
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1975. ÉVEŐL

ÚJSZEGED ÉPÍTÉSFÖLDTANI VISZONYAI

K a s z a b  I m r e

Újszeged építésföldtani viszonyait az 1972-ben megalakult Délalföldi 
Területi Földtani Szolgálat által 1973 —75-ben végzett építésföldtani térképe
zés tárta fel. A munka célkitűzése a városi tanács kívánságára:

— a terület talajvizének (helyzetének, kémiai tulajdonságainak) megis
merése,

— Dél-Újszeged részletes építésföldtani feltárása volt, az egész város te
rületét lefedő kutatási program keretében.

A térképezés a legközelebbi jövőben fejlesztésre kerülő terület 28 km2-ére ter
jedt ki (1. ábra).

Az építésföldtani térképezés

A munkát a különböző céllal és jelleggel korábban készült fúrások, szak- 
vélemények, a területre vonatkozó földtani kutatási jelentések építésföldtani 
adatainak begyűjtésével kezdtük. A fúrások eloszlásának egyenlőtlensége, va
lamint a talajmechanikai szakvéleményeknek egymástól 15—20 m távolságra 
mélyült fúrásai miatt a térképen ,,fehér foltok” maradtak, amelyek megszün
tetésére 500X500 m-es hálóban 98 db sekély mélységű (10,0 m) fúrást telepí
tettünk. A hálózatot Dél-Újszegeden 250X250 m-re sűrítettük (I. melléklet).

A fúrásokban feltárt képződmények fizikai és a talajvizek kémiai tulaj
donságait részletesen vizsgáltuk. A talajvíz helyének és változási tendenciái
nak meghatározására 18 db talajvízszint-észlelő helyet építettünk ki. Az ada
tok rendszerezése, kritikai értékelése és felhasználhatósága mértékének eldön
tése után szerkesztettük meg a térképváltozatokat. A 23 térképlapból álló 
atlasz melléklete a teljes dokumentáció és a szöveges magyarázó.

Földtani felépítés

A térképezett terület földrajzilag a Maros-torkolat és a Tisza — közel 
derékszögű — szegedi kanyarulatára terjed ki. A szegedi oldalnál mélyebben 
fekvő, több mint 50%-ban beépített terület nagy része hullámtér, kisebb része 
mezőgazdasági, kerti művelés alatt áll, helyenként erdőkkel borított. A terü
letfelhasználási különbségeket főleg földrajzi, településtörténeti és részben föld
tani adottságok határozták meg. Természetes magaslata a Marostól É-ra eső
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1. ábra. Szeged m egyei várost lefedő építésföldtani térképezés program jának szelvény
felosztása

1 . 1975 előtti külterületi határ, 2. 1975 utáni külterületi határ, 3. a térképezett terület 
Abb. 1. P rofilgliederung des den ganzen R a u m  der Stadt Szeged um fassenden ingenieur

geologischen K artierungsprogram m s 
1 . Vorstadtsgrenze vor 1975, 2 . Vorstadtsgrenze nach 1975, 3 . das kartierte Gebiet
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terület, valamint a szőregi belterület ,,domb” -ja. Mesterséges magaslatai az 
árvédelmi és vasúti töltések több méter magas vonalas létesítményei. Legmé
lyebben fekvő regionális egység a dél-újszegedi terület, és a Holt-Marost kísérő 
alig 100 m-es sáv.

A terület harmadidőszak-végi intenzív süllyedése több ezer méter vastag 
üledéksorozat felhalmozódását tette lehetővé. Építésföldtani szempontból az 
e képződményeket lefedő negyedkori (pleisztocén és holocén) üledékek tanul
mányozása és részletes megismerése a legfontosabb.

A felsőpleisztocén idején képződött folyóvízi homok horizontálisan és ver
tikálisan egyaránt iszappal és agyaggal váltakozva települ. A vízszintes válto
zást a Tisza és a Maros üledékteregető munkája okozza. A mederben és a par
tokon durvább, az ártereken finomabb szemű üledékek rakódtak le. Utóbbiak 
a medertől való távolság, az árvizek levonulásának kialakult irányai és a so
dorvonal helyzetétől függően tovább osztályozódtak. A függőleges irányú kő
zetváltozásokat a folyók hordalékszállító képességének évszakos változása és 
a nagyobb klímaciklusok hatása okozta.

További tényező a folyók feltöltő tevékenységének hatása és a változó 
intenzitású kéregmozgás is.

