
T AL A J VlZSZINT-TÉ RKÉPEZÉS AZ ALFÖLDÖN 1954-BEN
(XII,  XIII,  X I V . sz. melléklettel.) 

ír ta : R ó nai A n d r á s

A tiszántúli talaj vízkutak számbavétele és térképezése 1953-ban a 
Nyírségen és Hajdúságon felhívta a figyelmet arra, hogy a talaj víztükör 
a domborzati és felszíni földtani viszonyoktól látszólag függetlenül igen 
különböző mélységben alakul ki az Alföld tiszántúli részén. A Nyírség 
magas homokdombjain és az Ecsedi-láp mélyföldjén egyaránt közel a fel
színhez nyomul a taiaivízszint. A Hajdúság teljesen elegyengetett tér
színén általában mélyebben találunk vizet, de vannak területrészek, ahol 
a kutakban a talajvízszint hirtelen 10 — 12 — 18 m mélyen jelentkezik 
anélkül, hogy e különleges jelenségnek akár domborzati, akár felszíni föld
tani okát látnánk. A Tiszántúl síkterületein, az agyagos lösszel fedett egy
hangú térszín alatt a talajvíz igen különböző mélységben helyezkedik el, 
a mélységhatárok 1 2 m-től 18 m-ig változnak. Mind a mezőgazdálkodás 
korszerű fejlesztésénél, mind az építkezéseknél és vízszabályozási munká
latoknál ezekre a viszonyokra figyelmet kell fordítani.

A különleges mélységben elhelyezkedő talajvízszintek földtani vizs
gálatából kiderült, hogy az egynemű felszín alatt idősebb, agyagosabb 
rétegsorok foltjai vannak néha közvetlen a felszín közelében s ezek hozzák 
létre a rendellenességeket. A talajvízszint különböző mélységében tehát 
szerkezeti hatások is mutatkoznak s így a talajvízviszonyokban jelentkező 
anomáliák a szerkezetkutatásban és az Alföld legújabb fejlődéstörténeté
nek nyomozásában is felhasználható elemeket adhatnak.

1954-ben a tiszántúli táj középső része került munkába, a Nagykún- 
ság területe a Hármaskörös vonaláig; Kunhegyes—Törökszenimiklós — 
Kisújszállástól dél felé, Túrkeve—Mezőtúr —Öcsöd környéke. A külső 
észlelőmunka csak szeptember közepén indult és december végéig tarto tt. 
A feldolgozó munka ugyanazon idő alatt az 1953-ról maradt északtiszán
túli felvételi lapok anyagát egészítette ki. A rövid felvételi idő alatt 6 db
25 000-es lap térképe készült el, egy lap pedig háromnegyed részben. A tér
képezett egész terület 1836 km2 volt, a számbavett és mért kutak száma
26 746.

Az 1954. évi kút kataszter és talaj vízszint-térképezés költségeit az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság fedezte. Az 1954. évi munkálatok után
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az ország sík- és dombvidéki felvételéből összesen 78 000 km2-en kerültek 
a kutak térképezésre és 6200 km2 olyan terület van még hátra, ahol a tér
képezést tervbevettük. (Kimaradtak a hegyvidéki területek, ahol kevés, 
a kút, és összefüggő talajvízszintek térképezésére a kútmérések nem adnak

lehetőséget.) A feldolgozott területen 5 év alatt számbavett kutak száma 
1 013 054, ebből fúrt és artézikút 15 965.

Az 1954. évi felvételi terület az Alföld mélyéhez tartozik. A Tisza és 
Körös köze 80—90 m magasan fekszik a tenger szintje felett és elegyenge
te tt lapos terület, ahol a viszonylagos magasságkülönbségek néhány méter 
körül mozognak. A terület nagyrészt a nagykunsági lösztábla része, több 
méter vastag felszíni lösztakaróval. A lösz alatt a magasabb térszíneken 
finom futóhomokot, ez alatt pedig folyami homokot kapunk; a mélyebben 
fekvő terepen sárga és szürke agyag a lösz fekvője. A felszínt a mély terü
leteken néhány méter vastagságban réti agyag borítja.

A talajvíz a felszíni löszréteg alatt helyezkedik el, s nagy területeken
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közvetlenül a fekvő homok felső részében találjuk a talajvíz szintjét. 
Néha a lösz alsó része is átnedvesedik és a talajvíz a löszben, esetleg 
homokos löszben helyezkedik el. Gyakorta a lösz alatt száraz homokba 
mélyül a fúró, és vizet csak több méter mélyen érünk a homokban. Ha a 
lösz alatt agyagos rétegek következnek, a talajvíz szintje az agyag alatt 
vagy az agyag közé ékelődő iszapban, iszapos agyagban vagy az agyag 
repedéseiben alakul ki. A talaj víztükröt az agyagos területeken mélyen, 
néha 10 m-nél mélyebben érjük el.

