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Az ország síkvidéki területének 1950-ben megindult földtani térképe- ' 
zésével párhuzamosan a talajvíz mélységének, bőségének és tulajdonságai
nak tanulmányozása érdekében nagyszabású megfigyelő munkát indított el 
a Földtani Intézet Igazgatósága. A földtani térképezést végző szakemberek 
mellett és külön csoportokban működő kútmérők a felvett terület minden 
ásott kútját felkeresték és megmérték a kút mélységét, benne a vízszint 
mélységét, a vízoszlop magasságát és a víz hőmérsékletét. Minden meg
mért kút helyét térképbe jelölték, a külterületi kutakét 25000-es méretűbe, 
vagy egyes helyeken 10000-es nagyításba, a belterületeken kataszteri méretű 
(2880) térképekbe.

Amit eddig az ország talaj vízviszonyairól tudtunk, az egy csomó 
részletmunkából, magánmegfigyelésből, fúrásadatból származik. Rendszeres 
megfigyelést egyes erdészeti kutató intézetek, az árvízvédelmi társulatok 
végeztek helyenként és a Vízrajzi Intézet végez két évtizede elsősorban a 
Duna—Tisza-közén, ahol lecsapolási kérdések vezettek a talajvíz meg
figyelésének szükségére. 1950-ig a Vízrajzi Intézet kb. 700-ra szaporította 
talajvízmegfigyelő kútjainak számát. Ebből 172 esett a Duna—Tisza-közé- 
nek arra a területére, ahol az 1950-es kútkataszteri munka megindult. Igen 
sűrűn vannak figyelő kutak a Duna—Tisza-csatorna nyomvonala mentén, 
a Tisza mentén, főleg az öntözési és vízierőmű tervek által érintett területen, 
a Sajó völgyében és a Bodrogközben. Alig volt talajvízfigyelő kút ebben az 
időben a Kisalföldön s nagyon kevés a Dunántúl többi részén, az északi 
Alföld peremén és a K-i határok mentén.

Kitűnő segítséget nyújt talajvízészleléseknél a MÁV állomások és 
örházak kúthálózata, mert a vasúti vonalak mentén összefüggő kútsorokat, 
valóságos szelvényeket kapunk. 1929-ből van az egész országra kiterjedő 
évi háromszori, illetve négyszeri talajvízszint megfigyelési adatsor a MÁV 
kutakról.

Országosan térképezték egyízben már a talajvizet a Földtani Intézet
ben az 1930-as években megindult talajtérképezésnél. Sajnos, a különböző 
időben felvett adatokat nem próbálták meg normálisra átszámítani, és a 
kiadott térképeken nagyon kevés a talajvízadat ahhoz, hogy belőlük meg
nyugtató tájékoztatást nyerjünk.
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Az 1950-ben megindított kútkataszter tehát az első próbálkozás arra, 
hogy a talajvíz mélységéről országosan összefüggő képet nyerjünk a síkvidéki 
területeken. Ennek az első felvételnek megvannak a hibái és hiányai. Nem 
mondható vele véglegesen tisztázottnak a talajvíz helyzete. Nem vet fényt 
a mozgó víztömeg játékára. Mellette szükség van az állandó, ismétlődő, 
rendszeres figyelésre. Az egyszeri felvétel eredményeit is csak az állandóan 
figyelt kutak adataiból tudjuk olyan módon átértékelni, hogy a különböző 
időben felvett adatok ne pillanatnyi és mozgásuk különböző pontjain lévő 
talajvíztükröket mutassanak, hanem egy közepeset, átlagosat. Állandóan 
figyelt kutakat viszont nem létesíthetünk olyan sűrű hálózatban, hogy azok 
a teljes felvételt helyettesíteni tudnák. A kétféle megfigyelés — az egyszeri 
teljes és az állandó részleges — egymást kiegészíti, egymás nélkül ered
ményeik alig használhatók, mert általánosítani, a törvényszerűségeket az 
egész területre levonni egymagában egyikből sem lehet.

A felvett területen (az 1951. évi pótmérésekkel együtt) 258089 kút 
adatait jegyezték fel. Egy-egy 25 000-es térképlap területére (266 km2) 
átlag 3500 kút esik, vagyis egy km2-re átlag 13 mért kút ju t. Bár a terület 
borítása nem egyenletes (a belterületeken, szőlőkben, tanyavidékeken sok 
a kút, erdőkben kevés), nagyobb terület nincs mérés és adat nélkül. A gyűj
tö tt adatok száma akkora, hogy ezekből már nyugodtan lehet az egész 
terület talajvízviszonyaira következtetni. Minden sajátságos területet szá
mos kút képvisel.

A felvétel hiányai

1. Csak terepszinttől mért adataink vannak, a kutak és vízszintek 
tengerszint feletti abszolút magasságát nem ismerjük.

2. A méréseket nem egyidőben hajtották végre. A vízszint tavasztól 
őszig, de naponta is ingadozik az időjárás, illetve a talajvízjárás és a hasz
nálat szerint. Az 1950-es év nem volt normális év.

3. A méréseket nem szakemberek, hanem ideiglenesen alkalmazott 
munkaerők (60—80 ember) végezték. Számolni kell hibás mérésekkel és 
bejelölésekkel.