Az üledékképződés menetét erőteljesen befolyásolta az ún. löszképződés 
és az egyidejű futóhomok-mozgás. Az eolikus képződmények jól osztályozottak. 
Takarószerűen borították be a térszínt, majd az árvizek összemosták, elszállí
tották és saját hordalékukkal keverve (így átalakítva), újból lerakták képződ
ményeiket. A vízbe, vagy nedves térszínre hullott poranyag átnedvesedve, eset
leg áthalmozva a folyóvízi iszaphoz hasonló szerkezetűvé vált. A felsőpleisz
tocén ezen hullóporos képződménye lösz néven ismert. Az elnevezés meghatá
rozott genetikához tartozó, 0,02 —0,05 mm 0  közötti szemcsemérettel jellemez
hető kőzetféleséget jelent. A mérnöki gyakorlat és a vonatkozó szabványok 
nem határolnak el e szemcseméret szerint külön kőzetféleséget, hanem ez a 
frakció beletartozik a 0,002 —0,1 mm 0  közötti homokliszt kategória finomabb 
tartományába.
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1 . táblázat

A laza, szemcsés, üledékes kőzetek osztályozásának 
és elnevezésének összehasonlítása

1. A Balaton környéke 10 000-es építésföldtani térképsorozata, ,,Tihany”  c. magyarázó kötet.
2. Az „Irányelvek a 10 000-es méretarányú mérnökgeológiai térképezéshez”  c. Központi Föld

tani Hivatal kiadásában megjelent kézirat (1971).
3. Az MSZ 14 045/4. — 69 lap jelű magyar szabvány.
4. A mérnökgeológia alapjairól és módszereiről Budapesten, 1975-ben megrendezett nemzetközi 

továbbképző UNESCO tanfolyam anyaga.

szerkezetük, mésztartalmúk megváltozik; másrészt szemeloszlásuk nem ad 
biztos támpontot a képződmény származására vonatkozóan. A talajmechanika 
ezeket a löszféleségeket fizikai tulajdonságaik alapján puha, iszapos homok
lisztnek vagy homoklisztes iszapnak minősíti, és sajnos legtöbbször figyelmen 
kívül hagyja azt a speciális szerkezetet, mely e képződményeket jellemzi.

A Tisza jobb és bal parti területén a lösz kifejlődése és elterjedése eltérő. 
A Tisza jobb partjának felszíni képződménye a felsőpleisztocén lösz; az átlago
san 2 —3 m-rel mélyebben fekvő bal parton mindenütt a Tisza jelenkori allú- 
viuma található. A jobb parti, szegedi oldalon csupán az alsóvárosi pályaudvar 
környékétől a vízmű telepéig húzódó és E felé fokozatosan keskenyedő part
szegélyen jelentkezik a tiszai allúvium. Ez a szegély már beépült, az árvédelmi 
töltés is részben erre épült.

A Tisza allúviuma a pleisztocén rétegsortól erősen eltérő. Az allúvium 
anyaga a felszínen a legfiatalabb — de csak helyenként meglevő — öntésiszap, 
ez a jelenkori ártér morfológiájának megfelelően képződött. Alatta a terület 
nagyobb részén újholocén öntésagyag települ. Elterjedten ,,réti agyagnak” 
nevezik, a talajtani nevezéktan alapján. Kőzettani értelemben nem „igazi 
agyag” , hanem homokliszt — iszap és agyag keveréke. Az áthumuszosodás és 
egyéb kémiai tulajdonságai miatt plasztikusabb, agyagosabb, mint azt kőzet
tani összetétele indokolná. így a fizikai tulajdonságon alapuló építésföldtani,
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mérnökgeológiai minősítés szerint agyagnak határozzák meg. Vastagsága ese
tenként a 3,0 —4,0 m -t is eléri, néhol teljesen hiányzik.

A ,,réti agyag”  feküje váltakozó vastagságú (1,0 — 10,0 m), lencsés tele
pülésű újholocén homokliszt, iszapos homokliszt, homoklisztes finom homok 
és finom homok iszap-betelepülésekkel. A homoklisztek és finom  homokok jel
lemző szemcseösszetételi intervallumait a 2. ábra mutatja.

A

В

2. ábra. A  holocén homoklisztek (A) és finom  h o m o k o k  
(B) szemeloszlási burkológörbéi 

Abb. 2. H üllkurven der Korngrössen Verteilung v o n  
holozänen Sandmehlen (A) und Feinsanden (B )
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Alattuk változó vastagságú folyóvízi finomhomokos közepes homok van, 
elszórtan homokos iszap-, vagy homokliszt-betelepülésekkel. A kis kiterjedésű 
közepes homok a Maros térségében fordul elő.

A homokok alatt ismét agyagrétegek települtek, melyet az óholocén erózió 
lepusztított. Ezeken a helyeken a pleisztocén homokon közvetlenül óholocén 
homokok helyezkednek el.

