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A kutatás indoklása

A síkvidékek földtani térképezésének es kutatásának több különleges feladatot kell 
megoldania az általános térképezéssel szemben A hasznosítható ásványi nyersanyagok fel
tárása mellett a térképezésnek agrogeológiai, építésföldtani, mernokgeológiai, hidro
geológiai érdekeket es ezeken keresztül a ma szükséglétét jelentő kornyezetvedelmet is 
szolgálnia kell

A tervezésben és végrehajtásban ezek a szükségletek azt jelentik, hogy az Alföld 
földtani kutatásának nemcsak a felszín földtani viszonyait kell feltárnia, hanem a kutatást 
több mélységi szintben folytatnia és az anyagvizsgálatoknál több szakma igényeire is te
kintettel kell lennie Ebben a tekintetben különbözik a MAFI 1964-ben indított Alföld- 
kutató programja a megelőző felszín-földtani térképezésektől Az uj, komplex kutatás 
azonban számba vette mmden előző térképezés elért eredményét, így az 1 75 000 méret
arányú TREiTZ-féle térképezés (1904-1918), az 1 25 000 ma KREYBiG-féle térképezés 
(1936—1944), a szintén 1 25 000 ma SuMEGHY-fele térképezése (1950-1955), az_ 
1 100 000 ma RóNAi-féle reambuláció (1956—1964) adatait Ez utóbbi reambulácio mar 
szakított a felszintérképezés egyoldalúságával, fúrásokra es az építkezéseknél végzett ta
lajmechanikai adatok összegyűjtésére támaszkodva már 5—10 meteres mélységig mérnok- 
geologiai célokra rétegsorokat adott, külön térképezte a talajvíz helyzetét és kémiáját es 
egy gazdaságfoldtam változatot is kidolgozott A reambuláció eredményeit 1 200 000 ma 
térképlapokon kinyomtatták (5 változatban) és tartalmas magyarázofuzeteket csatol
tak hozza

A reambulácio nemcsak kiegészítette az előző térképezések eredményeit, hanem fel
tárta azok hiányosságait is így elsősorban a térképező feltárások nagyon csekély számát, 
a talajmechanikai fúrások egyenlőtlen eloszlását, a földtani sekélyfúrasok anyagmintáinak 
laboratóriumi kapacitáshiány miatt elmaradt vizsgálatát, a talajvízkémiai elemzések cse
kély számát és egyenlőtlen eloszlását, a mélyebb rétegek feltárásának hiányát Nem fog
lalkozott az előző térképezés a talajvízadó rétegnek a rétegsorban elfoglalt helyzetével



Az 1960-as evekben az Alföld szerepe az ország gazdasági eleteben újra eloterbe ke
rült Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az eddigi tapasztalatok alapjan egy korszerű, 
sokoldalú, komplex Alfold-kutatas induljon meg Ennek tervét úgyszólván menet közben 
dolgoztuk ki s ez a folyamat biztosította a terv rugalmas végrehajtását es azt, hogy az 
első két-három ev tapasztalatai alapjan olyan írásos terv született, amelyet változtatás 
nélkül lehetett végrehajtani Ezt a tervet, azaz az Alföld atfogo földtani vizsgálatának 
programját, a Központi Földtani Hivatal 1971 február 12-én elfogadta, majd 1976-ban 
és 1980-ban újra megerősítette

A kutatás szervezése es irányvonala

A program az Alföld földtani kutatását három mélységi szinten írta elő
1 Sekelykutatas szabályos hálózatban telepített fúrásokkal 10 m mélységig Ebbe 

tartozott a talajvíz helyzetének, évszakos és sokévi ingadozásainak és a talajvíz kémiai tu
lajdonságainak vizsgálata A furásminták szedimentologiai, talajmechanikai es részleges 
kémiai vizsgálatára 1964-ben Szolnokon kizárólag az Alfold-kutatast szolgaló laborató
riumot szerveztünk

2 A negyedidószaki rétegsorok feltárására es az alföldi medence legjobb vízadó ré
tegeinek megismerésére, valammt a vízadó rétegek vízminőségének es vízadó kapacitásá
nak meghatarozasára közepes mélységű alapfurasokat terveztünk telepíteni végig mag
vétellel és a maganyag sokoldalú vizsgálatával A fúrások mélységé 100 és 1500 m kozott 
változott a negyedidőszaki rétegosszlet várható vastagsága szerint A fúrásokkal a negyed
időszaki képződmények fekujet is tisztázni igyekeztünk, ezért azok több helyen harán- 
tolták az ún levantei rétegsort és a felső-pannómai rétegekben álltak meg

Minthogy a negyedidőszaki rétegek legfőbb ásványi kincse a víz, az alap- 
fúrásokból mélységi vízfigyelő kutakat építettünk ki A vízadó rétegekben megfigyelt 
mozgások, nyomásváltozások pontos észlelése az Alföld felszín alatti vízkészletének és a 
víz utánpótlódásanak megállapításához nélkülözhetetlen A különböző mélységekben 
uralkodó hidrodinamikai állapotoknak horizontális és vertikális összehasonlítására az 
Alföld jellegzetes tájain lemélyített földtani alapfúrások felhasználásával 2—3—4 figyelő 
kutat építettünk ki egy-egy helyen a földtani alapfúrásban megismert legjobb vízadó 
rétegekre

