
TALA JVlZTAN ULMÁNYOK A DUNA—TISZA KÖZÉN
írta: Rónai András

Az országos síkvidéki talajvíztérképezés során elsőnek a Duna—Tisza 
köze került felvételre 1950-ben. A térképezett és mért talajvízkutakszámáról, 
mélység- és vízszintadatáról 1950. évi jelentésünk beszámolt. A talajvíz 
mélységviszonyairól és a talajvíztükör tengerszint feletti helyzetéről kis
méretű térképvázlatokat is adtunk. A következő években a kutak térképezése 
más területeken folyt, de a Duna—Tisza közének területével a belső munka 
során továbbra is foglalkoztunk annál is inkább, mert a további felvételek 
tanulságaiból mindinkább bizonyossá vált, hogy az első évi felvételi terület 
változatos és érdekes, olyan, amely a talajvíz elhelyezkedésének tanulmányo
zására a legtöbbféle lehetőséget nyújtja. A későbbi tanulmányokból az is 
kiderült, hogy a talajvíz eredetének és mozgásának megfigyelésére is a 
Duna—Tisza közén kapunk legtöbb támpontot.

A különböző időpontban felvett kútvízszintek közepes szintre való átszámí
tásával és a vízszintmélység egységes megrajzolásának problémájával már 
nyomban a felvétel után foglalkoztunk és megkíséreltük a talajvízszint 
tengerszint feletti elhelyezkedésének vázlatos képét is megrajzolni. Részletes 
vizsgálatokra, a földtani térképezés során lemélyített fúrások tanulságaival 
való egybevetésre, más területek viszonyaival való egyeztetésre azonban 
csak később kerülhetett sor. Az első felvételi év anyagának áttanulmányozása 
után nyomban felmerült a talajvíz származásának és utánpótlódásának 
kérdése is. Erre csak utaltunk 1950. évi jelentésünkben. A későbbi évek 
felvételei és tanulmányai nyújtottak csak elegendő összehasonlítási alapot és 
távlatot ahhoz, hogy e téren az első tapogatódzásnál tovább menjünk.

1952-ben elkészült a Duna—Tisza közének 200 000-es méretű egyez
tetett és összefüggő talajvíztérképe két változatban: a talajvíztükör azonos 
mélységvonalai a terepszint alatt és a talajvízszint abszolút magassági 
helyzete a tenger szintje felett. E két térképen később apróbb javításokat 
tettünk s az így nyert képet mutatják jelen beszámolónk mellékletei. (XVII. és 
XVIII. sz. melléklet.)

A 200 000-es térképek általános tájékoztatást nyújtanak a terület 
talajvízviszonyairól. A részletekben apróbb hibák előfordulhatnak. Főleg az 
alább felsorolt hibaforrásokat nem tudtuk kiküszöbölni: erdőterületeken és 
nagyobb településnélküli területeken kutak hiányában vonalaink csak való
színűségi értékkel bírnak. Vizenyős, mocsaras, időszakos vízállásos helyeken 
a talajvíz mélysége 0 értékű, az időszakos vízállásos helyeken száraz időszak-
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ban azonban a talajvízszint mélysége több métert is elérhet. A talajvíztükör 
a terepszint alatt nem mindig összefüggő, folytonos felület, a mélységvonalak 
tehát nem követik szükségképpen egymást folyamatos sorban, hiány nélkül 
(mint a domborzati vonalak); az ugrásokat, felszín alatti kiékelődéseket, 
zárólencséket, az ú. n. «általajvizes» területeket nem lehet részletes fúrások 
nélkül kibogozni. Vonalaink tehát folytatólagos sort adnak olyankor is, 
amikor a folytatólagosság a valóságban nincsen meg. Ez azonban kivételes 
jelenség, és sohasem terjed ki néhány km2-nél nagyobb területre.

