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Egy, a Duna vízgyûjtõ területe tápanyagforgalmát vizsgáló PHARE program keretében az 1986-ban már egyszer feltárt Szarvasi-
mintaterületet neveztük ki magyarországi mintaterületnek. A Szarvastól délre lévõ területet 1995-ben ismételten feltártuk és a fúrások
mintaanyagán egyrészt elvégeztettük ugyanazokat a vizsgálatokat, mint 10 évvel korábban, másrészt nitrogén- és humusztartalom-
vizsgálatokat végeztettünk. A két vizsgálatsor eredményeit összehasonlítva megállapítottuk, hogy a 10 év alatt a területen jelentõs a
talajvízszint-süllyedés. A talajvíz nitráttartalma a két mérés között nagymértékben csökkent. A felszíni, felszínközeli képzõdmények
nitrogéntartalma a felszíntõl a mélység felé jelentõsen csökken, tehát teljesen normális képet mutat. A nitrogéntartalom ugyanis
egyenes arányos a humusztartalommal. Az átlagos képtõl eltérõen csak egy helyen találunk a mélyebb szintben nagyobb nitrogéntar-
talmat, ahol is egy fosszilis talajszintet tártunk fel, és egy helyen találtunk a felszín közelében az átlagostól eltérõen kis nitrogéntar-
talmat, ahol a területre telepített nyáras a talajban jelenlevõ nitrogénvegyületeket maximálisan felhasználta. Vizsgálatunk ered-
ményeképp megállapíthattuk, hogy — az ún. HASKONING jelentés megállapításával ellentétben — mezõgazdasági területeinkre
egyáltalán nem jellemzõ a nagymértékû túltáplálás. A nagy nitrogénkoncentrációk pontszerûek és uralkodóan a lakott területekhez,
illetve az állattartó telepekhez kötõdnek.

A Duna vízgyûjtõ területének tápanyagforgalmát
vizsgáló „Nutrients application in agriculture in CCE/
Protection of water resources against diffuse nutrient
pollution. Danube Programme Coordination Unit,
PHARE programme Contract 95–0035.00., Project N°
202/91” keretében a magyarországi mintaterületet
Szarvas térségében választottuk ki, mivel e folyóvízi
üledékekbõl felépített térségben évszázados hagy-
ománya van a mezõgazdasági, talajtani és agrogeológiai
kutatásoknak. A térségben meghatározó az intenzív, jól
szervezett mezõgazdasági termelés, ebbõl adódóan
reális lehetõségünk volt a termeléssel kapcsolatos régeb-
bi és közelmúltbeli adatok beszerzésére. E kiválasztás
mellett szólt az is, hogy itt megfelelõ idõbeni eloszlás-
ban elegendõ adatunk volt a terület agrogeológiai
kiértékeléséhez. Az összes jelentõs Alföld-térképezés
részletesen megkutatta e területet (SZABÓ J. 1861; TRE-
ITZ 1927; KREYBIG 1940; SCHMIDT 1940; SÜMEGHY

1944; RÓNAI 1967, 1980) s ezeknek az adatai a ren-
delkezésünkre álltak. A szûkebb, Szarvas környéki
zónára vonatkozóan is számos tanulmány készült
(SELMECZI 1951; VADÁSZ 1974; MUCSI 1974; LENGYEL

1975–1981; FORGÓ 1976; TORONYINÉ 1976; SOPRONI

1991). Döntésünkhöz hozzájárult az is, hogy 1986-ban
Szarvastól délre, Csabacsûd, Eperjes és Nagyszénás

közötti térségében agrogeológiai mintaterületet jelöl-
tünk ki (BARTHA et al. 1988).

A 81 km2 kiterjedésû Szarvasi-mintaterületet 97 db 10
m mélységû sekélyfúrással tártuk föl 1986-ban (1. ábra).
1995-ben a PHARE program keretében a mintaterületet is-
mét feltártuk, amelynek középsõ, sûrû fúrásközû (500–500
m fúrástávolság) részén lemélyített 49 fúrásból vett min-
taanyagot megvizsgáltattuk. Így, olyan összehasonlító
adatsorhoz jutottunk, melyekbõl nyomon követhettük a ta-
laj-alapkõzet-talajvíz rendszerben bekövetkezett változá-
sokat a mintaterület belsõ részén (VATAI et al. 1996).