A kozépmélységű földtani alapfúrásokat egy É—D-i es egy Ny—K-i szelvény irányá
ba telepítettük A befejező fúrásokat DNy—ÉK-i irányban terveztük Ez a három furas- 
sor az Alföld mmden fontos részmedencéjét volt hivatott feltárni

3 Az alföldi medence egészének törmelékes laza kőzetanyagát, valammt a medence- 
aljzat mélységét és kőzetanyagait a program nem saját kutatassál tervezte tisztázni, ha
nem a szenhidrogén-kutatasok és geofizikai mérések eredményeinek felhasználásával

A program megvalósításának ütemezése hároméves ciklusokat írt elő és egy-egy 
1 100 000 ma (40X40 km) térképlapot tekintett egységnek Az első év a feltárás, a má
sodik év az anyagvizsgálat, a harmadik a kiértékelés, térkép- és szelvenyszerkesztés éve 
Az Alföld 43 teljes és töredék 1 100 000 ma térképlapjának felvételei és feldolgozásának 
idejét a terv 22 évben írta elő azzal a feltételezéssel, hogy az első években munkálkodó 
egyetlen térképező csoport létszámát két csoportra kell felfejleszteni s ennek mértékében 
a feldolgozó részleget is növelni A befejezés hatandeje 1986 volt



A program teljesítése 1981 végéig

1981 elejéig az előírt munkálatok tervszerűen haladtak Ez ideig elkészült 24 egesz 
és toredéklap atlasza egyenként 18—20 térképváltozattal és 16 melléktérképpel Ezek kö
zül 1981 végéig nyomtatásban megjelent 11 atlasz Szolnok (1969), Csongrád (1974), 
Heves (1975), Tiszafüred (1975), Hódmezővásárhely (1978), Szeged (1979), Karcag
(1979), Gyoma (1980), Püspökladány (1980), Kecskemét (1981), Békéscsaba (1981) Az 
atlaszok földtani, agrogeológiai, memokgeologiai, hidrogeológiai, mélyfoldtam és gaz- 
daságfoldtani térképváltozatokat tartalmaznak rövid magyarázó szöveggel (1 ábra)

1981-ben a Központi Földtani Hivatal a munkálatokat felgyorsítani kívánta es 
olyan tervezést írt elő, amely a befejezést 1985-re tűzi ki

A kozépmelységű fúrások tekintetében 1980 végéig 37 helyen alapfúrás mélyült 
összesen 15 480 folyóméter teljesítmennyel Ezek közül 25 helyen építettünk ki mély-
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ségi vízfigyelo kutakat a felismert legmelyebb vizadora A többi figyelni kívánt melység
re teljesszelvenyú fúrással építettünk ki kutakat Ezek szama 49, osszmélyseguk 11 000 
folyóméter Az alapfurasbol kiépített kutakkal együtt 1980 végén az Alfoldon 65 mély
ségi vízfigyelo kút működött es 9 talajvízkút üzemelt a felszínkozeli es mélységi vízjárás 
osszehasonlításara Összesen 74 kút all figyelés alatt, ezek közül 22-t hetente kezzel mér
nek, 52 kúton folyamatosan eszlelo, rajzoló műszer van

A kutatás gyakorlati es tudományos eredményei

Azon a gyakorlati hasznosításon felül, amit a terkepezó osztály feltárásairól es 
anyagvizsgálatairól az építési és tervező irodáknak es szakintézeteknek nyújt, az Alfold- 
kutatas tudományos es gyakorlati eredményeiről a következő osszefoglalas adható

Az Alföld 45 000 km2 területéből 41 000 km2 hálózatos sekélyfurasokkal fel van 
tarva és a feltárások adatai 1 100 000 ma lapok szerint rendezve a síkvidéki kutató osztá
lyon rendelkezésre allanak 36 000 km2 területről a 18—20 térképlapot tartalmazó kéz
iratos atlaszok elkészültek 18 000 km2 területről az atlaszok nyomtatásban rendelke
zésre állnak Ez a 18 000 km2 horizontális és vertikális rétegződés tekintetében es talaj- 
vízviszonyaiban az Alföld földtanilag legváltozatosabb és legtöbb gondozást igénylő taja 

A foldtam alapfúrasok mint kulcsfúrasok szedimentologiai, tektonikai es hidro
geológiai adatokat közölnek az Alföld legfontosabb tájairól, a Mezóségről, a Jászságról, 
a Duna-Tisza közéről, a Elortobagyról, a Nagykunságról, a Koros-medencérol, a Tisza 
középső es déli szakaszáról és az Orosházai tábláról