Az első kérdés, amit a Duna—Tisza közén feldolgozott adatok nyomán 
részletesen meg kell vizsgálnunk, — és amelyet éppen itt lehet legjobban 
tanulmányozni — a talaj vízszintnek a domborzattal való összefüggése. Feltűnt 
már régen, hogy a talajvíztükör nagyjából a domborzat vonalait követi és 
alföldjeinken is a tereppel együtt emelkedik és süllyed. Különösen érdekes 
a D una—Tisza közén, ezen az alig 100 km széles alföldi tájon, hogy a pár
huzamosan futó két nagy folyóvölgy közötti Hátságon a talajvíz szintje 
a folyók vízszintje fölé 50—60 m magasra felhatol és mindenütt néhány 
méterre a felszín közelében áll. Miért nem szivárog le a Hátság magasan álló 
talajvize a két folyó völgysíkja felé, amikor a talajvízdomborzatban erős lejtő 
mutatkozik e két irányban? Miért nem húzódik le olyan száraz nyarakon, 
amikor hónapokig alig van eső és ígyfelülről utánpótlást nem kaphat? Miért 
kisebb a talajvíztükör ingadozása éppen a Hátság közepén, a magas részeken, 
mint a mélyebb területeken?

Egyszerű kérdések ezek, de nincs rájuk mindeddig megnyugtató felelet. 
A válasznak magában kellene foglalnia a talajvíz eredetére és mozgásaira 
vonatkozó alapvető tételeket is. Vizsgáljuk meg a Duna—Tisza közén a 
domborzat és a talajvíztükör összefüggését részletesen. Erre kínálkozik itt 
az a három, az egész területet átszelő fúrássorozat, amelyek egyikét 1942-43- 
ban a Duna—Tisza csatorna nyomvonala mentén mélyítették le, a másik 
kettőt 1950-ben a földtani térképezés során. Kettőről M i h á l t z  I. adott jelen
tést és szelvényt, egyről S ü m e g h y  J. E három szelvény irányában 10—30 m 
mélységig ismerjük a rétegsort és a talajvíz szintjét. Ha végigtekintjük 
e szelvényeket, a következő megállapításokat tehetjük.

A Duna alluviális síkján, amelyet a szelvények 36, illetve 50 és 12 km 
hosszúságban szelnek át, a talajvíz a felszín közelében áll; 1942-ben 1 —2 m-re 
a felszín alatt, 1950-ben — igen száraz évben — 3 m körül. A talajvíztükör 
csak az alluviális síkot fedő homokdombokban áll mélyebben, de a dombok 
alatt — kisebb hajlásszöggel — maga is mindig emelkedik. A felszínt homok, 
lösziszap, öntésiszap és szikes, agyagos lösz borítja; ezek mindegyike vékonyan 
rétegzett, a homokosabb rétegek mindegyikében állhat víz. A talajvíztartó 
réteg alatt a zárórétegek igen különböző mélységben vannak és nem adnak 
folytonos összefüggő felületet, lencsék sorozatai. A talajvíz látszólag ezek 
mélységétől függetlenül helyezkedik el. A Hátság tetején a talajvíztükör még 
szorosabban a felszín közelébe nyomul. Az 1950-es száraz év fúrásai is 1 —2 m 
mélységben találták a talajvizet nagy területeken. Valamivel mélyebben 
állt a víz a vastagabb lösztáblák és a magasabb futóhomokbuckák felszíne 
alatt. A záróréteg mélységi helyzete itt sem befolyásolta a talajvízszintet.