A sekélyfúrásokat a terepi leírást követõen részletesen
megmintáztuk. A fúrás anyagából rétegváltásonként, de
legalább méterenként vettünk mintát agrogeológiai
alapvizsgálatra, melyeket a MÁFI laboratóriumaiban
végeztek el. Ezen felül az általunk kidolgozott BFK-mód-
szer szerint is megmintáztuk a fúrásszelvényeket: mintát
vettünk a talaj A1 és A2 szintjébõl, a talaj alapkõzetébõl, a
talajvíz ingadozási zónája és az állandó talajvízzel borított
zóna képzõdményeibõl. Ezekbõl a mintákból 1986-ban
geokémiai vizsgálatokat végeztettünk a MÁFI-ban, 1995-
ben pedig a geokémiai vizsgálatokon túl a képzõdmények
humusztartalmát és összes nitrogén tartalmát külön is
megvizsgáltattuk az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató
Intézetében. A két mintázás közötti idõben annyit változ-



tattunk a módszerünkön, hogy a talajszintbõl nem egy, ha-
nem két mintát (külön a feltalajból és külön az altalajból)
veszünk vizsgálatra. Így eredményeinket jobban össze
tudjuk kapcsolni a talajtani kutatások eredményeivel.

A Szarvasi-mintaterületrõl az elsõ feltárás óta eltelt
idõszakban már több tanulmányban beszámoltunk. Így a
felszíni–felszínközeli képzõdmények szedimentológiai és
geokémiai sajátosságaival KUTI, FÜGEDI (1988), BARTHA

et al., (1988), KUTI, TULLNER (1994) VATAI et al. (1996) és
KALMÁR et al. (1998) foglakoztak.

A mintaterület tágabb környezete

A Köröstõl délre fekvõ terület egy gyengén tagolt,
DK–ÉNy-i irányban enyhén lejtõ síkság, amelyet a Maros
és kisebb mértékben a Körös törmelékkúpjának (PÉCSI

1969) a pleisztocén elejétõl napjainkig tartó feltöltõdése
eredményezett.

A síkságot a hajdani Körös betemetett fattyúágai,
meanderei, morotvái helyén látható mélyedések és az
ezeket összekötõ erek tagolják, 0,5–2 m szintkülönb-
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1. ábra. Szarvasi-mintaterület és környéke
Figure 1. Agrogeological modell area — Szarvas



séggel. Az idõsebb mélyedések nyomvonalai K–Ny-i
irányban követhetõk (Csabacsûd, Nagyrátamajor,
Nagyszénás) és valószínû, hogy az óholocénben még aktív
törmelékkúpok frontális vonalait preformálták. Az újabb
keletû mélyedések, amelyekben még idõszakos vízakku-
mulációk is találhatók, É–D-i, illetve ÉK–DNy-i irányúak
— és a szarvasi Holt-Köröshöz hasonlóan, — a szabá-
lyozást megelõzõ idõben a Körös meander-rendszeréhez
tartoztak.

A Körös síkságán a Szarvastól délre fekvõ mintaterület
tengerszint feletti magassága 80–86 m Bf között vál-
takozik, de a területre általában a 80–81 m Bf a jellemzõ
magasság, tehát meglehetõsen sík. Ebbe a sík felszínbe
hatoltak be a hajdani Körös ágai, melyek maradványai
(egykori morotvák, betemetett fattyúágak) helyén az
említett sekély mélyedések találhatók. A különféle dom-
borzati elemeket a terület nagy részén folytatott mezõgaz-
dasági mûvelés — a szikes legelõk kivételével — meg-
bolygatta, illetve elfedte.

A javarészt sík térszínbõl üde foltként emelkedik ki
mintegy 3 méterrel a felszín fölé a terület délkeleti részén
egy kisebb (87,8 méteres tengerszint feletti magasságú)
dombocska, amely feltehetõen egy hajdani Körös-ág ma-
gaspartjának része volt.

