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A tolnai dombvidék három területének vízgeokémiai értékelése a háromfázisú zóna, a talajvíz és a rétegvizek komplex vizsgálatával 
folyt. A trícium vizsgálatok 20-60 cm/év leszivárgási sebességet adnak a háromfázisú zónára, ami változó beszivárgási feltételeket jelez. 
A Netpath-program segítségével számított csapadékvíz — talajvíz-keletkezési eredmények szerint a mai csapadékvízből szinte maradék
talanul származtathatjuk a humán behatás mentes talajvizet. A talajvízminták mintegy 40%-ban humán szennyezésre utalnak a CF, 
N 0 3- és S 042- értékek gyakorisági megoszlásai alapján. A lösz oxidált kőzet, így a löszös területek talajvizeiben a N 0 3- és S 042- konzer
vatív alkotó. A vízösszetétel mélység szerinti változása (a Ca, Mg cserélődése Na-ra, K-ra illetve a kloridtartalom növekedése) a vizsgált 
50-300 m közötti intervallumban általános. Az eltérések nagyobb része az áramlási rendszerbeli helyzettel magyarázható. Udvari 
területén a nitráttartalom, az 180-tartalom és a l4C-vizsgálat jelzi, hogy a fúrás körzetében — bár a fúrás talajvízdombon települ — a leá- 
ramlás igen lassú, a lösz és a felsőpannóniaí homok között települő plio-pleisztocén vörösagyag meglehetősen vízzáró.

1. Bevezetés

Felderítő kutatás Tolna megye három körzetében — Di- 
ósberény, Udvari és Üveghuta — folyt. Diósberény és Udva
ri körzetének földtani felépítése hasonló: néhány száz mé
ter vastagságú felsöpannóniai üledéksor fölött diszkordán- 
san, pleisztocén korú 1-50 m vastag szárazföldi vörös-tar
ka aleurit, agyagos aleurit, majd 30-50 m vastagságban 
fosszilis talajszintekkel tagolt lösz települ (K oloszár L. 
1997, M arsi I. 1997).

Üveghuta körzetében karbon gránitra-granodioritra 
közvetlenül települ a pleisztocén korú 5-10 m vastag tarka 
agyag, majd 10-30 m vastagságban fosszilis talajzónákkal 
tagolt lösz. A gránit felső 5-20 m-es szakasza töredezett, 
murvásodott, mállott (Kókai A. 1997).

A vízgeokémiai (kémiai és izotóp) vizsgálatok célja a 
hidrodinamikai modellezés eredményeinek verifikálása 
mellett a hidrogeológiai-vízkémiai alapállapot felvétele 
volt. Vízmintákat gyűjtöttünk patakokból, forrásokból, 
ásott kutakból, MGSz-lyukakból, víztermelő fúrásokból és 
két, a kutatások keretében mélyült fúrásból (1-2. ábra).

2. A háromfázisú zóna vízgeokémiája

A háromfázisú zónában a csapadékvíz leszivárgási se
bességének meghatározására a kőzetnedvesség tríciumtar- 
talmának vizsgálata szolgáltatott adatokat. A megfelelő mi
nőségű kőzetanyag megszerzésére Udvari térségében a 
földtani alapfúrás mellé telepített 34 m mélységig hatoló 
száraz magfúrás, Üveghután a földtani fúrás szárazon fúrt 
felső 22 m-es szakasza szolgált (3. ábra).