A talajvíztükör a terület nagyrészén nyomás alatt áll. A fúrásokban 
és kutakban felszökik a víz, és néha az eredeti víztartóréteg fölé emelke
dik 1—2 m-rel, néha többel. Az általános emelkedést jól mutatja Sü m e g iiy  
J. egy fúrássorozatának talajvízszintje a kutakban talált 1951. évi őszi 
talajvízszinttel való összehasonlításban. A kutakban mért talajvízszint a 
tiszaparti homokdűnéktől távolodva a minimális vízállás idején is végig 
magasabban álla fúrásokban megütött vízszintnél. (L. XII. sz mellékletet.)

A talajvíztükör tengerszintfeletti helyzete eléggé kiegyenlített, nyu
godt; változatosabb a terep alatti vízszintmélységről rajzolt kép. A talaj
víz felszíne igen enyhén délnyugati irányban lejt, ez egyezik a felszíni vize
ket lecsapoló folyók lejtésirányával. A legmélyebb talajvíztükör a Körös — 
Berettyó egyesülésének vidékén alakult ki. A Tisza mentén magasabb 
talajvízszintet találunk. A Tisza—Berettyó közére jellemzők a kisebb talaj
vízszigetek és gödrök. Ez a terület az Alföld mélye, elegyengetett mély 
síkság, a felszíni vizeknek is gyűlőhelye, rossz lefolyású terület.

A víztükör mélysége a terep alatt 1 m-től 10 m-ig változik. Mélyen 
áll a víztükör a folyóközökben a folvóktól távolabb, magasan áll a folyók 
mellett és a jelenlegi ártereken.

Szigetszerű, mély talajvízfolt van Mezőtúrtól délnyugatra Mester
szállás körül. Ezt a területet az egyesült Körös és Hortobágy nagy kanya
rulattal megkerüli. Feljebb, Mezőtúrtól nyugatra, ismétlődik a mélytükrű 
talajvízfolt (8 — 10 m-es mélység). Kapcsolódnak ezek a foltok a Kisújszál
lástól délkeletre elterülő mély talaj vizű területtel, a Hortobágy patak jobb
pártján, amely a patakot követve északkeletnek tart, és pontosan beleillik 
a Hajdúság területén található mély talajvízfoltok vonalába. Ez utóbbi 
részek már az 1953. évi felvétel területére esnek. Minthogy a területfoltok 
egyikén sincs domborzati oka a talajvíz hirtelen mélyülésének a felszín 
alatt, s minthogy a hajdúsági mély talaj vizű területen folytatott vizsgála
tok régebbi felszínrögnek a mai felszín alatti közvetlen jelenlétére utaltak* 
feltehető, hogy az északkelet—délnyugati irányban sorba fűződő mély 
talaj vizű területfoltoknak tektonikai eredetük van és a pleisztocén-végi és 
holocén-eleji süllyedésekből kimaradt vagy kevésbé megsüllyedt felszín
darabokat jelentenek. E felszíneken a holocén és vékony pleisztocén-végi 
lösz- és lösziszaptakaró alatt agyagok sorakoznak és felszín alatti talajvíz- 
választó gátakként szerepelnek.

A talajvízjáték a felvett területen elég nagy. A rendes évi szintinga
dozás ugyan 1—1,5 m körül mozog, de ha hosszabb évsort vizsgálunk, 
a «vizes» és «száraz» évek legmagasabb és legalacsonyabb talajvízszintje



között 4 —6 m-es különbségek vannak, éspedig nemcsak a folyók mellett, 
hanem azoktól távolabb is. A finomszemcséjű anyagokban a szabad hézag
térfogat kevés, a vízutánpótlás széles határok között emeli meg a talajvíz
szintet. Az ingadozás időbeli menete lassú, különösen a felszín alatt mélyen

ATAUUVIZTÜKÖI FELSZÍN ALATTI MÉLYSÉGÉ AZ 1954 ÉVI FELVÉTELI TERÜLETEN
PBOFONDfJP DE IA NAPPE D'EAU SOUTEBBAINE AU-DESSOUS DE 1 А 5 Ш А С Е  DANS IE IEPPITOIPE DES LEVCS D£ 1954 

ГЛУБИНА 'ЗЕРКАЛА ГРУНТОВОЙ ВОДЫ ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ НА С ЕМОННОЙ ТЕРРИТОРИИ 1954 Г.