A felszíni, felszínközeli képzõdmények

A mintaterület felszínén összefüggõ óholocén
(MIHÁLCZ 1953) kõzetlisztes agyag található, melyet csak
néhol szakít meg kisebb foltokban egy-egy hajdani meder
vékony, általában néhány dm-es, max. 0,5 m-es agyag-
feltöltése. Ez az 1,0–3,0 m vastag felszíni képzõdmény az
óholocén alsó harmadában leülepedett, változó vastagságú
összefüggõ agyagrétegre települ, amely alatt ugyancsak
összefüggõ rétegként ismét kõzetlisztes agyag, majd néhol
egy újabb agyagréteg található. E felszíni, felszínközeli
képzõdményekbe vágódtak be a Körösök fiatalabb medrei
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2. ábra. I. földtani szelvény
1. agyag, 2. kõzetlisztes agyag, 3. kõzetliszt, 4. homokos kõzetliszt, 5. kõzetlisztes homok, 6. homok, 7. a fúrások helyzete és száma

Figure 2. I. geological cross section
1. Clay, 2. Silty clay, 3. Silt, 4. Sandy silt, 5. Silty sand, 6. Sand, 7. Position and number of borehole

3. ábra. II. földtani szelvény
1. agyag, 2. kõzetlisztes agyag, 3. kõzetliszt, 4. homokos kõzetliszt, 5. kõzetlisztes homok, 6. homok, 7. a fúrások helyzete és száma

Figure 3. II. geological cross section
1. Clay, 2. Silty clay, 3. Silt, 4. Sandy silt, 5. Silty sand, 6. Sand, 7. Position and number of borehole
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(újholocén), melyek késõbb kõzetlisztes agyaggal, esetleg
agyagos kõzetliszttel töltõdtek fel.

A felszíni, felszínközeli agyag, kõzetlisztes agyag ré-
tegek alatt a folyóvízi üledékképzõdés változatos üledék-
összlete található, annak bizonyítékaként, hogy a holocén–
pleisztocén határán a területet át- meg átjárták a Körösök
különbözõ ágai. Ezek a max. néhány méteres vastagságú,
helyenként csak kisebb lencsékben lerakódott üledékek
kismértékben durvábbak a rájuk települt képzõdmények-
nél, de még mindig finom üledéknek számítanak. Általá-
ban kõzetlisztek, agyagos kõzetlisztek, ritkábban agyagos-
homokos kõzetlisztek, esetleg homokos kõzetlisztek.

A fúrások talpmélysége közelében a terület egy részén,
a fúrás folyóvízi homokot tárt fel, melyet a Körösök min-
den bizonnyal a pleisztocén végén raktak le. A homok
általában finomszemû, gyakran apróhomokos, és néhol
finomhomokos apróhomok is található. Ez az üledék a
területen a felszínközeli 10 méteres mélységig található
legdurvább folyóvízi (meder) üledék. A homokréteg fel-
színe meglehetõsen hullámos, és így csak a fúrások néme-
lyike tárta föl, de feltételezhetõ, hogy 10 m-nél mélyebben
nagyobb összefüggõ területen fordul elõ. Ahol a homok
vastagabb kifejlõdésû, gyakori, hogy kõzetlisztes homok-
lencsék vannak benne, melyek az egykori vízfolyás ener-
giacsökkenésének bizonyítékai (2–3. ábra).

A mintaterület talajvízviszonyai

A mintaterület belsõ részén az 1986. évi méréskor a
talajvíztükör felszín alatti mélysége 0,9–9,5 m között volt
(4. ábra), de a terület kb. négyötödére a 2–4 m közti
mélység a jellemzõ.

1 m-nél közelebb a felszínhez a talajvíz csak egy helyen
(egy fúrásban) jelentkezett, a belsõ terület délkeleti részén.

5 m-t meghaladó mélységet kisebb-nagyobb foltokban
csak a mintaterület ÉK-i részén mértünk. A legmélyebben,
9,5 m-ben csak egyetlen fúrásban — amely az említett
dombra települt — értük el a talajvizet.

Az 1986 és 1995 között eltelt 10 évben jelentõs talaj-
vízveszteség volt a területen és a talajvíz szintje szinte
mindenütt nagymértékben süllyedt (5. ábra). A 1995-ben a
4–7 méter közti talajvízmélység jellemzõ a terület leg-
nagyobb részére.