A terület üledékfelhalmozódás i körülményeit a folyószabályozás során 
megépített árvédelmi töltésekkel megváltoztatták. Az így kialakított hullám
térben a megváltozott hordalékszállítás gyors lerakódást eredményezett, ami
nek következtében a hullámtér ma már magasabbra töltődött fel, mint a ter
mészetes ártér felszíne. A folyóvízi lerakódások jellemző tulajdonsága — pl. 
a parttól távolodva csökkenő vastagság, az üledékek finomodása, a kiékelődő 
rétegződés stb. — itt erőteljesebben jelentkezik, mint a természetes ártér le
rakódásaiban. A hullámtéri lerakódások durvább szemcseösszetételűek, mint 
a terület folyószabályozás előtti üledékei. A felszínen itt nem öntésiszap, ha
nem váltakozó iszapos finom homok és laza finom homok található szeszélyes 
összevisszaságban.

Az átlagosan 20,0 m vastag holocén korú képződmények felszínközeli, 
egykori ártéri lerakódásait a mélyebben fekvő mederbeli lerakódásoktól álta
lában színük alapján el lehet különíteni. Ez a határ a felszín alatt mintegy
5,0—6,0 m-ben található. E szint fölött a sárga, sárgásbarna, barnássárga, 
szürkéssárga, sötétszürke szín, alatta egyértelműen csak a kékesszürke szín 
jellemző. A holocén ártéri és mederbeli agyagok átlagos fizikai tulajdonságai 
nem mutatnak lényeges különbségeket — bár színük szerint elkülönülnek. 
A legfontosabb talajfizikai jellemzőket a 2. táblázatban foglaltuk össze.

Bár a talajfizikai tulajdonságok átlagai nem mutatnak lényeges különb
ségeket, a több ezer talajfizikai adat statisztikus feldolgozása eredményeként 
adódó szórások ettől eltérnek. A holocén mederbeli képződmények fizikai tu
lajdonságainak maximális és minimális értékei igen kis különbséget mutatnak, 
a holocén ártéri képződmények viszont nagy, esetenként közel 100%-os kü
lönbséggel jellemezhetők. A felszínközeli és a mélyebben fekvő humuszos agya
gok vizsgálati értékeinek szórása különösen számottevő.

A holocén iszapok és agyagok ásványi összetételében az agyagásványokat 
az illit és a montmorillonit képviseli sok kvarc, gránát, hipersztén, amfibol és 
agyagos szemcse kíséretében.

A változatos kifejlődésű holocén területi elterjedését az atlasz alapozási 
térképváltozatai szemléltetik. A —5,5-----10,0 m-ig terjedő mélységköz jel-

2 . tá b lá za t
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CHEMISCHER CHARAKTER DES GRUNDWASSERS

A körök területe az összes oldott só 
súlyával arányos,a háromszögeké az 
ionok egyenérték-százalékával

Évi jel. 1975 Kaszab
MÁFI. nyomda
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lemző képződményeit а II. melléklet mutatja. A különböző fáciesek térbeli 
elhelyezkedését K — Ny-i irányú földtani szelvényeken mutatjuk be (III. mel
léklet). A kőzetek megnevezésénél a műszaki gyakorlatban szabványosított 
nevezéktant használtuk.

A térképezett terület építésföldtani felépítésének megismeréséhez fontos 
a feltöltések vastagsági viszonyait feltüntető térképlap megszerkesztése. Fel- 
töltésnek a humuszos rétegeket és a mesterséges (antropogén) feltöltéseket 
vettük. így térképünk (IV. melléklet) gyakorlatilag az un. első „termett” talaj 
felszínét ábrázolja. Szokás ezt a szintet első alapozásra alkalmas szintnek is 
nevezni. Az újszegedi, több szintes beépítési területen jó az adatsűrűség, így 
ezen a területen 1:5000 méretarányban végeztük a szerkesztést, majd kicsi
nyítve illesztettük a környező terület 10 000-es térképéhez (a terület határát 
szaggatott vonallal jelöltük).

A talajvíz helyzete, kémiai összetétele

Újszeged talajvize nyomás alatti, feszített tükrű. A térképezéshez mélyí
tett kis átmérőjű fúrásokban mért nyugalmi talajvízszintek adatai alapján 
szerkesztett izovonalas térkép tehát nem azt az összefüggő, tényleges talajvíz- 
felületet ábrázolja, mely a rétegekben uralkodik, hanem egy kiegyenlített 
nyomású nívót mutat. Nyitott munkagödrök vagy vízzáró réteg kritikus ha
táron túli elvékonyítása, átütése esetén ezzel a talajvízszinttel kell számolni.

