkezik Kunszent- 
márton—Szarvas—Szentes között. 
Ettől délre már a Tisza vonala felé 
lejt a Tiszántúl talajvízszintje.

A régi Maros törmelékkúpjá
nak enyhe domború vonalai az 
ország délkeleti sarkától északnyu
gati irányban nyúlnak be a Dél- 
Tiszántúl területére, melynek ten
gelye Battonya—Bánhegyes—Ge
rendás—Csorvás. E tengelytől 
északra a Körösök felé, nyugatra a 
Tisza felé lejt a talajvíztükör.

A Körösök vidéke a Fehér- és 
Feketekörös torkolattól és a Sebes
körös —Berettyó torkolattól ny ugat 
felé, Kisújszállás—Törökszentmik- 
lós magasságáig és dél felé Kondo-



ros—Nagymágocs—Szentesig a térképen hatalmas talajvízöbölnek tűnik, 
amelynek területén a víztükör csaknem vízszintes. A mozgatást i tt  való
színűleg a felszíni vizek idézik elő. A lösztáblába és annak homokos feküjébe 
mélyen bevágódott folyók a nyári száraz évadban jelentékeny mértékben 
szállítanak talajvizet.

Ha nincs is a Dél-Tiszántúlon olyan sűrű figyelt talajvízkútháló
zatunk, ahol az egyes mérőállomások egy-két évtizedes adatsorral rendel
keznének, annyi mégis van, és eloszlásuk is elég kedvező ahhoz, hogy nagy 
vonásokban a talajvíztükör ingadozásának mérvét megismerhessük. 
45 olyan állomás van, amelynek 10 évnél hosszabb adatsorát ismerjük.

67. ábra. A ta la jv íztükör tengerszint feletti helyzete a Tiszántúl déli részén.
1952— 54. évi mérések

Általánosságban megállapítható, hogy az évszakos vízjáték a Dél- 
Tiszántúlon nem nagy, 1 m körüli, ellenben hosszabb évsor alatt a víztükör 
ingadozása legtöbb helyen eléri a 3—5 m-t, tehát magyarországi viszonylat
ban igen nagynak mondható. Jóval nagyobb az ingadozás, mint a Duna— 
Tisza közén és az Észak-Tiszántúlon általában. A folyók közvetlen közelé
ben máshol is találunk nagy vízjátékot, a Tiszántúl déli részén azonban 
a folyóktól távoli területek hosszú évsorú ingadozása is nagy. Ennek oka 
elsősorban az, hogy a talajvíztartó durvábbszemű rétegek mélyen vannak, 
felettük vastag rétegekben eléggé egyöntetű finomszemcséjű üledékek: 
igen finom homok, agyagos homok, homokos lösz van. Ezekben a képződ
ményekben a talajvíz függőleges irányú mozgása több méteres értéket 
érhet el, a párolgás és utánpótlódás következményeként. A sűrűbb réteg



zettség és a szabad hézagtérfogat nagyobb különbségei (durvább szemesé- 
zettségű üledék a felszín közelében) csökkentik a vízjáték nagyságát.

A Hármas-Körös és a Berettyó köze, a Körösök törmelékkúpja víz
rajzi szempontból is igazi «viharsarok». Az erdélyi hegyekből kiinduló 
árvizek itt találkoznak a legmagasabb talajvízállással és együttes rohamuk 
állandó árvízveszéllyel fenyegeti a környéket. A találó nevű Vésztő község 
ül ennek a területnek a közepén, s körülötte a ritkás település jelzi, hogy 
a községek kerülik a veszélyes övezetet. I tt a talajvíz évi játéka és a 
többéves periódusú vízszintingadozás egyaránt nagy. Előbbi 1,5—2 m, 
utóbbi 5 méter körüli.

Nagy a talajvízjáték a Tisza, a Körösök és a Hortobágypatak mellett 
is. Az évszakos ingadozás 2—3 m, a hosszú évsor talajvízszint-kilengése 
4—6 m-re rúg. De nagy a vízjáték a folyóktól távol a Nagykunság száraz 
lösztábláján, a Sárréteken és a réti agyag alatt. A békés-csanádi vékony 
löszfelszínen is számottevő, bár a környezeténél észrevehetően kisebb. 
Délen, amerre a lösztábla kivastagodik, a szintingadozás újra nő. A Nagy
kunságban a hosszú periódusú vízszintingadozás 5 m körüli, a békési lösz
háton 3 m körüli, délen az 5—5,5 m-t is eléri.

A talajvízjárás évi menetét néhány régóta észlelő kút adatsora alap
ján a 68. ábra grafikonjai jellemzik.

A talajvízjáték természetes menetébe mindinkább beleszól az ember. 
Egy jó évszázadon keresztül csak vízszintcsökkentő irányban munkál
kodott, lecsapolások és belvízrendezés útján. Napjainkban az Alföldön 
sokfelé tanúi vagyunk a talajvíz mesterséges megduzzasztásának, ami sokszor 
már káros hatású. Az öntözések és különösen a hosszú elárasztást kívánó 
rizsöntözés sokfelé túlságosan magasra emelte a talajvízszintet, más 
kultúrák kárára. 1954. évi talajvíztérképezésünk alkalmával egy-két 
helyen igyekeztünk az öntözések talajvízduzzasztó hatásának mérvét 
megállapítani. A nem öntözött szomszédos területek vízviszonyai és a 
kútmélységek elég jó támpontot adnak ehhez a vizsgálathoz.

Két szelvényben bemutatjuk (69. ábra) a rizsterületek talajvízszint- 
emelö hatását az 1954. évi munkaterületen. Figyelembe kell venni, hogy 
térképeink Í954. szeptember—október havában készültek — rendszerint — 
legalacsonyabb talajvízállás idején és akkor, amikor már a rizsföldekről 
jóideje levezették a vizet.

A bemutatott talajvízszelvények tanúsága szerint 1954 őszén a rizs
területek talajvízszintemelő hatása Öcsöd és Mezőtúr között a Nagy
kunság déli részén 5—6 m-t ért el és a felszín alatt normálisan 7—8 m 
mélyen elhelyezkedő őszi talajvíztükröt 1—3 m-re a felszín közelébe hozta. 
A talajvízszintemelő hatás az elárasztott területektől ezen a vidéken kb. 
2 km távolságra hat ki. Kunhegyes táján a rizsöntözés az átlagosan 4—5 
m mély talajvízszintet 2—3 m-rel emelte 1954 őszén és 1—2,5 m-re hozta 
a felszín közelébe.

A bemutatott szelvények területén a felszínt 8—15 m vastag lösz
takaró borítja. A laposokban néhány méteres réti agyag borul a löszre. 
A Kunhegyes melletti kertek dombjaiban a fekvő homok ablakai jelentkez-
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68. ábra. A talajvízszint ingadozása a Tiszántúl déli részén (V ITU K I kutak
adatai)
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( R ó n a i  A . f e lv é t e le . )
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nek. A talajvíz a lösz alján löszös homokban és homokban áll, a duzzasztás 
következtében a löszben lassan felemelkedik a felszín közeiéig.

Az öntözések káros mértékű talajvízemelő hatása általános probléma 
mindenütt, ahol rendszeres öntözés folyik. E káros mellékkörülmény nem 
akadályozhatja a belterjes öntöző gazdálkodásra való áttérést olyan száraz 
területeken, amelyeket eddig csak rossz legelőként hasznosítottunk. De 
gondolni kell a káros mellékhatások kiküszöbölésével. Ez a feladat Al
földünkön mindinkább növekedő jelentőségű, ezért vízügyi szerveink és 
tudományos kutatásunk egyaránt foglalkoznak vele. A VITUKI, mint 
a vízgazdálkodás tudományos előkészítésének és tanulmányozásának 
országos szerve, a talaj vízviszonyok és öntözés egymásra hatásának meg
figyelését és a káros hatások kiküszöbölésének tanulmányozását — tudo
másunk szerint — elsőrendű feladatai közé sorolta.

A talajvízszintemelkedés azonban nem egyedüli veszedelme az 
öntözéseknek. Sokkal nagyobb veszedelem várható a lösztalajok tömörü
lése, az átázott lösztalajok roskadása és a felső rétegek talajvizé
ben oldott sók bepárlódása következtében. Ismeretes a talajmechanikai 
vizsgálatoknak az a megállapítása, hogy a durvalikacsos, vagyis homok
liszt finomságú (Mo-szemcsenagyságú) talajok igen roskadékonyak. Sem 
a homok, sem az iszap és agyag nem veszít térfogatából vízzel való át- 
áztatás esetén annyit, mint a homokliszt-talajok. A tiszántúli talajok 
majdnem mind Mo szemszerkezetet mutatnak, hiszen a Mo a lösz-szem
nagysághoz áll közel (0,1—0,02 mm-ig).

A szikesedést több helyen a löszanyag hasadékaiban a felszínig felhatoló 
vízjátékkal, a talajvíz bepárlódásával és a felszíni lösz roskadásával hozzuk 
kapcsolatba. Ott, ahol a löszfelszín alatt mélyen áll a talajvíz (4—6—8 
m-re), nincs szikesedés, a löszfelszínek legjobb termőföldjeinket adják. 
Ahol azonban a talajvíz időszakonként rendszeresen a felszín közelébe 
jut, majdnem minden esetben bekövetkezik a löszfelszín leroskadása, a 
felszínközeli rétegek összetömődése, a likacsos-levegős löszanyag tömötté, 
nedves állapotban a víz és levegő számára átjárhatatlanná válása. A lösz
anyag függőleges hasadékaiban a talajvíztükör erősen ingadozik, mert 
száraz időben a megrepedező felszín felé nagy az elpárolgás. Az ingadozó 
szintű talajvíz a hasadékok falán hagyja hátra oldott sóit és eltörni a jára
tokat. A felülről való benedvesedés csak centiméterekig jut le, ott a meg
duzzadt sós agyag vízzáróréteggé áll össze.

Bár a talajvíztérképezési munkálatoknak 1953. évben való megakadása 
a Dél-Tiszántúl talajvízmintáinak begyűjtésében is hiányokat teremtett, 
sikerült mégis erről a nagyon fontos területről annyi vízmintát szerez
nünk, hogy elemzési eredményeikből a terület talajvizeinek vegyi jellegét 
főbb vonásokban ismertetni tudjuk.

A déltiszántúli talajvíz első szembetűnő jellemvonása a magas só
tartalom. Alig van egy-két kis területfolt, ahol az összes oldott anyag 
súlya 1000 mg/l-nél kevesebb. Szegedtől északkeletre van egy ilyen terület
folt, ahol valószínűleg a Maros és Tisza együttes hígító hatása jelentkezik. 
Az alsó Tiszamentén mutatkozik még egy-két hígabb oldat és a Körösök
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mellett néhány nem túlságosan ásványos vízminta. Egyébként a terület 
többi részén — szerte mindenütt — 3-4-5 ezer mg oldott anyag van 
literenként a talajvízben, egy-két helyen pedig a 10 000 mg-ot is eléri. 
A talajvizet itt legtöbb helyen ihatatlannak kell mondanunk.

Érthető, hogy az artézi kutak hálózata a Dél-Tiszántúlon épült ki 
legjobban.

70. ábra. Jellemző talajvíztípusok a Tiszántúl déli részén

A Tiszántúl derekán a nátrium kiugró értékkel szerepel a kationok 
között. Aránya Békésben és Biharban egészen Szolnok tájékáig, gyakran 
meghaladja az összes kationok 50%-os egyenértékarányát és vannak 
helyek, ahol a kalcium és magnézium teljesen eltörpül mellette. Az anionok 
oldalán legtöbb esetben a szulfátion értéke hasonlóan kiugró, tehát glauber- 
sós vízről van szó. Elterjedt azonban a nátriumhidrokarbonátos, szikes- 
szódás és a nátriumkloridos sós víz is. Ez utóbbi, különösen a Tisza déli 
szakaszánál, Szeged körül jelentkezik. I tt  néhány vízmintában kimagasló 
a klorid aránya.

Erősen konyhasós víz van még a Nagykúnság déli részén, a Tisza és 
Hármas-Körös vonala közé benyúló területen.

Kalciumhidrokarbonátos jellegű víz, a magyar medence legelterjed
tebb víztípusa, a Tiszántúl déli részén nincs képviselve. A kalciumionok 
aránya általában az egész területen csekély, pedig a felszíni képződmé-
9 Földtani Int. Évk. XLVI. k.l.f. -  3/3 S
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7. táblázat

Néhány dél-tiszántúli talajvízminta vegyelemzésének eredménye

nyék — a lösz éppúgy mint a homok — erősen meszesek. Különösen mész- 
szegény víz van a Körösök táján és azoktól délre eső területen.

Szolnok körül, a tiszántúli részen a minták nagy magnéziumtai- 
talmúak. Másutt is, sokfelé találunk kimagasló magnézium értékeket. 
A dél-tiszántúli talajvízben általában több a magnézium, mint a kalcium. 

Ammóniumot csak elvétve lehet kimutatni, ellenben mindenfele
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meglepően nagy a nitráttartalom. Szeged körül és a Tisza mellett észa
kabbra is, több mintában találunk 5—10—20 egyenértéknyi % N 03-iont. 
Békésben, Békéscsabától északra, azonban 25—50%-ra is megnövekszik 
az olyan vízben, amelynek összes oldott anyaga 5—10 000 mg/1 között 
van. A Körös—Hortobágy torkolata körül néhány esetben hasonlóan 
kirívó nagy a nitrátarány.

A 7. táblázatunk a Dél-Tiszántúlról is közöl néhány elemzési adatot 
az összes oldott anyag mennyiségének növekvő rendjébe rendezve.

9* — 3/ s



III. A TALAJ VÍZTARTÓ RÉTEGEK ÉS A TALAJVÍZ MOZGÁSA
1. A talajvíz származása és mozgása

Talajvíz alatt a földkéregben az első vízrekesztő réteg felett elhelyez
kedő víztartó réteg vizét értjük. Ez a víztartó réteg rendszerint a felszínig 
ér, felülről nem zárja le vizet át nem eresztő réteg és nem tartja  a víztükröt 
nyomás alatt. Azért azt mondjuk, a talajvíztükör nyomás alatt nem álló, szabad 
vízfelület. A szakirodalom a talajvizet, hasadékvizet, karsztvizet vagy 
likacsos (szabad hézagokkal rendelkező) egyéb kőzetek vizét, m int egész
ben vagy részben az első vízrekesztő réteg vagy hézagtalan kőzettömeg 
fölött elhelyezkedő vízfajtákat tárgyalja.

A talajvíz felszínét laza üledékben folytonos görbe felületnek tekint
jük, amely a felszín domborulatát elsimítva követi. Egy-egy különálló 
nagyobb zárólencse felett összegyűlő és az összefüggő víztartó réteg 
talajvizével kapcsolatban nem álló vizet «ál talaj víznek» szokták nevezni.

Ha az eddig felsorolt, és a nemzetközi hidrológiai irodalomban el
fogadott ismérveket szigorúan kívánjuk alkalmazni nagy síkságunk talaj
vizeire, úgy azt találjuk, hogy Alföldünk felszínének tekintélyes része alatt 
talajvíz egyáltalán nincs. Szabad tükrű vizet ugyanis az Alföld felszíne alatt 
aránylag kevés helyen találunk. A Tiszántúl nagy részét olyan üledékek 
takarják, amelyek vízzárók, alattuk az első víztartó réteg vize nyomás 
alatt áll és a fúrásokban, kutakban feltárt víz egy-két-három métert 
emelkedik, míg nyugalmi szintjét eléri.

Ha azt mondjuk, hogy ez a nyomás alatt álló, nem szabad tükrű víz 
nem talajvíz, akkor fel kell adnunk az összefüggő talajvízszint ismérvét, 
mert ugyanaz a vízadó réteg és ugyanaz a víz helyenként takaratlan és 
szabad tükrű «igazi» talajvízként jelentkezik a felszínt borító, vizet záró 
fedőréteg kisebb-nagyobb ablakain.

Nehéz a talajvíz tiszta elhatárolása lefelé is. Alföldünk alatt ritka, 
kivételes eset az, ha nagyobb területen vízáteresztő felszín alatt víztartó 
réteget találunk talajvízzel tele és azt lefelé teljesen hézagtalan vízzáró
réteg követi. A szabályszerű eset az, hogy a talajvíztartó réteget szám
talan iszap- és agyaglencse tarkítja, amelyek helyi zárórétegekként szerepelnek 
és a talajvíztartót több emeletre osztják. A talajvíztartónak nincsen összefüggő, 
folytonos felületet adó, vizet záró fekűje, amely a mélyebb vízszintek 
felfelé vándorlását és azok «talajvizével» való keveredését megakadályozná.
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A  « talajvizet» tehát Alföldünk nagy részén nem lehet elválasztani a

felszínközeli mélyebb víztartók vizétől. Kétségtelenül vannak területek, ahol 
a talajvíz szabad tükrű összefüggő felületű és lefelé, a rétegvizektől foly
tonos záróréteggel tisztán elválasztott. Ilyen területek a keskenyebb 
folyóvölgyek, a hegységperemek egyes eróziótól megkímélt részei. De ezek 
kivételek s Alföldünk belsejéből alig ismertek.

Ha nem akarjuk a nyomás alatt álló felszínközeli legfelső vízréteget 
a talajvizek családjából kizárni, két választásunk van. Az egyik, ha 
talajvíznek nevezzük a völgyek, síkságok és medencék laza üledékkel 
borított területén a felszín alatti első víztartó réteg vizét, tekintet nélkül 
arra, hogy van-e felette záróréteg vagy nincs, nyomás alatt áll-e vagy sem, 
mélyebb víztartó szintekkel akár érintkezik, akár nem. A másik lehetőség: 
talajvíznek neveztük a laza üledékekkel feltöltött medencékben és völ
gyekben annak a felszínközeli rétegösszletnek minden vizét, amelynek 
több emeletben elhelyezkedő vizvezető rétegei egymással kapcsolatban van
nak és amelyet összefüggő, nagykiterjedésű záróréteg rekeszt el a mélyebb 
vízszintektől. Ezesetben első, második, harmadik stb. talajvízszintről, 
talajvízemeletekről, talajvíztartományokról beszélhetünk. Nézetem szerint 
az utóbbi felfogás a helyes, de az irodalom és közvélemény annyira át
vette a «szabad tükrű» talajvíz fogalmát, mint egyetlen talajvízrétegét, 
hogy a helyesebb álláspont elfogadásához idő kell.

A talajvíz elnevezés eleve nem szerencsés. Talajnak a felszín légköri 
behatásoktól és növényélettől átalakult részét nevezzük. A talajban mindig 
van nedvesség, víz, de ez egészen más, mint amit talajvíznek mondunk. 
A talajvíz legtöbbször a talajosodott rétegnél mélyebb rétegben áll. 
A német nyelv helyesen Grundwasser-t és nem Bodenwasser-t mond a 
talajvízre; a francia eau souterraine-t, az angol ground t  mond és 
megkülönbözteti ezt a talajban levő nedvességtől, a soil tői; az orosz 
gruntovaja vodá-t használ. Meg kell jegyeznem, hogy az angol és francia 
elnevezés nemcsak a legfelső, szabadtükrű vízre vonatkozik, hanem 
gyűjtőnév a földalatti vizekre. Kezdetben az angolok is csak a legfelső 
vízadó réteg vizére alkalmazták a ground water elnevezést, később éppen 
a földalatti vizek geológus tanulmányozói terjesztették ki értelmét a 
mélyebb vízadókra is, felismervén egy családba tartozásukat.

Nem foglalkozom itt a hegyvidéki területek talajvizével. Ott mások 
a beszivárgást lefolyási, áramlási viszonyok, mások a megfigyelési lehető
ségek is. Különböző talajvízszintek forrásokban kiékelődnek és nem 
folytatódnak a felszín alatt. A hegyvidékeken nincs olyan nagy területeken 
összefüggő és kutakkal kitapogatható talajvízszint, mint a feltöltött 
medencékben.

A hegyvidéki területeken a talajvíz sem gyakorlati, sem tudományos 
tekintetben nem játszik olyan fontos szerepet, m int a medencékben és 
völgyekben. Szálban álló, tömör kőzetekben nem szoktunk talajvízről 
beszélni. Legfeljebb karsztos területeken nevezzük a felszínre hulló csapa
dékból táplálkozó karsztvizet — olykor — talajvíznek. Legtöbbször 
azonban karsztvizet, hasadékvizet mondunk. A talajvíz hegyvidékeken
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a folyóvölgyek szélesebb-keskenyebb árterére szorítkozik, ahol tükre 
összefüggő és kiegyenlített.

A földtani és hidrológiai kutatás csak alföldeken és feltöltött meden
cékben foglalkozik a talajvízzel különleges problémaként. Minthogy e 
vidékek földtani kutatása fokozottabban csak néhány évtizede indult meg, 
a talajvízre vonatkozó tudományos kutatások világszerte újkeletüek.

Kisebb medencékben vagy folyóvölgyekben a talajvíz nem sok 
gondolkodnivalót ad az építőnek vagy mezőgazdának. A hegylejtőkről

7. kép. A hegyperemmel párhuzam osan húzódó régi völgy a M átra déli oldalán.
K eresztirányú újabb bevágódás következtében száraz, talajv ízszin tje  nagyon 
ingadozó. Az 1953. januári rendkívül magas talajvízálláskor a képen levő 7 m mely 

kú t száraz volt. Borhv tanya Gyöngyöstől keletre. (Rónai A. felvetele.)

a csapadék a völgytalp felé fut le, a völgyekben a talajvíz szintje a terület 
csapadékosságávaí arányosan emelkedik vagy süllyed, a talajvíztüköi 
a lecsapoló folyó felé lejt és a folyóvölggyel együtt a nagyobb befogadó 
folyó, tó vagy tenger szintje felé. Ebben az irányban mozog a talajvíz is, 
a völgyet feltöltő kőzet: homok, iszap, kavics áteresztőképességének 
megfelelően különböző sebességgel. Ütjában oldja az átjárt kőzet oldható 
anyagait is, és ennek megfelelően változtatja vagy őrzi meg kémiai jellegét. 
Néha agyaglencsék fölött kis tócsákban áll meg, és tükre nincs folytonos 
összefüggésben távolabbi területek talajvíztükrével (általajvíz), másutt 
a felszínt beterítő agyaglencsék alatt nyomás alá kerül és elveszíti szabacl- 
tükrü jellegét. Nagyjából ezek azok a megfigyelések, amelyeket a külön
böző külföldi hidrológiai vagy földtani kézikönyvekben még néhány 
évtizeddel ezelőtt a talajvízről találhattunk.

Csak a nagyobb alföldek és laza üledékekkel feltöltött nagy medencek 
talajvizének tanulmányozása tette bonyolulttá ezeket az egyszerű viszo
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nyokat. E területek szakszerű művelés alá vonása vagy éppen az öntöző
gazdálkodás bevezetése, vagy vízrendezési feladatok tették gyakorlatilag 
igen fontossá a talajvíz rendszeres kutatását. Az angolok főleg Indiában 
tettek szert különleges tapasztalatokra, a franciák északafrikai gyarma
taikon fejlesztették vízföldtani ismereteiket a talajvíz vonalán, az észak
amerikaiak saját nagy alföldi területeik benépesítése és művelés alá vétele 
során gyűjtöttek rendkívül tanulságos megfigyeléseket. Kelet-Európábán 
és Belső-Ázsiában a régi Oroszország és a mai Szovjetunió tudósai egyaránt 
számtalan, érdekesnél érdekesebb területet találtak a talaj vízviszonyok 
tanulmányozására s főleg a síkvidéki területeken végrehajtott nagy víz
lépcsőépítések vezettek nagyfontosságú tanulmányokhoz.

Sokfelé épült ki megfigyelő hálózat, térképek is készültek kisebb terüle
tekről vagy a talajvíz egy-egy nagyobb árhullámának levonulásáról. 
De mindeddig nem tudunk nagyobb területek talajvízszintjének összefüggő 
és részletes térképezéséről, valamint a száraz és félig-száraz, rossz lefolyású, 
nagy síkvidéki területek talajvízmozgásában jelentkező törvényszerűsé
gekről, a talajvíz eredetének, utánpótlásának útjairól, menetéről. írnak 
feltűnő jelenségekről; sivatagi területeken a felszín közelében földalatti 
talaj vízf oly ókról, különlegesen mély talajvízszintek közelében előforduló 
magas talajvíztavakról, különleges domborzati helyzetben található 
talajvíztükörről, de nagyobb terület teljes talajvízdomborzatát és annak 
földtani értelmezését vagy az utánpótlás útjainak és forrásainak feldolgo
zását eddig nélkülözzük.

Honnan ered az Alföld talajvize, honnan táplálkozik? Az ország- 
terület kb. 1,2 millió ásott kútjából naponta kb. х/з millió m3 vizet emelnek 
ki, évente 120 millió m3-t. Ennek sokszorosa távozik el nyári napokon 
párolgás révén, olyan területeken, ahol a talajvíztükör a felszín közelében 
van, és a felszín likacsos, nagy szabad hézagtérfogatú kőzet. Honnan 
pótlódik ez?

Tapasztalat, hogy nedves, csapadékos években a talajvíz szintje ország
szerte emelkedik, száraz években süllyed. A talajvízjárás tehát az időjárás, 
elsősorban a csapadékmennyiség és párolgás függvénye. Ezt a megfigyelést 
egyszerű szabálynak tekintették olyan módon, hogy feltételezték, hogy 
a felszínre hulló csapadék egy része beszivárog a földbe, leszivárog a 
talajvíztükörig és szaporítja a talajvizet. Ha a talajvíznek az Alföldön 
csak a földkéregben elhelyezkedő, szabadtükrű vízfelületet tekintjük, akkor 
ez a megállapítás nagyjából elfogadható. Bár a szabadtükrű talajvízszint 
is sok esetben olyan mélyen helyezkedik el, hogy a félig száraz éghajlatú 
Alföldön a felszíni benedvesedés odáig ritkán vagy sohasem ér el. De ha 
az Alföld tekintélyes részén a felszíni zárórétegek alatt elhelyezkedő első 
vízszintet is talajvíznek tekintjük — mert a fentebb már részletezett 
okoknál fogva másnak nem minősíthetjük —, akkor ezt helyi csapadék
ból közvetlenül tápláltnak nem mondhatjuk. A szabadtükrű talajvíz helyi 
csapadékból való táplálkozásával is baj van, ha a talajvíz mélyebb rétegek 
vizével érintkezik, mert a mélyebb víztartó szinteket a zárólencsék soka
sága választja el a felszín áteresztő rétegeitől, a helyi csapadék tehát nem
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tud hozzájuk férkőzni, illetve csak úgy, ha oldalirányban kisebb-nagyobb 
utat tesz meg. A talajvíz tehát máshol jelentkezik, mint ahol beszivárgott.