2. ábra

álló talajvízszinteknél. A víztartó rétegek e helyeken igen finomszemű, 
agyagos üledékek. (L. X III. sz. mellékletet.)

A természetes talaj vízjátékba e területen mind nagyobb mértékben 
belejátszik a mesterséges vízszintszabályozás, illetve -befolyásolás. Leg-
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újabban a rizskultúra terjedése okoz nagy változásokat a tiszántúli terü
letek talajvízviszonyaiban. A hosszú idejű elárasztás tartósan megemeli a 
talajvíz szintjét, egyes helyeken káros mértékben is. Két szelvényben be
mutatjuk a rizsterületek talajvízemelő hatását az 1954. évi felvételi terü

leten. Figyelembe kell venni, hogy felvételünk 1954. szeptember—október 
havában készült a legalacsonyabb talajvízállás idején és akkor, amikor 
már a rizsföldekről is jóideje levezették a vizet. A tavaszi és nyári hónapok
ban tehát jelentősen magasabb talajvízduzzasztással kell számolni.

A bem utatott talajvízszelvények tanúsága szerint 1954 őszén a rizs
területek talajvízszintemelő hatása Öcsöd és Mezőtúr között a Nagykúnság' 
déli részén 5—6 m-t elért és a felszín alatt rendesen 7 —8 m mélyen elhelyez-
10 Földtani Int. É vi Jel. 1954. —  452 —  10/6 S
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kedő őszi talajvíztükröt 1—3 m-re a felszín közelébe hozta. A talajvíz
emelő hatás az elárasztott területektől ezema vidéken kb. 2 km távolságra 
hat ki. Kunhegyes táján a rizsöntözések az átlagosan 4 —5 m mély'talaj-

vízszintet 2 —3 m-rel emelték 1954 őszén, és 1—2,5 m-re a felszín közelébe 
hozták.

A bemutatott szelvények területén a felszínt 8 —15 m vastág lösz
takaró borítja. A laposokban pár méteres réti agyag fekszik rá a löszre. 
A Kúnhegyes melletti kertek dombjaiban a fekvő homok ablakai jelent
keznek. A talajvíz a lösz alján löszös homokban és homokban áll, a duz
zasztás következtében a löszben felemelkedik a felszín közeiéig.

1954-ben kerültek feldolgozásra az északtiszántúli terület talajvíz-
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mintáinak vegyelemzési eredményei is. E mintákat 1953-ban gyűjtötték; 
és a M. Áll. Földtani Intézet vegyi laboratóriumában kerültek vizsgálatra. 
62 kiválogatott kútból vett minta vizeinek vegyi összetételét az oldott 
sók mg/l súlya szerint a mellékelt táblázat m utatja.
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Előző táblázatoldal folytatása

1 Kálium 296 mg/1
2 Kálium 131 mg/1
3 Kálium 368 mg/1
4 Kálium 38 mg/1

A vízminták elemzési eredményeit a mellékelt 200 000-es térkép 
mutatja be a mintavételek helye szerint. E térkép szerkesztésének elvét 
1951. évi jelentésünkben ismertettük. (L. XIV. sz. mellékletet.)

A Tisza—Szamos síkság vizei általában lágyak és tiszták. A szilárd 
maradék 1000 mg/1 körül mozog, az összkeménység 25—30 német kemény- 
ségi fok alatt marad. A legtöbb helyt kalciumhidrokarbonátos jellegű 
talajvíz van. Töményebb oldat ritkaság. A Nyírség vizei is tiszták. Ezen a 
területen találunk olyan vizeket, amelyeknek összes szilárd maradéka a 
300—600 mg/1 súlyt nem haladja meg. 1500 mg fölé csak ritka esetben 
emelkedik az oldott sók mennyisége. A vizek jellege kalciumhidrokarbo
nátos, de többször találkozunk jelentős konyhasó-koncentrációval is. 
A nagyobb szulfáttartalom ritkaság. Elég sok kútban feltűnő a nitrát 
súlyaránya. A vizek lágyak, 25—30 német keménységi fok körül járnak a 
keménységi mérőszámok. A legkeményebb víz sem haladja túl a 90 német 
keménységi fokot a minták közül.