Az udvari szelvényben az 1963. évi légköri trícium- 
csúcs hatása 6,5 m mélyen mutatható ki a kőzetnedves
ségben (D eák J., Süveges M. 1996). A 11,5 m-ben jelent
kező kisebb intenzitású (11,2 TU) második csúcs és alatta 
25,6 m-ben észlelt 14,1 TU tríciumtartalmak (a 34 m-ből 3 
m-rel a talajvízszint alól származó mintában is megjelenő 
m érhető mennyiségű trícium ellentmond annak, hogy

ugyanitt a talajvízben, megismételt mérés alapján nincs 
kimutatható trícium) a beszivárgási feltételek változékony
ságára utalnak. A fő csúcs (6,5 m-ben) alapján a rak k o r 
esett csapadék zömének mai helyzete szerint 20 cm/év le
szivárgási sebesség adódik. Ez az érték a szelvény alsóbb 
szakaszában észleltek alapján csak igen nagy óvatossággal 
használható a beszivárgási tulajdonságok jellemzésére, mi
vel a mélyebb minták tríciumtartalma jelzi, hogy a csapa
dékvíz jelentős hányada akár 60 cm/évet meghaladó sebes
séggel is haladhat.

Az üveghutai szelvényben két csúcs — 4,6 illetve 10,6 
m-ben — található. Ezek közel állnak az ófalui kutatás so
rán tapasztalt 5,75, 7,5 és 12,0 m-es értékekhez (Juhász J. 
1989). így a beszivárgási sebesség a 30 cm/év értéket meg
haladhatja.

Mindhárom területen a háromfázisú zóna azonos, lega
lábbis nagyon hasonló földtani képződményben, löszben 
helyezkedik el. Keveset tudunk a viszonylag rossz vízveze
tő fosszilis talajszintek vastagság-változásairól, ki-kiékelő- 
dő, lencsés településük magyarázatot adhat az egy függély- 
ben észlelt több tríciumcsúcsra. Az udvari és az üveghutai 
szelvények közötti eltérések várhatóan nem haladják meg 
az egy területen belüli változékonyságot.

Diósberény-Udvari térségében MGSz segítségével a 
talajvízszint alól gyűjtött vízmintákban mért tríciumadatok 
a három- és kétfázisú zóna szivárgási-áramlási, diszperziós 
viszonyait együttesen tükrözik (4. ábra). A tríciumtartal- 
mú, maximum 15 m mélységből származó talajvízminták 
közvetetten a háromfázisú zóna szelvényeiben is tapasztalt 
nagyobb beszivárgási sebességet erősítik meg. 15 m alatt a 
talajvízben már nem volt kimutatható trícium.

3. A talajvíz geokémiája

A talajvizek kémiai alkatának megismerésére patakok
ból, forrásokból, ásott kutakból és néhány MGSz-ből gyűj
tött minta szolgált. A Ca-Mg-hidrogénkarbonátos vizek a 
löszös dombvidéken általánosan jellemzők. E vizek között



A szennyezetten talajvizek fontosabb alkotóinak mediánjai 1. táblázat

Alkotó Dimenzió Összevont háttér A B A/B Hóminták

Na*

mg/1

26,8 31,9 25,1 1,27 0,54

K*' 1,52 1,06 1,72 0,62 0,21

Ca2* 91,2 81,6 103 0,79 1,27

Mg2* 43,2 55,8 41,7 1,34 0,21

Cl- 8,5 9,2 7,9 1,16 1,27

H C 032- 525 537 523 1,03 12,2

S 0 4-’- 12,5 12 12,6 0,95 1,49

NOj- 16,2 18,4 16 1,15 1,3

H2Si03 20 15,7 24,4 0,64 0,39

Li

Pg/1

4,7 6,1 3 2,03 0,1

Sr 310 349 303 1,15 4,8

Ba 56,3 49,2 66,4 0,74 1,5

Faji. v. k. pS/m 860 954 807 1,18 10

A — Diósberény-Udvari; B — Üveghuta

érdemi különbséget a nem vagy csak részben természetes 
eredetű alkotók — nitrát, klorid, szulfát, esetenként kálium 
— megjelenése és mennyisége okoz.

