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TALAJVÍZTÍPUSOK A DABASI TÉRKÉPLAPON
K u t i L ászló

Az agrogeológia egyik feladata, hogy a talajvíz helyzetét és kémiáját a fel
színi földtani képződményekkel összefüggésben vizsgálva, a mezőgazdaság szá
mára hasznos információkat szolgáltasson.

Dolgozatomban a dabasi térképlap különböző földtani felépítésű terüle
teinek víztípusait mutatom be. A dabasi százezres térképlap területét 1972-ben 
tártuk fel. Azóta elkészültek a laboratóriumi vizsgálatok és kéziratos formában 
a földtani atlasz felszínközeli változatai is. A 446 lemélyített fúrás jelentős 
részéből vízmintát vettünk, melyeket a MAFI vízkémiai laboratóriumában 
elemeztek.

A dabasi térképlap területén geomorfológiai és kőzettani alapon két táj 
határolható el: a Duna-völgy és a Duna—Tisza közi Hátság. A Duna-völgy 
síksága további két részre osztható: északi része holocén finom kőzetliszttel 
fedett síkság, helyenként holocén futóhomok-buckákkal, déli része jobbára 
szikes homok és finom kőzetliszt. A Duna-völgy Alsónémedi —Ócsa—Dabas — 
Tatárszentgvörgy vonalában érintkezik a Hátság futóhomok-területeivel. 
E íütóhomok-testek pleisztocén korúak, amit bizonyítanak a bennük található 
löszpászták. A futóhomok és löszvonulatok egyaránt É N v—DK-i irányúak.

A két tájegység között jelentős a szintkülönbség: a Duna-völgy 95 — 100 m 
B. f.-i átlagos magasságával széniben a Duna—Tisza közi Hátság buckái 
120 — 130 m B. f.-i magasságot érnek el, sőt igen gyakran e fölé is emelkednek.

A morfológiai képhez hasonlóan igen különböző a két tájegység vízrajza 
is. A Duna-völgy viszonylag sűrűn tagolt természetes és mesterséges vízfolyá
sokkal, a Hátságnak természetes vízfolyása nincs.

Jelentős a különbség a két tájegység földtani felépítésében is (1. ábra).
A Duna—Tisza közi Hátságot íűtóliomok és lösz építi fel. Ezek általában 

több rétegben váltakoznak. Gyakran keveredik a két anyag, a löszös homok -  
homokos lösz minden változatában. Tíz méter körüli mélységben néhol tőzeget 
találtunk, ez a buckák között elmocsarasodott laposokra utal.

A Duna-völgyi képződmények uralkodókig folyóvíziek, a Duna pleisztocén 
és holocén üledékei. A helyenként 20 m-es vastagságot is elérő kavicsra folyó
vízi homok, majd kőzetliszt települt. Taksony —Dunavarsány — Alsónémedi — 
Bugyi térségében már 0,5 —1,0 m-es kőzetliszt réteg alatt jelentkezik a kavics. 
Ez a kőzetliszt sok helyütt erősen meszes, mésziszapos, Bugyi—Dömsöd — 
Kunszentmiklós térségében pedig szikes. Itt alakult ki az ország egyik legje
lentősebb összefüggő szikes területe, mely D felé, a lap határán túlterjedve, 
Fülöpszállás —Szabadszállás irányában húzódik.
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1. ábra. Felszíni képződm ények
1. Folyóvízi kőzetliszt, 2. folyóvízi kőzetlisztes homok, 3. szikes kőzetliszt, agyag, 4. mésziszap, 5. tőzeg, 

6*. homok, 7. lösz, 8. löszös homok. — A—Б, C—I): földtani szelvények (1. I—II. mellékletet)
Fig. 1. Surface Sediments

1. Fluviafcile silt, 2. fluviafcile silty sand, 3. silt and clay with infusions of alkaline salt, 4. cale-tufa, 5. peat, 
6. sand, 7. loess, 8. sand mixed with loess. — A-Б, C-D: lines of section (see Supplement I and II)

É-on a folyóvízi kőzetlisztre ÉN\ — DK-i irányú fiatal holocén futóhomok
buckák települtek. Ócsától Ny-ra, DNv-ra lefűződött egykori morotvákban, 
elmocsarasodott laposokban tőzeg keletkezett.