Egészen más a helyzet a Hátság Ny-i szélén. Ott, ahol a Duna alluviális
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térszínéből a hátsági dombok elég meredek lejtőjével emelkednek ki, a talajvíz 
szintje erősen elmarad a felszín vonalától; a Duna —Tisza csatorna vonalán 
mélyített fúrásoknál hirtelen 6—8 m, vagy még nagyobb mélységben találjuk 
meg, a két másik szelvényben is több métert süllyed és elég nagy területeken 
10 m-nél is mélyebbre kerül a felszín alá. A Hátság peremétől K-re tovább
haladva a víz lassan a felszín közelébe férkőzik olyankor is, amikor a dombor
zat vonala nem mutat erősebb emelkedést vagy süllyedést és a víztartó réteg 
anyaga nem változik. A vízzáróréteg mélységének szerepe itt sem mutatható 
ki. K felé, a Tisza völgye felé, nincs olyan erős térszíni lépcső, mint a Duna 
alluviumának szélén. Itt fokozatosabb a Hátság belesimulása a Tisza völgy
síkjába. A talajvízszint mélyülése itt is megvan, de nem olyan szembetűnő. 
Kecskemét mellett azonban olyasféle tereplépcső süllyeszti a talajvíz szintjét 
mélyebbre a felszín alá, mint a Duna felé néző peremen.

A talajvízszint mélyülése a Hátság peremein kizárja azt a feltevést, hogy 
a talajvíztükör a felszíni csapadék beszüremkedéséből táplálkozik és azért 
áll a Hátság közepén magasan, mert a laza homokba könnyű a beszivárgás 
és közeli iszapos vízzárók vannak. A hátságperemi homokterületeken ugyan
ilyen felszíni viszonyok mellett mélyen áll a talajvíz.

A Tisza alluviumán a talajvíztükör mélyebben áll, mint a Duna völgyé
ben. A Tisza mentén a felszínt nagyobb területeken vízrekesztő iszap, tömött 
lösz, agyag borítja. A domborzat és talajvíztükör vonala általában egyező 
futású és az alsó vízzáróréteg folytonossághiányainak befolyása nem jut 
érvényre. Csak a parti düne-dombok alatt marad el a felszíntől nagyobb mély
ségre a víztükör.

A talajvíztükör és a domborzat összefüggéseinek tanulmányozása és 
a felszínközeli földtani viszonyokkal való egybevetése arra a gondolatra vezet, 
hogy a talajvízszint állását a földkéregben ható nyomásviszonyok szabják meg. 
Az alföldek és a nagyobb — víztartó kőzetekkel feltöltött medencék üledéke 
vízzel teli. A folyami feltöltés összefüggő vízzáró rétegeket nem hozhatott létre. 
A vízzárók lencsesorozatok, a talajvíz a záró rétegek közötti hézagokon át 
egyetlen nagy rendszert alkot. A víztartó üledékekbe zárt víz rétegnyomás 
alatt áll. A nyomás a mélységgel fokozódik, a felszín felé csökken és a felszín 
közelében eléri a 0 értéket. A talajvíztükör tehát a felszín vonalaihoz simuló 
kiegyenlített görbefelület. A magasabb részeken nem azért van közel a talajvíz 
a felszínhez, mert felülről csapadékot kap, s ez a csapadékvíz felszínközeli 
vízzárók fölött megáll (ez is lehetséges, de nem ez a szabály), hanem mert 
a vízreható rétegnyomás a felszín közelében éri el a 0 értéket. A víz kény
szerül eddig a szintig felfelé szívódni. A talaj pórusaiban jelentkező külső 
légköri nyomás a talajvíz szintjénél kerül a rétegnyomással egyensúlyba.