Mindhárom terület mintái alapján (az általánosítható
ság érdekében az elemzésbe bevettünk néhány, a németkéri 
körzetből származó vizsgálati eredményt is) a fontosabb 
alkotók gyakorisági eloszlásából, az anomális értékek levá- 
lasztásával megkíséreltük meghatározni a háttérértékeket 
(a szennyezetlen állapotot). Magas értékeket elsősorban az 
anionoknál találunk, a Ch, az N 0 3_ és az S 0 42~ értékek 
gyakorisági megoszlása (5. ábra) alapján a minták mintegy 
40%-a egyik-másik vagy mindhárom anion alapján humán 
szennyezésre utal. A kationok közül a Mg2* esetében figyel
hető meg néhány mintában valószínűleg nem természetes 
eredetű, magasabb érték (főleg Udvari körzetében). A fő 
alkotók háttértartományainak gyakorisági eloszlását a 6. 
ábra mutatja be.

Megvizsgáltuk Üveghuta körzetében gyűjtött három, 
1995-96 telén hullott hóm inta összetételét. A tél végén 
gyűjtött hó tartalmazza az erdős vidékre jellemző kihullás
ból származó kemikáliákat is. Az anomális értékek levá
lasztása után a két területen a fontosabb alkotók mediánja- 
it az 1. táblázatban foglaltuk össze (T óth G y. et al. 1996).

A két terület mediánjai közötti eltérések zömét, a 
földtani felépítésbeli különbségek magyarázzák. Diósberény- 
Udvari térségében a talajvíz kizárólag löszben helyezkedik 
el. Az üveghutai területen a völgytalpi források egy része a 
gránit töredezett, murvás, mállott felső zónájából fakad. A 
2. táblázatban összefoglalt átlagos ásványfázis-összetételek 
alapján az üveghutai talajvizekben a kálium-, bárium- és 
kovasavtöbbletet a nagyobb káliföldpát- és plagioklász- 
tartalomra vezethetjük vissza,

A csapadékvíz és a szennyezetlen talajvíz, valamint a 
beszivárgás során érintett kőzetek ásványfázis-összetételé- 
nek ismeretében a Netpath-program (P lummer, L. N„ et

al. 1994) segítségével számítható a csapadék beszivárgási 
hányada. Szükséges előfeltevés, hogy a talajvíz a maihoz, 
azaz az ismert összetételű csapadékvízhez hasonlóból ke
letkezett (3. táblázat). A számítás a kezdeti és a keletkező 
víz összetételét (1. táblázat) és a kőzetek ásványfázisait kí
vánja meg (2. táblázat). Az ásványfázisokat mindkét terü
letre azonosnak vettük, mert érdemi minőségi különbségek 
nincsenek. A futtatáshoz kalcit, dolomit, gipsz, káliföld
pát, plagioklász, klorit, kvarc, kaolinit, illit ásványfáziso
kat, valamint C 0 2 (talajlevegőből), Ca/Na ioncsere, nitrát
só, N 2 fázisokat használtunk. A Ca/Na ioncsere a duzzadó 
agyagásványok (pl. m ontm orillonit) ismert kationcsere- 
képességét reprezentálják. A gipsz és a nitrátsó, bár ezek
ben a kőzetekben nincs jelen, a számítás elvégezhetősége 
miatt a vízben oldott szulfát és nitrát változásának vizsgála
tához nélkülözhetetlen.

A beszivárgási hányad szempontjából a kloridtartalom 
alapján kapott evaporációs (bepárlódási) faktor érdemel 
figyelmet (4. táblázat). Azt mutatja, hogy Diósberény- 
Udvari térségében a csapadékvíz 14%-a táplálja a talajvizet, 
míg Üveghuta körzetében 16%. Ezek a beszivárgási értékek 
maximumnak tekinthetők, három okból: (1) a csapadékvíz
átlag az elemzések kis száma miatt nem tekinthető kellően 
reprezentatívnak (kicsit magas többek közt a kloridtarta
lom is), (2) az alacsony értéktartományban az elemzési hi
ba viszonylag nagy lehet, (3) a talajvizek zöme a 25-60 év 
előtti csapadékból keletkezett, a mai adatok a légköri 
szenynyezettség változása miatt csak fenntartással extrapo- 
lálhatók ilyen időtávlatban vissza.