Az első pont alatti hiány kiküszöbölhető. A Duna—Tisza-közén a 
Vízrajzi Intézetnek közel 200 olyan figyelt kútja van, amelynek pontos 
tengerszint feletti magasságát ismerjük. A MÁV-nak 820 szintezett és mért 
kútja van ezen a területen. Az 1942—43-as évben végzett kutatófúrások 
a Duna—Tisza-csatorna nyomvonala mentén és az 1950-es évi földtani tér
képezés során létesített két átlós fúrássorozat 460 szintezett talajvízadatot 
szolgáltatott. Az egyes térképlapokon végzett helyi fúrásadatok is hozzá
férhetők. 1400—1500 szintezett talajvízadat áll rendelkezésünkre ahhoz, 
hogy a negyedszázezer mért relatív vízszint magasságát a tenger szintjéhez 
mérten átszámítsuk. A munkához segítségül vehetjük a részletes domborzat 
rajzát és a földtani felvétel eredményeit. Ezek alapján eléggé megbízható 
áttekintő térképet szerkeszthetünk a talajvíztükör t. sz. f. elhelyezkedéséről 
(1. а XVIII. mellékletet).

A 2. pont alatti hiány jelentősége a legnagyobb, pedig ennek kiküszö



195

bölésétől függ az egész adathalmaz használhatósága. A segítséget megint 
az állandóan figyelt kutak eredményei hozzák. A Vízrajzi Intézet több 
kútjában 1930. óta észlelnek rendszeresen, két évtized tál aj víz járási adatai 
állnak tehát rendelkezésre. A vízjárásgörbéket hosszú időre megszerkesztve, 
kialakulnak az egyes tájakra jellemző vonalak. Más a viselkedése a talaj
víznek a Duna és Tisza jelenkori árterén és más a két folyó közötti magas 
Hátságon. Más a Hátság peremén és más annak közepén. Más a löszfel- 
szinek alatt és más a futóhomokban. Más a két nagy törmelékkúp (Buda
pest—Kecskemét és Baja—Kiskúnhalas—Szabadka) tetején és más a köztük 
húzódó nagy völgyületben. Más a vízzáró pleisztocén iszapos homok, iszap 
és agj^ag vápáiban és más e hullámos réteg domborulatain.

A figyelt kutak száma a Duna—Tisza-közén elég nagy ahhoz, hogy 
minden tájtípus vízjárására kapjunk köztük példát. A földtani és dom
borzati térkép segítségével kirajzolhatjuk egy-egy rendszeresen figyelt kút 
talajvízterületét, amelynek vízjárására az illető kút tájékoztatást nyújt. 
Hosszú idősor adataiból meg tudjuk állapítani az 1950-es felvételi év viszonyát 
az átlagos évekhez, valamint az egyes hónapok sokévi átlagos talajvízálJását. 
Az 1950. év egyes hónapjainak talajvízállásáról így a figyelt kutaknál meg
állapítható, hogy hogyan viszonylanak a sokévi közepes vízálláshoz. Kör
zetünkben a megmért kutak pillanatnyi vízszintjét a figyelt kútnak meg
felelően közepes vízszintre igazíthatjuk ki. Ahol a vízjáték kicsiny, a ki
igazításba nagyobb hiba nem csúszhat. (Ilyen a helyzet a Hátság legtöbb 
kútjánál.) Az árterületek szélsőséges vízingadozásánál nagyobb körül
tekintéssel kell az átszámításokat végezni. Több figyelt kutat kell figyelembe 
venni és a folyó vízjárására is tekintettel lenni a mérések időpontjában. 
(Ez is egyik oka annak, hogy a végleges feldolgozást csak egy-két évvel a 
felvétel után lehet tető alá hozni, amikor a felvétel idejére vonatkozó külön
böző meteorológiai és vízrajzi adatok már napvilágot látnak.)

Példaként bemutatjuk Tápiógyörgye (207. sz.) és Kiskúnhalas (255. sz.) 
kútjainak kiértékelt vízjárásgörbéit (l.ábra.) Mindkét kútról 18 éven át van 
adatunk. A vonalak mutatják a hosszú évsor alatt a felvétel évéig elő fordult 
legmagasabb és legmélyebb havi vízállásértékeket, a havi sokévi közepes víz
állásokat és az évi középértéket. Feltűnteti az ábra az 1950. év, a kút- 
kataszter felvételi évének vízjárását. Tápiógyörgye kútja két nagyobb 
lösztábla között húzódó futóhomok-vonulat szélébe mélyül; Kiskúnhglasé a 
magas Hátság homokjába. Előbbinél az 1950. évi nyárközepi vízállásokat 
2 m-rel kell emelni, hogy a közepes vízszintet kapjuk; utóbbinál a kiiga
zítás mértéke a felvételi év folyamán mindvégig fél m körül adódik.

Ha az átszámítások helyesek, a különböző időpontokban felvett lapok 
átértékelt adatainak egybe kell vágniok, összefüggő képpé alakulniok. 
A Duna—Tisza-közén végzett átszámítási munkánál e tekintetben jó ered
ményt értünk el. Az eredményeket a MÁV kutak 1929. évi adataival ellen
őriztük és, egy-két kivételtől eltekintve, az esetek zömében azokat a számí
tásokkal egybevágónak találtuk. A MÁV vonalai melletti állomások és őr
házak kútjaiban 1929-ben április 20., június 20., szeptember 20. és december 
20. napokon végeztek vízszintméréseket. Az 1929-es esztendő időjárási és 
talajvízmozgás szempontjából közel járt a normálishoz, így az évi közepes
13* — 1/15
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vízszint ellenőrzésre alkalmas. Összehangoltuk a kiszámított közepes víz
szinteket a fúrássorozatok talaj vízadata;val is.