Az a kevés vízáteresztő ablak például, amely a Tiszántúlon, annak 
különösen középső és déli részén a vízzáró felszínt megbontja, távolról sem tud 
annyi vizet elnyelni, hogy ebből az egész terület talajvizes rétegösszlete táplál
kozzék. *

Minthogy az Alföld tekintélyes részén vizet záró vagy nehezen át
eresztő képződmények vannak a felszínen több méter vastagságban és 
ezeken a helyi csapadék említésre méltó mennyiségben nem szivároghat 
át, a felszín alatt mégis megtalálható víz nem a helyi csapadékból, hanem 
máshonnan származik. Hazánk alföldi területe 43 000 km2-re tehető és ezen 
a területen kb. 23 000 km2-t vízrekesztő agyag, agyagos lösz és szikes borít. 
További területeink is vannak, ahol a felszín keskeny vízáteresztő rétege 
alatt vízrekesztő réteg van és a talajvíz az alatt helyezkedik el (lepel
homokkal borított területek). A talajvíz tükre a nem vízáteresztő rétegek 
alatt is nagy területeken 5—6 m, vagy annál nagyobb mélységben talál
ható, tehát még akkor is ki volna zárva a talajvízzel való érintkezés 
lehetősége, ha egyébként bőséges csapadék hullana a területre.

Az Alföldön az évi átlagos csapadék alig elegendő a növényzet táplálására. 
A nyári csapadék nagy része a párolgásnak esik áldozatul, hosszú, esős 
időszakok sem nedvesítik át nyáron 20—30 cm-nél mélyebben a talajt. 
Egyedül a téli csapadék ju t le mélyebbre a felszín alá, de az átnedvesedés 
ritkán haladja meg az egy-másfél métert. Érintkezés a beázás alsó határa 
és a talajvíztükör között csak ott van, ahol vízáteresztő felszín alatt a talajvíz- 
tükör télen egy-másfél méternél nem áll mélyebben és ahol a terület, dombor
zati helyzeténél fogva, más területekről is kap lefolyó felszíni vizet. Ez 
vonatkozik az alföldperemekre, a Nyírség völgyeire, a Duna—Tisza közi 
homokhátság vápáira és a Duna jelenkori árterének egyes részeire, ahol 
durva homok vagy kavics van a felszínen vagy a felszín közvetlen közelé
ben (87, 142).

Az a tétel, hogy Alföldünk nagy részén a talajvíz nem közvetlenül a 
területre hullott csapadékból táplálkozik, a magyar hidrológusok körében 
igen sok ellenvetésre talált. A régi tétel, hogy a lehulló csapadék egy része — 
bármily területen — elpárolog, a másik része lefolyik, egy harmadik része 
pedig a talajba beszivárogva a talajvizet táplálja, egyszerű és a felszínes 
megfigyelésnek megfelelő volt. Már a három rész mennyiségi arányáról 
nem volt ilyen egyszerű és «szemre» elfogadható tétel. Az a kezdetben itt-ott 
felvetett becslés, hogy a csapadék a különböző három úton gorombán 
egyező 1/s—73—7з arányban oszlik el, már kezdetben és szemre sem volt 
elfogadható. A lefolyó mennyiséget később a lecsapoló folyók vízszállí
tásával próbálták mérni. A párolgás mérésére is sokféle módszert alkalmaz
tak. Egyik a szabad vízfelületek párolgásának vizsgálata volt. Ennek 
eredménye azt m utatta, hogy szabad vízfelületekről az Alföldön az egész 
évi csapadéknál nagyobb mennyiség tudna elpárologni. A beszivárgást 
és a talajból való párolgást lisimeter-kísérletekkel igyekeztek meghatá
rozni. E mérőberendezésekkel nagyobb talajtömb vízháztartását eredeti
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helyén mérik. Bár ezek sem adnak a természetes viszonyokkal teljesen 
egyező és a valóságos folyamatokat visszatükröző eredményeket, mégis 
a talajba való beszivárgás mértékét (mennyiségben és mélységben) olyan
nak mutatják, amelyek szerint a mi hőmérsékleti és talajviszonyaink 
mellett a felszíni csapadék alig érheti el a talajvíz szintjét és lényeges 
mennyiséggel nem táplálhatja azt.

Nem lévén azonban más magyarázat a talajvíz eredetére és időnkénti 
szintemelkedésére, hidrológusaink az ellentmondó kísérleti eredményekkel 
szemben is megmaradtak a régi elv mellett, amely a talajvizet és annak 
utánpótlását a helyben lehulló csapadékból származtatja.

Érdekes itt megemlíteni, hogy amikor hazánkban a Vízrajzi Intézet 
1933-ban elindította az országos talajvízfigyelő hálózat kiépítését és 
átvette a különböző más szervek által felállított csőkutak egy részét, az 
első adatfeldolgozások során a talajvízkutak vízjárási görbéi mellett fel
tüntette a legközelebbi csapadékmérő állomások csapadékmennyiségi 
görbéit is. A tapasztalat azonban az volt — és erről a Vízrajzi Évkönyv 
be is számolt —, hogy a csapadékhullás és talajvízjárás között kimutatható 
összefüggés nincs.

Az 1950—1951. évi földtani térképezés és a térképezés közben lemélyí
te tt fúrások tapasztalatai a csapadékvíz és talajvíz kapcsolatát a Duna— 
Tisza közén határozottan cáfolták. A homokhátságon is, ott, ahol a felszínt 
több méter vastagságban futóhomok borítja, tehát könnyen áteresztő 
kőzet (a futóhomok gömbölyített szemű, eléggé osztályozott, laza homok, 
amelynek szabad hézagtérfogata nagy), a kora tavasztól késő őszig tartó 
fúrások száraz szakaszt találtak a benedvesedett felszín és a talajvíz tükre 
között. Ez volt a tapasztalat később a Tiszántúlon is, a Nyírség déli szegé
lyén, a Sárréten és a Dél-Tiszántúlon, Békéscsabától délre húzódó homok
dombokon is.

A talajvíz szintje állandóan szakaszosan emelkedik vagy süllyed. Süllyed 
a vízszint nyári nappalokon és emelkedik éjszaka. Kifejezettebb ütemet 
találunk a talajvízjárás évi menetében. Nyár elején a kutak vízszintje 
süllyedni kezd és ősz elején mélypontra ér, késő ősszel indul emelkedésnek 
és tavasz végén éri el legmagasabb állását. Hosszabb periódusú ingado
zást is megfigyelhetünk. 14—16 évenként a talajvíz különlegesen nagy, 
illetve kis vízállást foglalhat el és az évszakos ingadozás ennek a hosszabb 
időszakú emelkedésnek, illetve süllyedésnek menetébe illeszkedik (188).

Sokan végeztek összehasonlító vizsgálatokat a csapadékhullás és 
talajvízjárás menete között, de az Alföld belsejében ezek az összehasonlí
tások összefüggést sohasem árultak el. Az Alföld peremén, sekély talaj
vízállásnál, az összefüggés nyilvánvaló. Minden többnapos nagyobb eső 
kisebb-nagyobb mértékben megemeli a talajvíz szintjét. Az Alföld belsejé
ben azonban a csapadék közvetlen befolyása nem mutatható ki. A helyi 
megfigyelések elégtelensége m iatt (a VITUKI kutakban is csak 3 napon
ként észlelnek) nagyobb periódusok összehasonlítása vált szükségessé, 
így a helyi apró zavaró körülményekből, vagy esetleg mérési hibákból 
származó tévedések is eltörpülnek. Bemutatjuk itt néhány Duna—Tisza
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közi talajvízmegfigyelő kút és ott levő meteorológiai állomás csapadék
adatainak összefüggését.

A régi Vízrajzi Intézet, majd a VITUKI keretében B o g á r d i  J á n o s  

foglalkozott a talajvízjáték alakulásának megfigyelésével. Ő is elsősorban 
a helyi csapadék és a talajvízállás közötti korrelációt kutatta. Eredményei 
sokáig nemlegesek voltak. Csak amikor az általános csapadékviszonyok 
hosszabb időtartamú adatsorát is bevonta számításaiba, kapott össze- 
vágóbb eredményeket (13, 14).

Feltűnő volt az is, hogy — azonos időjárási viszonyok mellett — 
az Alföld különböző figyelt kútjainak egy részében áradó, más részében — 
területileg nem távol — apadó vizet m utattak ki. (Lásd Vízrajzi Adatok 
havi füzeteit.)

A talajvíznek a felszínre hullott csapadékból való táplálkozása mellett 
szólt az a tény, hogy a víztükör nagyjából követi a domborzatot, mélyedé
sekben mélyen, dombokon magasan áll a tenger szintjéhez viszonyítva. 
Ha kis mélységben összefüggő záróréteg kísérné a vízvezető felszíni réteget, 
úgy nem is lehetne más magyarázatot adni ennek a jelenségnek, mint ahogy 
egyes folyóvölgyekben és az Alföldön helyenként (pl. a Nyírség völgyeiben) 
ez a helyzet. Sokkal több azonban az olyan terület, ahol az áteresztő fel
színi réteg alatt nincs közelben záróréteg, vagy az nem összefüggő. A csa
padékvíz tehát akadálytalanul szivároghatna mélyebbre, vagy áramolhatna 
a völgyek, alacsonyabb térszínek felé. Egy másik gondolkodásra késztető 
megfigyelés, hogy a Duna—Tisza közén a homokdombokban általában 
közelebb áll a talajvíztükör a felszínhez, mint a löszterületeken, a kevésbé 
áteresztő rétegekkel fedett tájakon, akkor is, ha a homokdombok abszolút 
magassága nagyobb, mint a löszpásztáké.

Honnan származhatik a talajvíz az Alföld nagy részén, vagy honnan 
pótlódhatik, ha nem a helyi csapadékból?

Származhatik alulról ún. rétegvízből. Ez a legvalószínűbb magyarázat. 
De honnan származnak a felszínközeli rétegvizek?

Származhatnak üledékvízből. A lassan süllyedő alföldi teknőben, 
illetve medence-rendszerben a 20—30% vizet tartalmazó üledékek mind 
nagyobb nyomás alá kerülnek. Hőmérsékletük emelkedik, tömörülnek, 
a bennük levő víz nagy nyomás alá kerül s ha utat talál felfelé, kisebb 
nyomás alatt álló rétegek felé, felemelkedik. Ezt a magyarázatot adta 
P á v a i - V a j n a  F e r e n c  az artézi víz és a felszínközeli «rétegvizek» kelet
kezésére, sőt a talajvíz azon részére is, amelyik az erózióbázis alatt helyez
kedik el (111). Ezek a vizek egymással a különböző záró és vezető rétegek 
labirintusán át érintkezést tartanak és különböző erőviszonyok hatására 
érkeznek a felszín közelébe. Ez a megtett úttól, az eredeti nyomástól és 
a közegellenállás okozta súrlódástól, valamint a kapilláris erők befolyásá
tól függően rendkívül változó. A víz felszín alatti mélységét ezek az erő
viszonyok és a felszín földtani jellege szabja meg.

Kaphat-e ez az üledékgyűjtő medence, amelyben a vízáteresztő rétegek 
vízzel vannak tele, máshonnan, mint a tömörülő üledékek fosszilis vizéből 
utánpótlást?
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Kaphat. A felszínről beszivárgó csapadékvíz és a folyókból, tavakból 
elszivárgó, végeredményben szintén csapadékból származó víz táplálhatja 
a víztartó rétegek vizét.

Hol kaphat az üledékgyűjtő medence a felszínről csapadékvizet? 
Ott, ahol a felszínre sok csapadék hull és domborzata olyan, hogy kis 
területen sok víz gyűlik össze, kevés a párolgási veszteség és könnyű a 
beszivárgás; tehát a talaj vízáteresztő és hézagainak nagy része nincs 
eleve vízzel kitöltve. Ilyenek a hegy- és dombvidékek kiemelt kavicstakarói,

8. kép. Az Alföldet körülvevő hegyvidékek eruptív  kőzeteinek, különösen a vulkáni 
tu fá k n a k  hasadékai a csapadékvíz legjobb nyelői. Felszíni csapadékvíztől k im art 
r io littu fa  a M átra északi lábánál. Tordashegv K azár m ellett. (Pellérdy L.-né felvétele.)

a magasan fekvő durva homok és homokkő felszínek, a karsztos mészkőterületek, 
a hegylábak és völgyek törmeléklejtői és — nem utolsósorban — a hegyvidékek 
tömör, vizet át nem eresztő, de repedezett kőzetei, amelyeknek hasadékai 
valósággal nyelik a csapadékvizet és úgyszólván minden párolgási vesz
teség nélkül vezetik le a mélybe.

Hogyan kerül a hegyvidékeken elnyelt csapadékvíz az üledékgyűjtő 
nagy medencék víztartó rétegrendszerébe? Egyrészt a folyó-allúviumok 
kavicságyain és a peremekről az Alföld belsejébe benyúló s mindinkább 
elsüllyedő törmelékkúp-kavicsokon, homokokon át. Másrészt a hegy
oldalakra támaszkodó laza üledékek vízvezető rétegein és a vízzáró rétegek 
repedésein, járatain, hasadékain át. A tömör kőzetek a hegylábakat le



takaró fiatalabb üledékek alatti mállott, repedezett felületükön átadják 
vizüket vagy annak egy részét a reájuk boruló laza üledékeknek. Ezek az 
üledékek tányérszerűen egymás fölé illeszkedve levezetnek az Alföld 
belsejébe. A bennük mozgó víz hidrosztatikai nyomás alatt áll és nyomul 
lefelé a megsüllyedt réteggel együtt az Alföld mélye felé. Minél magasabban 
van a hegyvidékeken a laza üledék rétegfeje, rendszerint annál mélyebbre 
vezet le az Alföld mélyébe. A felettük következő újabb és újabb rétegek 
mind kisebb eséssel és kevésbé mélyre vezetnek. Nem szükséges, hogy a 
csapadékvíz molekulái rövid időn belül tényleg eljussanak a hegyvidéki be
fogadó területekről az Alföld mélyébe, hogy ott az üledékvizet szaporítsák. 
De nyomásukat továbbadják és fenntartják az egész víztartó- és vezetőrendszer 
telítettségét, egyensúlyát, pótolják a természetes és mesterséges megcsapo
lás folytán elszenvedett veszteségeket. (Természetes megcsapolás lehet 
a folyókba, tavakba, tengerbe ömlő artézi-, réteg- és talajvíz, az elpárolgó 
víz; mesterséges megcsapolás módjai: a kutak, aknák, csatornák.)

Az Alföld mélyében raktározódó és az említett utakon állandóan 
pótlódó víz a különböző mélységekben különböző, a mélység felé növekvő 
rétegnyomás alatt áll. Ez hajtja fel a vizet a felszín közelébe a vízvezetők 
labirintusán és a vízzáró rétegek hasadékain, törésein át. A rétegnyomás a 
mélységgel arányos, tehát a domborzatnak megfelelően emelkedik a víz 
a felszín közelébe és csak a megtett útvonalon szenvedett nyomásveszte
ségek, a felszínközeli és felszíni rétegek áteresztőképessége, esetleg felülről 
származó vízzel vagy levegővel teltsége, vagy lefedettsége szabja meg 
azokat a kisebb különbségeket, amelyek a talajvíz tükrének felszín alatti 
elhelyezkedésében a domborzattól eltérően jelentkeznek.

I tt kell hangsúlyozni, hogy vízvezetés szempontjából az Alföld fel
építésében résztvevő ún. «záró» agyag-, töm ött iszaprétegek sokkal fon
tosabb és egészen más szerepet játszanak, mint eddig gondoltuk. A leg
gyorsabb vízmozgás, vízszintesen és függőlegesen, nem laza homokban vagy 
éppen iszapban megy végbe, hanem agyagban. Számtalan fúrásunk bizonyítja, 
hogy a talajvizet és mélyebb felszínközeli rétegvízszinteket gyakorta 
agyagban találjuk. A legjobb és vizet legbiztosabban szolgáltató talajvíz- 
kutak agyagjáratokból kapják vizüket. Ez természetesen főleg a fel
színhez közeli agyagrétegekre jellemző. A kútfúrók és furatók az Alföl
dön jó «vízeret» keresnek. A száraz homokba mélyített kutakból — ha 
elérik az agyagot — néha menekülésszerüen kell a kútásónak távozni, mert 
az agyagból különböző vastagságú, néha deciméteres hasadékon át, nagy 
nyomással tör fel a víz és elönti a kutat.

Ugyanilyen hasadékok vezethetik le a peremekről is a vizet az Alföld 
belseje felé. Ennek a vízmozgásnak a sebessége nem mérhető a különböző 
szemcseösszetételü «vízvezető» rétegek szivárgási sebességéhez. A «к» tényező 
itt nem alkcdmazhcdó.

Ahol a talajvíz nem zárórétegek hasadékaiban, hanem vízvezető 
közegben áll, a lejtés- és nyomásviszonyok mellett általában a szemcse
szerkezet és a szemcsék elhelyezkedése szabja meg mozgási sebességét. 
De még itt is az a helyzet, hogy a finomszemcséjű vízvezetőkben is «erek»
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vannak, kissé durvábbszemű rétegek, folyosók és ezeken át nem az átlagos 
szemcsenagyságnak és eloszlásnak, szemszerkezetnek megfelelően áramlik 
a víz, hanem annál sokkal gyorsabban.

A déltiszántúli szikesek alatt 1955 nyarán végzett talajvízkutatások 
során a 15—20 m hosszúságban és 2 m mélységben lemélyített futóárkok
ban tisztán lehetett észlelni a lösz alatti finom homokban a víz erekben való 
mozgását. Az árkokban 2 m mélységig száraz anyagban haladt az ásó. 
A futóárkok száraz fenekére 10—20—50 cm-rel magasabbról az árok 
falából lyukakon, ereken csurgott le a víz, vagy egyes helyeken a fenéken 
buzgárszerűen tört fel. A víz nem járta át az egész anyagot, csak annak 
hasadékait és az átvágott hasadékok vize ürült az árok fenekére. Az Alföld 
legnagyobb részén finom homok, iszapos homok, iszap a víztartó. Durva 
homokot vagy kavicsot az Alföld belsejében felszínközeiben nem találunk. 
Az alföldi talajvizek oldalirányú áramlásánál tehát a víztartók átlagos át
eresztőképessége nem tükrözi hűen a bennük lefolyó mozgásokat, azok vízbősé
gét és a szivárgás sebességét.

Ha felszín alatt a víz oldalirányú áramlásával számolnunk kell, mert 
másképpen nem tudjuk a talajvíz jelenlétét az Alföld jórésze alatt meg
magyarázni — de a mélyebb, megcsapolt rétegek vizének utánpótlódását 
sem —, akkor földalatti erózióról is kell beszélnünk. A mozgó víz anyagot, 
hordalékot is szállít oldott és lebegő állapotban. Valószínű, hogy a földalatti 
vízfolyások, áramlások rendszere ugyanúgy élő, változó, fejlődő rendszer, 
mint a felszíni folyóké. Az utak, csatornák szűkülnek és tágulnak, eltömőd- 
nek és kivésődnek, lejtésük, anyagszállításuk is változik. Ezért nem lehet 
egyelőre az alföldperemekről az Alföld mélye felé áramló víz útját pontosan 
végigkísérni, a levonuló víz áramlási sebességét kiszámítani, a pótlódó 
vízmennyiséget keresztmetszetek és hézagtérfogat alapján kiszámítani.

Az ellen a feltevés ellen, hogy az Alföld nagyobb részének talajvize 
nem helyi csapadékból származik, hanem messzi úton, a peremek felől 
pótlódik, döntő érvként azt szokták felhozni, hogy az Alföldön szerte 
úgyszólván minden kútban egyszerre, az ősz beálltával kezd emelkedni 
a talajvíz szintje. Tehát az őszi esők helyi hatása jelentkezik bennük. 
Ha messzi területekről jönne az utánpótlás, akkor időbeli késleltetéssel 
jelentkeznék aszerint, ahogy az Alföld belseje felé haladunk az utánpótlást 
szolgáltató peremekről. Ilyen késleltetés az évszaki ingadozásban valóban 
nincs (172, 173, 174). Az ellenvetés mégsem helytálló. Az őszi esők és az 
emelkedő talajvízállás közötti párhuzam az Alföld terjedelmes részein 
csak látszólagos. Az ősz nálunk általában csapadékos, illetve a csapadék
ból kevesebb a párolgási veszteség, mint nyáron. A kutak vize is ősszel 
kezd emelkedni. De ez még nem bizonyítja az oksági összefüggést. Sokszor 
száraz, igen száraz őszünk van és a talajvíz emelkedése mégis megkezdődik 
a száraz időszak alatt. Viszont sokszor túl sok eső esik ősszel és a talajvíz 
nem emelkedik ennek arányában a kutakban. Az egyszerre való emelkedés 
és süllyedés is csak első látszatra igaz, számtalan kivétel van ez alól is.

A talajvízjáték magyarázatára kitűnő segítséget nyújt a legkisebb 
időtartamú szintingadozás vizsgálata. A talajvízjárásnak évi menete mellett
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határozott napi menete is van. Nyáron nappal süllyed a vízszint a nem 
használt kutakban is, éjszaka emelkedik (188). Nem azért, mert minden 
éjszaka esik az eső, hanem mert nappal a párolgás és növényi fogyasztás 
a talajvízszintre leszívó hatással jár; éjszaka a leszívás csökken, vagy 
szünete], helyreáll a nyugalmi vízszint. Alulról és nem felülről pótlódik 
a víz. A leszívás nyomáscsökkenéssel jár, alulról a nyomás törekszik ki
egyenlíteni a lesüllyedt felszínt és a leszívás szünetében valameddig ki is 
egyenlíti. Ugyanennek a jelenségnek vagyunk tanúi évszakos méretekben

nyáron és ősszel. Nyáron az erős párolgás és az 
új szervezeteket felépítő növényi élet sok vizet 
von el a talajtól, a talajvíz szintje süllyed, le- 
szívási szint jön létre. Amint ősszel a nagyarányú 
párolgás megszűnik és a növényzet is csökkent 
életműködésre áll be, az alulról felfelé ható nyo
más törekszik a leszívást kiegyensúlyozni; ősszel 
az Alföldön általában mindenütt emelkedni 
kezd a talajvíz szintje, akár esik az eső, akár nem.

A napi ingadozás görbéje egy nagyobb hul
lámhosszú évi görbe mentén halad fel- és lefelé. 
A talajvízjáték menetére hatnak az általános 
esőzések, egyes helyeken, ahol a közvetlen érint
kezés a helyi csapadék és a talajvízszint között 
megvan, a helyi esők is. A vízszintingadozás 
menetét azonban az Alföld nagy részén az ál
talános kiegyenlítődés határozza meg. A helyi 
eltérések a talajvíz szintjének átlagos mélysé

gével, a víztartó és fedőréteg anyagi és szemcseösszetételével, domborza
tával és a zárórétegek, lencsék elhelyezkedésével függnek össze.

A talajvízszint emelkedésének és süllyedésének mértékéről az Alföl dön 
már elég megbízható képünk van. Az ország többi részén nincsen elég 
régóta megfigyelt talajvízkút és így ismereteink hézagosak, vagy éppen 
hiányoznak. A Kisalföld kaviccsal feltöltött térségein és általában másutt 
is, ahol durva kavicsban áll a víz és nem közvetlen folyóközeiben vagyunk, 
a talajvízjáték kicsiny. A talajvízjáték általában összefüggésben áll a 
talajvíztartó réteg hézagtérfogatával és szemcseszerkezetével. Minél 
finomabb szemű üledékben áll a talajvíz, tükre annál szélesebb határok 
között ingadozik. Az ingadozás mértéke a talajvízszint terepalatti átlagos 
mélységétől is függ. A mély talajvíz szintje évszakonként keveset mozdul. 
Ellenben hosszú évsort vizsgálva, a nagyobb periódusú ingadozás éppen 
a mélyen elhelyezkedő és rendszerint finomabb szemű rétegben tárolódó 
talajvíz szintjét emelik, vagy süllyesztik tekintélyesen. A Tiszántúl 
közepén, vagy déli részén több méter vastag löszfelszín alatt a talajvíz
tükör évente alig 1 m-nyit ingadozik, ellenben 16—17 év alatt 5—6 m-t 
is elérhet a szintkülönbség.

A folyók talaj vízduzzasztó és leszívó hatásával nálunk is, külföldön is 
sokat foglalkoztak. Alföldünkön és a Kisalföldön végzett részletes vizs-
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gálatok mutatják, hogy nagy folyóink 
a talajvíz szintjének ingadozására 2—3 
km távolságon túl már nem hatnak. A 
felső Tisza mentén és a Kisalföldön, a 
Szigetközben (46) végeztek erre nézve 
pontos vizsgálatokat. Nincs azonban 
még tisztázva az eltemetett régi folyó
medrek hatása. Nagyobb és durva hor
dalékot szállító folyóink völgyét úgy 
kell felfognunk, mint hatalmas föld
alatti vízáramlási csatornákat. A Duna 
a Kisalföldön vastag kavicságyon folyik, 
medre alatt a törmelékkúp kavicsának 
vastagsága néhol a 100 m-t is megha
ladja, Duna—Tisza közi szakaszán is 
helyenként 20—30 m vastag kavicságya 
van, 10—20 km szélességben (26, 149). 
Ebben a széles és mély, laza üledékkel 
feltöltött völgyben sok víz vonul le, eh
hez a nagy víztömeghez képest a nyílt 
Dunameder vize csekély. A hegyvidék
ről lesiető és kaviccsal feltöltött medrű, 
kisebb íolyóknál ugyanez a helyzet. A 
Tisza és Körös már nem hoz durva hor
dalékot az Alföld közepére, de medrük 
alatt többfelé található durvább homok 
és a régi durvább üledékű medrek be
kanyarogják a Tiszántúl altalajának 
nagy részét is. Ezekben gyorsabb a víz
mozgás s egyes helyeken az élő folyó 
érintkezik vizével, az áradás és apadás 
rajtuk keresztül messzebb területre is 
éreztetheti hatását. (A felszín közelében 
vannak természetesen eliszapolódott, 
régi medrek is, jelenkori eltemetett 
holtágak, elhagyott morotvák. Ezek nem 
vízvezető földalatti csatornák, hanem 
éppen vízzáró lencsék. De mélyebben 
az Alföld térszíne alatt mindig megta
láljuk a durvább üledékű medreket is.)

Alföldi folyóink vízjátéka 8—10— 
13 m, partjaik közelében a talajvíz
tükör ingadozása is elérheti a 7—8 m-t. 
Vannak azonban megfigyeléseink arról 
is, hogy a folyók közvetlen közelében 
levő kutak sem érzik meg erősen a
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folyók vízjárását. A 
Duna mellett is vannak 
ilyen részek. A pesti te
rasz talajvizét sem befo
lyásolj ák erősen a Duna 
vízállásváltozásai, a mo
hácsi terasz talajvizében 
az 1954. évi nagy árvíz 
idején hasonló tapaszta
latokat nyertek. Ezzel 
szemben a Duna—Tisza 
közén, a Hátság nyugati 
széle mentén, igen erős 
lüktetésű talaj víz j ár ást 
ismerünk s ez összefüg
gésben áll a Dunavölgy- 
ben, régi mederkavics
ban és törmelékkúpban 
áramló vízzel s ezen ke
resztül az élő Duna szint
ingadozásaival is.