A 4. táblázatban bem utatott Netpath-programmal 
számított csapadékvíz—talajvíz-keletkezési eredmények azt 
mutatják, hogy a mai, kissé savas csapadékvíz és a felvett 
ásványfázisok a bepárlódás segítségével szinte maradékta
lanul biztosítják, igény szerinti C 0 2 felvétel mellett, a hu
mán behatás mentes talajvizet.

A löszök és a mállott gránit ásványos összetétele 2. táblázat

Kőzet Kvarc Káli
földpát

Plagio
klász

Csillám Antii
ból

Vermi
kulit

Mont-
moril.

Illit-
mont.

Iliit Kaoli
nit

Klorit Kalcit Dolo
mit

Hematit
+goethit

lösz 37 3 8,4 1,2 0,4 2 13,8 6,5 11' 2 3 6,8 3,9 1

mállott
gránit

15 14 14 ' 0,1 0,1 . 2 17 9,9 13 12 2 0,6 0,2 0,4

Az Ófalu-4 és -4a, valamint a Paks-4b fúrás alapján, Rischák G. és Kovács-Pálffy P. röntgendiffrakciós vizsgálata szerint



■ A Netpath futtatásánál 3. táblázat
felhasznált elemzési adatok

■ Alkotók ^ Csapadékvíz A B
(hó), átlag mmol/1 mmol/I

c 1,0639 9,4880 9,2228

s 0,0155 0,1250 0,1313

Ca 0,0317 2,0375 2,5718

Mg 0,0086 2,2969 1,7165

Na 0,0235 1,3886 1,0926

K ' 0,0054 0,0271 0,0440

Cl 0,0358 0,2597 0,2230

Si 0,0050 0,2015 0,3131

N 0,0207 0,3001 0,2572

A = Németkér-Diósberény-Udvari térségében gyűjtött talajvizek, 
médián; B = Üveghuta körzetében gyűjtött talajvizek, médián

A Diósberény-Udvari (A) és 4. táblázat
Üveghuta (B) körzetének talajvíz képződése 

csapadékvízből víz-kőzet kölcsönhatás figyelembe vételével

Komponens Reakció 
típusa •

Csapadékvíz (A) 
mmol/1

Csapadékvíz (B) 
mmol/1

C 0 2 (gáz) -0,04447 +0,41755

dolomit +0,14461

gipsz +0,00173 +0,00557

plagioklász + +0,27104 +0,65487

nitrátsó +0,01035 +0,01031

. kibrit ' +0,05562 +0,05136

káliföldpát + +0,29813 +0,00170

.illit - -0,49959

kaolinit - -0,91481

kationcsere -0,12700

evapor. fakt. +7,250 +6,23 '

Reakció típusa: „+” csak oldódik, csak keletkezik; nincs jel: oldódás
keletkezés megengedett. Mennyiségek előjele: keletkezik; „+” oldódik

Az eredmény elfogadható, de van néhány jelenség, 
amely magyarázatot igényel.
1. Dolomit az ásványfázisokban létezik, így akár oldódhat 

is (ezt a talajvíz magas Mg2*-tartalma igényli, s valószí
nűleg a háttér is, így a használt médián is tartalmaz mű
trágya eredetű részt)', de nem várhatunk annyi törmelé
kes eredetű dolomitot, hogy ezt a folyamatot táplálni tudja, 
tehát a dolomitoldódásnak ez a mértéke nem reális.

2. Gipsz és nitrátsó nincs a kőzetben, de a hiány olyan ki
csi, hogy a csapadékvíz szulfát- ill. nitráttartalom válto
zékonysága ennél nagyobb eltérést eredményezhet, de ez 
a folyamatot nem befolyásolja.