A 3. pontban említett hibák kiszűrése könnyebb feladat. Felvételi 
laponként többezer kutat mértek különböző felvevők a nap különböző 
szakaszaiban. Ha egy-egy tájon rendezzük a kútmélységeket és vízszinteket 
és rangsorgörbéket szerkesztünk, az uralkodó mélységek nyilvánvalóvá 
válnak. A kiugró értékeknél megvizsgálhatjuk, hogy azok különleges dom-

1. M axim a m ensueis
2. M oyenne annuelle
3. M oyennes m ensuelles
4. C otes des eaux en 1950.
5. M inim a m ensueis
6 . A ltitu d e  du terrain au-dessus du

n iveau  de la  m er: 113,9 m
7. P rofondeur du p u its  3,1 m

1. Месячные максимумы
2. Годовые средние величины
3. Месячные средние величины
4. Режим реки в 1950 г.
5. Месячные минимумы
6 . Высота местности над уровнем

моря : 113,9 м.
7. Глудина колодца 3,1 м.

1 . ábra.

borzati vagy a földtani helyzetből, esetleg más vízadó réteg megnyitásából, 
hibás mérésből vagy egyéb okból származnak-e. A mérések zöme azonban 
egymást igazolja és a napszakos ingadozások, a mérőeszközök pontatlanságai 
kiegyenlítődnek bennük. A kimérésből és a mérőzsinórok nyúlásából szár
mazó hibák különben is néhányszor 10 cm-es nagyságrendben mozognak, 
a vízszint és mélységadatokat pedig úgysem tudjuk ilyen nagy területen 
1 m-nél részletesebb képbe összefoglalni. Vagyis, a kútkataszter (többszáz, 
illetve többezer) adata alapján rajzolt méteres talajvíz mélységgörbék meg
bízhatónak fogadhatók el. (Három felvételi lap 8500 kútjában a vízszint- 
mélység eloszlását а XV. melléklet rangsorgörbéi mutatják.)

Adódhatik hiba onnan is, ha egyes kutakban a talajvizet eltömik és 
második vízadó réteget nyitnak meg. E réteg vize nyomás alatt áll és annak 
megfelelően különböző magasságba emelkedik, függetlenül a talajvíz szintjé
től. Ezek a vízszintadatok megtéveszthetnek, ha nem tudjuk elkülöníteni 
őket. A különböző vízszintek elválasztására, helyesebben a talajvíznél
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mélyebb vizek elkülönítésére szolgál a kutak mélységének megállapítása a 
községek belterületén. A sűrű kúthálózatból tisztán kiválnak a normális 
talajvízkút-mélységtől elütő kutak. Eképpen a községterületek részletes fel
dolgozásával a második-harmadik vízadó rétegek mélységére is utalásokat 
kapunk.

Az Alföldön sok a rossz talajvíz, ezért községek belterületén gyakran 
mélyítik le a kutakat második-harmadik vízadó rétegig. Ha sok az ilyen 
kút, a különböző vízadó rétegek mélységére biztosan következtethetünk, a 
vízoszlopok magasságából pedig a nyomásra és vízbőségre is.

Az első évi felvételi anyag átvizsgálására és kritikájára 1950—51.telén 
került sor. A próbafeldolgozások azt mutatták, hogy a felvétel használható 
eredményeket hozott.

A begyűjtött adatok feldolgozása a következőképpen történt. Minden 
felvételi lapról 3 db tisztázati másolat készült. Azok egyikén a kútmély- 
ségeket, másikán a vizszintmélységeket, harmadikén a kutakban talált 
vízoszlop-magasságokat jelöltük különböző jelekkel és színekkel. Az azonos 
mélységeket egyenlőségi görbékkel kötöttük egybe. Ezek a 25000-es tér
képlapok tehát az eredeti felvételi adatokat rögzítik javítás nélkül. Róluk 
a felvételi év viszonyai olvashatók le.

A kútmélység nem változó adat, ennek további feldolgozására nincs 
szükség. Nagyobb területen az egybehangzó értékek azt a mélységet mutatják, 
ameddig biztonságos víznyerés céljából tájanként el kell jutni. Megjelölik 
azt a határértéket, amelynél a talajvíztükör az év egész folyamán és száraz 
években is magasabban áll. Gyakorlati szempontból ez igen fontos adat.

A vízoszlopmagasságokat, vagyis a kutakban talált vízmennyiséget 
ábrázoló térképek is tanulságosak minden további kiértékelés nélkül is. 
A nagy adattömeg itt is kimutatja a szabályszerűséget annak ellenére, hogy 
a vízoszlopmagasság naponta és hosszabb időn át változó. (A 2. ábra példa
ként bemutat egy részletet a vízoszlopokat ábrázoló térképek anyagából.)