A talajvíz a felszínhez viszonylag közel van (2. ábra). Három méternél 
nagyobb mélységet Ny-on a Dunához közel eső parti dombokban ér el és a 
Duna-völgy K-i részén lemélyített néhány fúrásban, ahol a folyóvízi üledékekre 
fiatal futóhomok települt.
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A Duna—Tisza közi Hátság Ny-i peremén, valamint a térképlap K-i szé
lén két, közel E — D-i sávban jelentkezik mélyebben a talajvíz. Mélysége itt 
egyes fúrásokban a 10 m-t is meghaladja.

Alsónémeditől Kunpeszér—Kunszentmiklós irányában, D felé kiszélesedő 
sávban, a talajvíz mélysége 0,5—2,0 m közötti.

Jelentős különbség mutatkozik a két tájegység talajvizének mennyiségé
ben is. A Duna—Tisza közi Hátság talajvize jóformán csak a csapadékból táp
lálkozik, így mennyisége csekély. Mivel a víztükör felszíne a Duna-völgyinél

2. ábra. A  talajvíz jelentkezési mélysége a felszín alatt (m)
Fig. 2. Reconnaissance level o f  ground-water, below ground surface (in m)

9 MÄFI évi jelentés 1975.
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jelentősen nagyobb magasságú, ezért innen a talajvíz Ny-ra áramlik. A Duna- 
völgy talajvizének utánpótlódása azonban a Duna felől is biztosított, így a jó 
víztároló kavicsban hatalmas vízmennyiség halmozódott fel.

A talajvíz összes oldottanyag-tartalma a terület E-i és K-i részén kedvező, 
1000 mg/1 alatti (3. ábra) és csak egyes fúrásokban ér el ennél magasabb ér
téket.

A Dunához közel eső fúrásokban a sókoncentráció értéke 1000 mg/l-nél 
magasabb. A legnagyobb összefüggő magas sókoncentrációjú területet Kiskun-

3. ábra. A  talajvíz összes oldottanyag-tartalm a (mg/1)
Fig. 3. Total dissolved solids content o f  grouml-water (m g per litre)
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lacháza—Bugyi—Dömsöd—Kunszent miklós térségében, a szikeseken találjuk, 
ahol a sótartalom értéke általában 2000 mg/1 fölötti, sőt egyes helyeken 
5000 mg/l-t is meghaladó.

Jól látható a talajvíz összetételének változása a különböző felépítésű te
rületeken. Az I. és II. mellékleten a földtani szelvény alatti diagramon a víz
ben oldott fő ionok mennyiségét ábrázoltam mg/1-ben.

Az ábrából is látható, hogy a Duna-völgvi szikes, kőzetlisztes területek 
és a hátsági futóhomokok vizében jelentős a különbség az egyes ionok, főleg 
a nátrium mennyiségében. A szikeseken a Na+ értéke 200—400 mg/1 közötti, 
gyakran ennél is magasabb. Kiugró érték jelentkezik a Bugyi-Urbőpusztán 
mélyült 307. sz. fúrásban, ahol az összsót art alom 8139,4 mg/1 és a Na+ értéke
2572,0 mg/1. E fúrás vizének kémiai összetétele (Barabás L.-né elemzése sze
rint) a következő:

Na+ 2572,0 mg/1
K+ 7,2 mg/1
Ca++ 3,6 mg/1
Mg++ 21,7 mg/1
GR 1228,0 mg/1
НСОз" 3002,1 mg/1
C0 3— 264,0 mg/1
SO4 1027,1 mg/1
H2SÍO3 13,5 mg/1

Összes oldott anyag 8139,2 mg/1

A Hátságon az uralkodó kation a Ca++ és a Mg++. Itt a Na+ értéke ala
csony, gyakran 10 mg/1 alatti. Csak egv-két fúrásban ér el a Na+ és K + össze
sített értéke 100 mg/1 fölötti mennyiséget, itt feltehetően helyi szennyeződés 
hatására a káliumtartalom 60 mg/1 fölé nő. A magnézium 40 — 70 mg/1 közötti, 
és még ott is, ahol uralkodó, csak ritkán ér el 100 mg/l-nél magasabb értéket. 
A kalcium mennyisége ennél magasabb, általában 70 — 150 mg/1 közötti.