A folyóvizek mel
letti élénk talajvízjárás 
a folyóktól távol elcsen
desedik. A szintemelke
dés és süllyedés az Al
föld nagy részén igen 
lassú. A folyóktól távol, 
hetek alatt centiméteres 
nagyságrendű vízszint- 
változásokat mérnek.

Az alföldi hátságok 
területén (Duna—Tisza 
köze, Nyírség) a talajvíz 
játéka általában kicsiny; 
a mélyebben fekvő árte
reken nagyobb. A ho
mokban kisebb talajvíz- 
szint-ingadozást mérnek, 
mint az iszapban. A 
Duna—Tisza közén a 
folyóktól távolabb 1— 
1,5 méteres évi vízjáték 
mellett 2—3 m a hosszú 
évsorú ingadozás értéke, 
a nyírségi homokon ha-
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sonló a helyzet. A Tiszántúl közepén 1—2 méteres évi vízjáték mellett 3—5 
méteres sokévi ingadozást kapunk, a Tiszántúl déli részén ismét valami
vel kisebb az évszakos ingadozás, de a hosszú évsor ingadozása változat
lanul nagy, vagy éppen növekszik (3—6 in).

Az Alföld talajvízszintjének ingadozásáról három áttekintő térké
pet adunk (78—79—80. ábra).

Talaj víz játék-térképeink a havi talajvízállásokból indulnak ki. Első 
térképünk a hosszú évsor alatt észlelt legnagyobb és legkisebb havi talaj
vízállás közötti különbséget szemlélteti. Azért nem ábrázoltuk az abszolút 
ingadozást, mert abban a véletlen nagy szerepet játszik és lehet, hogy a 
kiugró értékek időtartama csak napokra szorítkozott. Második térképünk 
a hosszú évsor alatt tapasztalható legnagyobb havi vízállást ábrázolja. 
A hosszú évsor általában 10 évnél többet jelent, csak kivételesen vettünk 
figyelembe 6—10 éven át észlelt kutakat. Harmadik térképünk az eddig 
megfigyelt legkisebb talajvízszintet m utatja be. E térképek használatánál 
figyelembe kell venni a rendszeresen észlelt talajvízkutak elhelyezését és 
sűrűségét. Térképeink ott a legmegbízhatóbbak, ahol sűrű a már régóta 
figyelt kutak hálózata.

A hosszú ideje figyelt talaj vízkutak arról is tájékoztatást adnak, hogy 
milyen nagyobb áradási és apadási szakaszok jelentkeznek a talaj vízjárásban. 
Ezek a többéves hullámok ugyanúgy a párolgás, növényi felhasználás és 
csapadékból való utánpótlás együttes hatásának eredményei, mint a napi 
és évszakos hullámok. Bennük az időjárási viszonyok hosszabb évsorú 
szakaszossága tükröződik. Az áttekinthető 20—25 év egyszeri hullámzást 
enged kiolvasni. A megfigyelt idő alatt a kutaknál általában 1932—1933, 
és 1949—1950-ben észlelték a legkisebb vízállást és 1941 — 1942-ben a leg
nagyobbat. Egy hullám időtartama tehát 16—17 évnek adódik. Ez főleg a 
Duna—Tisza közére és az északi Alföldperemre jellemző. A Tiszántúlon 
14 éves a hullám és 1935—1936 — 1949—1950 közé esik a két minimum. 
A kutak legalacsonyabb és legmagasabb vízállása nem egyetlen évben 
jelentkezik, hanem két-három év tűnik ki igen kis vagy igen nagy vízszint- 
értékekkel. Az áradás, ill. apadás hirtelen vagy fokozatos jelentkezésében is 
vannak különbségek a kutak között. Apró időbeli különbségektől el
tekintve van azonban néhány kút, amelynek vize a többitől egészen el
térően viselkedik. Ezek a kutak többnyire a Duna—Tisza közvetlen közelé
ben vannak és a folyók gyorsabban ingadozó és szélsőségesebb vízjárása, 
helyesebben a folyók alluviumában végbemenő, élénkebb vízmozgás hat 
rájuk. Vannak azonban olyan rendellenesen viselkedő kutak is, amelyek 
nem esnek a nagy folyók közelébe. Feltűnő, hogy ilyen kivételes visel
kedésű kutak a Duna—Tisza közén Kúnszentmiklós—Kecskemét— 
Fülöpszállás—Kiskúnhalas térségében csoportosulnak. Mintha a Hátság 
északi és déli magas része közötti nyeregben különleges hidrológiai viszo
nyok jelentkeznének. Valószínű, hogy itt a Hátság nyergében északnyugat— 
délkeleti irányú erősebb talajvízmozgás van a Duna völgyéből a Tisza 
völgye felé, amint azt a talajvíztükör abszolút magasságának térképe 
(lásd a III. sz. mellékletet) is mutatja. A sokévi talajvízjárási hullám idő-
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tartam a pl. Dunavecsén 19 év, Pálmonostoron és Kiskúnhalason 13 év. 
Utóbbi két helyen 1936. volt az 1950. évet megelőző legkisebb talajvíz
állású esztendő. Kúnszentmiklóson, Kecskeméten (75. sz. kút) Pataj- 
miklán és Kiskúnhalason (255. sz. kút) az 1941—42. évi maximum nem 
kiugró. Többször is jelentkezett nagy vízállású esztendő. Ezeknek a kutak
nak a vize tehát úgy viselkedett, mint a folyó mellett mélyítetteké. A sze
gedi 264-es kútban viszont, több mint 20 km-re a Tiszától, alig lehet 
észrevenni az 1941—42. évi maximumot.

A maximumok idejéből valamelyes késleltetést lehet kiolvasni. Az Alföld 
északi peremén Nemesbikk talajvízfigyelő kútjában a legnagyobb vízállás 
ideje 1940 február, Tarnaszentmiklóson 1940 március, Jászkiséren 1940 
május, Bócsán 1941 január—február, Kiskúnhalason 1941 február, Szeged 
táján (259. sz. kút) 1942 március—május. A folyóvizek közelében ezt a 
késleltetést a folyóhatás elfedi. A Tiszántúlon északon Nyíradony kútjá
ban a legnagyobb havi vízállás 1941 májusban jelentkezett, Biharkeresz- 
tesen 1942 márciusban, Mindszenten 1942 áprilisban.

Egészen rendkívüli időben jelentkezett a talajvízállás havi legnagyobb 
értéke két folyómenti észlelő állomáson (Dunaveese, Poroszló), továbbá a 
Hortobágyon Nagyivánon (1953 február), Nyírábrányon (1950 február), 
Fülöpszálláson (1937 március) és Kecskeméten (75. sz. kút, 1947 m árcius- 
április). A helyi természetes zavaró hatásokhoz újabban több helyen vízi- 
építkezéseink és öntözéseink zavaró hatása is társul.

A talajvízállás legkisebb értékei (legkisebb vízállások) alföldszerte 
1949—50-ben jelentkeztek. Ettől, szintén a folyók mentén és Kúnszent- 
miklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Akasztó, Kiskúnhalas vonalán tapasz
talható eltérés.

A talajvízszint hosszabb hullámú ingadozása a meteorológiai viszo
nyok hatását jelzi. Talán alkalmas arra is, hogy az időjárás szakaszos vál
tozásait figyeljük benne. Az időjárás igen sokféle egymást módosító, mért, 
nehezen vagy alig mérhető és ma még ismeretlen tényező összjátékából 
alakul; nehéz összképét megrajzolni, szakaszosságát megállapítani. A talaj
vízállásban azonban az egész vízgyűjtőterület időjárásviszonyai, együttes 
összhatásukban, eredőként jelentkeznek.

A 81. és 82. ábrákon néhány talajvízkút hosszabb idejű vízszint- 
ingadozását mutatjuk be az évi vízjárásgörbe vonala mentén. Az össze
hasonlítás kedvéért a különböző mélységű, helyzetű, különböző víztartóba 
mélyített kutak nagyon különböző kilengésü vízjárásgörbéit azáltal 
hoztuk közös nevezőre és tettük összehasonlíthatóvá, hogy havi vízállá
saikat a sokévi legkisebb és legnagyobb havi vízállás közötti értékköz 
százalékában fejeztük ki, mint ahogy ezt felszíni vízfolyások tekintetében 
is újabban alkalmazzák. Az eddig megfigyelt legkisebb havi talajvízállást 
0%-nak. a legnagyobbat 100%-nak vesszük. A valóságos vízszintértékeket 
legtöbb kútnál az egyes tájak talajvízviszonyait ismertető fejezetekben 
már közöltük.

A talajvíz áramlási irányára a talajvízdomborzatból szoktunk követ
keztetni. Ha a víztükör szintvonalait a lejtők irányában megszerkesztjük
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— ha a vízvezető réteg nagyjából egyneműnek tekinthető — talajvízáramlást 
kell feltételeznünk, minél meredekebb az esés, annál gyorsabbat. Vannak 
újabb megfigyelések, amelyek szerint nem mindenütt lép fel vízáramlás

81. ábra. A ta la jv íztükör ingadozásának többéves periódusa a D una— Tisza közén

ott, ahol a talajvízdomborzat lejtős. Ez az Alföld igen finomszemcséjű 
víztartóiban gyenge lejtőszögek mellett elképzelhető. Azok a megfigyelések 
is módosítják a talajvízáramlásról alkotott eddigi elképzeléseinket, 
amelyek a talajvíz felfelé szivárgásáról, a földkéregben uralkodó nyomás- 
viszonyoknak a talajvíz elhelyezkedésében játszott szerepéről tanúskodnak.
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A víztartó domborzatából azonban megközelítőleg következtethetünk az 
áramlási viszonyokra. Az Alföld talajvízdomborzatáról áttekintő össze
függő térképünk ad felvilágosítást (III. melléklet). Az abszolút magasságra

82. ábra. A ta la jv íztükör ingadozásának többéves periódusa a Tiszántúlon

való átszámítás részletes térképekről, közelítő pontossággal történt, fel
használtuk hozzá az összes szintezett talajvízkút (VITUKI, MÁV) és a 
földtani fúrások szintezett talajvízadatát.

A 83. ábrán közölt vázlat áttekintést ad az Alföld talajvízdombor
zatának főbb vonásairól.
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A Dima—Tisza közén, a magas hátság két oldalán talajvízlevonulást 

kell feltételezni a két folyó felé. Valószínű azonban, hogy a mélyebb réte
gekben van egy általános nyugatról keletre, a Dunától a Tisza felé tartó 
vízáramlás. Ennek a domborzatban és talajvízviszonyokban feltűnő útja 
jelentkezik Szabadszállás—Orgovány—Kiskunhalas—Kistelek vonalán.

A pleisztocén rétegek lejtése és erős kivastagodása, alattuk a levantei 
rétegeknek a Tisza völgye felé való kivastagodása valószínűsítik a víz
vezető rétegek K-i lejtését és bennük a víz hasonló irányú mozgását.

A Nyírség szigetétől keletre, a Tisza völgyében, nyugat felé irányuló 
talajvízmozgás a valószínű. Az Erdős-Kárpátok és a belső vulkáni öv 
vize áramlik le a Nyírség táblája felé. Közvetlenül a Nyírség keleti pereme 
előtt északi az áramlás iránya. A Bodrogközben a talajvíz áramlása a fel
színi vizét követi, de feltételezhető mélyebben egy a nyírségi homok
tábla alapja felé irányuló észak-déli vízmozgás is. A Bodrogköz alatt a
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pannóniai fekű mindenesetre valamivel magasabban van, mint a Nyírség 
alatt. A mélységi (100—200 m) víz a Bodrogköz felől is a Nyírség felé látszik 
áramlani. Erről az V. fejezetben adunk térképvázlatot.

A Tiszántúl közepén a talajvíz szintje a Körösök vonala felé lejt. 
A Körös—Hortobágy torkolat látszik a talajvízszint legmélyebb öblének, 
innen keskeny kapun át talál utat a talajvíz a Tisza árka felé. Délkelet- 
alföldünk talajvize is nagy részben a Körösök felé áramlik.

2. A liolocén-pleisztocén medenecüledék víztartó-vízrekeszto rétegei

Országunk túlnyomó részén a talajvíz holocén és pleisztocén rétegek
ben áll. Csak hegyvidéki tájainkon és a Dunántúl nyugati részén, ahol 
pannóniai képződmények borítják a felszínt, vannak idősebb talajvíz- 
tartók. Holocén és pleisztocén képződményeink legnagyobb része homok, 
iszap, ártéri agyag; a peremeken kavics. Elhelyezkedésük, vastagságuk 
és területi elterjedésük a folyóvízi feltöltés természetének megfelelően, 
igen változó. A szélhordta futóhomok folyami homokból származik, de 
a felszínt egységesebb, nagyobb foltokban borítja be, mint a folyami 
homok, amely mindig mederszerűen és partszerűen helyezkedik el. A másik 
szélhordta üledék a lösz, az Alföld felszínén igen nagy területeket borít be, 
de mint víztartó nem játszik szerepet, mert a talajvíz úgyszólván mindig 
a felszíni löszréteg alatt, homokban helyezkedik el.

A földtani térképezés folyamán lemélyített 10 és 30 méteres fúrások 
az Alföld túlnyomó nagy részén több víztartó és vízrekesztő réteget 
harántoltak. A felszín közelében sűrűn váltakozó réteges felépítést találunk, 
különböző anyagú, változó szemszerkezetű üledékeket, amint azt egy folyók 
által feltöltött, nagy medencében várhatjuk. Különösen sűrűn változatos 
a finomszemcséjű üledékkel takart részek, az alföldi löszfelszínek, réti 
agyaggal, öntésiszappal borított mélyföldek rétegsora. A felszíni futó
homok nagyobb vastagságban egynemű és alatta a folyami homokban, 
esetleg iszapos homokban álló víz is vastagabb réteget nedvesít át egyönte
tűen. De a futóhomok alatt is gyakran találunk a felszínhez közel változa
tos rétegsort: iszapot, agyagot, löszt, vagy löszeredetű iszapot, homokos 
vagy homokrétegekkel tarkítva.

Az egymás alatt következő képződmények színe is különböző. A réteg
sort még változatosabbá teszi, hogy egy képződmény is többféle színű 
rétegekből állhat. A színeknek ebben a tarkaságában a talajvíznek, illetve 
a talajvízszint ingadozásának is szerepe van. A sárga löszanyag a talajvíz
szint alatt zöldes, kékesszürke színt kap; a savanyú szürke iszap, agyag 
vörösre és barnára színeződik; a kilúgzás megfakítja a rétegeket; a mész- 
íelhalmozódás szürke, piszkosfehér, fehér és sárga színt ad. A víz alól szá
razra kerülő anyag elveszti sötét (szürke, kék) színét és barnára, vörhenyes 
barnára, sárgára színeződik. Gyors feltöltődés helyein a felszín alatt ismét
lődnek a sötét, humuszos, talajjá átalakult szintek is.

Az átszíneződés, gleyesedés, redukciós folyamatok azt mutatják, hogy 
a talajvíz átjárja, átalakítja az iszapot és agyagot, tehát azokat a képződ



ményeket is, amelyeket vízzárónak tartunk. Valóban a talajvíz szintje 
alatt alföldi tájainkon ritka esetben találunk száraz képződményt. Csak 
viszonylagos «szárazság» jelentkezik; kevés és kötött nedvességtartalom 
más rétegek vízbőségével, mozgékony, «szabad» vizével szemben.

10. kép. A dunántúli magas löszfalak homokosabb részeiben régi talajvízállások 
nyom ait fedezhetjük fel. Ezzel kapcsolatosak a konkréciós szintek is. Paks. (Rónai A.

felvétele.)

A víztartó és vezető homok, kavics és «vízzáró» iszap, agyag között a 
felszín közelében nedvesség tekintetében csak fokozati különbségek vannak. 
Abszolút vízzáró nincs. Helyesebb azért vízrekesztő rétegekről beszélni. 
A vízzel telt rétegeket tekinthetjük legfeljebb vízzárónak, ha vizük nincs 
mozgásban.

A felszín alatt leggyakrabban átnedvesedett övét találunk. Ez kezdőd
hetik a felszínen — finomabbszemű üledékekben és nedves időszakban, 
vagy a felszín alatt néhány deciméterre — kavicsban, laza, durva homok
ban és szárazság idején. Az átnedvesedett öv vastagsága függ az időjárás
tól, évszaktól, a rétegek anyagától és szemcseösszetételétől. Minél finomabb 
szemcséjű az anyag, annál finomabb a felülről beszivárgó víz eloszlása, 
vastagabb az átázó réteg és határai felfelé is, lefelé is elmosódottabbak. 
Homoktalajban egy-egy feltárásban gyakorta éles felső és alsó határral 
jelentkezik a lefelé szivárgó csapadékvíz. Két durvábbszemű réteg között 
elhelyezkedő finomabb szemű, vagy kevertebb réteg nagyobb kapilláris 
feszültsége fenntartja a vizet, míg alatta és felette a homok száraz. A lösz
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finom szemcséi is kapillárisán kötik a vizet és az átnedvesedésnek lefelé 
éles határa van.

A beázó övezet ott érintkezik a talajvizet tartó réteggel, illetve a 
talajvíztükörrel, ahol a talajvíztükör a felszínhez közel (1-2 m-re) van, 
vagyis ahol a beázó réteg eléggé egynemű, vízáteresztő, kevés humusz
tartalmú és ahol elegendő csapadék hull. Egyébként a beázó övezet és 
a talajvíztükör feletti kapilláris vizet tartó öv között tisztán megállapít
ható száraz övét találunk. A talajvíztükör alatt minden képződmény 
nedves. Csak kivételesen lehet száraz réteget, lencsét találni.

A földkéregben a vízmozgás természetesen a legkisebb ellenállás 
irányában halad és így joggal beszélhetünk vízvezető rétegekről és olyanok
ról, amelyek gátként, fedő- és feküként elhatárolják egymástól a víz
tartókat. A víz a laza üledékekben mozog nagyobb sebességgel, ezekből 
vehető ki könnyen, ezekben gyors a környezetből való utánpótlódása. 
Az utánpótlódás függ a laza víztartó réteg anyagától, szemcséinek el
helyezkedésétől, a réteg vastagságától, vízszintes kiterjedésétől, a vízbe
fogadó területtel, vagy más víztartó réteggel való összeköttetésétől és 
a rétegen belül, ill. a szomszédos rétegben uralkodó nyomásviszonyoktól. 
A nyomásviszonyokat a víztartó réteg helyzete, felszín alatti mélysége, 
a domborzatilag magasabban fekvő rétegekkel való érintkezése, a mélyebb 
rétegek vizével való kapcsolata, vagyis a vízrekesztő rétegek kifejlődése 
és domborzata, a hőmérsékleti és gázviszonyok szabályozzák.

Azok a folyóvízi üledékek, amelyekből Alföldünk felszíne felépül, a 
durva kavicstól az agyagig váltakoznak. Kavics van a medencébe siető folyók 
medrében, medenceperemi törmelékkúpján és a kavicsot szállító nagyobb 
folyók partközeli árterén. Homokot raknak a folyók a partokra, a kisesésü 
medrekbe, az árterek jó lefolyású részeire. Iszap és agyag ülepedik le a messzi 
árterekre, rossz lefolyású medencerészekbe, az elöregedett vízfolyások 
medreibe, partjaira. Ha mégsem találunk szabályos rendet az üledékek 
szemcsenagyságának finomodásában a peremektől befelé az Alföld mélye 
felé és a feltöltögető mai folyók partjairól az árterek felé, ez azért van, 
mert a nagy medence nem egyenletesen és egyetlen összefüggő nagy tálként 
süllyed. A medencefenék változatos domborzatú táj és számtalan külön 
mozgó-darabban süllyed, és emelkedik, gyűrődik és vetődik, megbillentve 
a rátelepedett üledékeket is, állandóan alakítja a medence felszínének 
domborzatát. E mozgásoknak megfelelően a felszíni vízfolyások állandóan 
változtatják medrüket, esésüket, nagyságukat, vízhozamukat, változik 
hordalékuk mennyisége, minősége, változnak ártereik.

A medencefenék különböző mértékű süllyedései mellett a leülepedett 
rétegek tömörülése is lassú, de nagyarányú mozgásokra vezet. A durvább 
üledékek tömörülése kisebb, mint a finom szemcséjűeké. A homokliszt- 
finomságú üledékek átázás vagy megterhelés hatására a felszínen, 
száraz állapotban elfoglalt térfogatuk nagy részét elvesztik. Roskadási 
tényezőjük igen nagy és tömörülésük az agyagénál is nagyobb lehet. Az 
ülepedés és tömörülés következtében beálló süllyedések mértéke a rétegek 
vastagságától, egyneműségétől és víztartalmuk elhelyezkedésétől, mozgásá-



tói függ, emellett számtalan más tényezőtől is, amelyek tárgyalása nem ebbe 
a keretbe tartozik. E mozgások a felszín kialakulásában is éreztetik hatá
sukat, befolyásolják a felszíni víz lefolyását, a vízhálózat kialakulását, 
a lepusztulás és feltöltődés menetét, az anyagszállítást és elrendezést. 
Síkságaink mai felszíni formái tanúskodnak arról, hogy területük mennyire 
állandóan moágó és változó munkatér. Nagyalföldünk százezer négyzet
kilométernyi felszínén nincs nagyobb területdarab, ahol meg ne találnánk

11. kép. A k iöntö tt árvíz lerakott hom okjának kisformái. Ilyen form ákat m u ta tnak  
nagyban a részletes térképek a Tiszántúl közepén. A fajszi gátszakadás utáni friss 

lerakódás 1956. m árciusban. (Dér 1. felvétele.)

a régebbi medrek (és partok) sokaságát, labirintusait, távol minden mai 
folyótevékenységtől. Ha pedig leásunk vagy lefúrunk a mélyebb rétegekbe, 
ott függőleges és vízszintes irányban egyaránt ugyanolyan változatosságot 
találunk, mutatván a változó irányú és anyagú feltöltést, a felszíni formák 
és helyzet szakadatlan változását.

A Nyírség nagy szigetét, a Duna—Tisza köze magas homokvonulatait 
a pleisztocén nagy l'olyói építették fel akkor, amikor környezetük is bele
simult az akkori térszínbe. Utóbb a szomszédos területek megsüllyedtek, 
a folyók másfelé vették irányukat, új völgyeket vágtak, új medencék 
töltögetésébe fogtak. A régi térszíndarabok talán emelkedtek is és ma 
50—60 m-rel magasabban vannak, mint ameddig a mai folyótevékenység 
elhatol.

A lösztáblák képviselik Alföldünkön a nyugodt — sík — térszínt. 
Mégis ezek felszínén is mindenütt elénk tárul a vándorló folyótevékenység 
nyoma; fiatalabb, iszappal feltöltött hajlatok, medrek és domborulatok,



mederpartok, az eredeti lösztakaróra hordott fiatalabb finom homokkal. 
Az Alföld északi és keleti peremén, vagy a Duna—Tisza köze déli részén 
is, a Bácskában, ahol a kéregmozgás nagyobb relatív magasságkülönb
ségeket hozott létre és a lösztáblákat feldarabolta, mély völgyek, víz
folyások alakultak ki. A tiszántúli lösztáblák felszínét a folyótevékenység 
kevésbé alakította át. A lösztáblák és homokhátságok közötti holocén 
süllyedések felszínén azonban a folyók és kisebb vízfolyások labirintusait 
találjuk. Az egész terület medrek és partok tömkelegé és még a rossz le
folyású, nagyobb árterek — sárrétek, sziklaposok — is régebbi medrek 
és partok nyomait őrzik, ha nem a felszínen, akkor néhány méternyire 
közvetlenül a felszín alatt.

Ez az Alföld. Ennek a változatos felépítésű felszínnek rétegeiben kell 
a talajvizet, annak helyzetét, útjait kinyomozni s benne a «rendet?), a 
szabályszerűséget megtalálni. Az egész Alföldről (illetve az ország terüle
tére eső részéről) szerkesztett talajvíztérképek mégis irányt mutatnak, 
amelyen elindulhatunk.

Az első megállapítás, amit a talajvízszint tszf. helyzetét mutató 
térképek szemléltetnek, az, hogy a talajvíz az Alföldön mindenütt a felszín 
közelében van, a víztükör követi a felszín vonalát és attól 20 m-en belüli 
értékekkel tér el. Víz tehát mindenütt van a felszín közelében. Ott is, ahol 
több a csapadék, avagy ahol nagyon kevés; ott is, ahol a felszínen víz- 
áteresztő képződmények vagy ahol vízrekesztők vannak; ott is, ahol a 
domborzati viszonyok olyanok, hogy más területekről összegyűlhetik a 
felszíni víz és hosszabb idő áll rendelkezésre a beszivárgásra és ott is, ahol 
a domborzati viszonyok a lefolyásnak kedveznek és beszivárgásra sem 
elegendő csapadék, sem elegendő idő nem áll rendelkezésre. Sőt, a követ
kező megállapításokat tehetjük. A Duna—Tisza közötti homokhátságon 
és a Nyírségben, a homokfelszínek legkiemelkedőbb részén a talajvíz közelebb 
van a felszínhez, mint az alacsonyabb fekvésű részeken. A víz nem áramlik 
le a domborzatilag mélyebben fekvő helyekre, nem tölti meg a vályúkat, 
hanem ott áll és marad a magas dombokban. A száraz területek és jobb 
lefolyású kiemelkedő dombok talajvize sokszor közelebb van a felszínhez, 
mint a csapadékosabb és rossz lefolyású területeké. (Lásd a Duna—Tisza 
köze délkeleti részén a Hátság felszínközeli talajvizét, szemben az Észak- 
tiszántúl s főleg a Hajdúság talajvizével.)

Talajvíz van a felszín alatt mindenféle képződményben. Nemcsak 
a kavics és homok tartja és vezeti a vizet, átnedvesedik az iszap, agyag is 
és igen sokszor ebben áll a talajvíztükör. Ahhoz, hogy a finomszemcséjű 
iszapban nyílt talajvíz lehessen, kell, hogy homokerek vagy hasadékok, 
repedések járják át. Az Alföldön az agyag és iszap szinte mind ilyen.

Ha a hasadékhálózatot figyeljük, azok a felszín közelében finomodnak, 
elszűkülnek. Kevés csapadékra már eltömődnek, zárulnak. Felülről be- 
iszapolódás, humuszkötés és az akkumulációs, meszes szintek átnedvese
dése a hézagokat elzárja. A beszivárgó csapadékvíz a felső rétegekben 
kötve marad. A hasadékhálózatba alulról, a talajvíz felől nyomul be a víz. 
Ha a felszíni rétegek kiszáradnak és megrepedeznek, a hasadékhálózat



a felszín felé megnyílik és a talajvíz elpárologhat. Ilyenkor hetek alatt az 
agyagban álló talajvíz szintje méteres értékkel süllyedhet és a járatok finom 
hajszálereiben kivirágozva hagyja hátra oldott sóit.