A felszínhez közel (0–2 méter között) sehol sem talál-
ható talajvíz. A 2–3 méter közötti mélység területe jelen-
tõsen csökken, és részben átrendezõdik. Az általános ten-
denciától eltérõen a terület északi pereménél egy ke-
let–nyugati irányban elnyúló folt nyugati részén meg-
emelkedett a vízszint a korábbi 3–4 méter közötti
mélységbõl 2–3 méter közé.

A terület keleti részén nagymértékben kiterjedt a 9 m-
nél mélyebb vizû terület. A 10 évvel korábban talált, és
egyértelmûen egy morfológiai alakzathoz köthetõ kis folt
helyett annak többszörösére terjed ki a 9, sõt 10 métert
meghaladó mélység. Ezen kívül a terület nyugati szélén is
mértünk egy fúrásban 9–10 méter közötti mélységû talaj-
vizet.

E nagymértékû talajvízveszteségnek az a magyarázata,
hogy az 1986–95 közötti idõszak teljes egészében a száraz
ciklushoz tartozott, s ennek utolsó évében 1995-ben volt a
legmélyebben a talajvíz szintje a felszín alatt. Ugyan-
akkor, a terület nagy részén, gazdasági megfontolásokból,
az addig intenzív öntözés mértéke is csökkent.

A talajvíztükör tengerszint feletti magassága a víz fel-
szín alatti mélységének megfelelõen változott. 1986-ban

4. ábra. A talajvíz mélysége a felszín alatt (m), 1986
Figure 4. The depth of groundwater table (m), 1986

5. ábra. A talajvíz mélysége a felszín alatt (m), 1995
Figure 5. The depth of groundwater table (m), 1995



73–83 méter (6. ábra), míg 1995-ben 70–81 méter (7.
ábra) volt.

Tíz évvel korábban a talajvíztükör a terület északkeleti
részén volt a legmélyebben, s nyugatról, délrõl és északról
ide áramlott a talajvíz. 1995-ben viszont egy középsõ
északkelet–délnyugati irányú sávban helyezkedett el a leg-

magasabban a víztükör és innen áramlott északnyugat és
délkelet felé.

A talaj-alapkõzet-talajvíz rendszer nitrát- és összes
nitrogén tartalma a mintaterületen
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6. ábra. A talajvíz tengerszint feletti helyzete (mBf), 1986
Figure 6. The position of groundwater table above the

Baltic Sea (1986)

7. ábra. A talajvíz tengerszint feletti helyzete (mBf), 1995
Figure 7. The position of groundwater table above the

Baltic Sea (1995)

8. ábra. Nitrátion-tartalom a talajvízben (1985 és 1995)
Figure 8. Nitrat ion content in the groundwater in 1985 and 1995
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9. ábra. A talajszintek összes nitrogéntartalma (mg/kg)
1. — az A1 szintben, 2. — az A2 szintben, 3. — a C szintben,
4. — a talajvíz-ingadozási zónában, 5. — az állandó vízborítás 

zónájában

Figure 9. Total nitrogen content of the soil level (mg/kg)
1. — in the A1 level, 2. — in the A2 level, 3. — in the C level,
4. — in the fluctuation-zone of the groundwater, 5. — in the 

permanently water-covered zone
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10. ábra. Összes nitrogén tartalom változékonysága a fel-
színi, felszín közeli képzõdményekben

A1: felsõ talajszint, A2: alsó talajszint, C: a talaj alapkõzete, Tv: a ta-
lajvízszint ingadozási zónája, Átv: az állandó vízborítottság zónája

Figure 10. Variability of the total N content in the surface,
near deposits

A1: upper level of soil, A2: lower level of soil, C: parent rock of the
soil, Tv: the fluctuation-zone of the groundwater, Átv: the permanently

water-covered zone

11. ábra. A felszíni humuszos réteg vastagsága
Figure 11. Thickness of the humus layer

12. ábra. Összefüggés a képzõdmények humusz és összes nitrogén tartalma között
Figure 12. Relation to the humus and the total nitrogen content of the formations



A talajvíz korábbi nitráttartalmát vizsgálva megál-
lapíthatjuk, hogy az 1986-ban a terület keleti és középsõ
részén nem érte el a 10 mg/l-t (8. ábra). Leggyakrabban
egyáltalán nem, vagy csak nyomokban volt található.
Ugyanakkor meglehetõsen nagy kiterjedésû foltokban
mértünk 10–40 mg/l közötti, sõt 40 mg/l-t (egy esetben a
100 mg/l-t) is meghaladó nitrátmennyiséget a terület nyu-
gati határa mentén, északkeleten és délkeleten.