Az első, nyers feldolgozást követte a kiértékelő munka és a pillanatnyi 
mért vízszinteknek évi közepesre való átszámítása a már ismertetett módon. 
Az eredményeket 50 000-es méretű térképekre vittük fel. Az adatok és a 
domborzati, valamint földtani viszonyok figyelembevételével megrajzolható 
volt a talajvíztükör közepes állásának képe egyenlő mélységi görbékkel. 
Rávezettük ezekre a térképekre a vízbőségi adatokat is olyan módon, hogy 
kiemeltük a bővizű (száraz évben 3 m-en felüli vízoszlopot tartó) és kevés 
vizű (száraz évben 1 m-nél kisebb vízoszlopú) kútcsoportok foltjait. Szer
kesztésüknél ellenőrzésként felhasználtuk a MÁV kutak 1929. évi vízszint- 
adatait, a Vízrajzi Intézet talajvízkútjainak adatait és a Duna—Tisza-közét 
keresztben átszelő fúrássorozatok talajvízadatait. E térképekhez grafikonok 
tartoznak az illető területre jellemző állandóan figyelt kutak vízjárási görbéi
vel. E grafikonokon egy görbe a havi legmagasabb, egy másik az átlagos, 
a harmadik a legalacsonyabb talajvízállásokat mutatja a sokévi (10, 15— 
20 év) megfigyelés szerint. Leolvasható róluk, hogy a térképlap területén, 
ahol az átlagos talajvízszint — mondjuk — 3—5 m között váltakozik a 
domborzati és földtani viszonyok szerint, milyen magas és alacsony értékekre
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kell elkészülni, milyen nagyok a kilengések a közepeshez mérten az egyes 
hónapokban. (Lásd az 1. ábrát.)

A hőmérsékleti adatokról csak próbafeldolgozás készült néhány lapon. 
A felvételnél használt hőmérők nem voltak elég érzékenyek, nem voltak 
összehangolva és felvétel közben is sok változást szenvedtek (a papírskálák 
le- és felrázódtak bennük). A sekély alföldi kutak vize a hőmérséklet nn.api 
és évi járása szerint eléggé ingadozik, tehát a különböző időpontokban fel
vett adatokat nem lehetett összehangolni. Ezért a hőmérsékleti adatok 
további következtetésekre alkalmatlanoknak bizonyultak.

Minden felvételi lap külterületi kútjairól készült egy összefogó grafikon
sorozat. Ez a terület kútjainak megoszlását mutatja kútmélység, vízszint- 
mélység és hőmérséklet szerint . Azonkívül egy rangsorgörbét szerkesztettünk, 
amelyre fél m-es mélységosztályok szerint a vízoszlopmagasságokat is fel
vittük növekvő rendben. (Lásd а XV. mellékletet.)

Az eredmények áttekintő ismertetése végett összevont vázlatot közlünk 
a feldolgozás anyagából (XVI. melléklet). Ezen 3 m-enként vontuk össze a víz
szinteket. A rajz még így is igen aprólékos lett. Az első tanulság az, hogy 
a Duna—Tisza-közén a talajvíz tükrének mélysége igen változó. Ha el is 
tekintünk a két domborzatilag kiemelkedő folttól, a Monor— Irsa domb
vidéktől és a Sükösd—Császártöltés magasparttól, a többi — nem nagy 
magasságkülönbségeket mutató — tájon is igen változó a talajvíz viszony
lagos mélysége.

A nagy domborzati formák mindenesetre kitűnnek. Az összefüggő 
magaslatokat mély talajvíz jellemzi. Bár a dombvidékek talajvíztükre 
20—30 m-rel az alacsonyan fekvő alföldi területek talajvíztükre fölé emel
kedik, a terepszint alatt a vizet mégis csak 15—20—25 m-re érjük el.

A domborzattól függetlenül egy mélyebb talajvízvápát kísérhetünk 
végig: Ócsa, Sári—Tat árszentgyörgy—Ladánybene—Kecskemét—Kiskún- 
félegyháza irányában. Ennek első része a Duna-ártér feletti magaspart 
szélét jelenti, kecskémét—kiskúnfélegyházai része azonban domborzatilag 
nem válik el környezetétől. Itt a felszín alatt a talajvízzáró rétegnek van 
nagyobb mélyedése. A futóhomokterületekkel szemben a Duna—Tisza-közi 
lösztáblamaradék részei alatt a víztartó homok és alatta vízrekesztő kék 
iszap rendszerint mélyebben fekszik, a lösz a régi felszín vápáiba települt, 
vagy ott maradt meg. Ezért a löszterületeken általában mélyebben találjuk 
a talajvizet, mint a homokterületeken. Kivétel a magashát két pereme, 
ahol a vízzárók hirtelen lejtenek és a homokban is mélyen áll a víz, továbbá 
azok a löszterületek, ahol a felszínt vékony lepelhomok fedi. A nagy futó
homok-területek mindenütt magas, de szegényes talajvizet tartanak.

A két folyó jelenkori árterületein a talajvíz tükre általában mélyebb, 
mint a magas Hátság nagyrészén. Kivétel a Duna árterén, a perem mellett 
végighúzódó régi medrekből és laposokból álló hosszúsáv, a Kígyósér és a 
Yörösmocsár vidéke.

A folyók partjait homokdűnék kísérik; meg-megszakadó hosszanti 
dombsorok, természetes gátak. Ezek alatt a talajvizet mélyebben érjük el, 
mint a szomszédos alacsony területeken. A folyókmenti mélyebb talajvíz- 
foltok ezeket a homokdombokat jelölik. A talajvíz csak viszonylag, a terep
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tői számítva mélyebb, mert abszolút magasságot tekintve a dűne-dombok 
alatt a talajvíz tükre domborulatot mutat. Ezek a terep alatti talajvízhátak 
természetes gátakként akadályozzák a folyók vízjárásának gyors érvényesü
lését az ártér távolabbi pontjain. Csak a dombok közötti réseken, kapukon, 
régi mederkiágazásokon át érintkezik akadálytalanul a folyók vize az árterek 
talaj vízszint j ével. (Lásd Sümeghy József és Miháltz István szelvényraj
zait e kötetben).