Fúrásszelvényekben a talajvíztükör vonala gyakran a legkülönbözőbb 
hézagtérfogatú, szemcseszer kezeiül vízvezetöképességü képződményekéi metszi. 
Általában kiegyenlítettebb a felszín vonalánál. Ha erős talajvízszint
különbségeket találunk az elegyengetett felszín alatt, annak oka a földtani

12. kép. A Duna— Tisza közi hátság magas futóhom okdom bjai közötti mélyedések- 
ban a tala jv íz  szintje közel van a felszínhez. A fülöpszállási Strázsahegy gerince 
130 m m agasságra emelkedik ki a tőle Nv-ra és К -re húzódó 95— 105 in magas 
régi Dunam edrek közül. A víztükör híven követi a felszín erős emelkedését a 3—4 km 

távolságra eső medrektől. (Rónai A. felvétele.)

felépítésben keresendő. A szomszédos fúrások talajvízszintje nem köthető 
minden esetben össze. Vannak a felszín alatt kiékelődő víztartók, vannak 
talajvízöblök éppúgy, mint zárólencsék. Vannak szerzők, akik az alföldi, 
mélyen elhelyezkedő idősebb képződmények első víztartóinak vizét, ha 
fölöttük a felszín vízrekesztő, továbbá ha vizük látszólag nem áll közvetlen 
kapcsolatban a fiatalabb felszínközeli laza üledékek vizével, nem nevezik 
talajvíznek (Sch erf  E m il). így a Hajdúság, Nagykúnság egy részén, a 
Tiszamentén többfelé, a Duna—Tisza közén Kecskemét tájékán és még 
másutt sem volna talajvíz (133). Ezek a területfoltok nem azonosíthatók 
a nagy sziklaposok, réti agyaggal fedett területrészek záróréteg alatti, 
nyomás alatt álló talajvizével. Az utóbbiaknál a víztartó réteg azonos 
a szomszédos — nem agyagos felszínű — területek víztartójával és a fel
színi vízrekesztő réteg ennek a víztartónak a felszínébe mélyül bele.

A talajvíz helyzetét, tszf. magasságát és felszín alatti mélységét 
a csapadékhullás és a felszín domborzata vagy kőzetanyaga csak kisebb mérték
ben szabja meg, a felszín alatti viszonyok ellenben döntő jelentőségűek. A talaj
víz eredhet a felszíni csapadékból, mint elsődleges forrásból, de az Alföld
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nagy medencéjében, a különböző területeken beszivárgó víz egyetlen nagy 
víztartó rendszerben egyesül. Ügy foghatjuk fel ezt a nagy víztartó meden
cét, mint nagy edényrendszert, csatorna- vagy csőrendszert, ahol a víz
vezető rétegeket rekeszek, falak választják el egymástól függőleges és 
vízszintes irányban egyaránt, de úgy, hogy a vízmozgás a labirintusokon 
keresztül folyamatos. Ennek az edényrendszernek a szerkezete, a víztartó 
és vízrekesztő rétegek méretei, anyaguk váltakozása és a rétegekben 
érvényesülő nyomásviszonyok szabják meg a talajvíz helyzetét és mozgását 
a felszín alatt. A felszín alatti víztárolókat a holocén és pleisztocén folyóvízi 
üledékek között úgy foghatjuk fel, mint a medrek sokfelé ágazó és kanyargó, 
de végeredményben összefüggő földalatti csatornarendszerét. A víz az elszűkülő 
és kiterebélyesedő járatokban különböző sebességgel áramlik, más-más 
nyomás alatt áll, de az egész rendszerben uralkodó nyomás a vízbefogadó 
területek tszf. magasságától, a mélybe süllyedő víztartók mélységétől 
és a közbeékelődő vízrekesztő rétegek zavaró hatásától függ.

A másik megállapítás, ami a fúrások tanulmányozásából adódik, 
hogy a legfelső víztartóréteg vize összeköttetésben áll a mélyebb víztartó szintek
kel. Mutatja ezt a különböző mélységű felszínközeli víztartó rétegek 
vizének nagyjából azonos tszf. magasságú nyugalmi szintje és a víz
rekesztő rétegeknek a fúrásszelvényekben mutatkozó, nem összefüggő, 
lencsés kifejlődése. A fúrásminták vizsgálata azt is mutatja, hogy a talaj
vízszint alatti felszínközeli rétegek tele vannak vízzel és a zárórétegeket 
is átjárja a nedvesség. A talajvízszint alatt csak kivételesen akad egy-egy 
szárazabb lencse. Hangsúlyozom, hogy ez a megállapítás csak a felszín
közeli holocén és pleisztocén rétegekre vonatkozik.

Az alföldi talajvíz eredete, elhelyezkedése, más földalatti vízféleségek
kel való érintkezése tekintetében hazánkban a szakirodalomban egyfelől 
sok bizonytalanság, másfelől sok meg nem alapozott nézet uralkodott. 
E tekintetben túlzás nélkül mérföldkőnek lehet tekinteni S ümecxHY J. 
Magyarország talaj vízviszonyai című 1954. évi tanulmányát (1 5 3 ), amely 
sajnos csak sokszorosítva és kicsiny példányszámban jelent meg. Ez a 
talajvízre vonatkozó magyarországi földtani megfigyelések ragyogó össze
foglalása.

Az előző fejezetben beszéltünk arról, hogy Alföldünk felszínét nagy 
területen és tetemes vastagságban vízrekesztő rétegek fedik, a víz ezek 
alá csak oldalról és alulról való áramlással és szivárgással juthat. Az Alföld 
nagy részén a felszínközeli víztartó rétegek is finomszemcséjűek. Apró vagy 
közepes szemű homok, sokszor finom homok, homokos iszap. Durvább 
üledéket felszínközeiben csak a peremek közelében találunk, azoktól 
távolabb csak nagyobb mélységben. Finomszemű üledékekben a víz 
mozgása lassú. Erősebb mozgás a mélyebb rétegekben vagy a régi medrek 
durvább szemcséjű csatornáiban, vagy a vízrekesztő rétegekben az állandó 
vízmozgás folyamán kijárt hasadékokban, csatornákban, erekben bonyo
lódik le.

A felszínt takaró agyagos képződmények az Alföld belsejében csak 
ritkán haladják meg a 10—15 m vastagságot (pl. Hajdúság, Nagykúnság
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egyes részein). Az agyagos felszín alatt homokos rétegsor következik. Egyik 
legáltalánosabban elterjedt alföldi víztartó a «pleisztocén kék homok». 
Ez a képződmény legtöbbször finom vagy aprószemű homok, nagyon 
gyakran iszapos homok. Nincs bizonyítékunk arra, hogy a színe és helyzete 
alapján azonosnak vett képződmény mindenütt azonos korú és összefüggő 
regionális elterjedésű.

Az Alföld belsejében a felszínközeiben fínomszemű üledékekben 
tárolódó talajvíz lassan mozog, lassan cserélődik. A finom szemcséjű 
anyagból nagyobb az ásványi sók kioldásának lehetősége, ezért az alföldi 
talajvíz oldott anyagokban dús nagyon gyakran ihatatlanul tömény. Valószínű, 
hogy nyáron a felszín közelébe jutva fel is melegszik, talán szénsavval is 
jobban telítődik s ez is hozzájárul nagyobb oldóképességéhez. Bizonyos, 
hogy bár a különböző talajvíztartók vizének érintkezése tagadhatatlan, 
mégis a legfelső talajvíz sokkal több oldott sót tartalmaz, mint a csak 
néhány méterrel mélyebben áramló vagy a 20—30 m mélységből fakasztott 
víz. A talajvíz, a legfelső vízemelet vize, is nagyon különböző koncentrációjú. 
Ennek magyarázata is az, hogy az oldalirányú áramlás, a vízkicserélődés 
a mélyebb rétegekben megy végbe, a talajvíztükör rendszerint olyan 
rétegben alakul ki, ahol csak függőleges irányú mozgás van és ez bepárlódás 
folytán helyi sókoncentrációra vezet.

A mélyebbről vett víz azért is tisztább, kevésbé ásványos oldat, mert 
mélyebben az igazi víztartó durvább homokot csapoljuk meg, míg a leg
felső talajvíz gyakran olyan réteg vize, amilyet mélyebben mint víz- 
rekesztőt harántolunk át. Mélyebben is vannak nagy sókoncentrációjú 
rossz vizek. Alföldünk felépítésénél fogva kell is lenniök. A feltöltő folyó
tevékenység eredményeképpen a mindenkori ártereken kialakulnak a víz 
bepárlódására különlegesen alkalmas zugok. Ezek a később eltemetett 
sófeldúsulások okozzák, hogy egymáshoz közel ugyanolyan mélységben 
egészen tömény oldatokat és nem ásványosodott, jó ivóvizet találhatunk. 
Ilyeneket figyeltünk meg az északi Alföldperemen Mezőkövesd—Makiár 
vidékén és a Tiszántúlon Békéscsaba—Óldgyós területén.

Bármennyire változatos és kiszámíthatatlan is Alföldünk felszínközeli 
rétegeinek képe s így a víz elhelyezkedése és mozgására vonatkozó lehető
ségek sora, mégis vizsgálnunk kell ezeket a rendelkezésre álló eszközökkel 
és adatok alapján.

Az általános kép, amit már az előző fejezetben magunk elé rajzoltunk, 
az, hogy az Alföld belsejének löszréteggel és agyaggal takart nagy térségei 
alatt olyan talajvíz áll és mozog, amely az alföldi kevés vízbefogadó szige
ten, ablakon át, de zömével a peremek törmelékkúpjain, alluviumain és 
a hegyvidékeknél kiékelődő laza szerkezetű rétegeken át beszivárgott 
vízből, legfőképpen pedig a hegyvidékek tömör kőzeteinek hasadékvizéből 
táplálkozik. A peremek magasan fekvő vízbefogadó rétegei levezetnek 
az Alföld belsejének mélyébe. A víz hidrosztatikus nyomás alatt nyomul 
a peremekről befelé. Az Alföld mélyéből, a vízrekesztő rétegek hézagain 
át ju t a felszínközeli rétegekbe. Ez a befelé és lefelé áramlás nem egyenletes, 
zavartalan lejtőn történik, hanem szakaszokban, lépcsőkön át, mint azt
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a földtani felépítés megszabja, és gyakran nem vezető síkok mentén nagy 
területen, azonos módon kifejlődött rétegekben, hanem kanyargós, válto
zatos medrekben, csatornákban. Meder és csatorna azonban mindenfelé 
van a felszín közelében a folyami üledékekből felépített képződményekben 
éppúgy, mint a mai felszínen.

A peremekről való vízlevonulás útjában az első nagyszabású és álta
lános érvényű akadályt a fiatal perem jelentik. Középhegy-

13. kép. A M átra lábai előtt húzódó peremsüllyedék. Az előtérben levő szőlődombon 
tú li m élyterületen a talajvíz szintjének mélysége 1 m körül van és gyakran a felszínig

emelkedik. (Rónai A. felvétele.)

ségeink lábát végigkísérik a peremsüllyedékek. Néhol még víz van bennük 
(Balaton, Velencei-tó), másutt már feltöltődtek. Északi alföldperemünk végig 
ilyen feltöltött süllyedékre néz. Ezekbe vezetnek a hegyvidékekből vizet 
hozó rétegek és felszínközeiig megtöltik őket vízzel. A talajvíz — a külön
böző egymást követő víztartó rétegek legfelsőjének vize — közvetlen a 
felszín közelében áll és csapadékosabb évszakokban számtalanszor a fel
színen is megjelenik és elönti nagy területen a mélyedéseket. Ez a termé
szetes mezőségek övezete, a peremi vizek első gyűjtőteknője.

Az a körülmény, hogy ezeknek a süllyedékeknek rétegei vízzel teltek, 
nem jelenti szükségképpen azt, hogy kinyerhető vízben gazdagok. Ha a 
medencék gyorsan süllyedtek, kis területűek és durva törmelék töltötte 
fel őket, akkor sok a kivehető vizük. De a peremsüllyedékek nagyobb része 
finom üledékkel telt meg. Nagy tavak foglalták el a süllyedékek felszínét 
s ezekben finom iszap, finom homok rakódott le nagy vastagságban. Ezek 
mindegyikében van víz, de nem sok a kivehető víz. Jellemző pl. a Körösök 
fiatal süllyedékének többszáz méter mélységen át tartó vízszegénysége. 
(Lásd a 42. ábrát.)
11 F öld tan i Int. É vk . X L V I. k .l .f . —  3/7S



A peremsüllyedékek határa az Alföld belseje felé a peremmel közel 
párhuzamosan futó vonulatot ad. Ez északon a Sü m eg h y  J. tanulmányai
ban szereplő északalföldi pannóniai magas tábla (148), mely szerinte három 
nagyobb rögre tagolódik: a nagykúnsági, hortobágyi és nyírségi rögre. 
Ezek tetejét különböző vastagságú fiatal laza üledék takarja. Közöttük 
hézagok, kapuk nyílnak a peremi teknőkből e hátságokon át az Alföld 
mélye felé. Valószínű, hogy további hasonló mélyedések és hátak lépcső
zetesen vezetnek be az Alföld belsejébe.

Az Északkeleti-Kárpátok előterében, illetve a vulkáni belső perem 
előtt szintén peremsüllyedékek vonulnak végig. A Nyírség és különösen 
a záhonyi orom ennek belső, az Alföld felé eső, határát jelzi. A keleti 
alföldszél fiatal süllyedékei az Ér-völgye, a Sárrétek, a Fehérkörös meden
céje. Az innen befelé tartó vizek a Tiszaháton a Körösök torkolatától a 
Hajdúság—Nyírségig vonuló hátságba ütköznek. Ezek táplálják száraz 
nyarakon a Körösök, Berettyó és Hortobágy medreiben lefolyó felszíni 
vizet is. A mélyen bevágott folyómedrek oldalán felszínre törő talajvíz 
nélkül e száraz területen a folyók nyáron elapadnának.

A peremsüllyedékek által teremtett rendet a hegyvidékekből a me
dencékbe benyúló hátak bontják meg. Ilyen a Monor—Irsán át Cegléd 
felé nyúló hátság. Ilyent sejtünk a Mecsekhegység csapásirányának észak
keleti folytatásában, a Duna—Tisza köze alatt. Az Alföld északkeleti 
részén, a Hajdúság alatt is ilyen hátat nyomozunk.

A felszínközeli földalatti vizek egyik legfontosabb gyűjtőhelye Al
földünkön a Körösök— Tisza és Maros szöge. I tt  200—300 m mélységben 
nagy mennyiségű víz gyűlik össze. Ügy látszik, nagyobb összefüggő víz- 
rekesztő rétegek fedik le ezeket a víztartókat, mert alattuk általános a 
nagy nyomás, amely a felszín fölé hajtja e rétegek vizét. Ezeket a rétegeket 
sűrű artézikúthálózat csapolja meg. Felettük kisebb mélységben is vannak 
jó víztartó szintek, de ezek nem olyan általános elterjedésűek és nem adnak 
felszökő vizet. A talajvizet azonban táplálják és eléggé a felszín közelében 
tartják.

A Duna—Tisza közén, a Monor—Irsa pannóniai hátság körül alakult 
ki olyan magas talaj vizű övezet, amely hasonló a hegyperemek előtti 
előmélyedések talajvízteknőihez. A dombvonulat egy pannóniai tábla
rög, ez szabott határt keleten a pleisztocén Duna nagy törmelékkúpjának. 
A Duna—Tisza közi hátság jól elválasztható északi és déli részre különül. 
Az északit a Duna pleisztocéneleji nagy törmelékkúpjának tartjuk. Fel
színközeli vizei régi dunahordalékban mozognak, ÉNy—DK-i irányú 
medrek sokaságában. A mélyebb pleisztocén rétegek vize a felszínig fel
nyomul és táplálja a talajvizet. A hátság közepén, Őcsa—Dabas—Örkény— 
Lajosmizse—Kecskemét—Kiskúnfélegyháza irányában idősebb hátság 
vonul végig, annak területén a talajvíztükör a felszín alatt mélyebben 
helyezkedik el finomabb szemcsézetű üledékben.

A Duna—Tisza köze déli felén a pannóniai alap mélyebben van. 
A felszín alatt nagy mélységben vastag pleisztocén és levantei rétegek 
találhatók. A vizet adó hegyvidékkel azonban körülményes az összekötte



163
tésük. A mélyebb víztartó szinteket felfelé agyagos, löszös, eléggé össze
függő rétegek fedik, azért a talajvíz a Hátság déli részének kiemelkedő 
nyugati frontján mélyen helyezkedik el. A magaspart néhány forrása meg 
is csapolja e mélyebb rétegeket. Viszont a déli hátságrész Tisza felé néző 
oldalán a talajvíz közvetlenül a felszín közelében van és homokban áll.

Vízföldtanilag legegyszerűbb a Kisalföld medencéje. A megsüllyedt 
pannóniai tábla öblét laza üledék — legnagyobbrészt durva kavics — tölti 
fel. Ezekben a víz a felszín közeiétől többszáz méter mélységig megtölti 
a hézagokat anélkül, hogy nagyobb kiterjedésű záróréteg összefüggő 
emeletekre különítené a rétegösszletet. Csak a peremek közelében vannak 
agyagos-iszapos közbeékelődések, amelyek alatt a víz nagyobb nyomás 
alatt áll és a furatokból a felszín fölé felszökik. Sok a helyi zárólencse. 
A legfelső rétegek vize a Kisalföld emelkedő peremein durva kavicsban erős 
áramlásban van.

3. Talajvízkészlet, talajvízháztartás

Az egyes víztartó rétegek vízbőségét, az utánpótlódás mérvét vagy 
helyszíni vizsgálatokkal, víznyeletéssel, próbaszivattyúzással állapítj uk 
meg, vagy a hézagtérfogatból, szemcsenagyságból, szemcseösszetételből 
következtetünk — eddigi vizsgálatok alapján — a rétegben tárolódó víz 
mennyiségére és az utánpótlás gyorsaságára. Mindkét vizsgálati mód csak 
akkor ad megbízható eredményt, ha a víztartó vastagságát, kiterjedését, 
a többi rétegek közötti helyzetét és a vízutánpótlódás útjait is ismerjük. 
A legtöbb esetben azonban ez utóbbiak ismeretlenek. A próbaszivattyúzás
nál ezen úgy segítünk, hogy a szivattyúzást hosszú időn át folytatjuk, így 
győződünk meg a réteg vizének kitartó utánpótlódásáról. Nem tudjuk 
mindig, hogy honnan jön a víz, de tudjuk, hogy folyamatosan jön.

A szemcseeloszlásból a hézagtérfogaton át a vízbőségre való követ
keztetésnél már nélkülözhetetlen a víztartó réteg kiterjedésének és hely
zetének vizsgálata. Ezt egyrészt a terület hálózatos felfúrásával, másrészt 
a földtani viszonyok felkutatásával és azokból levont következtetésekkel 
oldjuk meg. A mélyebb víztartó rétegeknél ezek a vizsgálatok nagyjából 
be is válnak.

A talajvíz bőségére való következtetés már nehezebb. Ahol a talajvíz 
durva üledékben van, a víztükör kevésbé ingadozó és oldalirányú áramlása 
erős, talajvízbőségről beszélünk és következtethetünk a szemcseszerkezet
ből adódó vízmennyiségre. Az Alföld legnagyobb részén azonban nem ez 
a helyzet. A talajvíz nem «igazi» víztartó rétegben, durvaszemcséjü üledék
ben van. Az a víz, ami a felszín közelében, mint első víz jelentkezik, finom 
homokban, iszapos homokban, iszapban és igen sokszor agyagban áll. 
A földtani és talajmechanikai fúrások sok ezerre rúgó megvizsgált adata 
azt mutatja, hogy az a réteg, amely a talajvíz felső szintjét magába fog
lalja, még a futóhomok területeken is iszapos finom homok, vagy iszap, 
az Alföld belsejének túlnyomó nagy részén pedig homoklisztszerű finom
szemcséjű anyag: iszap és agyag. A talaj mechanikai vizsgálat alá került
11* — 3 /7  S
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járások паду száma a talajvízszintet agyagban, iszapos agyagban, sovány 
agyagban, homoklisztes finom homokban, iszapos homokban, iszapban, de 
néha egyenesen zsíros agyagban jelzi. Ezeknek a víztartóknak folyási határát 
30—40% körül határozzák meg a vizsgálatok, csak néhány esetben 30% 
alatt; annál több esetben 50, sőt 60% felett. A plasztikus index értékei 
rendszerint 10—20% között vannak, gyakran azonban 30% körül és a 
fölött 50—60%-ig. Ha finom homok, vagy homokliszt, homoklisztes homok 
a víztartó, az uralkodó szemcsenagyság 0,02—0,03 mm körül jár, ritkán 
emelkedik 0,1 mm-ig vagy annál nagyobbra.

Nyilvánvaló, hogy ezek a rétegek nem igazi víztartó rétegek. A víz 
alulról, durvább szemnagyságú rétegekből nyomul fel az iszap, agyag 
homokereibe és hasadékaiba, járataiba. Az alulról való áramlást bizonyítja, 
hogy a furatokban elért vízszint mindig emelkedik. A járatok, repedések 
lefelé sűrűsödnek, bővülnek.

Ezeknek a rétegeknek szemcsenagyságából, összetételéből vízmennyi
séget, vízkészletet számítani akkor sem lehetne, ha a rétegek vastagságát 
és kiterjedését ismernénk. Az alattuk következő és durvább szemcséjű 
rétegek ugyanúgy nem folytatólagos, egységes kifejlődésűek, nem regionális 
elterjedésüek, mint azok, amelyekben a talajvíztükör áll és határuk lefelé, 
a nem talajvizet tartó mélyebb víztartó rétegek felé nem vonható meg.

Lehet-e az Alföldön — tekintettel a fent ismertetett nehézségre — 
talajvízkészletet számítani? Egyelőre nem lehet, mert a talajvíz a mélyebb 
rétegvíztől igen sok helyen nem választható el, mert az a víz, amely a 
terület valamely részén talajvízként szerepel, másutt «rétegvíz» helyzetben 
van; nem lehet, mert az egész összefüggő vízvezető rendszer térfogatát nem 
ismerjük és annyi fúrásunk a közeljövőben sem várható, amennyi akár 
csak a hozzávetőleges megismeréshez is elegendő lenne.

Kitermelt és megújuló készletekről lévén szó, nem is annyira a víz
tartó egy időpontban adott vízmennyisége keresendő, hanem az utánpótlás 
időegységre eső mennyisége. De ezt éppúgy nem tudjuk számítani, mint a 
víztartók térfogatát, mert nem ismerjük az utánpótlás útjait, azok teljesítő- 
képességét és az utánpótlódó vízmennyiséget.

Próbálkoztak azzal, hogy a talajvízutánpótlás mennyiségét tájanként, 
a talajvízjáték értékeiből számítsák ki (92). Ha elfogadjuk azt a tételt, 
hogy a talajvíz mindenütt a helyszínen leeső csapadékból táplálkozik és 
sehonnan máshonnan; ha elfogadjuk azt, hogy a talajvízjáték közvetlen 
helyi csapadékhatásra indul meg és folyik le, csak helyi csapadék emelheti 
meg a talajvíz szintjét és a beszivárgó csapadékvíz teljes egészében helyi 
talajvízszint-emelésben érvényesül, máshová nem juthat el, akkor ez a 
számítási módszer célravezető lenne. De e feltételek egyike sem áll fenn.

A talajvíz oldalirányban áramlik, a beszivárgási területeken belépő 
csapadék- vagy felszíni víz hullámszerűen áramlik tovább és amerre vonul, 
megemeli a talajvíz szintjét. A talajvízjáték tehát számtalan helyen mu
tatja  ugyanannak a vízmennyiségnek a továbbvonulását. Kivehető-e 
mindenütt a megemelkedő víztükörrel jelentkező víztöbblet vagy ennek 
egy része? Készlet-e ez mindenütt? Nem. Mert a víztükör nemcsak felülről
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vagy oldalirányból kapott vízutánpótlásra emelkedik, hanem alulról is, 
a mélyebb víztartókban mutatkozó nyomásviszonyoknak megfelelően 
esetleg akkor is, ha a rétegek idegenből utánpótlást nem is kaptak. A víz- 
játék csak azt mutatja, hogy a víztartókban uralkodó nyomásviszonyok 
az egyes helyeken elszenvedett veszteségeket (párolgás, növényfelhasz
nálás, elf oly ás, kimerítés) milyen gyorsan tudják kiegyensúlyozni és 
milyen átlagos magasságban igyekszik tartani a talajvíz szintjét. Sem 
készletet, sem utánpótlást mennyiségileg nem határoz meg. Hiszen akkor 
azokban a törmelékkúpokban, ahol durva kavicsban, erős lejtőn, gyorsan 
mozog a talajvíz és alig van függőleges ingadozása, nem lenne készlet, 
pedig ezek vize szinte kimeríthetetlen. Másutt finomszemcséjű üledékben 
vagy éppen vízrekesztő agyag hasadékaiban erősen ingadozik az oldal
irányban alig mozgó, pangó talajvíz szintje, pedig az utánpótlás kevés és 
lassú.

Ahol a talajvíz nyomás alatt áll, és felnyomul a vízzáró rétegek repe
déshálózatába, a vízszint ingadozása több méteres. Ezt az ingadozást nem 
lehet a víztartó szemcseszerkezetével, és ebből számított hézagtérfogattal kap
csolatba hozni, és ennek alapján a megemelkedett vízszintből vízmennyi
séget számítani.

Ha az alföldi talajvizet kizárólag a helyben lehulló csapadékvíz 
beszivárgó része táplálná, megkísérelhetnénk az utánpótlást a csapadék 
el nem párolgott és le nem folyt részéből kiszámítani. Azonban a való
ságos párolgást az egész területen nem tudjuk mérni. A párolgásmérő 
készülékek helyenkénti adatai szerint a beszivárgási fölösleg Alföldünk 
jelentős részén nem múlja felül a növényzet által felhasznált vízmennyisé
get. A beszivárgást figyelő mezőgazdasági vizsgálatok is azt mutatják, hogy 
a csapadékvíz ritkán éri el a talajvízszintet. Hangsúlyozom, hogy ezeknél 
a megállapításoknál mindig az Alföld belsejéről, a peremektől távolabbi, 
elegyengetett, lapos és nagy területeken lösszel és réti agyaggal, szikes 
laposokkal fedett részről van szó. Érdekes volt azonban homokvidékeken 
is — a Duna—Tisza közén, Nyírségben — megfigyelni, hogy a homokba 
beszivárgó csapadékvíz legfeljebb 1—2 méter mélységben a felszín alatt 
egy-egy iszaposabb, vagy régebbi talajszint humuszosabb rétegében 
függve marad. Alatta és felette teljesen száraz a homok. A nedves rétegben 
kapillárisán kötött víz van, csak szárítással vonható el belőle. Ugyanez 
a helyzet a löszfeltalajoknál, ahol a csapadékvíz nem ju t le a löszlepel 
aljáig. Ez a talajnedvesség elzárja a párolgás ú tját a mélyebb talajvíz 
elől. így nem szaporítja, inkább védi a talajvizet az apadástól. Száraz 
időszakban a növényzet vagy a párolgás a kötött nedvességet felemészti.