Az 1995. évi mérések alapján megállapíthattuk, hogy
jelentõsen megnõtt a 10 mg/l-nél kevesebb nitrátot tartal-
mazó vizek területe (8. ábra). Hasonlóképpen a 10 évvel
ezelõttihez, ezek a vizek is általában nyomokban, vagy
egyáltalán nem tartalmaztak nitrát iont. A délnyugati sarok
kivételével csökkent a 10 mg/l-nél több nitrátot tartalmazó
vizek területe és csak egyetlen foltban (két fúrásban)
mértünk 40 mg/l fölötti értéket.

Mindezek alapján megállapíthattuk, hogy összes-
ségében a mintaterületen a talajvíz nitrát koncentrációja
csökkenõ tendenciát mutat.

A felszíni, felszín-közeli képzõdmények összes
nitrogén tartalmának vizsgálata szerint a Szarvasi-
mintaterületen a talaj A1 szintjében (feltalaj) 1000–3000
mg/kg, a talaj A2 szintjében (altalaj) 1000–2000 mg/kg, a
talaj C szintjében (anyakõzet) 200–500 mg/kg, a talajvíz
ingadozási zónájában 200–500 mg/kg közötti és az
állandóan vízborított zónában 100–500 mg/kg közötti az
uralkodó összes nitrogén mennyisége. Az állandóan vízzel
borított zónában a 100–500 mg/kg mennyiségeken belül a
100–200 mg/kg koncentrációértékek a leggyakoribbak (9.,
10. ábra). Összességében azt mondhatjuk, hogy a vizsgált
területen az összes nitrogén mennyisége a felszíni, fel-
színközeli képzõdményekben teljesen átlagos értékeket
mutat. Meg kell jegyezni, hogy az összes nitrogén meny-
nyiségen belül a szerves nitrogén mennyisége két, de nem
ritkán három nagyságrenddel több, mint a szervetlen
nitrogén mennyisége.

A humuszos réteg vastagsága a mintaterület nagy részén
1 m-nél nagyobb, néhol még a 2 métert is meghaladja. Azo-
kon a helyeken sem vékonyabb a humuszos réteg 0,7–0,8 m-
nél, ahol vastagsága nem éri el az 1 métert (11. ábra).

A humusztartalom mennyisége általában a feltalajban
a legnagyobb, 3% körüli, és aránya a mélység felé halad-
va csökken, az összes nitrogén koncentráció értékeihez
hasonlóan.

Kerestük az összefüggést a képzõdmények humusz és
összes nitrogén tartalma között. Diagramon a humusztar-
talom függvényében ábrázoltuk az összes nitrogén tartal-
mat (12. ábra). A diagramon jól látható, hogy gyakorlati-
lag lineáris összefüggés van a képzõdmények összes
nitrogén és humusztartalma között. Az általános tenden-
ciától csak két ponton látható kiugró, a lineáris közelítéstõl
eltérõ értékek.

E két hely közül az egyiken egy telepített nyáras van, és
itt a legfelsõ szint nitrogéntartalma nagyon kicsiny. Erre
vonatkozóan vannak olyan nézetek, hogy a fiatal telepítésû
nyáras „kivonja” a nitrogénvegyületeket a felsõ szintbõl,
mintegy megtisztítja a talajt, és itt ennek következtében
csökken jelentõsen a képzõdmények nitráttartalma. Ezt a
nézetet támasztja alá jelen vizsgálataink eredménye is.

A második eset, ahol a mélyebb rétegben kicsiny
humusztartalomhoz nagy összes nitrogén tartalom társul.
Itt a fúrási adatok alapján egy eltemetett (részben már áta-
lakult) szerves anyagban gazdag réteg húzódik, és ez az
oka a mélyebb rétegben kialakult nagy összes nitrogén tar-
talomnak. Ehhez hasonló jelenséget tapasztaltunk a MTA
TAKI munkatársaival együtt végzett vizsgálatok során a
Zalakoppányi-mintaterületünkön is.