Eltérő vegyi jellegűek a Hajdúság és Hortobágy talajvizei. Elsősor
ban jóval töményebb oldatok. Az összes szilárd maradék súlya átlagosan 
2000 mg/l-nek jelentkezik, de egyes mintákban az 5 — 7000 mg-ot is eléri. 
Feltűnően megnő a hajdúsági és még inkább a hortobágyi területen a 
nyírségi vizekkel való összehasonlításban a talajvíz kloridtartalma. Száraz,
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rossz lefolyású területek természetes állapota ez. A klórionok súlya nem rit
kán eléri literenként az 1000 — 1500 mg-ot. Legtöbbször nátriummal kap
csolódnak a klórionok és kom/hasós vizet adnak, de kalcium- és magné- 
ziumkloriddal is számolnunk kell.

A szulfátarány igen változó a hajdúsági és hortobágyi vizekben. Néha 
megközelíti az 1000 mg/1 súlyt, több esetben viszont csekély. A sok nát
riummal nemcsak klór kapcsolódik, hanem szulfát is, és glaubersós vizet 
ad. A hortobágyi szikesek alatt nátriumhidrokarbonátban gazdag szi
kes, szódás vizek vannak. A nitráttartalom is nagyobb a Hortobágyon 
és Hajdúságon, mint a Nyírségben. Leginkább helyi szennyezésre vezet
hető ez vissza, mert nem általános.

A hajdúsági vizek általában keményebbek a nyírségieknél, a horto
bágyiak keményebbek a hajdúságiaknál. Kirívó esetek is vannak. Tisza
füred mellett a talajvíz keménysége a 400 német keménységi fokot is 
meghaladja.

A káliumion súlya és aránya mindenütt kicsiny. A Tiszaparton van 
néhány mintában jelentősebb kálium legtöbb Polgár mellett, 368 mg/1.

Az 1954. évi felvételi terület talajvízmintái, minthogy a felvétel késő 
ősszel és télen történt, most vannak feldolgozás alatt. Ha 1955-ben sikerül 
a tiszántúli felvételt befejezni, megrajzolható lesz az egész Tiszántúl talaj
víztérképe és a talajvíztípusok területi elhatárolását és kialakulásuk értel
mezését is megkísérelhetjük.

* **

Összefoglalva az 1954. évi felvétel eredményeit megállapíthatjuk, hogy 
az a változatos kép, amely a talajvízszint terep alatti mélységéről az 
Északtiszántúlon az 1953. évi felvételek alapján kialakult, a Tisza — 
Körös közében hasonlóan változatos területtel egészült ki. A felszín alatti 
víztükör mélysége V2 m-től 10 m-ig váltakozik ezen a sík és túlnyomórészt 
egyhangúan lösszel fedett területen. A talajvíz szintjének tengerszintfeletti 
magassága azt mutatja, hogy a terület nagyobb részének vize nem a Tisza, 
hanem a Körös felé mozog. A Körös- és Beretty ó-torkolat körül mély 
talajvízöböl van. A kutak a vizsgált területen sűrűn és egyenletesen borít
ják a felszínt, s így a talajvíz nyugalmi szintjéről hű és részletes képet 
adnak. Az évszakos vízszintingadozás a folyóktól távolabb nem lépi túl 
az 1—2 m-es értéket, a hosszabb idejű ingadozás azonban elég nagy, az 
évszakos ingadozás 2 —3-szorosát is kiteheti.

A feldolgozott terület jórészben a Nagykúnság tá já t öleli fel. Öntö
zési, csatornázási, belvízrendezési terveink vannak itt, s emellett a tiszán
túli nagyüzemi gazdálkodás korszerű kiépítésének egyik próbaterülete ez. 
A talajvízviszonyok áttekintő feldolgozása az első lépést jelenti mindeme 
feladatok megoldásának előkészítésében.
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LE LEVE DU NIVEAU DE L’EAU SOUTERRAINE AU 
TERRITOIRE DE VALFÖLD (GRANDE PLAINE 

HONGROISE) EN 1954.
Par A. R ónai

Cette année, on a poursuivi des travaux complémentaires sur un 
territoire relativement petit, sur la partié centrale du Tiszántúl (pays 
au-dela de la Tisza), puis du Nagykunság jusqu'á Tembouchure du Körös. 
On a parcouru et lévé 1836 km2, et on a pris les données de 26,746 puits. 
De 1950 jusqu'á la fin de 1954, le groupe des levés de Геаи souterraine 
a achevé són travail sur 78,000 km2 des pays plans et de collines, et il ne 
reste qu’un territoire de 6,200 km2 non cartographié.