A talajvíz kémiai típusait a három fő kation (Na+, Mg++, Ca++), valamint

7. táblázat
A talajvíz kation szerinti típusai

A. kation milyensége és aránya Gyakoriság
_____________________________________________________ a térképlap

, , . területén
A talajvíz típusai Xa+4 K+ Mg++ Ca++ az összes

-------------------------------------------------------------------------------------  vízminta
százalékábanegyenertek %

Nátriumos 5 0 -1 0 0  0 - 2 5  0 — 25 16,2
N átriumos — magnézi umos 25 — 50 25 — 50 0 — 25 1,6
Nátriumos — kalcium os 25 — 50 0 — 25 25 — 50 2,1
Magnézinmos 0 — 25 50 —100 0 — 25 11,5
Magnézi umos—nátriumos 25 — 50 25 — 50 0 — 25 1,6
Magnéziumos — kalciumos 0 — 25 25 — 50 25 — 50 13,1
Kalciumos 0 -2 5  0 -2 5  50—100 33,6
Kalciumos—nátriumos 25 — 50 0 — 25 25 — 50 0,5
Kalciumos —magnéziumos 0 — 25 25 — 50 25 — 50 9,9
Kalciumos — magnéziumos —

nátriumos 0 — 25 0 — 25 0 — 25 9,9

9*
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a három íő anion (Cl- , S04 , HCÖ3- ) egyenérték-százalékának arányában
vizsgáltam. Ha valamelyik kation vagy anion 50%-nál nagyobb mennyiségben 
van jelen, akkor azt uralkodónak tekintettem. A kationok szerinti lehetséges 
víztípusokat az 1. táblázaton tüntettem fel, és a típusokat térképen ábrázol
tam (4. ábra).

4. ábra. Talaj víz típusok kation-összetétel szerint
1. Xátriumos, 2. nátriumos—rnagnéziumos, 3. nátriumos—kalciumos, 4. kalciumos, 5. kalciinnos—nátriumos, 
6. kalciumos—rnagnéziumos, 7. rnagnéziumos, 8. rnagnéziumos—nátriumos, 9. rnagnéziumos—kalciumos,

10. kalciumos—rnagnéziumos—nátriumos
Fig. 4. Ground-water types according to leading cations o f dissolved salts

1. Soclium type, 2. soclium-magnesium type, 3. sodium-calcium type, 4. calcium type, 5. calcium-sodium type, 
0. calcium-magnesium type, 7. magnesium type, 8. magnesium-sodium type, 9. magnesium-calcium type,

10. calcium-magnesium-sodium type



A FELSZÍNKÖZELI RÉTEGEK ÉS A TALAJVÍZ OLDOTT SÓINAK KAPCSOLATA 
TION BETWEEN THE NEAR-SURFACE BEDS AND THE DISSOLVED SALTS CONTE

OF GROUND-WATER 
(А—В szelvény az 1. ábrán)

(See the section line А—В in Fig. 1)
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A Duna—Tisza közi Hátságon és a Duna-völgy nem-szikes területén a vi
zek uralkodólag kalcium-hidrogénkarbonátosak, kisebb mértékben magnézium- 
hidrogénkarbonátosak. A talajvíz összsótartalma általában csekély, 1000 mg/1 
alatti. Az uralkodó kation, a kalcium vagy a magnézium értéke ritkán haladja 
meg a 100 — 150 mg/1-t.

A szikeseken a talajvíz nátrium-hidrogénkarbonátos, magas (200 —

5. ábra. Talaj víztípusok anion-összetétel szerint
1. Szulfátos, 2. szulfátos—hidrogénkarbonátos, 3. hidrogénkarbonátos, 4. hidrogénkarbonátos—szulfátos,

5. hidrogénkarbonátos—kloridos—szulfátos
Fig. 5. Ground-water types according to leading anions o f  dissolved salts