Feltűnő Cegléd körül a talajvíz sekélysége. Ez a sekély övezet körül
veszi az irsai dombokat és olyanféle érzést kelt, mintha itt az ÉNy-ról leeresz
kedő valamelyik vízadó réteg bukkanna felszínre. A dombvidéken nem egy 
összefüggő talajvízréteg jelentkezik a kutakban, hanem — amint ez minden
felé a dombvidékeken és hegylábakon megfigyelhető — felülről lefelé egy
mást különböző vízadórétegek követik. A domblábakat elborító feltöltés 
miatt a kibukó vízrétegek források alakjában nem tudnak felszínre jutni, 
de elterülnek a hegylábak takaróiban közvetlenül a felszín alatt. A Cegléd 
környéki talajvizeknek eszerint nem volna közük a Kecskemét környékiek
hez, mert az utóbbiak egy következő vízadórétegből származnak, amely 
Cegléd körül a talajvíz szintje alatt van.

A mellékelt földtani térképvázlat Sümeghy J. és Miháltz I. csoportjai
nak 1950. évi földtani felvételei alapján készült; kicsinyített, összevont és 
egyszerűsített vázlat. (XVII. melléklet).

Teljesen különálló vízterület a Duna—Tisza-köz D-i része. Itt is külön
böző vízadórétegekkel van dolgunk. A Sükösd—Császártöltés magasparton 
mélyen fekszik a talajvíz szintje. 20—25m-es kutak vannak itten. Vizüket va
lószínűleg olyan rétegekből szerzik, amelyek összeköttetésben állnak a Duna— 
Tisza-köze É-i felével. A vizek Sükösdnél a magaspart alatt források alakjá
ban is kibukkannak az alluvium alacsony (kb. 90 m t. sz. f.) szintjére. Amint 
a magasparttól К  felé haladunk és lejt a térszín, a talajvizet is mind köze
lebb kapjuk. Tovább К -re nagyon szegényes talajvíz jelenik meg a felszín 
közelében egy magasabb emeleten.

A talajvíztükör abszolút magasságát a t. sz. f. а XVIII. melléklet mutatja. 
Ezt a képet a MÁV kutak, a Vízrajzi Intézet talajvízkútjai és a Duna— 
Tisza-közét átszelő fúrássorozatok talajvízadatai alapján szerkesztettük. 
Amint említettem, kb. 1 450 szintezett talajvízadat áll rendelkezésre ily 
módon. Az ismert pontok hálózata nem egyenletes, de nagyobb terület csak 
itt-ott marad adat nélkül.

Első tekintetre feltűnő, hogy a terep alatti kép kusza változatosságá
val szemben a talajvíztükör L sz. f. elhelyezkedése nyugodt és szabályszerű. 
Híven követi a domborzat nagy vonásait.

A talajvíz t. sz. f. elhelyezkedése is két talajvíztartományt mutat a 
Duna—Tisza-közének É-i és D-i felén. Egy-egy tartományban is többféle 
talajvízréteg szerepel. A magasabb területeken egymás felett valószínűleg 
több olyan vízadó réteg van, amelyek az alacsonyabb szinteken egymás alól 
előbukkanva lépcsőzetesen átveszik a talajvíz szerepét. A «talajvíz-domborzat» 
tehát nem ad közvetlen felvilágosítást sem a talajvíz mozgásirányára, sem 
sebességére, mert a látszólagos lejtők nem szükségképpen ugyanannak a 
vízadórétegnek lejtői. A lejtőkről azt is tudni kell, hogy azok hullámos fel-
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színűek. A vízvezető és rekesztő rétegek, mint minden réteg ezen a feltöltött 
alföldön, hullámos. Vápái és hátai vannak. Ezek a vápák az É-i részen 
nagyjából ÉNy—DK irányúak. К és Ny felé a Hátságról a talajvíz nem nyo
mulhat közvetlenül a Duna és Tisza felé, bármilyen meredeknek mutatkozzék 
is ott a lejtő, hanem vápáról-vápára vízesésszerűen jut le (XIX. melléklet).

A kutak vízbőségét is térképeztük (XX. melléklet). Kiemeltük a bővizű és 
nagyon kevésvízű kutak csoportjait. Bővízűeknek mondjuk a kutakat, ha 
nagyobb összefüggő csoportjukban a mért vízoszlop az 1950-es száraz eszten
dőben a 3 métert elérte, vagy meghaladta. Vízszegény területnek ábrázoltuk 
azt, ahol a kutak nagyobb csoportjában egy métert el nem érő, kicsiny víz
oszlopot mértek a felvétel során.

Lehet-e a vízadó réteg vízbőségére következtetni a kutak különböző 
időben mért vízoszlopaiból? Lehet. Az ellenvetés az, hogy egy-egy kút víz
bősége nem a vízadó réteg vízbőségétől, hanem a lakosság anyagi viszonyaitól 
függ. A kutak nem érik el a vízrekesztő réteget. A szegényebb gazda megelég
szik azzal, ha 1—2 m vize van, tovább nem ásat, több költséget nem vállal. 
A tehetősebb megengedheti magának, hogy a vízzáró réteg alá is lemélyít- 
tesse kútját. Ilyen esetben a kútban magasabb vízoszlopot találunk, mint 
amekkora a valóságban a vízrekesztő réteg felett van. Ezek az ellenvetések 
első tekintetre helyénvalónak látszanak és azt mutatják, hogy a kutak 
vízoszlopából a vízadó réteg vízbőségére következtetni nem lehet.

