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A Z ALFÖLDI RÉTEGVÍZKUTAK VÍZSZXNTVÁLTOZÁSAINAK  
RÖVID PERIÓDUSŰ KOMPONENSEI

Csaba  L ászló

A  Magyar Állam i Földtani Intézet Síkvidéki Osztálya által észlelt rétegvízkutak 
közül néhány helyen 18 hónapos idősort regisztráltunk Stekem at  és Seba  vízszint-regiszt- 
ráló műszerekkel. A  Csongrádon elkészült új kúttelepen pedig az év m ásodik felében 
kezdtük el a vízszint-regisztrálást négy kúton egyidejűleg (1. táblázat). A  kiválasztott 
kutak részben negatív, részben pozitív  vízszintűek. A  lezárt pozitív  kutak nyom ásre
gisztrálására irányuló eddigi kísérleteink még nem vezettek eredményre: nem sikerült 
megfelelő pontosságú mérési módszert kidolgozni, ezért a pozitív kutakat felszálló csőben 
észleltük. A  M Á F I rétegvízkútjainak telepítésével, ezek paramétereivel, észleléseivel 
kapcsolatos tanulmányokat az irodalom jegyzékben tüntettük fel.

1. táblázat

A vizsgált kutak fontosabb adatai

Beszűrődött ^Nyugalmi Vízhő-
Földrajzi koordináták réteg vízszint vízhozam mérséklet

m m [l P °C

Szarvas—1. x=- i  67 468,33 870 — 884 +9,03 540 54,0
y =  — 112 960,03 f. pliocén
z = 84,073 m B. f.

Szarvas —2. x =  + 67 462,64 352 — 358 -+-1,03 45 25,0
у — — 112 957,66 pleisztocén
z = 84,029 m B. f.

Szarvas — 3. x - f  67 456,86 192 -210  -  1,20 -  20,5
у = — 112 956,42 pleisztocén
z= 83,942 m B. f.

Knnaciaos— 1. x = +58  320,77 359-366  - 7,20 200 33,0
у — — 18 675,78 f. pannon
z - 97,04.4 m B. f.

Az alföldi rétegvíz-figyelő hálózatban 1967 óta mért vízszintváltozások 
közül az alábbiakban a rövid perióduséi változások bemutatását és értékelését 
kíséreljük meg. A rövid periódusú változások vizsgálatára a 18 hónapos idő
sorokat használtuk fel. A jelenségeket eddig az Alföld 5 pontján (Szarvas, 
Öcsöd, Kunadacs, Kecskemét, Csongrád), összesen 13 kútban észleltük.

A hazai és külföldi irodalomban a karsztvizekkel vagy hasadékos kőzetek 
vizeivel kapcsolatban leírt rövid perióduséi mozgás jelenségeket az alábbiak
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alapján kiterjeszthetjük az Alföld üledékeiben levő rétegvizekre is. E jelensé
gek alatt a következőket értjük:

1. Reguláris változások:
a) luniszoláris hatás,
b)  a légkör ciklusos változásainak hatása.

2. Irreguláris változások:
a) a légkör vízszintes és függőleges mozgásainak hatása,
b)  földrengések hatása.

3. Hosszú periódusú változások időarányos része.

A limnográffal felszerelt kút érzékeny graviméter, barográf és szeizmográf 
is egyidejűleg. Az egyes kutakban regisztrált görbék a fenti erőhatásokra lét
rejövő mozgások eredői, a feladat az eredőnek összetevőire való felbontása. 
A görbék harmonikus analízisét a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézetben V a r g a  P é t e r  végezte el.

Luniszoláris hatás
A görbék reguláris és irreguláris részre való szétbontásával — a légköri 

jelenségek hatásaitól való megtisztítás (1. később) után — a periodikus részben 
harmonikus analízissel sikerült kimutatni a legnagyobb árapályhullámok je
lenlétét. Mind a fél-, mind az egésznapos hullámok tartományában indukálód-

7. ábra. Periodikus vízszintváltozások a Szarvas— 1. jelű kútban 
A: 1974. Vili. 14 — 17, B: 1974. VIII. 28—31

Fig 1. Periodical groim d-water level fluctuations recorded in t he well Szarvas-1 
A: 14-17/08/1974, B: 28-31/08/1974
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tak rétegvízhullámok. Az egyes el
méletileg számított amplitúdók ará
nyai és a mért amplitúdók arányai 
is jó megegyezést mutatnak.

Az 1. ábrán bemutatott szarvasi 
görberészlet tehát tartalmazza a 
földkéreg luniszoláris eredetű alak- 
változásainak hatását. A  minimális 
vízszint az árapálykeltő erők maxi
mumakor adódik. A víz mozgás amp
litúdója 5 és 20 mm között változik. 
( Bár az óceánokon lejátszódó árapály 
befolyásolhatja a kutakban mért lu
niszoláris eredetű vízszint változást, 
ennek csekély torzító hatásától most 
eltekinthetünk.)