Más módon kell megközelíteni a talajvízbőség becslésének feladatát. 
Az alföldi kutakban különböző időben mért vízmennyiségeket vizsgálva 
azt találjuk, hogy vannak vidékek, ahol nagy területen sok ezer kútban, 
bármikor mérjük is azt — egyaránt kevés a víz. Száraz nyarakon pedig 
kiszáradnak a kutak. így pl. a Duna—Tisza köze déli része, a Hátság 
keleti pereme talajvízben nagyon szegény. A kutakban nyáron alig van 
víz. Bugáétól délre, Jászszentlászló—Szánk—Kiskúnmajsa—Pusztamér



ges—Átokháza irányában az országhatárig 4 db 25 000-es térképlap 1100 
km2-nyi területén a külterületeken 8900 kutat térképeztek s ezek közül 
7550-ben a mért vízoszlop nem érte el az 1 métert. Ä mérések nagyrészt 
1950 júliustól novemberig folytak, kisebb területen 1951 májusban és 
1952 júliusban. Mégis az egész területen teljes az egyhangúság. 3 m-nél 
több vizet az egész területen csak 13 kútban találtak.

Elmondhatjuk, hogy ez a vidék talajvízben szegény. A felszín alatti 
első víztartóréteg kis teljesítőképességű. Az adatok egymást igazol
ják és a sokezer különböző helyzetű, mélységű, kiképzésű kút bizo
nyító erővel beszél a vízadó réteg vízszegénységéről. Nem lehet szó vélet
lenekről, rossz kútkiképzésről, kimérésről stb. A kutak mélysége 1—2 
m-től 6—7 m között váltakozik, a térszín tszí. magassága 100—120 m, 
s a viszonylagos magasságkülönbség 10 m. E különböző mélységű és hely
zetű kutak egyformán vízszegények. A Duna—Tisza köze déli része általá
ban mindenütt szegény talajvízben, mégis ez az észak-déli területsáv 
kiütközik a szomszédságából. Tőle nyugatra, a Hátság magasabb részein 
és keletre a Tisza síkja felé is, több a bővebb vizű kút. A felszíni homok
réteg, amelyben a víz áll, vékony, alatta iszapos löszréteg következik, mint 
vízrekesztő. E felett kevés víz áll. A víztartó kelet felé, vizenyős laposok
ban kiékelődik, vizét itt állandóan veszíti. A magas talajvíztükör követ
keztében nyáron a vékony homokrétegen át mindenütt erős a párolgási 
veszteség. Viszont éppen a felszínközeli víztükör és a közeli vízrekesztő 
réteg okozza, hogy télen a homokfelszínen át a vékony lepelhomok hamar 
megtelik vízzel, és felbukkan a belvíz. Ezt látjuk a magas hátság dél
keleti részén mindenütt, de főleg a Tisza felé néző domborzati lépcsőnél, 
ott, ahol a homok egészen kivékonyodik, és a vízrekesztő löszréteg felszínre 
kerül.

A Duna—Tisza közén nincs olyan nagyobb terület, ahol a bővizű 
kutak ugyanolyan kizárólagossággal jelentkeznének, mint a fent bemuta
tott területen a vízszegények. Mégis találunk kisebb foltokon bővizű kuta
kat zárt csoportokban a Hátságon Örkény, Cegléd, fzsák, Kecskemét 
környékén s ezek bizonyítják, hogy egyes helyeken a talajvíztartó réteg 
vízben gazdagabb, mint a környezete. A Duna völgyében Dömsöd és 
Fülöpszállás környékének talajvízkútjai gazdagabbak vízben, mint 
környezetük.

A talajvízben szegény területeken a víz «igazi» talajvíz, szabadtükrű, 
nincs nyomás alatt. Ott, ahol nyomás alatt áll, ahol a felszínt vízzáró 
képződmény takarja, vagy ilyennek a hasadékaiban áll a víz, a kutakban 
az év nagy részében több méteres vízoszlop áll. Ezek a területek talaj
vízben gazdagabbak is, mert a pótlódás alulról, a mélyebben fekvő, zárt 
tükrű, nyomás alatt álló víztartók vizéből gyorsabb. Ä Tisza völgyére és 
a Tiszántúlra — a Nyírséget leszámítva — a nyomás alatti talajvíz jellemző. 
A Hortobágyon általában 2—3 m-es vízoszlop áll a kutakban, de nem ritka 
a 4—5 m-es. Ez a helyzet a Nagykúnságon, a Körösök torkolata körül 
és a déli Mezőség egyes részein is. Még több víz van a Tisza völgyében, a 
Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes környéki talajvízkutakban.
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Számítást végeztünk, hogy az Alföldön a talajvízkntakbcin egy adott 

pillanatban mennyi víz van feltárva. Ezt az adott pillanatot az egész terü
letre úgy kellene megválasztani, hogy a kutakban az átlagos vízmennyisé
get találjuk. A különböző időpontokban felvett vízszinteket tehát — 
éppúgy, mint a közepes vízszint térképi ábrázolásánál — átszámítottuk 
a VITUKI kutak adatainak segítségével közepes vízszintre és megállapí
tottuk a kutakban ilyen állapotban tárolt víz mennyiségét. Alföldünk 
43 000 km2 területén ez a kutakban tárolódó vízmennyiség 625 000 m3-nek 
adódott.

Tegyük fel, hogy az olyan területeken, ahol a talajvíz szabadtükrű, 
a kutakat az első vízrekesztő rétegig mélyítik le és így a kútban levő víz
oszlop a víztartó réteg vízzel telt részének teljes vastagságát tárja fel. 
Tegyük fel továbbá, hogy azokon a területeken, ahol a talajvíztükör nyo
más alatt áll, a kutakban normális viszonyok között mért vízoszlop egy 
azonos vastagságú víztartó réteg rendes szolgáltatásának felel meg. E két 
feltétel alapján és a víztartó rétegek leggyakoribb szabad hézagtérfogatával 
számolva az Alföld egész hozzánk tartozó 43 000 km2 kiterjedésű felszíne 
alatt az első víztartó rétegekben közepes talajvízállás mellett 30 milliárd 
m3 tárolódó talajvízzel számolhatunk. A valószínű vízmennyiség ennél 
kevesebb, mert a kutak szaporításával a nyomás alól kapott talajvíz 
mennyisége az egyes kutakban nem maradhat állandó. Ez a vízmennyi
ség kevesebb a Duna budapesti évi közepes vízhozamának felénél. 5 
hónapra volna szüksége a Dunának, hogy budapesti közepes vízhozamá
val ezt a teljesen kiürült víztartót megtöltse.

A kutak vízbőségét nem lehet a talajvíztartó réteg vagy rétegek víz
hozamával azonosítani. De az összefüggő nagy csoportokban egymást iga
zoló vízszegény és bővizű kutak tájankénti tanulmányozása a talajvíz
készlet és utánpótlás kérdésében ellenőrzője lehetne a vízjáték alapján 
végzett számításoknak. Ha a földtani és domborzati viszonyok figyelembe
vételével a vízbő és vízszegény kutak területét — ott, ahol élesen elütnek 
környezetüktől — rendszeresen végzett próbaszivattyúzással a talajvíz
utánpótlás mérvére több helyen megvizsgálnánk, elérhető lenne, hogy 
nem túlnagy számú vizsgálattal az egyes vidékek talajvízhozamára tájé
koztató adatokat kapjunk.

A talajvízháztartás mindkét oldalán olyan tételek vannak, amelyeket 
nehéz számítani. A talajvizet fogyasztja a párolgás a talajon keresztül, 
a növények vízfelhasználása, a folyók talajvízelvonó tevékenysége, a fel
törő belvíz párolgás és lefolyás folytán szenvedett vesztesége és a mester
séges felhasználás és elvezetés. E tényezők közül a három első önmagát 
szabályozza. A túlerős párolgás és növényi felhasználás süllyeszti a talajvíz
szintet, ezáltal csökkenti a párolgást és a növények nedvességgel való 
ellátását. A folyókba áramló talajvíz mennyisége is szabályozza önmagát, 
de belejátszik a folyók vízállásváltozása is és ez nem szükségképpen halad 
együtt a talajvízszintváltozásokkal. Az elvezetés akkor a legnagyobb, ha 
sok a talajvíz és alacsony a folyók vízállása. A folyók talajvízlecsapoló 
tevékenysége Alföldünkön főleg a Tiszántúlon jelentős. A feltörő belvíz
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a talajvíz túláradása, árvize. Ez is szabályozza a talajvízállást azáltal, 
hogy a talajvíz egy része a felszínen kerül lefolyásra vagy elpárolog.

Az önmagát szabályozó talajvízfogyasztás mellett a mesterséges 
fogyasztás és elvezetés megbonthatja a vízháztartás egyensúlyát. Az ember 
a mesterséges növénytakaró megteremtésével belenyúl a talajvízháztartásba, de e 
téren befolyása korlátozott. Az erdőirtásokkal a talajvízfogyasztást csök
kenti, mert az erdők helyébe ültetett gazdasági növények vízfogyasztása 
kisebb (56). Viszont a természetes mezőségeken és pusztákon meghonosí
to tt gazdasági növények rendszerint több nedvességet használnak fel, mint 
a puszták természetes növénytakarója. E felhasználási többlet lesüllyeszti 
a talajvíztükröt, s ezzel határt is szab a mesterséges növénytakaró tovább
fejlesztése elé. Igényesebb növények termeléséhez vagy nagyobb termés
hozamhoz már mesterséges vízpótlásra, öntözésre van szükség.

Befolyásolja az ember a talajvízháztartást a folyószabályozási és bel- 
vízlevezető munkával is. A régi, félévig vízzel borított árterek eltüntetése a 
talajvízpárolgást nagy területeken megnövelte, mert a felszínt borító víz 
a legteljesebb «záróréteg» volt, és még a felszíni víz elpárolgása után is egy 
ideig a párolgás a talajba beszivárgó vizet fogyasztotta. Befolyásolják a 
talajvízállást a különböző mélyépítmények, duzzasztók, gátak, de legfő
képpen az öntözés. Az öntözött területeken és környékükön a talajvízszint 
megemelkedik és a vízjárás időbeli menete is eltér a nem öntözött terü
letektől.

Az aránylag legszerényebb hatású beavatkozás a talajvízháztartásba 
az emberek és háziállataik szükségletére kiemelt víz mennyisége. Napjaink
ban ugyan ez az igény rohamosan növekedik, de még mindig eltörpül 
mennyiségre az elpárolgás és növényi felhasználás mellett. A lakosság 
szaporodása és az állatállomány gyarapodása mellett főleg a talajvizet 
használó ipari üzemek létesítése emeli az egy főre eső vízigényt, szaporítja 
a kutak számát és fokozza azok kihasználását. Az 1950—55. évi számba
vétel az Alföldön átlagosan 14 kutat számolt km2-enként. Ha kutanként 
átlagosan napi 1/3 m3 fogyasztást veszünk, ami kb. megfelel egy alföldi 
falusi háztartás és állatlétszám szükségletének, ez km2-enként évi 1700 ma 
fogyasztás, ami 1,7 mm évi csapadékoszlop-magasságnak felel meg a terü
leten. Alföldünk területén az évi fogyasztás mennyisége kb. 75 millió 
Az emberi fogyasztás tehát elenyészően csekély a természetes talajvízfel- 
használódás mellett.

Vessük össze ezt a fogyasztási szükségletet az alföldi talajvízkutakban 
tározott vízmennyiséggel. Ezt — közepes talajvízállás mellett — 625 000 
m3-nek találtuk. A napi fogyasztás a fenti számítások szerint az egész 
területen majdnem pontosan 200 000 m3-nek adódik. Ez azt jelenti, hogy 
a rendelkezésre álló vízmennyiséget a kutakból 3 naponként kimerítik, 
tehát az utánpótlási szükséglet évente az egy pillanatban a kutakban ma 
rendelkezésre álló vízmennyiségnek kb. 120-szorosát teszi ki.

Fogadjuk el ezt az évi 75 millió m3 vízszükségletet, ami km2-enként 
átlag 1700 m3-t jelent, jelenlegi alföldi viszonyok között normálisnak. 
Fogadjuk el azt is, hogy közepes vízállás mellett az alföldi kutaknak kb-
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3 napi szükségletet kell fedezniük. Az Alföld egyes tájain a kutakban 
tárolt talajvízmennyiséget ehhez viszonyítva összehasonlítást tehetünk 
közöttük vízellátás tekintetében.

Az Alföld talajvízkutakkal legjobban igénybevett területei Békéscsaba* 
Cegléd, Makó, Kecskemét és Nyíregyháza vidéke. I tt  30—40 kutat tér
képeztek egy-egy km2-en, ami két-háromszorosa az átlagos alföldi kút- 
sűrűségnek.

Cegléd 25 000-es térképlapjának 266 km2-nyi területén a külterületi 
kutak száma 5351 (km2-ként 21), Cegléd város 12 km2-es területén viszont 
4456 kút van (km2-ként 371). A külterületi kutakban közepes vízállás 
mellett átlag 2 m-es vízoszlopot mérnek, tehát a kutakban összesen 
5350 m3 víz áll, a Cegléd városi kutakban 2230 m3. (A kutak gyűrűinek 
átlagos átmérője 80 cm, 1 m-es vízoszlop % mS vizet jelent.) Békéscsaba 
belterületén 8950 talajvízkutat számoltak, a 17 km2 kiterjedésű város 
egy-egv km2-ére 526 kút esik. Ezekben közepes talajvízállás mellett 
8950 m3 víz áll. A külterületi kutak sűrűsége a békéscsabai lapon 10/km2. 
Ezekben a kutakban közepes vízállás mellett 2300 m3 víz áll. Makón, 
Kecskeméten és Nyíregyházán, illetve környékükön a kútsűrűség hasonló.

Ezek a vidékek talajvízben elég gazdagok, a kutakban közepes víz
állás idején 2 m körüli vízoszlop van, csak Cegléd és Makó belterületén 
kevesebb: egy méter körüli. A belterületi kutak sűrű hálózatán át a nagyobb 
igénybevétel lesüllyeszti a talajvízszintet. Makó belterületén több mint 
1 méterrel, Cegléd belterületén 1 méterrel kevesebb víz áll a kutakban, 
mint a hasonló helyzetű és mélységű külterületi kutakban. Békéscsaba, 
Kecskemét és Nyíregyháza körül a talajvízutánpótlás jobb, o tt nincs jelen
tős különbség a bel- és külterületi kutak vízviszonyai között.

Jelentős még a talajvíz igénybevétele a következő helyeken: Debre
cen, Orosháza, Túrkeve, Gyoma, Hódmezővásárhely. Kül- és belterülete
ken együttvéve a városok környékén a kutak km2-ként 24—29 m3 vizet 
tárolnak közepes talajvízálláskor. E számok mindig a már megépített 
kutakban levő vízmennyiségre vonatkoznak, akkor is, ha a kutakban fel
tá rt vizet a terület kiterjedéséhez mérjük és km2-re számítjuk ki. Nem jel
lemzik ezek a számok a terület talajvízkincsét. De a kútsűrűség, az egyes 
kutakban mért és átlagosan átszámított vízmennyiség alkalmas arra, hogy 
egymás között a tájakat a feltárt talajvízkészletek tekintetében összeha
sonlítsuk. (L. a 170. oldalon levő táblázatot.)

E területek vízellátása tehát az alföldi átlagosnál, nagyfokú igénybe
vétel mellett is — mennyiségileg — kielégítőnek látszik. Az alföldi kutak
nál számított átlagos napi vízkiemelés megállapításánál tekintettel vol
tunk a különböző rendeltetésű kutak (falusi házi kutak, legelők, szőlők, 
gyümölcsösök kűtjai, tanyai kutak) különböző igénybevételére és az átla
gos vízfogyasztást kutanként ennek szemelőtt tartásával számítottuk. 
A városi talajvízkutakból a vízkiemelés kevesebb, mint a falusi kutakból, 
mert az állatállomány fogyasztásával nem kell számolni. Viszont az ipari 
vízfogyasztás és a városi lakosság nagyobb vízszükséglete helyrebillenti a 
mérleget. Az alföldi kutakra átlagosan számított napi 300—350 1 vízkieme-
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lés az egész alföldi lakosságra átszámítva 50 1/nap/fő fogyasztást jelent, 
ami városokban sem áll messze a valóságos szükséglettől.

Alföldünk lakosságának jelenlegi vízfogyasztása igen kicsiny. Az élet- 
színvonal emelkedésével ezen a téren rohamos emelkedés várható. Jelent
kezik ez máris egyes alföldi városok vízhiányában. A vízszükséglet rend
kívüli emelkedése világjelenség. Az USA-ban több területen a rendelke
zésre álló vízkészlet kimerüléséről panaszkodnak. Egyes helyeken a talaj
víz szintje az erősen fokozódó vízkivétel m iatt 10 méteres értékekkel süly- 
lyedt. A fejenkénti vízfogyasztást az 500 lakoson aluli falvakban 230 
1/nap-ra, a városokban átlag 530 1/nap-ra becsülik. Ez csak a háztartási 
szükségleti fogyasztás, nincs benne az ipari célokra és öntözésre felhasz
nált víz (9, 9fi, 103).

Nálunk az építkezéseknél és tervezéseknél használt vízfogyasztási 
norma lakosonként és naponként 100 liter. Az alföldi falusi vízfogyasztás 
ennek kb. 1/3 részét teszi ki a háziállatok fogyasztásával együtt. Helyen
ként még kevesebbet. Országos viszonylatban az alföldi vízfogyasztás erős 
emelkedésével kell számolnunk, nemzetközi viszonylatban pedig országos 
vízfogyasztási átlagunk emelkedésével. Különösen erős az iparosodással 
kapcsolatos ipari vízszükséglet növekedése és a mezőgazdálkodás fejlő
désével az öntözővíz-szükségleté. Tudni kell azt is, hogy a mélyebb víztartó 
rétegek megcsapolása érinti a talajvízszintet is, mert a negyedkori laza üle
dékkel feltöltött medencék egy-egy összefüggő nagy víztartó rendszert 
alkotnak.

Ha csak a mai országos háztartási vízfogyasztási normát vesszük is 
(napi 100 liter fejenként), ez az Alföldön a talajvízkutakban normális víz
állás idején tárolt víznek 65%-a (400 000 m3), amit az alföldi talajvízkutak 
csak akkor tudnának fedezni, ha vízutánpótlásuk a teljes leszívást másfél 
naponként pótolni tudná. Ez a legtöbb alföldi kútnál az év jó részében nem 
érhető el. Ez a körülmény és az alföldi talajvíz minőségi hibái kényszerűen 
utalnak a mélyebb vízszintek feltárásának és hasznosításának szükséges
ségére.

Legkevesebb a kutakkal feltárt vízmennyiség a Duna—Tisza köze déli



részén a magas hátságon és a Hortobágyon. A Hortobágyon kevés a kút 
s bennük a vízállás erősen ingadozik, de közepes vízállásnál elegendő víz 
van a kutakban. A Duna—Tisza közén nagyon sok a kút, de bennük 
átlagos talajvízállásnál is kevés a víz, száraz nyári időben pedig kiapadnak.

A legkevesebb feltárt vízmennyiséget a Duna—Tisza köze déli részén 
Hajós, Jánoshalma, Kelebia, Kiskőrös, Sükösd, Pusztamérges körül talál
juk. A kutak száma itt az átlagos körül jár, de bennük igen kevés a víz. 
Átlagos talajvízállás mellett adatai a következők:

Kevés víz van a kutakban és a kutak száma is kevés Bugac, Soltvad- 
kert, Jászszentlászló körül, Kiskúnmajsa, Pusztamérges táján és az Alföld 
északi peremén Mezőcsát körül. A Tiszántúlon kevés a kutakban rendelke
zésre álló víz területegységre számítva a Hajdúságon, főleg Hajdúhadház 
környékén és a Nyírségben Nyíradony táján. A Hortobágyon a kutakban 
tárolódó víz közepes talajvízállás mellett kielégítő, száraz időben azonban 
nagyon megcsappan a vízszolgáltatás még a kevés, km2-enként 2—3 meg
levő kútban is.

A talajvízháztartás bevételi oldalán kevesebb tétel áll. A talajvíz mély
ségi és üledékvizekből, továbbá csapadékból, illetve közvetve folyókból, 
tavakból táplálkozhatik. A mélyebb rétegekből való vízutánpótlásra csak 
megfigyeléseink vannak, de mennyiségi adatunk nincs. A csapadék talaj
vízpótló hatásával azonban már sokan és sokat foglalkoztak. Ezek a tanul
mányok komoly figyelmet érdemelnek, mert eredményeik tudományos és 
gyakorlati gazdasági szempontból egyaránt nagy horderejűek. A feladat 
az, hogy a megfigyelt jelenségek és a sokféle ok között a helyes, a valóságos 
kapcsolatot megtaláljuk. A beszivárgó csapadék akkor is emelkedést 
indíthat el a talajvíztükör állásában, ha nem éri el és táplálja a talajvíz
szintet, de átnedvesítvén a felszínközeli rétegeket, a talajvízből való párol
gást akadályozza, és a növények vízfelhasználását fedezi. Minél finomabb 
szemcséjű a felszínt felépítő képződmény, annál vastagabb réteget tud 
ugyanolyan mennyiségű csapadékvíz átnedvesíteni. Ugyanez érvényes az 
alulról felfelé irányuló talajvízmozgásnál is. A nagy víztartó rendszerből 
felfelé törekvő víz tükre a felszín közelében annál szélesebb határok között 
ingadozik, minél finomabb szemcséjű az anyag, amelybe alulról felfelé
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benyomul. Legnagyobb az ingadozás a finom hasadékokkal, repedésháló
zattal átjárt iszapban, agyagban. Ez az ingadozás azonban független lehet 
a felszíni csapadékalakulástól, illetve a felszíni csapadék nem a vízutánpót
lás terén játszik szerepet, hanem a felszín beázása, és a megduzzadó agyag
ban a rések eltömődése folytán a talajvízből történő elpárolgás megakadá
lyozása terén.

Alföldünk belsejének felszíne évente általában 400—600 mm csapa
dékot kap. Ennek nagyobb része nyáron hull, legcsapadékosabb hónap 
az Alföldön a június. A nyári csapadék természetéhez tartozik, hogy 
nagyobb záporok, hirtelen felhőszakadások formájában hull, és csak rit
kábban — nedves évjáratokban — hosszabb, napokon-heteken át tartó, 
csendes esők formájában. Nyári hónapjaink átlagos hőmérséklete a 20 
C°-ot meghaladja. Ilyen meleg időben a záporok után gyors a párolgás 
és a lehullott csapadék túlnyomó része eltávozik. De még a téli, hó alakjában 
lehullott csapadék nagy része is a párolgás áldozatául esik. A hótakaró 
Alföldünkön rendszerint vékony, a talaj alatta gyakran fagyott, beszivár
gás nincs. Az első tavaszi napokon, de még a téli napsütéses napokon is, 
a hótakaró szemmel láthatóan párolog, füstölög. Beszivárgásra a lehullott 
csapadéknak csak kis része marad s ezt felveszi a növényzet, megköti a talaj. 
A talajvíz szintjének mélységéig az Alföld legnagyobb részén a csapadékvízből 
nem jut le semmi.

Nem juthat le közvetlen csapadékvíz a talajvízhez az Alföldön azért 
sem, mert — mint már kifejtettük — a felszínt nagy területeken néhány 
méter vastagságban vizet nehezen átbocsátó rétegek fedik. Ilyen a szikes 
lösziszap, a réti agyag, az infúziós, agyagos lösz. Alföldünk 43 000 2
területéből 23 000 km2-t borítanak ilyen vízzáró képződmények. 5000 km2-re 
tehető az olyan kötött homok, löszös homok, alföldi jellegű homokos lösz területe, 
amely mérsékelten jó vízvezető, és csak 15 000 km2-re a jó vízbefogadó terület. 
Ez a jó vízbefogadó homok két nagyobb összefüggő területen található: 
a Duna—Tisza közén és a Nyírségben. A Duna—Tisza közi homok kiterje
dése 5700 km2-re tehető, a Nyírségi homoké 4200 km2-re. A többi homok az 
Alföld északi peremét, a folyók mentét, és a Dél-Tiszántúl egyes részeit 
fedi. A jó vízbefogadó területekhez soroltuk a tőzeges területeket, viszont 
rossz vízbefogadókhoz az időszakos vízállásos helyeket, amelyeknek ágya 
rendszei'int kötött iszap vagy szikes agyag.

Az Alföldnek kereken 1js részén számolhatunk mélyebbre hatoló beszivár
gással — ha van elegendő csapadék —, 2/3 részén a beszivárgás nehéz, lassú és a 
felszín alatti mélyebb rétegekbe nem érhet le, nem táplálhatja a talajvizet.

A homokterületeken a viszonylag gyors beszivárgás sem jelenti min
dig a talajvíz pótlódását, mert itt  a párolgás is erősebb és mélyebbre hatoló. 
A beszivárgó víz a talajból hamarosan újra elpárolog. Különösen ott, ahol a 
talajvíz szintje nincs a felszínhez közel és ott, ahol a homok nem homogén, 
hanem finomabb és durvábbszemü, esetleg iszapos rétegek váltakoznak a 
talajvíztükör felett. A finomabbszemű és iszaposabb rétegekben a beszi
várgó víz — a nagyobb kapilláris feszültség folytán — függve marad és 
nem hatol le a nagyobb szemcséjű durvább vagy tisztább homokba.
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találunk olyan nagyobb homokterületet, amely alatt a talajvíztükör 
mélyen áll és a csapadékvíz nem férhet hozzá. A Nyírségben kisebb foltok
ban vannak ilyen területek.

Foglalkoznunk kell néhány szóval a beszivárgó víz lefelé hatolásának 
sebességével is. A tiszamenti és tiszántúli infúziós lösz «к» tényezőjét a 
talajmechanikai vizsgálatok 10~4—10-5 cm/sec-nak határozzák meg. Ez azt 
jelenti, hogy ha a felszínalatti rétegsor alkata folytán különböző kapilláris fe
szültségek a beszivárgó csapadékvíz egy részét nem tartanák vissza a felszín
közeli finomszemű rétegekben, vagyis ha az infúziós löszfelszínek több m 
vastagságban teljesen homogén anyagúak és szemcseösszetételűek lenné
nek — és csapadékvíz bőven volna —, akkor 3 hónap kellene ahhoz, hogy 
a víz az átlagosan 4—5 m mély talaj víztükröt elérje, és 6—8 hónap idő ahhoz, 
hogy a Nagykúnság vagy Hajdúság 8—12 m mély talajvízszínéig lejusson.