Tudományos eredmény a folyóvízi uledekciklusok megfigyelése Kétféle uledék- 
ciklust figyeltünk meg a negyedidószaki rétegekben simuló ciklusokat, ahol a szemcse- 
összetétel a durvából a finomba es fordítva átmenetes, es szaggatott ciklusokat, ahol a 
durvaszemcsés rétegek átmenettel változnak finom szemcséjűekbe, de azutan — hirtelen 
változással — durva üledékkel indul az uj ciklus A teljes uledékosszletet tartalmazó me
dencerészekben, íll reszmedencekben 10 nagyobb folyóvízi ciklus kifejlődését figyel
tük meg

Egyes fúrások gazdag faunaanyagábol és paleoflorájából kísérletet tettunk a Kárpát
medence negyedidőszaki klimatortenetenek összeállítására Az eredményeket 1972-ben a 
MÁFI évkönyvében nyomtatásban is közzétettük

Paleomagneses mérések alapján sikerült a pho—pleisztocén határt a Koros-medencé
ben kimutatni és a negyedidőszaki szedimentácio időbeli lefolyását ismertetni

Több részletes szedimentologiai feldolgozás készült az alapfurásokról s ezek infor
mációkat közöltek az alföldi folyók vízgyűjtő területéről, a hordalékok származásáról a 
negyedidőszak folyamán A paleomagneses vizsgálatok az uledékképződés sebességéről és 
egyemetességéről is feltűnést keltő adatokat szolgáltattak A negyedidószaki tektonikai 
irányok az uledékképződés menetéből és a megfigyelt szedimentációs ciklusokból Alfold- 
szerte nagyjából ismertté lettek

Hidrogeológiai térén az Alföld nagy részén pontos adatokat nyertünk a víztartó ré
tegek szemcseszerkezetéről, a vízzáró rétegekről, a rétegekben megfigyelt nyomásviszo
nyokról, a pozitív és negatív nyomásgradiens területeiről, a negatív nyomásgradiens pozi
tívba való átfordulásának mélységéről, a mélységi vizek hőmérsékleti viszonyairól, víz
kémiájáról, a vízkémia időbeli változásairól, a vízszintingadozások különböző okairól és a 
különböző okok által előidézett vízszmtmozgasok nagyságáról, időbeli eloszlásáról



Fontos eredmény a felszín alatti vízkörzés 1000-1100 m mélységig való megfigyelése, a 
lefelé szálló és felfelé szivárgó vizű vidékek kimutatása A mélységi figyelő kutakban 
távoli földrengések hatásara észlelt vízlengések amplitúdója az alföldi területek különböző 
szeizmikus érzékenységére mutattak ra

Kísérletet tettunk a VITUKI-val együttműködve a mélységi vizek korának radio- 
ízotópos meghatározására

Vízföldtani eredményeink tettek lehetővé, hogy az IAH és IASH nemzetközi tudo
mányos egyesületek Budapesten a MÁFI rendezésében tartsak meg az „Üledékes nagy 
medencék hidrogeologiaja” témájú konferenciájukat (1976)

Az Alfold-kutato munkáról 1965 és 1981 kozott 3 könyv, 13 térképmagyarazó kö
tet (2058 oldalon), 11 atlasz és 99 folyóiratban vagy időszakos kiadványban nyomtatás
ban megielent tanulmány tanúskodik

Kiadásra kész állapotban van egy összeállítás a mélységi vízfigyelés 1967—1980 kö
zötti teljes mérési anyagáról, a kutak helyéről, a fúrások rétegsoráról és a vízadó rétegek 
adatairól A vízügyi igazgatóságok, központi vízügyi szervek, tervező irodák érdeklődési 
körébe tartozó gyűjtemény kiadasa 1982 elejére várható

A terkepezó és adatfeldolgozó munka mellett több éve készül egy monografikus 
feldolgozás a 30 eve tartó Alfold-kutatas (1950—1980) eredményeiről Ennek befejezé
sei 1982 végére tervezzük

A program befejezesenek terve

Az évi uj feladatok mellett az osztályra hárul az eddig begyűjtött feltárási és anyag
vizsgálati adat kezelese, lerakása és belőlük állandó információ szolgáltatása Ez az anyag 
12 000 sekelyfurás, 37 kozépmélységű fúrás és 542 000 anyagvizsgálati eredmény keze
lését es nyilvántartását jelenti A mélységi vízszinteszlelesi adatok száma 26 760, a víz
kémiai adatoké 270 000 1982 évi feladat a mélységi vizek észlelési eredményeinek kiadá
sa 1983 évi feladat az Alfold-monográfia nyomda alá rendezese

Uj feladatkent jelentkezik a VI ötéves terv hátralevő 4 esztendejére 3 teljes 1 100 000 
ma térképlap es 7 részlap feltárása és anyagvizsgálata (kb 20 000 vizsgálat), 9 teljes atlasz 
szerkesztése (ez 162 térképlap és 140 mellekterkép megszerkesztését és megrajzolását je
lenti) és 9 toredeklap 160 db térképváltozatának feldolgozása Ez a teljesítmény az ere
detileg tervezett határidőre, 1986 ev végére is csak nagy erőfeszítéssel és szerencsés kö
rülmények kozott varhato A módosított terv 1985 év végi zárást ír elő