A valóság mégsem ez. Az 1950. évi felvétel során figyeltünk arra, hogy 
a kutak mélysége hogyan változik és mi okozza az egyezéseket és különbsége
ket a kutak mélységében és vízbőségében. A megfigyelés az, hogy a Duna— 
Tisza-közén a kutak vízbősége helyes fényt vet a vízadó réteg vízgazdagsá
gára. A Duna—Tisza-közén általában magasan áll a talajvíz. A kútásás 
ezen a vidéken nem olyan nagy költségtétel, mint domb- és hegyvidékeken, 
ahol 20—25 m-es kutak vannak. A gazdák megengedhetik maguknak, hogy 
a szőlőkben minden 50 m-en kutat ássanak, olykor egy-egy parcellán kettőt is. 
A Duna—Tisza-közi talajvízrétegek vízben szegények. A kútásató legtöbb 
esetben elmegy a vízrekesztő rétegig, vagyis addig a mélységig, amelyen túl 
már — egy szakaszon — a kút vize nem gyarapodik. A valóságot itt is a 
nagy számok mutatják meg (erre jó a tömegfelvétel). Ha egy többszáz 
km2-nyi területen a kutak ezreiben 1 m-en aluli vízoszlop van, és bővizű kút 
nagyobb számban nem fordul elő, nyugodtan kimondhatjuk, hogy nemcsak 
a kutak, hanem a talajvízadó réteg is vízszegény. Fordítva, ha a kutak százai 
és ezrei több m-es vízoszlopot tartanak összefüggő csoportokban a különböző 
idejű mérések alatt, elmondhatjuk, hogy a területen a vízadó réteg — alföldi 
viszonylatban — vízben gazdag. A példák tömegei állnak rendelkezésre. így 
pl. Kiskúnhalas és Szeged között 2632 külterületi kutat mértek meg 1950. 
május havában. Ezek közül 50 cm-nél kisebb vízoszlopot 1592 kútban mér
tek, 0,5—1,00 m közötti vízoszlopot 876 kútban mértek.

3,00 m-nél néhány cm-rel magasabb vízoszlop 4 talajvízkútban volt. 
Ennél több víz egyetlen kútban sem volt.

Vízszegény terület-e ez, vagy csak a kutak vízszegények a helytelen 
vagy ki nem elégítő lemélyítés miatt? Vízszegémy terület minden bizonnyal.

Kecskemét környékén vannak kevésvízű magas talajvízrétegek és
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bővebb vizű mélyebbek. Löszfelszín alatt mélyebb a talajvízszint, mint a 
homokterületek alatt. 2468 külterületi kutat mértek meg itt 1950. július— 
augusztusában.

0 ,5  m -en alu li v ízo sz lo p o t t a l á l t a k .................  219 k ú tb a n
0,5— 1,0 m  k ö zö tt i « «   802 «
1 ,0— 2 ,0  « « « « ........................ 1086 «
2,0-—4,0  « « « «   324 «
4 ,0  m -nél m agasabb  « «   37 «

Feltehetjük a kérdést: vájjon gazdagabb-e a vízadóréteg Kecskemét 
környékén, vagy csak a gazdák gazdagabbak? Minden bizonnyal a vízadó 
réteg is gazdagabb vízben, mint Kiskúnhalas környékén.

E két adatsor 530 km2 területre vonatkozik, tehát nem apró terület- 
foltra. A többi sok tízezer adat ugyanígy bizonyít a maga területének víz
szegénysége vagy gazdagsága mellett. Nem egy-egy kút, egy-egy tulajdonos 
különleges helyzete alakítja ki a képet, hanem az egyértelműen bizonyító 
százak és ezrek.

Az egész Duna—Tisza-köze általában talajvízben szegény. Különösen 
vízszegény azonban a két folyó közének D-i része. Itt ezer km2-re kiterje
dően alig van víz a kutakban. Aránylag bőséges a talajvíz a Tisza mentén, 
az északi dombvidékek lábain és Kecskemét környékén.

A Tisza mentén a talajvíz egy mély árokban, árokrendszerben gyűlik 
össze, itt érthető a bőséges víz. Kecskemét körül szintén talajvízárok van 
a domborzatnak és a két törmelékkúp szerkezeti határának megfelelően. 
A domblábak előtti törmeléklejtők alatt szintén érthető a bőségesebb talajvíz.

A D-i rész nagy vízszegénysége a kicsiny vízgyűjtő területből magya
rázható. Az alföldi talajvíz főleg a peremekről táplálkozik. Beivódás csak 
ott van, ahol meredekebb lejtőkről időnként gyorsan gyűlik össze a víz, 
éspedig jóval nagyobb mennyiségben, mint az illető terület évi csapadéka. 
Ilyenek az alföldi dombperemek. Ilyen kicsinyben a Sükösd—Császártöltési 
magaspart is, ahol 40—50 m-es szintkülönbségek és elég meredek lejtők 
vannak. Csakhogy a lejtők területe kicsiny, az összegyűjtött vizet pedig nagy 
területen kell elosztania. Innen van a feltűnő nagy vízszegénység Kiskún
halas—Szeged—Szabadka között.

Helyesnek látszik a begyűjtött adatok összefoglalt végeredményeit közzé
tenni. Mélységkategóriák és vízmennyiség szerint csak a külterületi kutak 
adatait csoportosítottuk, mert ezek egyenletesebb hálózatban képviselik a fel
vett területet, mint a belterületi kutak. 103319 kút összefoglaló adatát 
közli a mellékelt táblázat és grafikon (3. ábra).