Ha a talajvíz szintjének függőleges irányú ingadozását a helyi csapa
dék beszivárgása szabályozná, akkor az évszakos talajvízszint-emelkedés- 
nek a csapadékos őszt és telet követve különböző időben késleltetve kel
lene megjelennie a talajvíztükör felszín alatti mélységétől és a felette levő 
rétegek áteresztőképességétől függően. Az évszakos talajvízjáték az ország 
egész területén időben meglepőn egybehangolva jelentkezik. A különböző 
talajvízmélységü és különböző földtani felépítésű tájak talajvízjátéka 
között az évszakos vízjárás időbeli menete tekintetében nincsenek olyan 
különbségek, mint amilyet a földtani viszonyok alapján várhatnánk. Van
nak kivételes helyek, ahol a talajvízjárás évi menete eltér az ország legtöbb 
helyén észlelt vízjárásgörbétől, de ez legtöbbször a folyók mentén figyelhető 
meg a folyó vízjátékának hatására. Az ellen az elmélet ellen, hogy az 
alföldi talajvíz a peremeken beszivárgó vízből kap utánpótlást, annakide
jén éppen azt hozták fel mint döntő ellenérvet, hogy a talajvízemelkedés és 
süllyedés országszerte időben nagyjában egyszerre bonyolódik le. Ha pedig 
a pótlódás a peremek felől jön, időbeli késleltetésnek kellene érvényesülnie 
az Alföld közepe felé haladva. Csakhogy a peremek felöl való vízutánpótlódás 
nem azt jelenti, hogy a vízmolekulák minden esztendőben megteszik az utat 
a peremektől az Alföld közepéig. A peremeken a laza kőzetekbe és hasadé- 
kokba beszivárgó víz állandóan tölti és telítve tartja  azt a nagy tartályt, 
amelyet a holocén és pleisztocén víztartó rétegek képviselnek. Ezekben 
a rétegekben a víz a mélységgel nagyjából arányos rétegnyomás alatt áll. 
E nyomás fenntartását biztosítja a peremekről való vízutánpótlás. A nyo
más hajtja fel a vizet a felszín közelébe és a nyomás egyensúlyozza ki 
«normálisra» a növényzet és párolgás m iatt tám adt nyári leszívási szintet, 
mihelyt a «leszívás» meggyengült vagy megállott, tehát az évszaknak meg
felelően időben nagyjából egyszerre az ország egész területén.

Az Alföld nagyobb részén a helyi csapadék nem táplálja közvetlenül a 
talajvizet. Az alföldi csapadék csak a felső talajréteget vagy rétegeket nedvesíti 
át. Adásfél méternél csak ritkán hatol mélyebbre és teljes mennyiségét felhasz
nálja a növényzet, illetve elpárolog a talajból közvetlenül, vagy a növényzeten át. 
A természetes növénytakaró mutatja, hogy a csapadék a mi hőmérsékleti



viszonyaink mellett az Alföld legnagyobb részén csak fű- és ligetes bokor
vegetációt tud fenntartani, zárt erdőségek keletkezésére ez a csapadék 
kevés. Az Alföld ősi természetes növénytakarójában is csak mocsári, lápi 
erdők voltak, tehát ott alakult ki erdővegetáció, ahol a talajvíz közel volt 
a felszínhez és pótolta a felszíni csapadékot. A talajvízszint pedig egyes 
helyeken nem azért áll magasabban, mert több az eső, hanem azért, mert 
a felszínt felépítő rétegek jó kapcsolatot tartanak a nagyobb beszivárgást 
területekkel, vagy pedig a nyomás alatt álló vizet tároló mélyebb réte
gekkel.

Elképzelhető-e, hogy az Alföld nagy területén a talajvíz nagyrészt a 
peremeken beszivárgó és onnan a mélyebb szintek felé áramló csapadékból 
táplálkozzék? Elegendő-e ehhez a peremterületek csapadéka és elegendők-e 
azok a csatornák — közfelfogás szerint a folyóallúviumok —, amelyeken 
a peremi beszivárgó víz az Alföld felszíne alá bejuthat?

Alföldünk túlnyomó része a Tisza vízgyűjtőterületéhez tartozik. 
A talajvízgyűjtő terület nagyjából megegyezik a felszíni vízgyűjtővel, bár 
a Duna és a Duna alatti talajvizes rétegek valószínűleg nagyobb alföldi 
terület talajvizét szolgáltatják, mint amekkora a Duna közvetlen alföldi 
felszíni vízgyűjtője. A Tisza vízgyűjtő területe 157 000 km2. Ebből az 
alföldi rész kb. 65 000 km2.

A száraz Erdélyi medence belsejét s néhány apróbb katlant leszámítva, 
a Tisza vízgyűjtőterületéből kb. 85 000 km2 hegy- és dombvidék, s ezen 
az évi csapadék átlagos mennyisége 900 mm. Bár a felszíni lefolyás ebből 
a vízrajzi kimutatások szerint 250—300 mm-t elvisz (átlag 8—10 1/sec/km2 
fajlagos lefolyást számítva), még mindig több marad a beszivárgásra, mint 
az Alföld területén lehulló csapadék. A párolgási veszteség itt  jóval kisebb. 
A téli és nyári időszak hőmérséklete kb. 3—4 C°-kal alacsonyabb a hegy
vidékeken, mint az Alföldön, ami a párolgásban igen jelentős különbség. 
Emellett az Alföldön a lapos, agyagos, szikes, löszös felszínen lehulló csapa
dékot hosszú ideig fogyasztja a párolgás — úgyszólván addig, míg az egész 
el nem párolog. Néhány centiméter, legfeljebb néhány deciméter talajréteg 
nedvesedik át, hogy aztán az is megrepedezve újra kiszáradjon s elveszítse 
azt a vizet, amelyet a növényzet és a humuszos talaj rész meg nem kötött. 
A hegyvidékeken a csapadék gyorsan összegyűlik a mély völgyekben, 
a tömör kőzetek hasadékaiban, a laza anyagú allúviumokban, lejtőtörme
lékben, kavicsteraszokban. A párolgási veszteség kevés.

A hegyvidékről lefolyó csapadék sem vész el teljesen a beszivárgás 
számára. A folyómedrekbe befogadott víz onnan helyenként igen erősen 
táplálja a talajvizet, megszökik a mederből. Különösen árvizek alkalmával 
nagy a vízszökés. A Duna a Csallóközben és a pesti öböl alatt ad le sok 
vizet, a Tisza és mellékfolyói a Nyírség előtt és Bodrogközben adnak le 
sokat a mederbe egyszer már befogadott vízből.

A hegyvidéki csapadék mindenképpen elegendőnek látszik a nagy alföldi 
medence talajvizének pótlására. A növényzet felhasználása és a párolgás a 
talajból az Alföldön helyben lehullott csapadékon kívül a talajvízből 
évente 100—200 mm-nek megfelelő mennyiségnél többet semmiképpen nem
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vihet el. A Tisza vízgyűjtőterületén felszíni lefolyás után megmaradt hegy
vidéki csapadék 1/3—1/6 része elegendő az alföldi talajvízfogyás pót
lására.

A második kérdésre, hogy van-e elegendő közvetítő út a hegyvidéki 
leszivárgó csapadék lejutására az Alföld belsejébe, szintén igennel válaszol
hatunk. A hegyvidéki csapadékvíz nemcsak a folyóallúviumok csatornáin 
ju t le a feltöltött alföldi medence belsejébe, hanem a törmelékkúpokon és

14. kép. A Zala széles völgye Kehidánál. A völgy kavicsa nagy mennyiségű vizet
tárol és vezet délre. (Rónai A. felvétele.)

azokból kiágazó régi — ma eltemetett — medreken keresztül számtalan 
csatornán. Ezek a csatornák teljesen behálózzák az Alföld peremét és bel
sejét. Ezekhez járulnak a vízrekesztő rétegek járatai, hasadékai. A hegy
vidékeken befogadott csapadékvíz lejutását az Alföld mélyébe elősegítik 
a hasadékok, törésvonalak, vetők, amelyek a tömör kőzetekben és laza 
üledékekben egyaránt fellazult, a víz számára könnyen járható részeket és 
gyakorta víztároló szerkezeteket, csapdákat hoznak létre.

Az emberi fogyasztás által előállott talajvízhiány kicsiny töredéke 
annak, amit a növényzet és a párolgás elhasznál. Ennek pótlása a hegy
vidékek felől és az adott utakon könnyen elképzelhető.

Az egész Alföld százezer km2-nyi területén az emberi és háztartási 
célokra évente kiemelt talajvíz mennyiségét a mi területünkön mért talaj- 
vízkutak száma és igénybevétele alapján számítva maximálisan 200 millió 
m3-re tehetjük, az ipari és egyéb célokat szolgáló vízfogyasztással ezt 300 
millió m3-re kerekíthetjük (az ipari vízfogyasztást nagyrészt nem talaj-
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vízből fedezik). A Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó hegyvidéki terület kb. 
85 000 km2-én az évi 900 mm-es csapadékból 3—4 beszivárgó víz ele
gendő az egész alföldi mesterséges talajvízkiemelés pótlására, ha az veszte
ségmentesen szivárog le az Alföld belsejébe. Ennél a valóságban természete
sen lényegesen több szivároghat le.

4. A talajvíz vegyi jellege
A talajvíz tájanként mutatkozó vegyi jellegéről a begyűjtött talajvíz- 

minták vegyelemzésének adatai alapján az egyes tájak talajvízviszonyai
nak ismertetésénél röviden megemlékeztünk. Hátra van az ország egész 
alföldi és domb vidéki területének összefoglaló és összehasonlító ismerte
tése. A talajvízminőség az emberi fogyasztás szempontjából, a mezőgazdál
kodás és építkezés terén éppúgy fontos, mint ipari hasznosítás terén. Itt 
ezen túlmenően vizsgálnunk kell a talajvíz oldottanyag tartalm át és a víz 
vegyi jellegét a víz származásának és mozgásának meghatározása céljából is.

Lényeges különbség van tájaink talajvizének vegyi jellegében. Akár 
az ásványosodás fokát, akár a keménységet, akár az oldatokban uralkodó 
sók arányát nézzük, tisztán elkülönül a Dunántúl az Alföldtől, a Kisalföld 
a Dunántúl többi részétől, az Alföld pereme a központi fekvésű tájaktól. 
A Dunántúl általában a kevéssé ásványosodott, lágy talajvíz hazája. 
A talajvízben oldott összes anyag literenként néhány száz mg; csak kivé
telesen ér el 1000—2000 mg-os értéket. Ez elsősorban annak tulajdonít
ható, hogy a kavicsban mozgó víz kevés anyagot old. A szomszédos helyek 
talajvize mind az oldott sótartalom teljes súlyában, mind kémiai jellegben 
hasonlít egymáshoz. Az a meglepő változatosság, amit az Alföldön lépten- 
nyomon találunk, a Dunántúlon csak kivételesen jelentkezik. (Itt termé
szetesen mindig csak a síksági és alacsony domb vidéki tájakról van szó, 
a hegyvidékek az általános talajvíz-térképezés során végzett talajvíz- 
vizsgálatokból sajnos kimaradtak.)

A Kisalföld kavicsai, folyómenti allúviumai a Dunántúl kis sótömény
ségű, lágy vizeiből is kiemelkednek még kevesebb oldott anyagukkal. 
De a Kisalföld közepe, a Hanság iszapos, finomhomokos, tőzeges részei 
alföldies jellegű magot képeznek nagyobb oldott sómennyiséggel, nagyobb 
keménységgel, megnövekedett szulfátaránnyal.

Ahogy a Dunántúlról kelet felé haladva átlépjük a Dunát, a talajvíz 
vegyi összetételében határozott változást tapasztalunk. Míg a Dunántúlon 
nagyobb tájakon bátran beszélhettünk a «talajvíz» jellegéről, addig az 
Alföldön «talajvizek»-ről kell beszélnünk. Egymás közvetlen szomszédságá
ban igen eltérő jellegű, igen különböző sótartalmú vizet találunk és nagyobb 
«táj» kialakítása az egyező vegyi jellegű vízből alig lehetséges. A Dunántúl 
talajvize a folyóvölgyekben, kavicsallúviumokban gyorsan mozog, cserélő
dik, keveredik. Az alföldi talajvíz lassan mozog, finom homokban, iszap
ban, agyagban áll, ezek ásványi anyagát, főleg a függőleges vízszintinga- 
dozás folyamán, erősen oldja, és a víztartó anyagától, valamint a bepárlódás 
mértékétől függően különböző töménységet és helyi vegyi jelleget vesz fel.
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Általánosságban ez a nagyon változatos kép az Alföld belsejének 

jellemvonása. Amint a peremek felé haladunk, szelídül a kép. Az ásványo- 
sodás foka a peremektől az Alföld belseje felé nő. Kivétel ugyan gyakran 
akad, mégis a széleken 1000 mg körül jár az összes oldott sótartalom lite
renként, és kivételesek a többezer mg-ot meghaladó sótartalmú oldatok. 
Amint azonban leérünk a Jászságba, a Nagykunságba, a Körösök vidékére 
és a Dél-Tiszántúlra, a 4—5000 mgjl-es oldatok gyakorivá válnak, a talajvíz 
nagy területen «ásványvíz» jellegű, de kedvezőtlen értelemben. (Lásd a 
VII. sz. mellékletet.)

A talajvíz keménységéről és lúgosságáról szerkesztett átnézetes térképek 
a Dunántúl és Alföld közötti különbséget jól szemléltetik. Azt is, hogy az 
Alföld pereméről annak belseje felé a keménység, illetve lúgosság hogyan 
nő. Sajnos, a víz kis területeken fellépő igen különböző jellegét kisméretű 
térképeken ábrázolni nem lehet. Ezért ezek a térképek csak elnagyolt tájé
koztatást nyújtanak. Az eddig összegyűjtött adatokból az is kitűnik, hogy 
a gyűjtött talajvízminták száma kevés. Sokkal több vízmintát kell venni 
sűrűbb hálózatban ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani 
egyes tájaink talajvizének vegyi jellemvonásairól.

A 87, 88, és 89. ábrán bemutatott átnézetes térképek számot adnak 
a legfontosabb oldott anyagok: a nátrium, szulfát, klór ionjainak súlyará
nyáról, 1100 talajvízminta elemzése alapján, amelyeknek kis számuk mel
lett az ad nagyobb fontosságot, hogy nemcsak községi kutakból származ
nak, hanem az egész országterületet behálózó külterületi kutakból is. 
Az adatok értékét emeli az elemzések egyöntetűsége és pontossága, ami a 
Földtani Intézet vegyi laboratóriumának és személy szerint Sarló K árolv  
fő vegyésznek érdeme.

A talajvíznek a peremektől az Alföld közepe felé fokozódó ásványoso- 
dása vagy azt jelzi, hogy a peremekről a mélybe leáramló víz sótartalma 
gyarapszik, útján mind több oldott anyagra tesz szert, vagy azt, hogy a 
bepárlódás nagyobb az Alföld közepe táján a nagyobb nyári hőmérséklet, a 
lassúbb talajvízáramlás és a felszínhez közeli víztükör miatt.

A térképek tanulmányozása felveti azt a gondolatot is, hátha távolabb
ról hozza a talajvíz az oldott anyagot, vagy szerkezeti okokkal függ össze 
egyes területfoltok vizének nátriumban, kloridban való különleges gazdag
sága. A különlegesen nagy és különlegesen csekély szulfáttartalom egymás 
melletti fellépése is tanulmányozásra érdemes foltokat, vonalakat ad. 
Az alföldi talajvíz és mélyebb vízszintek elemzése és vizsgálata terén mind 
tudományos, mind gyakorlati szempontból igen sok még a tennivalónk.

Foglalkoznunk kell itt a talajvízelemzések eredményeinek térképi 
ábrázolásával, annak elvi és gyakorlati nehézségeivel.

A talajvíz vegyi jellegének térképi ábrázolása olyan feladat, amely az 
utóbbi évtizedekben sokat foglalkoztatta a vegyészeket, geológusokat. 
Nálunk D a lm a d y  Z., Maucha  R ., P áter  J., T e l e g d i-R oth K ., Szádeczk y  
K ardo ss  E., T ömör J., V itális S., Csu r y  I. foglalkoztak az utóbbi idő
ben ezzel a kérdéssel (23, 94, 110, 157, 162, 165). A külföldi kutatók közül 
12* —  3/7 s
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P almer  Н. S., H arrasow itz  H., V e r n a d sz k ij  V. I., P roklovszkij V. A. 
osztályozása és grafikus ábrázolási módszerei terjedtek el (115, 162). 
A feladat egyik része az osztályozás, másik része az ábrázolás. Az ábrázo
lásnál még külön szempont nagy területek vizeinek feldolgozásánál, hogy 
ne csak grafikus összehasonlításra adjon módot, hanem térképen ábrázol
ható s így a vízfajták egymásmellettisége, területi elterjedése is figyelem
mel kísérhető legyen.

Ahogy az elemzéseknél újabban nem az oldott sókat, hanem alkotó
részeik, a kationok és anionok mg/1 súlyát, illetve ezek egyenértékszázalé- 
kát adják meg, úgy a térképi ábrázolásban is elterjedtek a «szulfát»-térké- 
pek, «klorid»-térképek, «nátrium»-térképek, «nitrát»-térképek stb. Ezek 
könnyen szerkeszthetők és jó áttekintést adnak. Mégsem kielégítőek. 
Egyrészt más és más térbeli képet és súlypontokat kapunk, ha az egyes 
ionok abszolút súlyát, vagy azoknak a többi ionhoz mért egyenérték- 
százalékát ábrázoljuk. Nagy abszolút értékek eltörpülhetnek más ionok 
még nagyobb értékei mellett. Az Alföldön gyakori jelenség, hogy a nátrium, 
a szulfát, a klór ionjainak stb. legnagyobb mennyiségei nem azokon a terü
leteken jelentkeznek, ahol a vizekben a legnagyobb egyenérték-százalék- 
arányt képviselik. Az egy-egy kationos vagy anionos ábrázolásnál is meg 
kell oldani az abszolút súly és az egyenértékarány együttes szerepeltetését.

Bármennyire részeire bontjuk is szét az elemzési képet, a területi 
ábrázolásnál törekedni kell az összkép megjelenítésére is. Éppen, mert 
széttagoltuk az oldott sókat, az ábrázolásnak az újraösszefogást is meg 
kell oldania, ez éppen a lényege. Enélkül területi értékelést adni nem 
tudunk. A földtani szemlélet pedig elsősorban területi azonosítást és szét
választást kíván.

A teljes elemzési kép ábrázolását szolgálja a csillagdiagram, amelyet 
D a lm a d y , Ma u c h a , Csu r y  alkalmazott a magyar vízkémiában, s amely
nek egy újabb változatát alkalmaztuk mi is részletes térképeinken. A kiin
dulási alap az, hogy egy-egy kör különböző irányú sugaraira visszük fel 
a vízben talált ionok súlyát vagy Than-féle egyenérték-százalékát. A sugár 
iránya különbözteti meg az egyes ionokat, a sugárhosszúság arányos a 
kifejezendő mennyiséggel. A körből tetszés szerinti számban indíthatunk 
sugarakat, de 4—6—8 legfontosabb alkatrész ábrázolása a leggyakoribb. 
Az is szokássá vált, hogy a kationokat a kör egyik oldalára, az anionokat 
a másik oldalára helyezzük. A különböző hosszúságú sugárvégeket össze
kötve különböző szabálytalan csillagformát kapunk s ezek a formák egy
mással jól összehasonlíthatók.

Az ábrázolási módszer tökéletesítése, amikor nem a sugár hosszú
ságával, hanem a sugárra írt mértani idom területével fejezzük ki az ionok 
súlyarányát. Az egymástól nagyon elütő méretek területtel kifejezve nem 
húzzák szét mértéktelenül a csillagot. A sugárra írt legegyszerűbb idom a 
derékszögű háromszög. Ezt fogadtuk el a mi ábrázolásunknál. A három
szögek területe egymással a legjobban összehasonlítható.

A csillagdiagram általában egyenértékszázalékot fejez ki. A különböző 
töménységű vizek az eddigi alkalmazásban azonos nagyságú ábrát kaptak.
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Ha a kiindulási köröket nagyságra arányossá tesszük az összes oldott só 
súlyával, akkor a különböző töménységű oldatok egymástól jól elütnek, 
a túlsúlyban levő ionok a kis és nagy körökből egyenlő arányban ugranak 
ki, tehát a vizek jellege összehasonlítható, az azonos jellegű vizek diagram
jai alakra azonosak. így viszont az ionok abszolút súlya is kifejezést nyer, 
és az ionok nemcsak egy-egy körön belül lesznek mennyiségre nézve össze
hasonlíthatók, hanem a különböző körök azonos ionjai egymásközt is.

A Földtani Intézetben készült talajvízelemzések feldolgozásánál a 
részletes adatok térképeinél a csillagábrák kiindulási köreit területre ará
nyossá tettük a víz összes oldottanyag tartalmával. így ábránkról az 
egyes ionok abszolút súlya és egyenértékszázalék aránya egyaránt leolvas
ható. A kört 8 cikkre osztottuk, 4 kation és 4 anion ábrázolására és a kör
cikkekbe írt derékszögű háromszögek területével fejeztük ki azok súlyát 
és arányát. (VII. sz. melléklet.)

Ezzel az ábrázolási módszerrel majdnem teljesen megegyezik az a 
V itális S. által ajánlott és alkalmazott legegyszerűbb módszer, amely 
két szembeállított félkör körcikkeivel ábrázolja az anionokat és kationokat. 
Ha a félköröket területre arányossá tesszük az oldatok töménységével, 
vagyis az összes oldott anyag súlyával, akkor majdnem pontosan azonos 
ábrákat kapunk, csak háromszögek helyett körcikkeket. Egy-egy körön 
belüli összehasonlításnál a V itális  S.-féle ábrázolás kétségtelenül egysze
rűbb és jobb. Több ábra egymásközti összehasonlításánál a különböző 
sugárhosszú és különböző szögnyílású körcikkek területének helyes érzé
kelése talán kissé nehezebb, mint az egyenlőszárú, tehát hegyesszögeikben 
is egybevágó derékszögű háromszögeké. Egyébként a kétféle ábrázolás 
ugyanazokat az igényeket elégíti ki.

A Földtani Intézet által gyűjtött és elemzett talajvízminták vizsgá
lati eredményeinek ilyen részletes térképi ábrázolását az ország alföldi és 
dombvidéki területeiről a Földtani Intézet 1951., 1952., 1953., 1954. évi 
Jelentéseiben közreadtuk. Egyes helyeken, ahol bántó hiányaink voltak, 
felhasználtuk a MÁV-kutak vízelemzéseit is térképeink teljesebbé tételére.

Az általános tájékoztatásra igen alkalmasak azok a kismértékű tér
képek, amelyeken az egyes kationokat vagy anionokat szerepeltetjük. Ezek 
közül különösen fontos a szulfát- és klorid-térkép.

A talajvíz szulfáttartalma, ha a szulfát-ionok súlya a 800—900 mg/l-t 
meghaladja, káros kihatással van az építkezések alapozási munkálatainál 
a betonra. Ilyen magas szulfátarányt a Dunántúl dombvidékein és a Kis
alföldön nem találunk a talajvízben. Csak egyes ipari tájak környékén 
kerül sok szulfát a talajvízbe. A Duna—Tisza közén sincs a talajvízben 
nagy szulfáttartalom. Ellenben a Tiszántúl nem egy helyén találunk 
kiugró értéket (Berettyó-vidéke és a Sárrétek, Körösök-mente és a Tisza 
mentén néhány területfolt).

A nátriumklorid-tartalmat a mélységi fosszilis tengervíz jellemzőjé
nek tartjuk. Sok helyen kerülhet felszíni szennyeződés folytán (pl. trágyalé
vel) nátriumklorid a talajvízbe, de a Tiszántúlon mélyből migráló víz is 
fokozhatja a konyhasótartalmat. Összefoglaló térképeink a nátriumtartalom
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regionális elterjedését mutatják a Tiszántúl nagy részén és a Duna—Tisza 
közének árterein. Ez a nátrium hidrokarbonáttal kapcsolódik és szikes-

90. ábra. Vízkémiai adatok összehasonlító ábrázolása

szódás talajvizet jelent. Kloriddal társulva csak egyes foltokon találjuk 
a nátriumot. Ezeket a klorid-térkép főleg a Tiszántúlon jelzi.

A vízelemzési térképek m utatják az alföldi talajvizek sótartalomban



1 S 6

való rendkívüli változatosságát. Akár abszolút súlyra, akár egyenérték- 
százalékra nézve vizsgáljuk az adatokat, kimagasló nagy és rendkívül kis 
értékek gyakran kerülnek egymás mellé. E változatosságra példának 
bemutatjuk a Tiszántúl egy kicsiny területfoltját Békéscsaba közelében.

1955 nyarán a Földtani Intézet egy térképező csoportja részletes víz
földtani vizsgálatot folytatott Újkígyós község közelében. 25 km2 terüle
ten 237 kútban és 126 fúrásban figyelték meg a talajvíz szintjét, annak 
ingadozását, rétegtani helyét és 81 kútban a víz minőségét is. 21 kútban 
többszöri vízelemzést hajtottak végre. Az 5—50 m mély fúrásokban a 
II — III. talajvízből is vettek mintákat. A vízelemzések eredményeit egy 
szelvényben a 91. ábra mutatja be.
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A mintaterület a Körösvidék fiatal süllyedéke és a békési lösztábla 

szélén fekszik; folyami homok, infúziós lösz, szikes lösziszap és ezeknek 
átmeneti képződményei takarják. Keleten nagy szikes legelő terül el, 
nyugaton homokdombok, a terület közepét homokos és agyagos lösz fedi.

A vizminiavéfel  helyének köre arányos nagyságú a viz szul íáf farfalmával  m^. l i terben.

•  0 * 900 m g /l.  •  900-1500 m g / l.  •  1500-3000 m g / l  @  3000-8000 m g / l.  Ä 6 0 0 0 - 1 2 0 0 0  m g/l.