Megfigyeléseink sorozatai mutatják, hogy a talajvíz szintje a légköri 
nyomás csökkenésére emelkedésnek indul. Nyári megfigyeléseinkben először 
hibának tarto ttuk  azokat az észleléseket, amikor a talajvíz emelkedése 
a kutakban a nyári esőzéseket 1—2 nappal megelőzte. E «hibák)) azonban olyan 
sok esetben és olyan pontos mérőknél jelentkeztek, hogy nem lehetett őket 
figyelmen kívül hagyni. A légköri nyomás és a belső rétegnyomás egyensúlyát 
zavarja meg a növények nyári vízfogyasztása és a talajon keresztül történő 
párolgás is. Leszívás történik, amelynek vízszintsüllyesztő hatását a belső
9 F öldtan —  5/15 S
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nyomás alulról azonnal kiegyensúlyozni törekszik. Ezért tapasztaljuk a víz
szint nappali és éjjeli lüktetését. Ilyen lüktetés az évszakos ingadozás is. 
A nagy felületen történő és állandó leszívást fejlődő növénytakaró mellett 
meleg időszakban a belső nyomás nem tudja kiegyensúlyozni, a talajvíz 
szintje süllyed. Ősszel fordulópont áll be és tél folyamán lassan visszaáll az 
egyensúly. Az Alföld közepén ősszel és télen megindul a talajvíz szintjének 
emelkedése akár van bő csapadék, akár nincs. Az emelkedés mértéke nem a 
helyben lehulló csapadék mennyiségétől függ, sem valamely előző időszak csapadé
kától, hanem az egész rendszer vízháztartásától. Az Alföld peremein viszont 
a csapadékos időszakok hatása a talajvízszint emelkedésében gyorsan jelent
kezik. Itt a helyi hatás erősen érvényesül.

A rétegnyomásnak a talajvízre gyakorolt hatását befolyásolja a felszínt 
felépítő kőzetek tömöttsége, szemnagysága, hézagtérfogata. Finomszemcséjű 
víztartókban a kapillaritás nagy ellenállást jelent . A mozgások ezért lassabban 
mennek végbe, de a vízszintjáték szélső határai a kisebb hézagtérfogat miatt 
egymástól távolabb esnek. A fiatal üledékekben tökéletes vízzáró alig van, 
a finomabbszemcséjű iszap- és agyagrétegekben csak nagyobb fokú az ellen
állás. A felszínről beszivárgó csapadék a talajvíz szintjét emeli. A helyi 
emelkedés azonban igyekszik eloszlani az egész összefüggő rendszerben. 
A felülről való leszívás és pótlódás szintingadozást eredményez és ennek 
hatására indul meg a talajvíz vízszintes áramlása. Ennek az áramlásnak 
ugyanúgy meg kell küzdenie a kőzetekbe bezárt víz mozgására ható ellen
állással, mint az emelkedésnek és süllyedésnek. A talajvíz oldalirányú áram
lása nem szükségképpen állandó és egyirányú. A talajvíztükör domborzata 
önmagában nem mutatja az áramlások feltétlen irányát, mert a különböző 
tengerszintfeletti magasságban nyugvó víztükör a felszínhez közelebb vagy 
távolabb ugyanolyan nyomás alatt állhat. A hidrosztatikus nyomáskülönb
ségből származó erőt gyenge lejtőkön a kőzet szemcséin fellépő tapadóerő 
és kapillaritás legyőzheti. Helyi hatások és a nagy rendszerben végbemenő 
hosszabb időtartamú mozgások egymást módosítva érvényesülnek. Száraz 
medencék és alföldek belsejében a helyi hatás főleg párolgásból és növényi 
fogyasztásból áll. A pótlódás alulról jön a nagy vízadórendszerből és felhajtó 
ereje a rétegnyomás. A nagy rendszer az utánpótlást egyrészt üledékvízből 
merítheti (Pávai-Vajna felfogása), másrészt a hegységperemek törmelék- 
lejtőin és a hegyvidék vízbefogadó térségein és repedésein a rendszerhez jutó 
és hidrosztatikusán a medencék belseje felé nyomuló csapadékvízből.

A rétegnyomás magyarázhatja csak meg, hogy a Duna—Tisza közi 
Hátság magas részein is a felszín közelében áll a víz és ott meg is marad igen 
száraz nyarakon át is. A laza futóhomok-felszíneken és a kisebb-nagyobb, 
egymáshoz szorosan sohasem illeszkedő lencsék között ez az alsó nyomás jól 
érvényesül és egy-két méterre a felszín közelébe hajtja a vizet (kivéve a mere
dek lejtőkkel kiemelkedő apró buckákat). Ott, ahol hirtelen tereplépcső van, 
az alacsonyabb térszín vízszintje fokozatos átmenettel megy át a magasabb 
térszínébe, s ezért a peremi részeken nem követi a víztükör a domborzat 
vonalát, a vízszint erősen mélyül a felszínhez viszonyítva.