A légkör ciklusos változásainak hatása
A légkör árapályának periódusa 

12, illetve 24 óra, tehát ez a kompo
nens a luniszoláris hatást torzító fél- 
és egésznaj)os hullámokat indukál a 
к útban. Ezeket tapasztalati úton, a 
Szarvasi Meteorológiai Obszervató
rium barogramjainak felhasználásá
val szűrtük ki a görbéből, még a har
monikus analízis megkezdése előtt 
(2. ábra).

A légkör vízszintes és f  üggőleges 
mozgásainak hatása

A 3. ábra tartalmazza ezt a je
lenséget. Az időjárási frontokkal ér
kező légtestek magasabb vagy ala
csonyabb nyomásának hatására ál
landóan jelen van a kutakban az e 
változások kényszerítő hatásának 
megfelelő vízszint ingadozás. Azonos

2. ábra. Vízszintingadozások a légnyomás 
változásainak függvényében (1974. X . 19. 

és X . 25. között regisztrált görbék
alapján)

1 =  vízszint nő, 2 = vízszint csökken
Fig. 2. Ground-water leve! fluctuations 
versus changes in atmospheric pressure 

(upon curves recorded between 
19/10/1974 and 25/10/1974)

2 = rising leve], 2 =  sinking level
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3. ábra. A  vízszint és légnyomás kapcsolatának szemléltetése (1974. X . 19. és X . 25. k ö
zött regisztrált görbék alapján)

F ig . 3. Relationship between grouncl-water level and air pressure (upon curves recorded 
between 19/10/1974 and 25/10/1974)

légnyomásértékekhez eltérő amplitúdójú mozgások tartoznak a különböző 
mélységű víztartókban. Valamennyi kútra igaz viszont, hogy légnyomás-emel
kedésnél csökken a vízszint, légnyomás-csökkenésnél pedig emelkedik.

Földrengések hatása
A rétegvízkutakban is jelentkeztek azok az ún. földrengés tüskék, amelyek

re először a budapesti hévizekben figyeltünk fel (C s a b a  L. 1973). A regisztrálás 
kis sebessége miatt összemosódó jel (4. ábra) oszcillációs mozgássorozatot ta
kar. Ilyen mozgássorozatokat eddig 1975. május 26-án 10 és 11 óra között, és 
1975. szeptember 6-án 10 és 11 óra között regisztráltunk, egyidejűleg több 
kútban is, eltérő nagyságú (8—90 mm) amplitúdókkal. Ismét egy, a Földnek 
eddig már több pontján észlelt jelenségnek az alföldi rétegvizekre is történő 
kiterjesztéséről beszélhetünk. A földrengés—vízlengés jelenség statisztikai tör
vényszerűségeinek kiderítéséhez és a geofizikai jelenség vízföldtani értelmezé
séhez megkezdtük egyes földrengések és a hozzájuk tartozó vízlengések ada
tainak beszerzését.

Hosszú 'perióduséi változások időarányos része
A vízszint változási görbéket az eddig felsorolt és egymással eléggé össze

fonódó hatásoktól megtisztítva kapjuk a reziduál görbét, amely még mindig 
tartalmazhat különféle periódusú szabályos, vagy periodicitást nem mutató 
változásokat. A görbe megtisztításával érhető el az, hogy az alföldi rétegvizek
ben hosszabb idő alatt bekövetkezhető készletváltozások rövidebb időtartomá
nyokon belüli megoszlását megítélhessük. A tisztítatlan görbéket vizsgálva,
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rövidebb idősoron belül (1 hét, 1 hónap) a felsorolt különböző hatások elfed
nék a vízmozgás „saját”  trendjét.

A rétegvíz mozgás jelenségeinek az alföldi kutakban történő regisztrálása 
egyben azt is jelenti, hogy figyelemmel kísérhetjük egy kivételes helyzetű föld
tani egység (az Alföld) rövid periódusú pulzációs viszonyait. Kérdés, hogyan 
változik az időben a pulzáció mértéke, hány évre, évtizedre vagy századra van 
szükség ahhoz, hogy pl. a rétegvizek árapályának amplitúdója néhány száza-

4. ábra. Az 1975. május 26-án 10 óra 11 perckor (K E I) az Azori-szigetek térségében ki
pattant, a felületi hullám okból szám ított M =  4,9 erősségű földrengés 41 m m  pozitív  és 

49 mm negatív félam plitúdójú vízlengése a K unadacs— 1 jelű kútban 
Fig. I. Ground-water level fluctuation in the well K unadacs— 1, with 41 mm  (posit ive) 
and 49 mm (negative) half-amplitudes, provoked b y  an earthquake o f the Azores region 
released on the 26th o f  May 1975 at 1011 (EET) with 4.9 magnitude as assumed upon