02. ábra. A talajvíz szu lfáttartalm a Szabadkígyós körül.
Jelm agyarázat: 1) 0—20 Than-féle egvenértékszázalék

2 )  2 0 — 4 0  « *■ «
3) 40— 60 « «
4) 60— 80 « «
5) 80— 100 « «

A talajvíz általában lúgos. A lúgosság foka 30—32-t is elér. De 
a szik alatt találjuk a leglúgosabb vizet, hanem a szik szélén és a homok
vonulatok között. A kalciumtartalom a talajvízben igen kevés mindenfelé. 
A magnéziumtartalom mindenütt magasabb. Feltűnő ez, mert a víztartó 
réteg anyaga és 10 m-ig a rétegsor erősen mésztartalmú. A kalciumhidro- 
karbonát ugyanis többoldalú megfigyelések szerint lefelé koncentrálódik. 
Uralkodik az oldatokban a NaHC03. A nátriumionok egyenértékszázaléka



188
a szikes szélein, azoknak a medreknek a kísérő dombvonulataiban, amelyek 
a felszínt feltöltötték, a legnagyobb. Egyes helyeken a Na Than-féle 
egyenértékszázaléka 90—97%-ra is emelkedik. Ugyanakkor vannak elem
zéseink, ahol 30% körüli értékű. Abszolút súlyban is eléri a Na a 2000—3000 
mg/1-t, de vannak 500 mg/l-en aluli értékek is. Ez utóbbiak a homokterület 
magasabb részére jellemzők, a legnagyobb abszolút súlyok a homok és 
szikes közötti löszös térszínre. Nem kevés a klorid sem a vizekben. Ez is 
a szikes szélein jelentkezik és 42% egyenértékarányig nő. Több helyen 
abszolút súlyra is nagy klórion-tartalmat kapunk; 1000—2000 mg/1 is 
előfordul. Legtöbbször sűrűbben lakott hely közelében jelentkeznek a 
nagyobb értékek s így felszíni szennyeződésnek is tarthatjuk. A szulfát
tartalom különlegesen nagy arányokat ér el a mintaterületen. Egyenérték- 
ben 80—86%-ig, abszolút súlyban 12 500 mg/l-ig emelkedik. Közvetlen 
egymás melletti kutakban igen különböző arányokat és súlyt képvisel. 
Ez a térképünk m utatja leginkább, mennyire nem megbízhatók az országos 
átnézetes talajvízkémiai térképek, amelyeket néhány ezer adat alapján 
szerkesztünk. 30—40 mg/l-es szulfátértékek váltakoznak 5—6000 mg-os, 
sőt 9—12 000 mg/l-es értékekkel, 10—20% Than-féle egyenérték 80—86%- 
kal. Mindez néhány km2 területen, és az egymástól erősen elütő értékek 
nem kivételesen fordulnak elő területileg sem, hanem ez a különbözőség 
a rendszeres.

*

к



IV. STATISZTIKAI ÖSSZEFOGLALÁS A KUTAKRÓL

1. Kútsűrííség, kútmélység, vízbőség
A térképezett 334 db sík- és dombvidéki 25 000-es lapon a kutak 

összeírása során 1 030 042 ásott talaj vízkutat és 15 965 fúrt- és artézi 
kutat találtunk. Az összeírt kutak adatairól adjuk az összefoglalást. El
maradt a térképezés 22 lapon és az ásott kutak ritkasága miatt nem is 
terveztünk talajvíztérképezést 36 hegyvidéki lap területén. Az eddig 
számbavett kutak tájankinti eloszlása alapján a hiányzó 16% térképezet- 
len terület kútjainak számát is meg lehet becsülni.

A Dunántúlon kihagyott hegyvidék területére a szomszédos terüle
tekkel való összehasonlítás alapján kb. 16 000 talajvízkutat számíthatunk; 
Budapest környékére 34 000 kutat, az északi hegyvidék 36 lapjára 50 000 
kutat, a Tiszántúl hátralevő térképlapjaira 30 000 kutat. Összesen 130 000 
talajvízkút lehet olyan területeken, amelyek valamilyen oknál fogva eddig 
nem kerültek térképezésre.

Az ország összes ásott talajvízkút jártak számát tehát az 1950—55-ös 
években 1 160 000-re lehet tenni. Egy km2 területre átlagosan 12—13 
kút jut.

A számbavett 1 030 000 ásott kútnak nem minden adata áll rendelke
zésre. Sok kút akadt, mely valamilyen oknál fogva nem volt mérhető. 
Voltak a mérés idejében hozzáférhetetlen kutak, rombadőlt vagy kiszáradt 
kutak, ez utóbbiaknak tehát vízhőmérséklet, vízszint és vízoszlop adata 
nincs; voltak fertőzött kutak, amelyekbe a mérőszalagot — a többi kút 
megfertőzésének veszélye miatt — leengedni nem lehetett, ezeknek mély
ségadata nincs; voltak teljesen zárt kutak, amelyeknek vízszintjét és mély
ségét nem lehetett megmérni, viszont vízhőmérsékletadatunk van róluk 
stb. A mért vízszintek száma tehát nem azonos a mért kútmélységekével, 
vagy a mért vízhőmérsékletekkel. Minden kategóriában van méretlen kút, 
de ezek nem fedik egymást.

Az 1 030 042 ásott kútból 774 260 volt városok és községek belterüle
tén, 255 782 pedig külterületen: szőlőkben, kertekben, legelőkön, erdők
ben, tanyákon szétszórva. A belterületi és külterületi kutak aránya a tele
pülések szétszórtságára is jellemző. A külterületi kutak nagyobb száma 
és egyenletes szétszórtsága igen kedvező az összefüggő talajvízszint- 
térképek szerkesztésénél. Ezért is tudunk az Alföldön megbízható és rész-
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letes térképet szerkeszteni, míg a zárt településű helyeken, csak a községek 
belterületére vannak részletes adataink.

Statisztikai áttekintés érdekében az ország területét és a térképlapo
kat táji csoportokba osztottuk. 27 csoportot alakítottunk ki, figyelembe 
véve a nagy természetes tájakat, a domborzatot, vízrajzot, de az elhatá
rolásokat a térképlapok vonalhatárain vezettük.

93. ábra. A kutakról feldolgozott statisztikai anyag területbeosztása

A bel- és külterületi kutak megoszlását és a kútsűrűséget tájanként 
a 8. sz. táblázat foglalja össze.

A belterületi kutaknak mélységkategóriánként, vízbőség, vízszint- 
mélység és vízhőmérséklet szerint való részletes statisztikai feldolgozásától 
eltekintettünk, mert a háromnegyedmillió kútra vonatkozó közel 3 millió 
adat feldolgozása óriási munkát igényelt volna. Az eredmények pedig 
— bár egyébként fontosak és érdekesek lennének — földtani szempontból 
és az országos talajvíztérképezés szempontjából kisebb jelentőségűek a 
számra jóval kevesebb külterületi kút adatánál. A belterületi kutak 
ugyanis aránylag kicsiny területfoltokon adnak csak felvilágosítást a talaj
víz viszony okról, a külterületiek azonban — különösen az Alföldön — 
behálózzák az egész területet.

A továbbiakban a külterületi kutak adatainak táji összesítését adjuk.
Az ásott kutak átlagos mélységének ismerete mind gyakorlati, mind 

tudományos szempontból fontos. A kútmélység kijelöli azt a mélységet, 
amennyire egyes tájakon a talajvíz biztonságos eléréséhez le kell hatol
nunk. Rendszerint az első víztartó alatti záróréteget. Egyúttal — 
rendes körülmények között, főleg nyomás alatt nem álló, szabadtükrű



8. táblázat



A külterületi tcilajvízkutak

talajvíznél — kijelöli a függőleges vízszintingadozás alsó határát. 
Olyan területeken, ahol a talajvíz kavicsban van és utánpótlása gyors, 
a vízszint ingadozása kicsiny, a kutakat nem mélyítik le a talajvíz
szint alá nagyobb mélységre. (Pl. Kisalföld, hegyperemek kavicsteraszai, 
északi Dunavölgy, Szatmári síkság.) A Duna—Tisza közti Hátságon, a 
Jászság és a Tiszántúl egyes helyein a talajvíz finom folyós homokban áll. 
A víztartó rétegek rendszerint nem vastagok, vízutánpótlásuk lassú és 
gyenge. Ilyen helyeken a kutakat lemélyítik az első záró (iszap, agyag) 
rétegig. A Tiszántúl jó részén a talajvíz még finomabb üledékben, homokos 
iszapban áll és szintjének sokévi ingadozása nagy. Ilyen helyeken mély 
kutakat kell építeni, hogy a beszivárgási felület nagy legyen és kis talajvíz
állás esetében is adjon vizet. Azonban rendszerint éppen ezeken a területe
ken a talajvíz nyomás alatt áll és a mély kútban az elért víz egy-két métert



— néha többet is — emelkedik. Ezekben a kutakban a vízszint és a kútfe- 
nék között nagyobb különbség van és állandóan nagy vízoszlop áll bennük. 
Mondhatjuk azt is, hogy ilyen helyeken nincs talajvíz, csak nyomás alatt 
álló rétegvíz. Különleges helyzetben vannak az alföldperem kútjai, ahol 
a víztartó réteg egyes helyeken vastag és erősen lejt a síkság felé, a táp
láló területek közel vannak és erőteljes a vízáramlás. Ezekben a kutakban 
a vízszint ingadozása néha 10 méternél nagyobb.

A mért vízszintadatok és a kutakban mért vízoszlopmagasságok változó 
értékek. Olyan részletes statisztikai feldolgozást és tárgyalást nem érdemel
nek, mint a kútmélység-adatok. A vízszintmélységek tekintetében a tér
képi feldolgozás az egyedül helyes és kielégítő módszer. A vízoszlopadatok- 
kal azonban foglalkozni kell, mert valamelyes következtetés a kutak víz- 
bőségére nézve — fenntartások mellett — kiolvashatók belőlük. Bár a víz-
13  F öld tan i In t. É vk . X L V I. k. 1. f. — 5 / l  S
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játék alakulása szerint a kutakban változóan több vagy kevesebb víz áll 
és a különbségek sok esetben tetemesek lehetnek, mégis egy-egy terület 
többszáz vagy többezer kevésvizű kútja és más területek ugyancsak nagy
számú bővizű kútja összehasonlításra adnak lehetőséget.

Az alábbi statisztika a nyári kis talajvízállás-értékeit tünteti fel, 
mert a térképezés nagyrészt a nyári hónapokban történt. A vízoszlopok 
elbírálásánál és az adatok területi összehasonlításánál figyelembe kell venni 
a kutak mélységéről mondottakat.

2. A talajvíz hőmérséklete

A talajvíz hőmérsékletére összegyűjtött sok százezernyi adat csak 
statisztikus feldolgozást nyert. A felszínközeli talajvíz nemcsak évszakok 
szerint, de naponta is elég széles határok között változtatja hőmérsékletét, 
tehát a különböző időpontokban mért adatok térképi feldolgozása nem 
indokolt. A kútvíz hőmérsékletét befolyásolja a kút- és vízszint mélysége, 
a kút vízbősége, a kút helyzete a nap besugárzásával szemben, a víztartó 
és a felszínt felépítő képződmények anyaga, a felszíni növényzet, a kút 
kiképzése stb. A kutak térképezésekor végzett hőmérsékletmérések álta
lános tájékozódást kívántak csak nyújtani és a különlegesen langyos vagy 
meleg vizekre figyelemfelhívásnál többet nem vártunk tőlük.

A mért talajvízkutak vizének hőmérséklete 6—18° között váltakozik. 
A 15 C°-on felüli hőmérséklet — egészen kevés kivételtől eltekintve — 
nem származhatik felszíni felmelegedésből. Ezeknél a talajvíznek mélyebb 
víztartókkal való közvetlenebb kapcsolatát kell feltételeznünk. A leggya
koribb hőmérséklet a nyári térképezési idő alatt 10—13 C°. Az egészen kis 
hőmérsékletek rendszerint sekély kopolyakutak vizének tavaszi korareggeli 
hőmérsékletét mutatják. Mély agyagtalajban a nyári talajvízhőmérséklet 
2—3 C°-kal alacsonyabb, mint a homok- és lösztalajban.

Az átlagosnál nagyobb hőmérsékletet többfelé is gyakran mértek. 
A sekély kutakban ezt a felszíni felmelegedés idézi elő. Mélyebb kutakban 
az első talajvízszint mélyebb rétegvízzel keveredik. A területre általában 
jellemző középhőmérséklettől néhány fokkal eltérő melegebb vizek néhol 
szerkezeti vonalak mentén jelentkeznek. Ilyent észleltünk a Nyírség keleti 
peremén, ilyen sejthető a Tisza vonala mentén több helyen.

Táji különbségek is jelentkeznek a talajvízhőmérsékletben, ami egy
részt a földrajzi helyzetből (éghajlati tájak és domborzat), másrészt a talaj
víz különböző mélységéből adódik. Eltekintve a különleges helyi körülmé
nyek hatásától, azt találjuk, hogy a nyugati határszél hegy- és domb vi
déki területein a talajvíz hőmérsékletének leggyakoribb értéke nyáron 
10 C°. Délebbre, Vas és Zala megyében az emelkedettebb nyugati 
határszéli vidéken a talajvíz nyári hőmérséklete leggyakrabban 11 C°. 
Ugyanakkor a Kisalföld lapályos részein a leggyakoribb nyári hőmérséklet 
13 C°. A Dunántúl középső részén, a Bakonyhegység körül, a leggyakoribb 
értékek széthúzódnak: 10—11 —12 C° hőmérsékletű vizeket közel egyenlő 
arányban találunk, aszerint, hogy a kút a hegylábakon, vagy a síkságon, 
1 3 *  —  5 / 1  s



a vízszint mélyen vagy a felszínhez közelebb van. Zala keleti részén és 
Somogybán kora nyáron volt a mérés. A leggyakoribb talajvízhőmérsék
letet 10—11 C°-nak mérték. I tt  általában mélyebb kutak vannak, az évi 
vízhőmérséklet-ingadozás kisebb, mint az alföldi sekély talajvízű tájakon. 
Az összehasonlítható nyári vízhőmérséklet leggyakoribb értékét 11 C°-nak 
vehetjük, ami egyezik a semleges öv évi közepes hőmérsékletével.

A Dunántúl keleti szélén és az északi hegyvidéken igen változatos 
a talajvíz hőmérséklete és kiugró értékcsoport nincs. 10—14 C°-ig válta
koznak a leggyakoribb értékek. Fejér és Tolna megyében 12 C°, Baranyá
ban 13 C° a leggyakoribb nyári talajvízhőmérséklet.

Budapesttől keletre, a Tápió dombvidékén elég hűvös talajvizeket 
mértek nyáron is. 9—10—11 C° a leggyakoribb érték. A Jászság mély 
kútjaiban 12—13 C° hőmérsékletű, a Mátra és bükkalji Mezőségen hűvö
sebb, 11 C° körüli a víz.

A Duna—Tisza közén a dunamenti alluviális síkon a leggyakoribb 
nyári talajvízhőmérséklet 12—13 C°. A Duna—Tisza közi Hátság felszín
közeli talajvizeinél a magas homokterületeken 14—15 C°-ra emelkedik fel 
a hőmérséklet. (Természetesen itt mindig a leggyakoribb hőmérsékletről 
van szó, nem kirívó szélsőséges értékekről, amelyek 18 C°-ot is elérhetnek.) 
A mélyebb kutak vize 11 — 13 C°-os. A Tisza völgyében 12—13 C° a leg
gyakoribb nyári hőmérséklet. Ezek az adatok jól egyeznek az évi közepes 
hőmérséklettel. Az apró eltéréseket a talajvízszint mélysége és a víztartó 
anyaga magyarázza.

A Tiszántúl északi felén a nyírségi sekély kutak vizének hőmérséklete 
erősen ingadozik az időjárás szerint. Tavasszal 8—9 C°, nyár végén 13—14 
C° a leggyakoribb hőmérséklet. A hajdúsági mély kutakban állandóan 
10—12 C° körül mérünk. A hortobágyi kutak vizének hőmérséklete is 
9—13 C° között ingadozik nyár elejétől végéig. Dél-Tiszántúlon 11 —12 C° 
a leggyakoribb talajvízhőmérséklet.

A tavaszi és őszi talajvízhőmérséklet között a legtöbb kútnál ország
szerte 4—5 C°-os ingadozást találunk. Erre a különböző időpontokban mért, 
azonos helyzetű kutak nagy számának leggyakoribb vízhőmérsékleti érté
kéből következtethetünk. Ez az ingadozás a 3—4 m-es leggyakoribb víz
szintekre vonatkozik.

Megkíséreltük az egy-egy területen talált feltűnőbb melegvizű kutak 
helyét térképezni. Minthogy a mérések végrehajtásánál évente használt 
60—80 hőmérőnek a terepmunka ideje alatt bekövetkezett pontatlanságá
val számolni kell, nehéz elkülöníteni ezeket a kutakat, hiszen e fiatal, laza 
üledékekkel vastagon feltöltött területen a mélységi víz migrációja csak 
egy-két, vagy legfeljebb néhány fokos hőmérséklet-emelkedést (esetleg 
csökkenést) idézhet elő a kutak vizében. Ilyen felmelegedést (vagy lehűlést) 
pedig külső környezetbeli okok és a hibás hőmérők is előidézhetnek. így 
egyértelmű és megbízható térképet szerkeszteni nem lehetett. De érdemes 
annyit megemlíteni, hogy a környezetüknél 2—3 fokkal melegebb vizű 
kutak kisebb-nagyobb foltjai végigkísérik az Alföldön a Tisza vonalát a 
folyó mindkét partján; megtaláljuk őket a Hajdúság közepén, Hajdúdorog
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és Hajdúhadház között; a Nyírség déli peremén: Debrecen, Nyírbéltek 
táján; a Körösök vonalától északra: Ivomádi—Polcsaj—Biharnagyba- 
jom—Bucsa—Püspökladány—Törökszentmiklós táján; Békéscsaba körül 
és tőle délre, valamint Mezőhegyes körül. A Duna—Tisza közén ilyen rész
letes feldolgozást nem végeztünk.

229 387 külterületi ásott kút mért vízhőmérsékletének alább közölt 
táblázata áttekintést ad az egész térképezett területen feltárt talajvíz 
hőmérsékletéről.

Artézi kutak

A kútkataszter kiterjeszkedett az artézi kutak számbavételére is, 
A kutak helyét térképezték és a helyszínen begyűjthető adataikat fel
jegyezték anélkül, hogy a kutak mélysége, a furat kiképzése, a kút műszaki 
leírása, a vízszolgáltatás és vízminőség tekintetében részletesebb vizsgá
latba bocsátkozhattak volna. Az artézi kutak szakszerű kataszterbe vétele 
a Földtani Intézet egy másik csoportjának feladata volt. A talajvízkutak 
összeírói csak a teljesség és ellenőrzés érdekében vették fel jegyzeteikbe 
és térképükre az artézi kutakat is.

Az összeírás a térképezett területen lő 695 artézi kutat talált. Ez a szám 
kevesebb, mint amit az előzetes becslések alapján várhattunk. E becslések, 
amelyek már régen 20 000 artézi kútról beszéltek, talán kissé túlzottak vol
tak. Az is lehet azonban, hogy az ásott kutak kataszterében néhány olyan 
gémes kút, amelyet továbbfúrással artézi kúttá képeztek ki, a talajvíz
kutak kategóriájába került. A kihagyott hegyvidéki területeken kevés az 
artézi kút; Budapest körül már a fúrt kutak sűrűbb hálózatával számol
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hatunk és sok mélyfúrású artézi kút van a Tiszántúl térképezésre nem 
került területén. Az ország összes artézi kútjának számát a terület 84%-áról 
begyűjtött adatok és a maradék terület becslése alapján az 1950—54. esz
tendőkben 18 000-re tehetjük.

A mélyebb furatú artézi kutakról gyűjtött adatok részletesebb fel
dolgozásra nem kerültek, mert ezekről külön adatgyűjtés és feldolgozás 
készül. A talajvízkutak térképezése során történt számbavételük csak 
kiegészítő jellegű volt. A rendelkezésre álló adatokból mégis érdemesnek 
látszik néhányat leközölni. A fúrt kutak egy részét a lakosság artézi kút
nak nevezi, más részét nem. Nincs tiszta határ azonban, amelynél el lehetne 
választani a kismélységü fúrt kutakat a rendszerint nagyobb mélységű 
és erősebb nyomású vizet szolgáltató artézi kutaktól. Többhelyt a kifolyó 
vizet adó, szabadon folyó kút az «artézi-kút», de sokhelyt szivattyús kuta
kat is artézi kútnak mondanak. A nemzetközi szakirodalom szubartézi 
kutaknak nevezi a nem kifolyó vizet szolgáltató mélyfuratú kutakat. 
Többször találkozunk azonban negatív artézi kút elnevezéssel is. Alább 
együtt adjuk nagyobb tájanként a fúrt és Northon-kutak számát és 
eloszlását.

Az artézi kutak hazája az Alföld. I tt  van leginkább szükség arra, hogy 
a kevés és rossz talajvíz helyett mélyebb víztartó rétegeket nyissanak meg. 
A Dunántúlon csak minden 13 km2 területre esik egy-egy fúrt kút, az 
Alföldön minden 3—4 km2-re.

Országosan minden 5 lan2 területre jut átlagosan egy-egy artézi kút. 
Ezeknek a kutaknak a mélységét csak kevés helyen tudtuk a helyszínen 
megállapítani. A mélységi adattal bíró kutakból arra következtethetünk, 
hogy a Kisalföldön a fúrt kutak zöme 20 m-nél sekélyebb mélységből 
kapja vizét (134 ismert mélységű kútból 115). A mélyebb kutak leggyako
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ribb mélysége 50—100 m. Igen sok a kismélységű fúrt kút a Dunántúl 
középső részén.

Az Alföldön nemcsak a kutak száma és sűrűsége nagyobb, hanem 
mélységük is. Ennek valószínű oka a könnyű fúrhatóság, a kifolyó vízért való 
hajsza és talán az is, hogy a vízzel telt durvább szemcséjű üledékek amedence 
közepén mélyebben vannak. A Duna—Tisza közén a leggyakoribb fúrási 
mélység két mélységosztályt emel ki, az 50 m alattit és a 200—300 m 
közöttit. Az Alföld északi peremén jóval sekélyebbek a kutak. A Tiszán
túlon igen változatos a terület s változó az artézi kutak mélységeloszlása 
is. Két mélységkategória szerepel itt is legnagyobb súllyal, a 20 m-nél 
kisebb mélységű és az 50—100 m-es mélységű kutaké. Ezt főleg a nyírségi 
kismélységű kutak és a Tiszántúl középső részein, a Körösök vidékének kis 
és közepes mélységű kútjai okozzák. A Tisza—Maros—Körös közén a leg
gyakoribb mélység a 200 m.



V. TOVÁBBI FELADATOK A TALAJVÍZFELTÁRÁS TERÉN

1. A felszínközeli rétegvíz és összefüggése a talajvízzel
Alföldünk nagy részén a talajvíz vagy kevés, vagy rosszminőségű és 

ezért mindenfelé igyekeznek további mélyebb víztartó rétegeket feltárni 
és hasznosítani. Ezeket a mélyebb vízemeleteket vízrekesztő rétegek 
választják el a talajvíztől, de e rétegek a holocén és pleisztocén üledéksor
ban nem folytatólagosan összefüggőek, hanem lencsés kifejlődésűek s így 
a talajvizet tartó rétegek az űn. felszínközeli «rétegvizet» tartó rétegektől 
tisztán el nem választhatók. Helyileg beszélhetünk 1., 2., 3. . . . stb. víz
tartó rétegről (vízemeletről), s ezeknek az egy-egy helyen feltárt víztartók
nak a vize különböző lehet minőség, utánpótlás, bőség tekintetében. A nyu
galmi vízszint is különböző lehet, bár e tekintetben a legtöbb észlelési 
helyen egymáshoz közeli értéket kapnak. Nagyobb területeken, tájakon 
azonban nem tudjuk az 1., 2. . . . stb. víztartó réteg határát megvonni, 
mert ezek egymással érintkeznek és összefüggő nagy rendszert adnak.

A különböző vízminőség helyi körülmények hatására alakul ki. Függ 
a víztartó anyagától és szemcseösszetételétől, függ a vízmozgás útjától és 
gyorsaságától, a víz hőfokától, a felszín felé való párolgási veszteségtől, 
a növényi felhasználástól és valószínűleg még sok eddig kevéssé felderített 
tényezőtől. Ezért találunk közel egymáshoz ugyanazon víztartó rétegből 
származó különböző töménységű és jellegű vizet. Alföldünkre nagyon jel
lemzőek a talajvíz és felszínközeli rétegvizek minőségbeli helyi különböző
ségei. A helyileg 2., 3.-nak nevezhető víztartók vize a felszínközeiben 
alföldi területeinken rendszerint kevésbé ásványosodott, kevésbé tömény 
oldat, mint az első vízadó rétegé, a típusos talajvízé. Ennek legfőbb oka 
a bepárlódás lehet s ezért évszakonként és helyenként is változó; másik 
ok a vízáteresztő réteggel fedett területeken a felszínről való szennye
ződés.

A vízutánpótlás és nyugalmi vízszint különbségeit a nagyobb távol
ságokon belül összefüggő, de helyileg különböző vastagságú és kiterjedésű 
vízrekesztő rétegekkel egymástól elválasztott víztartókban a szemcse
nagyság és szemcseelrendeződés, valamint az anyagi összetétel változása, 
a különböző kapilláris feszültség magyarázza meg s ez a változatosság a 
folyóvízi eredetű üledékek sajátossága.

Ha a holocén és pleisztocén rétegsorokban az alföldi területeken táró



lódó rétegvíz a talajvízzel összefügg, akkor a talaj vízviszonyok valamelyes 
fényt vethetnek a negyedkori rétegek mélyebb vizére is. Valószínű, hogy 
ez így van, de a helyi hatások és regionális jelenségek elválasztása igen 
nehéz.

Hazánkban a mélységi víz felé különösen a legutóbbi években for
dult nagy figyelem. A Földtani Intézet Vízügyi Osztályán fél évszázada 
gyűlnek a vízfúrások adatai. Helyi tájékozódásra rendszeresen felhasznál
ták őket, szintetikus áttekintést azonban először Sü m e g h y  J ózsef  adott 
róluk az Alföld geotermikus gradienseiről közölt tanulmányában (1929), 
majd a Tiszántúl monográfiában (1944). Egyes résztájakat feldolgoztak 
mások is. Az ártézi kutakról a KREYBiG-féle talajtérképekhez készült 
magyarázó füzetekben Schm idt  E. R . adott 25 000-es laponkint áttekin
tést (136). Ezek a szöveges magyarázattal kiadott lapok az Alföld területé
nek felét felölelték. Legutóbb 1954. és 1955-ben egymásután jelentek meg 
az egész ország területére kiterjedő feldolgozások a mélységi vizekről, az 
eddig lemélyített és nyilvántartott fúrások adatai alapján. Ezeknek a fel
dolgozásoknak fő célja a víznyerés szempontjából elkülönítendő vízföldtani 
tájak megállapítása és a víznyerés szempontjából fontos adatok összefog
lalása volt.

1954 közepén Schm idt  E. R. adta ki első kísérletként az ország víz
földtani tájbeosztás-tervét (138). Ezt követőleg B é l t e k y  L ajos közölte 
az újabb fúrási adatokat tájak szerint feldolgozva (7). Az év végén a 
VITUKI kiadta Magyarország vízkészlete (92) című tanulmányát s ebben 
a mélységi vizekről is közölt táblázatot és térképeket. 1955 elején a VIZI- 
TERV készletbecslésének eredményeit ismerhettük meg J uh ász  J ó zsef  
tanulmányából (61).