A talajvíz elhelyezkedésének fenti magyarázata támpontul szolgál az 
alföldi talajvízszint ingadozásában mutatkozó eltérések magyarázatára is.
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A Duna—Tisza közén a legnagyobb talajvízingadozást a Tisza közvetlen 
közelében találjuk, ahol a víz állását 13 m-es szintközben változtató folyó 
kihat a talajvíz szintjére is és abban 5 —7 m-es változásokat okoz. A Duna 
mentén a partmenti talajvízszint játéka valamivel kisebb értékű egyrészt, 
mert a folyó maga sem ingadozik olyan széles határok között, mint a Tisza, 
másrészt, mert a Duna alluviális térszíne durvább szemcséjű üledékekből 
épül fel, mint a Tiszáé. A szélesebb alluviális térségeken, a folyótól távolabb 
a vízszint ingadozása csekély. Felülről a párolgás, alulról az utánpótlódás 
lassan hat, oldalirányú áramlás alig van. A Hátság tetején, ahol táblaszerűen 
kiegyenlített a felszín, ugyancsak kicsiny az ingadozás. Ám de a peremeken 
és a Hátság változatos domborzatú helyein, a tereplépcsők szélén erős ingado
zást találunk. Itt a talajvízszint az emelkedések idején a magasabb térszín 
felől sok utánpótlást, oldalirányú áramlással víztöbbletet kap; száraz idő
szakban és nagy vízfelhasználás idején a vízszint sokat lead az alacsonyabb 
térszín visszahúzódó szintje felé; szintje többel csökken, mint környezetéé.

A mellékelt térképvázlaton megszerkesztettük a Duna—-Tisza közi 
talajvízszintjáték egyenlőségi vonalait olyan pontossággal, ahogyan azt 
a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet kezelésében lévő talajvíz- 
kutak sűrűsége, a MÁV-kutak 1929. évi vízszintingadozás-mérése, továbbá 
a saját kútkataszteri adataink megengedték. A térkép a havi átlagos talaj
vízszint mozgásának sokévi határait ábrázolja. A vízszintjáték szélső értékei 
(amplitúdó) nagyobbak lehetnek, de legtöbb esetben legfeljebb deciméteres 
rendű értékekkel.

A talajvíz-domborzat a vízszintjáték kialakításának csak egyik ténye
zője. A másik tényező a víztartó közeg szerkezete, szemcsézete, tömöttsége. 
A Duna árterének közepén a vízszintjáték nemcsak azért kísértékű, mert 
nagyobb szintkülönbségek és oldalirányú mozgás nincs, hanem mert a talaj
víz nagy területeken kavicsban áll és ebben a nagy hézagtérfogat miatt az 
ingadozás kicsiny. A Hátság peremei mentén mutatkozó nagy ingadozásban 
szerepe lehet annak is, hogy a víz a Hátság durvább futóhomokjából az 
alluvium finomabb homokjába, iszapos homokjába kerül s itt a talajvíz 
emelkedése és süllyedése szélesebb határok között mozog.