La nappe phréatique se trouve en général dans une profondeur de 
5 ä 6 m au-dessous de la surface, ce qui est assez bas par trapport aux 
autres parties de Г Alföld. Mais au NE de la réunion de la Tisza et du 
Körös, on trouve des taches á niveaux encore plus bas de Te au souterraine. 
Ces taches font leur apparition ordonnée dans une ligne droite vers le 
bord du S du plateau du Hajdúság ой on a trouvé, au cours du lévé 1953, 
des niveaux également trés bas de la nappe (d'une profondeur de 9 á 15 m, 
jusqiTá 18 á 20 m). Cela marque probablement une ligne structurale qui 
indique des couches plus argileuses, prés de la surface.

Les données d'altitude absolue du niveau de Геаи souterraine 
indiquent qu'un bassin réservoir de Геаи souterraine s'est formé autour 
de Tembouchure du Körös et du Hortobágy et le niveau de Геаи sou- 
terraine est en pente vers le bassin, de tous cötés. De la, un canal relative
ment étroit fait le communication vers la vallée de la Tisza.

A ce territoire remblayé par des sédiments á grains fins, le régime 
de Геаи souterraine est assez élévé. Les maxima des amplitudes — valeurs 
moyennes de plusieures années — atteignent mérne 4 á 6 m. Le régime 
de Геаи souterraine de cette région est de plus en plus influencé par les 
plantations de riz qui entraínent une élévation considérable de la nappe 
phréatique.

C’était en 1954 qu'on a élaboré les données des analyses chimiques 
des eaux souterraines de la partié septentrionale du Tiszántúl. L'eau 
souterraine du Nyírség est claire, peu minérale, ou la quantité totale 
des sels dissous fait quelques centaines de mg/L. Au-dessous des surfaces 
de loess du Hajdúság et du Hortobágy, on trouve des Solutions beaucoup 
plus riches. Celles-ci, sont caractérisées par une teneur trés haute en 
hydrocarbonate et sulfate de sodium, mais la valeur de chloride est par 
endroits singuliérement haute.
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КАРТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЗМЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 1954 Г.

А н д р а ш  Р о н а и

В текущем году дополнительные работы были проведены в средней 
части области за Тиссой, от Надькуншага до устья реки Кёрёш. Прохож- 
денная и картированная территория равнялась 1836 км2 а количество 
измеренных колодцев — 26.746. Начиная с 1950 г. до конца 1954 г., группа, 
занимающаяся картированием грунтовой воды, исполнила свою работу на 
78.000 км2 равнинных и холмистых территорий и осталось картирование 
территории всего 6200 км2.

Уровень грунтовой воды вообще располагается на глубине 5—6 м 
под поверхностью, т. е. в отношении Низменности довольно глубоко. 
Однако к северовостоку от угла рек Кёрёш и Тисса обнаруживаются 
пятна еще более глубоких уровней грунтовой воды, простирающиеся по 
прямой линии к южному концу платформы Хайдушала, где в течение 
съемки 1953 г. также были обнаружены чрезвычайно глубокие уровни 
воды (глубины в 9—15 м, а на небольших пятнах — в 18—20 м). Эта линия 
по всей вероятности представляет собой структурную линию и указывает 
на присутствие оставшихся на высоте более древних и более глинистых 
слоев вблизи поверхности.

Данные об абсолютной высоте уровня грунтовой воды указывают 
на то, что около впадения Хортобадья в реку Кёрёш образовался водосбор
ный бассейн грунтовых вод, в центральной части области за Тиссой уровень 
грунтовых вод с всех сторон наклоняется в направлении указанного 
бассейна. Из этого бассейна в направлении долины Тиссы сообщение 
поддерживается сравнительно узкум каналом.

Колебания уровня грунтовой воды на данной территории, насыпанной 
тонкозернистыми осадками, являются значительными. Вековые величины 
крайних колебаний достигают даже 4—6 м. На естественный режим воды 
на данной территориии все больше влияют рисовые плантации, связанные 
с значительным подъемом уровня грунтовой воды.

В течение 1954 г. были обработаны данные химического анализа 
проб грунтовых вод, взятых в северной части области за Тиссой. Грунто
вая вода Ниршега немного минерализована и представляет собой жидкий 
раствор, содержащий всего несколько сот мг/л растворенных солей. 
Под лессовой поверхностью Хайдушага и Хортобадьа встречаются на
много более богатые растворы. Они характеризуются высоким содержа
нием гидроугленатриезой соли и сульфатов, но величины хлоридов на 
некоторых местах также яеялются поразительно высокими.