1. Sulphate type, 2. sulphate-bicarbonate type, 3. bicarbonate type, 4. bicarbonate-sulphate type, 5. bicarbo-
nate-chloride-sulphate type
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6. ábra. A  talajvíz típusai
1. Xa, НСОз; 2. Xa, Mg, HCCh: 3. Xa, Ca, HC03; 4. Xa, S04. HC03; 5. Xa, Ca, S04, НСОз: 6. Mg. HC03;
7. Mg, Xa, НСОз; 8. Mg, Ca, HC03; 9. Mg, Ca, S04, НСОз; 10. Ca. HC03; 11. Ca, Xa, HC03; 12. Ca, t̂g,
HC03; 13 . Ca, Mg, S04; 14. Xa, Mg, НСОз. Cl, S04: 15. Mg. Xa, НСОз, Cl, S04; 16. Ca, Xa, Mg, S04;

17. Ca, Xa, Mg, HC03; IS. Ca, Xa, Mg, HC03, Cl, S04
Fig. 6. Ground-water types

400 mg/1) nátriumtartalommal. A talajvíz a felszínhez közel helyezkedik el. 
A párolgás következtében a sókoncentráció magas és a folyamatos vízután- 
pótlódással a folyamatos sóutánpótlódás is biztosított. Mindezek a tényezők 
együttesen jelentős mértékben fokozhatják a terület szikesedésének mértékét.
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G R O U N D -W A T E R  T Y R E S  IN  T H E  D A B A S  S U R V E Y  A R E A

by
L. K u t i

The author deseribes alkaline and non-alkaline types o f ground-water 
occurring in the environs of the viliágé o f Dabas.

The survey area concerned integrates two land units, which are highly 
different from each other both surface—morphologically and geologically. 
Towards the east there are mounds made up of aeolian materials such as loess 
and wind-blown sand, belonging to the Danube— Tisza Interfluve's sand ridge. 
To the west, in turn, it lies an almost completely fiat zone of the Danube 
Valley consisting of fluviatile Sediments (Fig. 1). On the Southern skirt of the 
last-mentioned land unit alkaline soils are widely spread.

Ground-water table of the Danube Valley lies within 3.0 m below the 
surface (Fig. 2), and it comes to 0.5 —2.0 m in zones of the alkaline overburden. 
ön the other hand, the reconnaissance le vei o f ground-water in the Danube — 
Tisza Interfluve’s sand ridge is mostly situated deeper, offen below 10.0 m.

The sand ridge’s ground-water table that is situated at a greater height 
above the sea level represents waters with a subsurface seepage flow directed 
towards the Danube Valley’s deeper parts, having also been recharged from 
the river.

The qualitv of ground-water is gocd, its dissolved solids content being 
less than 1,000 mg per litre. Exception should be made fór the zones of surface 
solodization where waters may contain quantities of 2,000 mg and even
5,000 mg per litre of salts dissolved (Fig. 3, Supplements I and II).

The hydrochemical character of ground-water has been given by the 
equivalence of chief cations (Na+, Mg++ and Ca++) and anions (Cl- , S04— 
and HC03” ) admitting a minimum limit of 50% fór the amount of ап у ion to 
be considered as prevailing. Distribution of the cations is highly varied (Fig. 4), 
and that of the anions is uniform (Fig. 5). These waters are mainly o f carbonate 
type, thus they can be classified in terms of cations.

In the Danube—Tisza Interfluve’s sand ridge and in non-solodized zones 
of the Danube Valley, calcium and magnesium bicarbonate waters are predom- 
inant (Fig. 6). Their concentration comes to 1,000 mg per litre at the most. 
Contrary to this, the ground-waters that underlie alkaline soil zones are of 
sodium bicarbonate character, displaying a total amount o f dissolved solids 
above 2,000 mg per litre with 200 to 400 mg per litre of sodium therein.

Supplement I. R elation  betw een  the near-surfaee beds and the dissolved salts content 
o f  ground-w ater. (See the section  line А  — В in Fig. 1).
1. Fluviatile silt, 2. fluviatile silty sand, 3. silt and clay with alkaline salt infusions, 
4. calc-tufa, 5. wind-blown sand, 6. loess, 7. sand m ixed with loess, 8. fluviatile sand, 
9. gravel
Supplement II. R elation  betw een the near-surfaee beds and the dissolved salts content 
o f  ground-w ater. (See the section  line C — D in Fig. 1).
1. Fluviatile silt, 2. silt and clay with alkaline salt infusions, 3. calc-tufa, /. wind-blown 
sand, 0. loess, 6. sand mixed with loess, 7. fluviatile sand, 8. gravel