Az 1950. évi kútkataszter adatai és az azok alapján szerkesztett térképek 
az egyidejűleg folytatott síkvidéki földtani felvétellel és fúrásszelvények 
szolgáltatta adatokkal egybevetve megadják a lehetőséget arra, hogy tudo
mányosan igazolható és tanulságos képet rajzoljunk a D una—Tisza közi 
talajviszonyokról. De a gyakorlati kérdésekre még most is csak tapogatódzó 
válaszokat tudunk adni. Pedig ezek a kérdések igen nagy horderejűek és 
egész gazdasági életünket érintik. Az alföldi terület mezőgazdasági hasznosí
tása, az egyes gazdasági növények optimális termőterületének kiválasztása, 
öntözés, csatornázás, fásítás, mind megkívánják a talajvíz átlagos szintjének 
és a tál aj vízszintjáték szélső értékeinek ismeretét. Ugyanezt kívánja meg 
mindenfajta építkezés is, amit Alföldünkön tervbevettünk. A tudományosan 
megalapozott és tervszerűen irányított mezőgazdálkodás azonban nemcsak 
a fenti kérdésekre vár feleletet, hanem a talaj vízszintjáték tekintetében időben 
előre is tudni kívánja, hogy mikor, milyen változásra kell felkészülnünk; 
tehát előrejelzést kíván. A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet és
9* — 5/12
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annak elődjei rengeteg munkát áldoztak a talajvízszint változásainak figye
lésére és a gyűjtött adatok most már 2 —3 évtizedes sorokat adnak egyes 
helyeken. Ennek a rendkívüli értékű adatgyűjteménynek a hasznosításához 
járul hozzá egy lépéssel az az; adatgyűjtés, amely a Földtani Intézetben 
1950. és 1953. között a talajvíz rendszeres kutatása céljából folyt, továbbá 
azok az eredmények, amelyeket az egyidejűleg folyt földtani felvételekből 
leszűrhetünk.

Ahhoz azonban, hogy a talajvízmozgás előrejelzését sikerrel megkísérel
jük, további részletkutatások kellenek a talajvíz utánpótlódására és oldal
irányú áramlására vonatkozóan. Az eddigi vizsgálódások e téren annyiban 
jelentősek, hogy most már kijelölhetjük azokat a helyeket, ahol a részlet
vizsgálatokat folytatni kell.

ÉTIDES SUR LES EAUX SOUTERRAINES DANS L’ENTRE- 
DEUX-FLEUVES DANLRE—TISZA

Par A. Rónai

Les conditions des eaux souterraines de la partié de FEntre-deux-fleuves 
Danube—Tisza de Г Alföld (Grande Plaine Hongroise) ont été levées en 1950. 
L ’élaboration des données levées s’étend aux années suivantes. On a achevé 
Félaboration d’ensemble 1 au 200 000e de la profondeur au-dessous de la 
surface du niveau de l’eau souterraine, et, de la merne fa?on, la carte de la 
hauteur absolue du niveau d’eau au-dessus du niveau de la mer.

Les cartes du territoire de FEntre-deux-fleuves Danube—Tisza et les 
coupes de forage contiennent des données intéressantes sur le rapport du 
niveau de Feau souterraine avec les contours du relief. Vers la crete du dós 
situé entre les deux fleuves, l’eau souterraine se trouve tout prés de la surface; 
de merne qu’aux plaines bas alluviales qui longent des deux fleuves. Au 
contraire, aux bords du dós le niveau de l’eau devient de beaucoup plus 
profond sans que nous trouvions de changement dans la situation des couches 
perméables et imperméables, prés de la surface. Également, l’oscillation du 
niveau de 1’eau souterraine est beaucoup plus forte aux bords du dós qu’á 
sa crete ou qu’aux territoires des plaines alluviales qui sont loin des fleuves. 
II semble que l’eau afflue, d’une maniére forte, du dós vers les plaines des 
fleuves. Si Fon confronte les lignes du relief et du niveau d’eau et si Fon 
considére les différences de l’oscillation de l’eau souterraine, il en résulte que 
l’eau souterraine est sous pression dans les horizons profonds et elle tend vers 
la surface, en évitant la pression. La pression de couche qui pousse l’eau 
vers le haut atteint la valeur zéró prés de la surface ou se forme la nappe 
de Feau souterraine. La hauteur au-dessus du niveau de la mer, la perméabilité, 
le volume de pore et la matiére des couches qui sont prés de la surface modi- 
fient tous la formation du niveau de 1’eau souterraine.

Au milieu de FAlföld oíi il у a peu de précipitation, la perte d’eau par 
suite de Futilisation d’eau de la végétation et par suite de l’évaporation est 
remplacée de dessous, du grand réservoir. II se présente un remplacement