“ L ”  waves

lékkai növekedjék vagy csökkenjen ? A rétegvíz-pulzáció mérése tehát olyan 
alapmérés megkezdése volt, mint pl. egyes meteorológiai jellemzőknek már év
tizedek óta folyó mérése. A rétegvízszint-változást is folyamatosan kell regiszt
rálni az elkövetkező évtizedekben. Az adatok újraértékelése, mint már annyi 
más esetben, újabb és újabb információkat szolgáltathat.
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SHORT-PERIOD GROUND-WATER LEVEL FLUCTUATIONS 
IN WELLS OF THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN

by
L. C s a b a

The occurrence of Hungary’s subsurface water resources comprises two 
main tvpes: karst-water in the mid-mountains and ground-water in the 
Great Piain, respectively. In wells set on both tvpes of aquifer both short-term 
and long-term water le vei fluctuations can be observed. In the Great Piain 
reguiarities in the alternation of different periods of level Variation have been 
recorded. It has been attained by means of somé originally geological explora- 
tion drill-holes converted intő test wells (A. R ó n a i  1968, 1969, 1972 and 1975). 
In the present paper short-term periods are dealt with, using fór valuation 
arrays of data gained in 18 months from an unbroken instrumental recording 
(Fig. 1). Having chosen a few intervals of 21 days at the most, we supposed 
the aquifers not to be affected by any water production or by encroaehment 
of water in any man-forced way in the meantime. Since the concerned wells 
are cased in füll, thus we cliecked up those of being in contact with a single 
water-bearing horizon. Tobe more precise, the well Szarvas—1 is tapping an 
aquifer extending in depth from 870 to 884 m; another well, the Kunadacs—1, 
intersects a water-bearing stratum between 356 and 366 m. Ground-water 
from both wells referred to rises о ver the surface by 9 m and 7 m, respectively. 
The water-yielding horizons are composed of Quaternarv sands.

In the Great Hungárián Piain, fairlv peculiar from both geological and 
hydrogeological angles, we have detected those short-term fluctuations in the 
artesian water table, which are common in karst-waters and fissure-waters all 
о ver tlie world and in Hungary too (L. C s a b a  1973).

Laws of motion of these sliort-period fluctuations of the water table in 
karstic and fissured aquifers may be traced back to Earth’s crust deformations 
as agent. Nevertheless, in the some-thousand-metre thick loose basin sediments 
embraced by the Great Piain, such an action by Earth’s crust deformations 
would be a more complex phenomenon. In consequence, any movement taking 
place in the artesian waters stored in the Great Piain’s sedimentary sequences, 
as far as explained, would yield numeros geological informations.

Influence of lunisolar effects and of the atmospherir nyeles

Harmonie analvsis of the curves has been based upon the Gibbs-factored 
Fourier transformation method (P. V a r g a  1970). According to the analvsis, 
periodical variations in ground-water rise and sinking are generated by the
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gravity force of the sün and moon. It can be confirmed by the presence of 
maximum tidal floods (Кг Ox M2 S2 N2). Proportions of the theoretically calcu- 
lated amplitudes correspond to those of the measured amplitudes. Minimum 
water levels recorded in wells coincide in time with the incidence of the maxi
mum tide-producing forces, and vice versa. Amplitude of the fluctuation varies 
between 5 and 20 mm. Before the harmonic analysis was started, the curves 
had been exempted from influences made by changes in atmospheric pressure. 
It was particularly confusing to see the effect of various 12-hour and 24-hour 
periods setting in due to the atmospheric tidal phenomena. These undesirable 
effects could be sereened out in an empirical way using barograms.

Meteorological and seismic effects

It has been shown that major amplitudes (50 to 150 mm) o f movement 
can be provoked in the ground-water level by the frontal break-in of air pas- 
sages characterized by heavily changing atmospheric pressure conditions. In 
short, high pressure provokes a decrement and air depression causes an incre- 
ment of the water table, with amplitudes changing proportionately to well 
depths (Pig. 2 and 3). Air passages with hopping may produce rise or faji o f 
the ground-water table, lasting fór 24 to 36 liours, and in a similar interval 
of time, the original ground-water table will be restored, according to the sta
bilized air pressure.

A closely-paced interval of fluctuation (amplitudes from 8 to 90 mm) could 
be recorded in various water wells on the 26tli of May 1975. On this forenoon 
at 1011 an earthquake of 4.9 magnitude was released in the “ Trans-Atlantic” 
seismic region, somewhere around the Azores (Fig. 4). Due to the restricted 
resolving power of the instrument used fór water level recording, the genuine 
seismic waves cannot be distinguished on the logs, bút the maximum peak o f 
amplitude might have indicated the arrival of long-wavelength vibrations. 
On having improved the recording velocitv of the instrument, this would also 
ser ve as a cheap bút receptive Seismograph.
Table 1. Relevant data of the ground-water wells tested