3. A Na'-hiányt plagioklász oldódásból kell fedezni, ennek 
az a következménye, hogy már a háromfázisú zónában is 
megindul az agyagásványok keletkezése, az áramlás 
mélyebb szintjein a C a2*, Mg2" —» Na* ioncsere csak 
jelentős agyagásvány-képződés mellett történhet meg.

A vizek nitráttartalm a a mezőgazdasági tevékenység 
hatására a 20-30 mg/l-t általában lényegesen meghaladja. 
Az alacsonyabb értékek az utólagos nitrátlebontást jelzik, 
természetes eredetűek. A z üveghutai erdős területen szá
mottevő nitrát- illetve szulfátszennyeződéssel nem számol
hatunk (7. ábra).

Ennek ellenére a nitráttartalom eléri a 30 mg/l-t, a szul

fát pedig a 25 mg/l-t. Természetes forrásként a csapadék 
mellett jelentős szerepe van a növényzetnek (T ie t e m a , A., 
1992; K á d á r  I. 1992, 1995). Valójában a talajvizek nitrát
mentessége — a főleg anaerob körülmények között, bakteri
ális tevékenység hatására végbemenő — denitrifikáció kö
vetkezménye (A p p e l o , C. A. J„ P o st m a , D. 1993). Ennek 
feltétele, hogy a kőzetben elegendő szerves anyag és/vagy 
pirit legyen. A kőzetek túlnyomó többsége ennek meg is fe
lel. A vörös színű, oxidatív körülmények között keletkezett 
vagy utólag oxidált kőzetek oldható-bontható szerves anya
got és piritet nem tartalmaznak. A lösz jellegzetesen aerob, 
oxidatív feltételek mellett légből hullott porból keletkező 
kőzet. A bakteriális működéshez nélkülözhetetlen foszfátot 
a Fe3*-tartalmú ásványok nagyrészt megkötik. Természetes 
állapotnak kell tekintenünk, hogy a löszben települő talaj
vizekben a nitrát is és a szulfát is konzervatív alkotó lehet.

így a talajvizek nitráttartalmának szennyeződésként 
értelmezése az eddigi gyakorlattól eltérően, mind a két te
rületen csak jelentős megszorításokkal fogadható el. A trí- 
ciumvizsgálatok eredményével összevetve (8. ábra) meg
állapítható, hogy. a magas tríciumtartalmú „fiatal talajvi
zek” nitráttartalma is általában magas.

4. A mélységi vizek geokémiája

A kvarternél idősebb képződményekben lévő vizek jel
lemzése érdekében a korábban mélyült viztermelő.kutak- 
ból mintákat gyűjtöttünk (1-2. ábra), a kutatás során az 
udvari (U -2 ) és az üveghutai (Ü h-1) területen mélyült 
fúrásokból történt vízmintavétel.

Diósberény és Udvari körzetében párhuzamosítottuk 
az azonos vízadó szinteket, figyelembe véve azt a körül
ményt, hogy egy-egy víztermelő kút több vízadó, szintet 
összekapcsolva termel. így a vizsgálatok is többségükben 
kevert vizeket tükröznek, s a keveredési arányt nem ismer
jük. Ennek megfelelő csoportosításban a rétegvizek legjel
lemzőbb tulajdonságait tükröző anion- és kationhánya
dosok segítségével hasonlítottuk össze őket (9-10. ábra).

A vízösszetétel mélység szerinti változása a Ca, Mg 
cserélődése Na-ra, K-ra illetve a kloridtartalom növekedése 
a vizsgált 50-300 m közötti intervallumban általános. Az 
eltérések nagyobb része az áramlási rendszerbeli helyzettel 
magyarázható. A 9. ábrán a mélyebb vizek közül „kilógó” 
minta (lila kereszt) azt jelzi, hogy a szakadáti víztermelő 
kút leáramlási zónában van. A közepes-sekély mélységű 
vízadók között a mélyebb víztípust tükröző minták Kesző- 
hidegkút-K4 (fekete négyzet) és Űzd (Sárszentlőrinc-BIO; 
kék négyzet) feláramlási zónát jeleznek. Az alacsony 
kloridtartalmú vizek a csapadékvíz kis párolgási veszteség 
mellett történő beszivárgására utalnak. Az udvari fúrásból 
származó felső vízminta magasabb klorid- és nátriumtartal
ma műszaki szennyezés következménye-(NaCl — cement
kötés gyorsító).