A szervetlen nitrogén tartalom jelentõs része a szerves
anyagban jelenlévõ proteinek lebomlásának köszönhetõ
(PEREIRA, ZUNIGA 1986, NÉMETH 1996). A szerves anyag
egyrészt lehet természetes eredetû (pl: eltemetett folyó-
medrek iszapos képzõdményei), másrészt lehet állati ere-
detû (állattartó telepek környezetében a trágyából).
Ezekbõl a proteinek bomlásával folyamatosan keletkezik
szervetlen nitrogén, a felsõbb részekben nagyobb, a
mélyebb rétegekben, kisebb mennyiségben. A természetes
eredetû szervetlen nitrogének mellett a mûtrágyázás segít-
ségével lehet jelentõs mennyiségû szervetlen nitrogént a
talajba juttatni. Abban az esetben, ha a keletkezõ és a
mesterségesen bevitt szervetlen nitrogént a növények nem
tudják felvenni, kialakulhat a nitrogén túltáplálás, ami a
talajvízbe jutva annak nitrátosodását okozhatja.

Területünkön a vizsgálatok eredményei szerint a
szervetlen nitrogének mennyisége néhány minta kivételé-
vel nem éri el a 20 mg/kg-ot. Ez azt a feltevésünket látszik
megerõsíteni, hogy ezen a területen az intenzív mezõgaz-
dasági tevékenység nem okozott olyan szervetlen nitrogén
(és ezen belül elsõsorban NO3-N) túltáplálást, mint azt a
kelet-európai országok mezõgazdasági eredetû nitrát ter-
helésérõl a Haskoning-csoport által 1993–94-ben készített
jelentés állítja. Ezzel szemben ezen a mintaterületen, és az
ország más részein kijelölt és megkutatott mintaterülete-
inken kapott eredményeink is jelen eredményeinket
támasztják alá.

Természetesen vannak nagyobb szervetlen nitrogén
(fõleg nitrát) terhelést mutató területek, de azt mondhatjuk,
hogy azok rendszerint pontszerûek. A nagy nitrátkoncent-
ráció a falvak, illetve a nagyobb állattartó telepek
környezetéhez, a nem megfelelõ gondossággal elhelyezett
trágyadombokhoz, illetve mûtrágya lerakatokhoz köthetõ.
A felszíni, felszínközeli üledékekben — és mutatis mutan-
dis, — a talajvízben található, alacsony koncentrációban
megjelenõ nitrogénvegyületek többnyire természetes ere-
detûek, részei a nitrogén geokémiai körforgásának.
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THE NITRATE CONTENT OF THE SOIL–PARENT ROCK–GROUNDWATER SYSTEM AT THE
SZARVAS MODEL AREA

by JÓZSEF VATAI , JÁNOS KALMÁR and LÁSZLÓ KUTI
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Within the framework of a PHARE project worked on the nutriment circulation of the catchment area of the River Danube, the
Szarvas model area, which was drilled firstly in 1986, was chosen to be the Hungarian model area. The area, situated south from
Szarvas, was drilled again in 1995 and the samples of the boreholes was analysed with the same method than ten years earlier com-
pleted with the measurement of nitrate and humus content. Comparing the results of the two analyses’, we established that during the
ten years the level of the groundwater sank significantly. The nitrate content of the groundwater lowered to a great extent between the
two measuring. The nitrogen content of the surface–near-surface formations notably decreasing from the surface to the depth, so it
shows a normal situation since the nitrogen content stands in direct ratio with the humus content. Differing from the common picture

Irodalom



at one place in the deeper level, higher nitrogen content was found where a fossil soil level was drilled. Also at one place near the sur-
face, the nitrogen content was lower than the average because the planted poplars near the borehole maximally consumed it. The result
of our research is, in contrast to the establishment of the HASKONING report, that the over nourishing is not typical in the agricul-
tural areas. The high nitrogen concentrations are point-like and dominantly connected to built-up areas and to animal husbandry-set-
tlements.

160 VATAI JÓZSEF, KALMÁR JÁNOS és KUTI LÁSZLÓ