Az eddig ism ertetett feldolgozási munkák mellett igen sok vizsgála
tot folytatunk a függőleges és vízszintes talajvízmozgás megfigyelésére a 
Duna—Tisza-közén. Ezzel kapcsolatban állandóan felvetődött az alföldi 
talajvíz eredetének, az utánpótlás forrásainak és útjának kérdése. Ezen a 
téren a tanulmányok folynak, reméljük, eredményeikről az Alföld É-i pere
mének feldolgozása után választ tudunk adni.

A földtani felvételt végző geológusok az 1950. évi felvételi területről 
350 talajvízmintát küldtek be az Intézet vegyi laboratóriumába elemzés
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les aluvions, le niveau de l’eau souterraine est en pente abrupte et á l’Ouest 
et á l’Est.

La profondeur de l’eau souterraine sous la surface du terrain montre 
une image beaucoup plus variée et irréguliére. Bien que les différences ne 
soient pás grandes, cár les puits plus profonds de 10 á 15 m, sont trés rares 
et á des terrains trés limités, dans l’Entre—deux—fleuves Danube-Tisza, 
il у a une trés grande variété depuis les niveaux de 1 á 2 m jusqu’á ceux 
plus profonds et ces différences sont dues á des causes diverses. La profondeur 
au-dessous de la surface du terrain n’a point une régle appuyée sur un ou 
deux motifs.

Aux terrains d’innondation holocénes, la profondeur de l’eau souterraine 
surtout dépend du relief. Sous les collines de sable, le long des rives, l’eau 
souterraine est plus proíonde qu’aux parties de plaine des terrains d’inonda- 
tion. Au haut dos, au — dessous les couches de loess, l’eau souterraine est 
généralement plus profonde que dans les terrains du sable mouvant. Dans 
ces couches-ci, les minces bandes de vasé tiennent, quelquefois, Feau sou
terraine apparemment haut. L’ondulation des couches impérméables, dans 
le haut dos, joue également un rőle important dans la position de l’eau sou
terraine. La ligne de profondeur entre Kecskemét et Kiskunfélegyháza est 
trés remarquable, cár eile ne peut étre expliquée ni pár le relief ni pár la 
structure granulaire des couches qui bátissent la surface.

Au territoire de l’Entre—deux—fleuve Duna-Tisza, Гоп peut distinguer 
deux provinces d’eau souterraine celle septentrionale (jusqu’á la ligne de 
Fülöpszállás—Csongrád) et celle méridionale. Les couches-réservoirs du Sud 
sont trés pauvres en eau. La profondeur des puits du territoire lévé, les 
niveaux d’eaux et les hauteurs des colonnes d’eau у mesurés dönt marqués 
á un tableau statistique et une série de graphiques, pár régions géographiques.

Quant ä la composition chimique et le mouvement vertical et horizontal 
des eaux souterraines, les études sont en train.

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 1950 Г. В ОБЛАСТИ МЕЖДУ ДУНАЕМ И 
ТИССОЙ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

А н д р а ш  Р о н а и

В связи с геологическим картографированием равнинных областей 
страны, начатым в 1950 г., дирекция Геологического Института распорядилась 
о том, чтобы на картографированной территории глубина и уровень воды каж
дого колодца грунтовой воды были измерены и колодцы картографированы. 
Съёмочной территории первого года являлась область между Дунаем и Тиссой. 
На территории 20000 км2 съёмочники собрали данные 258089 колодцев. Пер
вая, грубая обработка собранного материала была произведена на картах 
масштаба 1 : 25 000. На этих картах отмечены глубина колодцев, глубина 
уровня воды и высота водяного столба, найденного в колодцах. Об измерен
ных данных по съёмочным листам суммарные графики были тоже составлены.

Следующей задачей являлись пересчёт измеренных в различное время 
уровней воды на общую базу, как и составление карты грунтовой воды, изобра
жающей среднюю, нормальную глубину уровня воды под поверхностью. При
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• составлении этих карт были использованы измеренные в различных моментах 
или беспрерывно с многих лет данные колодцев Гидрологического института и 
Венгерских Государственных Железных Дорог. Пересчёт был исполнен при 
помощи этих ключевых точек по отдельным географическим и геологическим 
региональным единицам. Полученные результаты были зафиксированы на 
картах масштаба 1 : 50 000. Опыты съёмки указывали на то, что слои, предо
ставляющие грунтовую воду, являются тонкими и бедными водой, и Что во 
время съёмочного периода в тысячах колодцев едва ли было найдено несколько 
дециметров воды. В других местах, на связных территориях, в колодцах на
ходился водяной столб высотой в несколько метров. Пятна областей, бедных 
или богатых грунтовой водой, на картах обработки тоже отмечены.

После изображения глубины уровня грунтовой воды под поверхностью 
мы предпринимали попытку для установления абсолютной высоты зеркала 
воды над уровнем моря. Полученные результаты изображены на приложенных 
к настоящему докладу картах в виде уменьшенных и сокращенных рисунков.

Расположение зеркала грунтовой воды над уровнем моря в области 
между Дунаем и Тиссой показывает правильную картину и в общих чертах 
соответствует рельефу. В то время, как на высокорасположенных участках 
области между двумя реками зеркало грунтовой воды поднимается даже на 
высоту 135 м над уровнем моря, средний уровень дренирующих рек находится 
на высоте 80—90 м над уровнем моря и грунтовая вода под приречными аллу- 
виями находится на подобной высоте. На окраинах высокого кряжа, как на 
западе, так и на востоке, уровень грунтовой воды круто спускается к аллу- 
виям.