E feldolgozások a felszínközeiben (néhány száz, legfeljebb 400—600 m 
mélységig) fúrásokkal feltárható vízmennyiség meghatározására töreked
tek. Legáltalánosabb megállapításuk, hogy vízben a holocén és pleisztocén 
durva üledékek a leggazdagabbak. Az idősebb képződmények — kivéve 
a medence-középi levantei kavicsokat és a peremi karsztosodott kőzeteket — 
általában szegényebbek vízben. A Dunántúl jelentős részét betakaró 
— lösszel fedett vagy fedetlen — pannóniai rétegek éppúgy, mint az Alföld 
felszíne alatt különböző mélységben eltakart pannóniai homok és agyag, 
vízben szegényebb. A vízzel való telítettség ugyan nem a földtani korhoz 
igazodik, de a különböző korú rétegek különböző helyzetben vannak, 
különböző a szemcsenagyságuk és tömöttségük. A holocén és pleisztocén 
képződmények változatosan rétegzettek, s ha van is köztük sok vízrekesztő 
réteg és lencse, a vízáteresztő rétegek egymással kapcsolatban vannak; 
tömöttségük a hasonló szemcseösszetételű idősebb képződményekénél 
kisebb. A holocén és pleisztocén rétegekben a víz általában élénkebb moz
gásban van. Az idősebb — tengeri és tavi — képződmények települése 
általában nyugodtabb. A vetők, törések csak egy-egy síkban, irányban 
biztosítanak élénkebb mozgást, érintkezést a különböző rétegek vize 
között. Viszont az idősebb — s az Alföld medencéjében mélyebben fekvő — 
rétegek vize nagyobb hidrosztatikai nyomás alatt van, vízszolgáltatásuk-
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ban a mélységgel növekvő nyomás játszik nagy szerepet. A negyedkori 
rétegek betakarják a hegylábakat és onnan elég nagy eséssel bevezetnek 
a medencék belsejébe. A hidrosztatikus nyomásnak nagy a szerepe a víz 
mozgásában. A pannóniai képződmények a hegységperemeken napszínre 
lépnek, s a medencék felé törések mentén a mélybe süllyednek. A törések 
(vetők) mentén a különböző víztartók egymással összeköttetésbe juthat
nak (ha a törések nyíltak), vagy épp ellenkezőleg, egymástól elzáródhat
nak (ha a törések zártak). A szerkezeti vonalak mentén az idősebb pan
nóniai agyagos rétegek is felszínközeibe juthatnak az Alföld peremektől 
távolabb eső részein is. A medencékben laza üledékekkel körülfogott és 
eltakart, különböző magasságban elhelyezkedő pannóniai agyagos «rögök» 
úgy foghatók fel, mint a vízmozgás számára nehezen járható földalatti 
gátak, szigetek. Körülöttük a fiatalabb és lazább üledékekben élénkebb a 
vízmozgás és vízszállítás.

A legtöbb vizet felszínközeiben — eltekintve a hegyvidékek karszt
vizétől — a Kisalföld kavicsában, a Dunavölgyben, az északi hegység
perem törmelékkúpjaiban és a Sajó—Hernád völgyében m utatja ki a 
fúrások és a kutak vízhozam-statisztikája. Ezek a területek mind közel 
vannak az utánpótlást szolgáltató hegyvidékekhez és a víztartó rendszerint 
durva kavics. Bennük a víz a felszín közelébe nyomul, a talajvíz szintje 
néhány méterre van a felszín alatt. A talajvíz a mélyebb rétegek vizével 
összeköttetésben van, attól a legtöbb helyen nem választható e l; a durva 
kavicsban a helyi zárólencsék alárendelt jelentőségűek. A felszinközeli víz 
legfőképpen abban különbözik a mélyebb rétegekben elhelyezkedőtől, 
hogy erősebb domborzati relief folytán erősebb mozgásban, áramlás
ban van.

A hegységperemektől távolabbi sík- és dombvidékek finomabb szemű 
üledékeiben kevesebb a tiszta hézagtérfogat, és ezzel a «szabad» víz is. 
A holocén és pleisztocén rétegsorban a különböző szemcséjű üledékek 
sűrűn váltják egymást. A közbeiktatódó zárórétegek nyomás alatt tartják 
a mélyebb víztartók vizét, azért a 100—200 m mélységű kutak általában 
bővebb vizűek, mint a felszínhez közelebbi vízadó rétegekre telepítettek. 
Ez a nagyobb vízszolgáltatás azonban sokszor nagyobb depresszióval jár. 
B é l t e k y  L. kimutatásai szerint a fajlagos vízhozam, vagyis az 1 m dep
resszióra eső vízszolgáltatás medencéinkben a mélységgel arányosan csök
ken. Ennek megítélése terén azonban óvatosan kell eljárnunk, mert csak 
az azonos földtani korú és egyező szemcseösszetételű, különböző mélységű 
rétegek hasonlíthatók hiba nélkül össze (7 ).

A holocén-pleisztocén rétegek alatt a Duna—Tisza közén és a Tiszán
túl közepén, a Körösök vidékén, levantei homokot és kavicsot kapunk. 
Ezek vízszolgáltatása a megfelelő mélységű és szemcseösszetételű pleiszto
cén rétegekéhez hasonló. Ugyanez a helyzet a Délnyugat-Dunántúl levantei 
víztartó rétegeiben is.

A negyedkori rétegek alatt a magyar medencékben általános elterje
désben ott találjuk a pannóniai beltenger lerakódásait. A Dunántúlon 
a felszínen vannak, kiemelkednek 300 m tszf. magasságig és legfeljebb lösz



203
vagy folyami homok, kavics borítja őket. A Kisalföld mélyén 300 m körül 
van a pannóniai fekű, az Alföldön pedig igen különböző mélységben; 
Észak-Tiszántúl nagy részén 200—350 m mélységben, egyes helyeken, főleg 
az Alföld déli szélén és a Körös—Tisza mélyedésben még mélyebben. 
A felső-pannóniai rétegsorban sok a homok. Ahol ezek a homokrétegek az 
Alföld peremén felszínre jutnak, mint jó vízbefogadók, sok csapadékvizet 
vezetnek le az Alföld mélyébe. Ez a helyzet a Cserhát, Mátra, Bükk lábain. 
Azok a pannóniai hátságok azonban, amelyeket a kútfúrások tárnak fel 
az Alföld belsejében, gyakorta szegények vízben. Feltehető, hogy az a 
pannóniai hátság például, amely az északi hegyvidék előterében kialakult 
peremsüllyedékeket határolja az Alföld belseje felé, alsó-pannóniai agyagos 
képződményekből áll. A statisztikák a dunántúli pannóniai rétegek víz
szolgáltatását általában nagyobbnak mutatják az Alföld mélyre süllyedt 
pannóniai rétegeinél. A Dunántúlon a pannóniai víztartó rétegekből ter
melő kutak 100—200 1/p hozamot adnak, az alföldi pannóniai víztartókat 
megcsapoló kutak 50—100 1/p-t. Valószínűleg partszéli durvább üledékek 
okozzák ezt a különbséget a dunántúli kutak javára, mert egyező szem
nagyság és elrendeződés esetén a nagyobb nyomás alatt álló alföldi rétegek
nek kellene több vizet szolgáltatnak.

A különböző mélységben elhelyezkedő pannóniai agyagos rögök az 
Alföld mélységi vizeinek mozgásában mint nagyszabású gátak valószínű
leg fontos szerepet játszanak. A fiatalabb rétegekben lebonyolódó vízmoz
gás akadályozásán, terelésén keresztül hatásukat a talaj vízviszonyok ala
kulásában is éreztetik. Azok az ábrák és térképek, amelyek a pannóniai 
rögöket nyugodtan fekvő és elegyengetett felszínű «táblának» tüntetik fel, 
a kevés adat miatt kényszerűen erősen sematizált ábrázolások. Az észak
alföldi pannóniai táblasor is inkább DNy—ÉK-i irányú gerincvonulatnak 
fogható föl, amelynek egyes tagjai különböző magasságúak. E vonulatot 
keresztirányú rések, törések vagy eróziós mélyedések szabdalják szét. 
A fiatalabb rétegek a pannóniai domborzatra telepednek és bennük a víz
tartó rétegek dőlése, lejtése a fekű morfológiájához igazodik és ennek meg
felelően a bennük végbemenő vízmozgás is. A rétegek vízviszonyai a fel
színig éreztetik hatásukat. Ahol az eltakart agyagos pannóniai rétegek a 
felszín közelében vannak, az alulról való vízellátás rossz, a fiatalabb réte
gek vize a pannóniai rög két oldalán teknőben gyűlik össze s onnan nagy 
nyomással tör fel a záró lencsék között és táplálja a felszínközeli talajvizet. 
A talajvíz tükre ott közelíti meg jobban a felszínt, ahol mély holocén és 
pleisztocén teknők vannak — lásd a peremmélyedésekben és az alföldi 
elsüllyedt pannóniai rögöket körülvevő övezetekben — és o tt marad mé
lyebben a felszín alatt, ahol az agyagos fekű legmagasabbra emelkedik 
(Hajdúság, Nagykúnság, a Nyírség egyes részei).

A Tiszántúl déli részén a pleisztocén rétegek 300—400 m vastagok. 
Alattuk levantei homok, agyagos homok, kavics következik. A talajvíz 
e fölött a mély süllyedék fölött általában magasan áll. A Körösök és 
Berettyó közén is vastag a negyedkori rétegsor. A talajvíz a felszín köze
lében áll és érintkezést ta rt a holocén és pleisztocén rétegek mélyebb vizé-
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vei. A holocén és pleisztocén rétegek azonban végig igen finom szem- 
cséjűek, a belőlük kivehető víz kevés, a kutak vízhozama közepes vagy 
gyenge. Egyedül az Alföldperem felől benyúló régi folyómedrekben talá
lunk durvább homokot és kavicsot. Ezek az eltemetett csatornák azonban 
elég gyéren hálózzák be az ártéri iszappal agyaggal, finom homokkal fel- 
töltött területet.

A Tisza mentén Szentes—Szeged között van egy mélyebb, de nem 
nagy kiterjedésű terület, ahol a negyedkori rétegek a legvastagabbak, s 
bennük a víz nagy nyomás alatt áll. A kifolyó vizet adó artézi kutak sűrű 
hálózata népesíti be ezt a vidéket. Ezek a kutak elég bő vizűek, de víz
szolgáltatásuk nagy depresszió mellett megy végbe, így az egymás közelébe 
mélyített kutak egymás vizét csapolják meg. Sem a mélységi víz viselke
déséből, sem a fúrásszelvényekből, sem a talajvíz elhelyezkedéséből nem 
olvashatók ki a mélyebb szerkezetre utaló elemek. A talajvízszint mélység- 
térképen bizonytalan vonalak haladnak Szeged-, Hódmezővásárhelytől és 
Szőregtől ÉK-i irányban, de ezek nem olyan határozottak, mint amilye
nekről eddig beszámoltunk. Vagy a vastag fiatal takaró — és nagy részben 
finom szemcséjű, a vízmozgást akadályozó fedő rétegek — leplezik el a 
mélyebb agyagos rétegek domborzatát, vagy nincsenek is jól elkülönülő 
szerkezeti egységek a felszín közelében.

A Duna—Tisza közén sokkal kevesebb mélyfúrásunk van, semhogy 
részletesebb képet tudnánk alkotni a pannóniai domborzatról és a negyed
kori rétegek vastagságáról, víztartó szintjeiről. Meglevő fúrásaink zöme 
is egy-egy csomóban van néhány nagyobb város, község területén, és óriási 
területek vannak mélyfúrás nélkül.

Az eddigi adatokból két magasabb hátság látszik kirajzolódni; 
egyik a Mecsekhegység és a Tisza—Körös torkolat között húzódik és 
a Tisza vonala felé erősen veszít magasságából, a másik Budapest— 
Kecskemét vonalában nyúlik délkeletre, Kecskeméttől délre mélyre bukik, 
de már előbb is meg-megszakadónak vagy lépcsősen tagoltnak látszik. 
E két vonulat által közrefogott öböl a Duna felől kapja vízutánpótlását. 
A Dunavölgyet kitöltő kavicstömeg hatalmas vízgyűjtő és vízközvetítő. 
Vizének egy részét leadja a Duna—Tisza közi Hátság alatti vízvezető 
üledékeknek. Különösen a Szabadszállás-Kiskúnfélegyháza—Kiskőrösi-öböl 
nyer sok vizet, kiítjai nagyobb hozamúak a Hátság többi részénél. E mély
ségi vizek a felettük elhelyezkedő laza rétegeken át a felszínközeli talajvízig 
éreztetik hatásukat. A Hátság területén éppen ez a rész az, ahol magas 
talajvízállás idején a talajvíz a felszínig feltör. A talajvíztérképekből 
azonban megállapítható, hogy ez az öböl nyugat felé nem nyílt, csak kapuk, 
rések vannak rajta. Viszont kelet felé sem zárt, hanem átvezet a Tisza 
völgyébe Kiskúnfélegyházától délre.

A Duna—Tisza közti Hátság keleti fele vízföldtani szempontból két 
külön medencére látszik különülni. A monori dombvidék és a Duna- 
haraszti—Kecskemét—Kiskúnfélegyháza vonalában húzódó pannóniai hát
ság között ÉNy—DK-i irányú árok van, ez Cegléd—Nagykőrös között 
kiszélesül és Vezseny—Űjkécske irányába tart. A mélységi víz itt is fel



nyomul a sűrűn rétegzett negyedkori üledéken át, s a talajvíz szintje köz
vetlenül a felszín közelében áll. A medence mélységi vizét északnyugat és 
észak felől kapja. A déli medencét a baja—kiskőrösi, illetve kiskunhalasi 
hátság, a kecskémét—kiskunfélegyházai vonulat és a Tisza árka határolja. 
Ez a medence is valószínűleg a Duna völgye felől kapja vizét. A vízadó 
szintek valamivel mélyebbek, mint a Hátság nyugati felén, vízszolgálta
tásuk valamivel nagyobb.

94. ábra. A felszínalatti víz áramlásának főirányai az Alföldön

Az eddigi statisztikák az Alföld északi peremén az artézi kutak faj
lagos vízhozamát (1 m depressziónak megfelelő vízhozam) kicsinynek 
mutatják a medence belsejének kútvízhozamaihoz viszonyítva. E fiatal 
süllyedékekben sok a finomszemcséjű agyag, kevés és csak egykori medrek 
mentén elterjedt a durvább üledék — a Sajó és Hernád völgyét és a tör
melékkúpokat kivéve. A hidrosztatikus nyomás is kisebb, mint az Alföld 
mélyén kialakult negyedkori medencék alján. Ez a terület sem lehet azon
ban olyan egységes alkatú, ahogy a vázlatos felosztások mutatják. A Tisza 
vonala előtt, attól észak-északnyugatra a magasabban fekvő pannóniai 
hátság lába előtti mélyedésnek vízben gazdagabbnak kell lennie.

A mélységi vizek áramlási főirányait az Alföldön az eddigi feldolgozás 
adataiból kiindulva — feltételezve a talajvíz kapcsolatát a mélységi vizek
kel — a 94. ábrának megfelelően képzelhetjük el. Ez a vázlat abban külön
bözik a már előbb közölt felszínközeli talajvízáramlási irányokat ábrázoló
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térképtől, hogy a felszínközeli fő víztartó rétegekben uralkodó fő mozgások 
irányát szemlélteti a helyi jelentéktelenebb befolyásoló tényezők hatása 
nélkül.

A mélyebb vizek és talajvíz kapcsolatának tárgyalásánál rá kell 
mutatnunk arra, hogy a fúrásokkal feltárt dunántúli artézi víz többnyire 
jóval keményebb, mint az alföldi. Ezzel szemben a dunántúli talajvíz sokkal 
lágyabb az alföldinél, különösen a tiszántúlinál. Ez is mutatja, hogy a 
dunántúli talajvíz — főleg a kavicsos területeken — rövid úton gyors és 
bőséges utánpótlást kap a csapadékból, az Alföldön viszont a csapadékvíz 
hosszú utat tesz meg a föld alatt, oldatokban gazdagodik és a felszínközei
ben erősen bepárolódik. Az alföldi artézi víz nagyrészt pleisztocén folyó
vízi rétegekből származik, a dunántúli sokhelyt közeli szomszédságban van 
kemény karsztvízzel, vagy többször áramlik sókban gazdagabb tengeri 
rétegekben (fosszilis víz). Ahol a Dunántúlon is vastag negyedkori laza 
képződményekben áll a víz (pl. a Kisalföldön), ott az artézi víz is lágy.

Az a nagy ellentét, ami a Dunántúlon a talajvíz keménysége és a 
fúrásokkal feltárt, mélyebbről jövő vizek keménysége között fennáll, azt 
is mutatja, hogy ezen a területen az érintkezés a talajvíz és mélységi vizek 
között nehézkesebb, mint az Alföldön, vagy egyes helyeken egyáltalán 
nincs is meg. A Tiszántúlon igen erős különbségek vannak szomszédos 
helyeken a talajvíz keménységében. Ennek oka, hogy a tiszántúli talajvíz
tartó rétegek anyaga igen különböző. Lehetséges azonban, hogy 
az artézi víz könnyebb érintkezése és keveredése a talajvízzel okoz helyen
ként feltűnő lágyságot az alföldi talajvízben. Erre kell gondolnunk a Tiszán
túl "déli részén, ahol sem nagyobb csapadék, sem a felszín anyagának 
áteresztőképessége, sem a folyókhoz való közelség nem indokolja a helyen
ként feltűnően lágy talajvizet.

E fejezetben a magyar medencék mélyebb víztartó rétegeiről csak 
azért beszéltünk, mert azok vize a talajvízzel érintkezésben van és a talaj
víz helyzete feletti áttekintés nem teljes e kapcsolatok megemlítése nélkül. 
A mélységi vizek és víztartók részletes tanulmányozása azonban nem fel
adata ennek a monográfiának. A Földtani Intézet vízföldtani osztálya az 
artézi kutakról külön katasztert készít. Ez az osztály a hivatalos őrzője 
a kútfúrások helyét, adatait és rétegsorát felölelő országos gyűjteménynek 
is, annak a hatalmas anyagnak, amelynek feldolgozásából a magyar föld 
mélységi vizeinek korszerű ismertetése és térképezése várható.

2. Alföldszerkezet és vízkiiíatás

Az előbbi fejezetben összehasonlítóan beszéltünk az artézi vízről és 
talajvízről. Rám utattunk az Alföld felszíne alatt a negyedkori és idősebb 
rétegekben tárolódó víz különbözőségére, az artézi víz és talajvíz érintke
zésére. A talajvíz felszín alatti mélységéből nagy vonalaiban az Alföld 
földtani felépítésének vonalait lehet kielemezni. A szerkezetnek a talajvíz
viszonyok alapján való nyomozásánál óvatosan kell eljárnunk, mert a 
talajvízmélység kis formáinak létrehozásában különböző tényezők ugyan
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olyan eredményeket hozhatnak létre. Mégis úgy látszik, hogy az észak
tiszántúli területen a talajvízmélység az alaphegység gerinc vonulat át és a 
felszínközeli idősebb rétegeket tükrözi. A Duna—Tisza közén Duna- 
haraszti—Kecskemét—Kiskúnfélegyháza vonalán a talajvízmélység fel
tűnő vonalai a szerkezeti vonalakkal szintén egybeesnek. Az Alföld északi 
peremén a hegylábak előtt körbefutó magas talajvízű foltok az előmélye- 
dések területével egyeznek. Ugyanilyen foltok a Duna—Tisza közén is 
holocén és pleisztocén mélyedéseket jelölnek.

Természetesen van jónéhány rendellenes folt, vonal a talajvíztérképen, 
amit domborzati vagy folyóhatással magyarázni nem tudunk és vagy 
a felszínközeli rétegek anyagi különbségeiben, vagy szerkezeti különbsé
gekben keressük előidéző okukat anélkül, hogy ez utóbbiakra nézve ele
gendő más támpont állna rendelkezésünkre. Az eddigi mélyfúrások alapján 
megrajzolt alföldszerkezet-térképeket vagy a geofizikai mérésekből kapott 
adatokat azonban nem látszik teljesen haszontalannak összevetni a talaj
vízdomborzat és a felszínhez viszonyított talajvízmélység térképeivel. 
Mert ahogy nagyon sokszor a domborzati formákban, a felszín finom mor
fológiájában és vízrajzában a szerkezeti vonalak tükröződnek, úgy a talaj
víz finom morfológiájában sem lehetetlen ezek nyomát felfedezni (175, 
176).

A talajvíztérképek nem tartanak igényt arra, hogy segítségükkel 
Alföldünk bonyolult szerkezeti kérdéshit megoldjuk, de egyéb hasznuk 
mellett arra is jók, hogy a további kutatásnak ösztönzést, gondolatokat, 
irányokat adjanak.

Az artézi víz szorosabb tanulmányozásának is fel kell használnia a 
talaj vízviszonyok feldolgozásából eredő adatokat. Mind a talajvíz elhelyez
kedésére, mind annak mozgásaira, mind pedig vegyi jellegére, s e jelleg 
változásaira figyelemmel kell lenni a mélységi víz eredetének, jellegének, 
mozgásainak, pótlódásának további vizsgálatánál, valamint a vízföldtani 
és alföldszerkezeti problémák tisztázásánál.

Felvetődhetik a kérdés, vajon az alföldszerkezet kutatása és az Alföld 
vízföldtani megismerése a magyar földtani feltáró munka elsőrendű fon
tosságú feladata-e vagy sem? Vajon az érc, szén és egyéb ásványi nyers
anyagok kutatása nem előzi-e meg népgazdasági szempontból a vízét és 
iparosodott hegyvidékeink nem fontosabbak-e sokkal — a földtani kutatás 
és a népgazdaság szempontjából — síkvidékeinknél.

Országunk területének 90%-a sík- és dombvidék ugyan, de vajon 
benépesültségre, gazdasági súlyra nem jelentenek-e a bányászatilag és ipa
rilag fontos vidékek sokkal többet területarányuknál?

Érdemes e kérdésnél és a magyarországi talajvíztérképező munka 
eredményeinek összefoglalásánál egy pillantást az országhatárokon túl is 
vetni.

A XIX. század az ipari kultúrájú országokban világszerte a bánya
vidékeket és elsősorban a szén- és vasérclelőhelyeket állította a gazdasági 
élet középpontjába. Hatalmas munkásvándorlás indult meg e területek 
felé és népességük megsokszorozódott. A közigazgatási és kereskedelmi



gócok népességnövekedése csak kivételesen érte el az ipari városokét, a 
mezőgazdasági központok pedig a fejlődésben lemaradtak.

A XX. század közepén ellentétes fejlődést látunk. A túlnépesedett 
hegyvidéki tájak népessége megindult az eddig aránylag ritkán lakott 
nagy medencék és alföldek felé s lassan benépesíti azokat. Kedvez ennek 
a fejlődésnek, hogy az alföldek és medencék korunk egyik legfontosabb 
bányakincsében, földgázban és kőolajban gazdagabbak általában a hegy
vidékeknél; kedvez az is, hogy az energiaszállítást a villamosítással igen 
olcsóvá tették s így az energiahordozók lelőhelyeitől távoli vidékek is ipa
rosodhatnak; a medenceterületek és nagyobb síkságok közlekedési és tele
pülési előnyökkel is rendelkeznek.

A Szovjetunió alföldjein hatalmas vízi építkezések folynak, új területek 
(szűz földek) művelés alá fogása, benépesítése révén növekszik e területek 
gazdasági jelentősége. Ugyanúgy tolódik Észak-Amerikában a gazdasági 
súlypont a tengerpartokról és hegyvidékekről a Mississippi nagy meden
céjébe. Kínában, Indában, mint elsősorban földművelő államokban, a 
gazdasági és népességi súlypont addig is a nagy alföldeken volt. A technika 
és korszerű nagyipar megteremtése e sűrű lakosságú vidékek jelentőségét 
még inkább növelni fogja.

Nálunk a fejlődés ugyanilyen irányú, csak talán tudatosabb, mint 
másutt. Nemcsak a természetes fejlődés növeli az Alföld gazdasági jelentő
ségét, hanem tervszerű iparpolitika is. A villamosítás és vízi energia kihasz
nálása is elsősorban az Alföld népességének lehetőségeit, életszínvonalát 
emeli. Alföldünk mai lakosságának kétszeresét eltarthatja, ha iparosodás
ban és a mezőgazdálkodás fejlődésében eléri az európai színvonalat. 
Alföldünk vízrajzi, domborzati, földtani viszonyainak részletes feldolgo
zása nélkül az Alföld-fejlesztés csak jelszó. Azok a nagy árvizek, amelyek 
a legutóbbi években oly komoly pusztítást végeztek, azok a hibák, amelyek 
építkezéseinknél, öntözésünknél jelentkeznek, figyelmeztetnek arra, hogy 
e téren sok és súlyos teendőnk van. A magyar földtani kutatásnak tehát 
nem lebecsülendő, hanem fontos területe az Alföld, s mert hosszú időn át 
elhanyagolta, ma talán a legfontosabb. Felszínközeli viszonyai és mély- 
szerkezete egyaránt felderítetlen. A haladott államokban a nagy medencék 
és alföldek felszínalatti vizeinek tanulmányozásával a földtani intézetek 
külön nagy osztályai foglalkoznak és a kiadványok sorozataiban számolnak 
be az eredményekről. Már gyarmati és félgyarmati államokban is halad 
a vízföldtani kutatás. Kiemelendő a francia geológusok munkája az észak- 
afrikai francia területeken. A Szovjetunióban a nagyszabású vízépítési te
vékenység természetszerűen magával hozza a vízföldtanra vonatkozó elmé
leti ismeretek művelését is. A medencékben a vízföldtani kutatások kapcso
lódnak a kőolajkutatáshoz és mélyszerkezetkutatáshoz. Mi most, 1950 óta, 
nagy lépést tettünk előre az Alföld földtani megismerése felé. A talajvíz
viszonyok részletes térképezésével példát is szolgáltattunk a feltöltött 
alföldek felszínközeli talajvizének viselkedéséről, annak kutatásáról. Ezen 
a nyomon tovább kell haladni és a mélyebb vizek feltárásával, az Alföld 
felszínközeli és mélyszerkezetének kutatásával országunk területileg leg-
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nagyobb, de népességi és gazdasági súlyra is mind fontosabb részét a jövő 
gazdasági tervezések számára sürgősen, mindent megelőzően elő kell készí
teni. A tervgazdálkodás elengedhetetlen feltétele a terület részletes föld
tani ismerete, amelyen tervezni és építeni akarunk.

Az Alföldön a talajvíz és az artézi víz tanulmányozása egymásba 
fűződő láncszemei a földtani kutatómunkának. E láncszemek szorosan 
kapcsolódnak a szerkezetkutatással, mint következő láncszemmel. A szer
kezetkutatáson át a vízkutatás segítségére lehet a mélyszerkezeti kutatá
soknak és a gyakorlati szénhidrogénkutatásnak. Ez a perspektívája az 
Alföldön elindított talajvíztérképező munkának. A felszínközeli szerény 
talajvíz apró sajátságaiban megcsillannak az egész víztartó rendszer tör
vényszerűségeinek körvonalai, a víz mozgásában pedig az egész épület 
szerkezetének képe. Ebben a szemléletben Alföldünk földtani megismeré
sében nincs fontosabb és átfogóbb teendőnk a további vízföldtani kuta
tásoknál.

14 Földtani Int. É vk. X L VI. к. 1. f. 3/3 S
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