Az udvari fúrásnál négy szintből történt vízmintavétel; 
talajvízből 32 és 37 m mélységből (ez utóbbi a fúrás 
mellett telepített MGSz-ból), a löszben szűrőzött 71,5-81,5 
m-es szakaszból és a pliocén-alsópleisztocén 145-149 m 
között települő homokból. Kémizmusában az első kettő 
talajvíz jellegű, a harmadik és negyedik minta rétegvíz 
típusú. Mind a négy minta tartalmazott nitrátot, rendre 50, 
72, 6 és 13,7 mg/1 koncentrációban. A fúrás-kiképzés 
illetve a mintavétel körülményei a nitrátszennyezés lehe
tőségét kizárják. A talajvízben a magas nitráttartalom csak 
mezőgazdasági szennyezésként értelmezhető. A nitrát ere



detének vizsgálatára l5N vizsgálatot végeztünk a 145-149 
m közből származó mintából. A kapott 11,83 l5N (levegő) 
értelmezéséhez megmintáztunk egy forrást (Udvari, 
Forrás-völgy; 23 mg/1 N 0 3~) és egy falubeli kutat, ezek 
-0,43 ill. -0,89 8I5N (levegő) értéket adtak ( H e r t e l e n d i 
E. 1996). Mig az utóbbiak egyértelműen műtrágyaeredetre 
utalnak, a fúrás vizében lévő nitrát nitrogénje egyértelmű
en szerves frakcionációt szenvedett. A talajvizek termé
szetes eredetű nitrátja (különleges helyzetektől eltekintve) 
két forrásból származik: egyrészt az esővíz oldotta 
nitrátból (amely maga is nagyobb részben szerves ere
detű), másrészt a talajban bomló szerves anyagból felsza
baduló nitrát közvetlenül oldódik a beszivárgás során.

Az áramlási modellezés ellenőrzése érdekében az 
udvari fúrás 71,5-81,5 m és 145-149 m közötti szakaszából 
származó mintákból UC radiometrikus víz-kormeghatározás 
történt. A felső mintára 19 300 év (korrigálatlan 
22 000 év), az alsó mintára 8800 év korrigált (korrigálatlan 
11000, illetve új mintázásból megismételve 11 500 év)

vízkort kaptunk (D eák J., Süveges M. 1996). A  19 300 év 
szokatlanul m agas, részben a löszb ő l kiterm elt vízben  
lebegő karbonátszem csék ism ert m értékű öregítő hatásá
nak tulajdonítható. A  nitráttartalom, a korvizsgálat jelzi, 
hogy a fúrás körzetében — bár a fúrás talajvízdombon települ 
— a leáramlás igen lassú, a két szint között települő plio- 
pleisztocén vörösagyag vízzáró. A  felsőpannóniai korú ho
mokréteg vize távolabbi beszivárgási területről származik.

A kutatás során végzett deutérium- és 5 'sO-vizsgálatok 
( H e r t e l e n d i E. 1996) segítségével a hideg időszakban 
(jégkorszakban) beszivárgott, kb. 10 000 évnél idősebb vi
zek elkülöníthetők a fiatalabb, jégkorszak után beszivár
gott vizektől (11. ábra).

Magyarországon a - 11 %o 8I80  (SMOW)-nél kisebb s ó 
tartalm ú vizeket tekinthetjük jégkorszaki eredetűnek 
( D e á k , J„ C o p e l e n , T., 1995). Az udvari fúrás 71,5-81,5 
m-éből származó víz D és l80  izotópvizsgálati eredménye 
(-97,1 és -  12,95%o) is idős kort igazol.