Глубина грунтовой воды под уровнем местности показывает намного 
более разнообразную и неправильную картину. Хотя разницы не являются 
значительными, так как колодцев, глубина которых превышает 10—15 м, 
в области между Дунаем и Тиссой немного и они располагаются на неболь
ших пятнах, разнообразие от уровней глубин в 1—2 м до упомянутых более 
глубоких уровнях воды является весьма значительным и эти разницы вызваны 
разными причинами. Глубину грунтовой воды под уровнем местности нельзя 
объяснять одной или двумя всеобщими причинами.

На голоценовых поймах глубина грунтовой воды в первую очередь зави
сит от рельефа. Под дюнами, сопровождающими берега рек, грунтовая вода 
располагается на большей глубине, чем на равнинных участках пойм. На 
высоком кряже, под слоями лёсса, грунтовая вода в общем располагается 
ниже, чем в областях сыпучего песка. Тонкие полосы ила, находящиеся в этих 
последних слоях, иногда держат грунтовую воду на поразительной высоте. 
В расположении грунтовой воды на кряже сильное волнение водоупорных 
слоев тоже играет значительную роль. Особенно бросается в глаза глубинная 
линия, простирающаяся между городами Кечкемет и Кишкунфеледьхаза, 
которую нельзя объяснить ни условиями рельефа, ни другими причинами, 
связанными с структурой зерен слоев, построящих поверхность.

На территории области между Дунаем и Тиссой можно различать две 
провинции грунтовой воды: северную (до линии городов Фюлёпсаллаш и Чон- 
град) и южную. Слои, удерживающие грунтовую воду, на юге являются пора
зительно маловодными. Глубина колодцев съёмочной территории, как и изме
ренные в них уровни воды и высоты водяных столбов по отдельным географи
ческим регионам изображены на статистической таблице и на серии графиков.

В отношении химического состава грунтовых вод, как и вертикального и 
горизонтального движения грунтовой воды исследования еще не докончены.
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végett. A beérkezett anyag nem bizonyult elegendőnek arra, hogy a külön
böző tájak talajvizeinek jellegéről megnyugtató következtetéseket vonhas
sunk le. A vízminták pótlólagos gyűjtése, és más, vízVegyelemzést végző 
intézmények anyagával való kiegészítése folyamatban van.

LES TRAVAUX DE L5 OBSERVATION DE L’EAU SO UTE R RAINE 
DANS L’ENTRE-DEUX-FLEUVES DANUBE-TISZA, EN 1950

Pár A. R ó n a i

Paraléllement avec le lévé géologique des parties plaines du pays, 
commencé en 1950, la direction de Г Institut Géologique a ordonné de mesurer 
la profondeur et le niveau d’eau de chaque puits d’eau souterraine du territoire 
lévé et de lever les puits. Le territoire du lévé de la premiére année était 
l’Entre — deux fleuve Danube-Tisza. On a ramassé les donnés de 258,089 
puits sur un territoire de 20 000 km2. La premiére élaboration générale, des 
matériaux rassemblés a été exécutée sur des cartes au 1 /25 000. Ces cartes 
marquent la profondeur des puits, la profondeur du niveau d’eau et la hauter 
des colonnes d’eau, trouvées dans les puits. Pár feuilles on a tracé le graphique 
synthétique des données mésurées.

La táche suivante était la transposition des niveaux d’eaux mésurés 
au moments divers, sur uné base commune et de tracer une carte de l’eau sou
terraine qui montre la profondeur moyenne, normale du niveau de l’eau sous 
la surface. Quand nous avons composé cette carte, nous avons utilisé les . 
données de Г Institut Hydrologique et celles des puits des Chemins de Fér 
de l’É tat, mesurés á divers moments, ou continuellement, depuis plusieurs 
années. La transposition a été exécutée a l’aide de ces points de elé, selon les 
unités de paysage géographiques et géologiques. Les résultats ont été fixés 
sur des cartes au 1 /50 000. Les expériences du lévé montrent qu’á de vastes 
territoires les eouches qui contiennent l’eau souterraine, sont minces et 
pauvres en eau, dans des milliers de puits, on n’a trouvé, pendant les levés 
que quelques dm d’eau. Ailleurs, dans des territoires cohérents, il у a des 
colonnes d’eau de plusieurs métres dans les puits. Aux cartes d’élaboration, 
nous avons marqué les taches des territoires pauvres et riches en eaux sou- 
terraines.

Aprés avoir représenté le niveau de l’eau souterraine sous la surface, 
nous avons taché d’établir l’altitude absolue de la nappe d’eau au-dessus 
du niveau de la mer. Les cartes ci-jointes rendent compte des résultats, en 
dessin réduit.

La position au-dessus du niveau de la mer, dans l’Entre—deux—fleuve 
Danube-Tisza, montre une image réguliére, et en générale, eile est conforme 
au relief. Aux parties de haut dos de l’entre—deux—fleuves, la nappe de l’eau 
souterraine monte á une altitude de 135 m au-dessus du niveau de la mer et, 
en mérne temps, le niveau moyen de fleuves drainants est de 80 ä 90 m au- 
dessus du niveau de la mer et l’eau souterraine se trouve á une altitude 
semblable sous les alluvions le long des fleuves. Aux bords du haut dos, vers