A közel sík térszínen, az általában alacsony talajvízszintet mutató idő
szakban (1973. december), abszolút magassági értekeik alapján a talajvíz szint
jében mintegy 4,0 m szintkülönbség volt kimutatható. Ugyanez a szintkülönb
ség relatív (felszín alatti) értékben nem érte el a 2,0 m-t, és átlagosan a felszín 
alatt 1,5—2,5 m mélyen volt.

A talajvízszint-különbségek változékonysága a Tisza és a Maros mentén 
keskenyebb—szélesebb sávban tapasztalható. Különösen a Maros torkolata 
előtti térségben, a Maros bal oldalán jelentős az eltérés, ahol a kőzetek vízát
eresztő-képessége csaknem egyenletes vízáramlást tesz lehetővé, és a talaj víz- 
szint változásai rövid fáziskéséssel követni tudják a folyó vízszint változását.

A talajvíz várható legmagasabb helyzetét ábrázoló térkép megszerkeszté
séhez hosszú időn át tartó rendszeres talaj vízszint-megfigyelésekre van szük
ség. így csupán a belterületi részre tudtunk maximális talajvízszint-térképeket 
szerkeszteni, az ottani nagyszámú ásott kút és pince adatai alapján. Ezért 
Újszeged talajvizének helyzetére vonatkozó ismereteink teljesebbé tételére, 
mindkét folyótól távolodva — növekvő távolságban — 15 db talajvízszint- 
észlelő kutat telepítettünk. A szelvények a két folyóra és egymásra is merőleges 
irányúak. A közrefogott területen 3 db meglevő ásott kutat is bevontunk a 
rendszeres (hetenkénti) észlelésbe. Kétéves adatsor alapján az alábbiakat fi
gyeltük meg:

7. A Tiszán levonuló, egymást követő kisebb-nagvobb árhullámok a part
vonaltól 100 m-re 9 — 12 nap múlva jelentkeztek, míg a parttól 200 m-re már 
nem jelölhető ki határozottan az árhullámok okozta vízszint változás. Ennek 
oka, hogy a rövidebb-hosszabb ideig tartó, a talajvíz szintjétől eltérő tiszai víz
állás-változások a szivárgási körülmények miatt már nem éreztetik hatásukat.

2. A fentiekből adódóan tehát nem érvényesül Újszegeden az a gyakorlati 
tapasztalat, mely szerint október—december minimális talajvízszinttel jelle
mezhető, és május—júliusban a legmagasabb a talajvíz állása.

13 MÁFI évi jelentés 1975.
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3. ábra. Újszeged talajvizeinek kémiai összetétele a legjellemzőbb kation-és aniontartalom 
mennyiségi kategóriáin belüli gyakoriság alapján 

1. Lúgosság, 2. összes keménység, 3. összes oldott só 
Abb. 3. Chemische Zusammensetzung der Grundwässer von Újszeged aufgrund der 
Häufigkeiten innerhalb der Quantitätskategorien der charakteristischsten K ation- und

Aniongehalte
1. Alkalinität, 2. Gesamthärte, 3. Gesamtgehalt von gelöstem Salz
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3. A terület talajvizének helyzetét a Tiszán levonuló árhullámok határoz
zák meg, azonban a gyakori árhullámok és azok rendszertelensége eredménye
képpen meg kell különböztetnünk:

a)  egy elsődleges hatászónát, mely a medret kísérő mintegy 200 m széles 
sávban jelölhető ki;

h) egy másodlagos hatászónát, mely a medertől 200—400 m közötti sáv
ban jelölhető ki; és egv

c) ún. ,,semleges” hatászónát, a medertől 400 m-en túli területre vonat
kozóan.

Az elsődleges hatászónában a Tisza vízszintváltozásainak következtében 
több in-es talaj vízszint-változások alakulnak ki, a másodlagos hatászónában 
a talajvízszint ingása mérséklődik (1,0 —1,5 m), míg az ún. ,,semleges” hatás- 
zónában éves viszonylatban a legkisebb és legnagyobb talajvízszintek különb
sége nem éri el az 1,0 m-t. Az egymást követő árhullámok talajvízre gyakorolt 
hatása — a fáziskésések különbsége miatt — itt kiegyenlítődik, ill. oly mérték
ben mérséklődik, hogy egv bizonyos magasságban a talajvízszint szinte állan
dósul.

Újszeged talajvizében, az elmondottak alapján tehát van lehetőség közel 
vízszintes áramlásra, ill. a folyókkal való kapcsolatok révén egy bizonyos faj
ta átlagos kémiai jelleg kialakulására. A térképező fúrásokból vett talajvíz
minták vízkémiai elemzése alapján szerkesztett kör-háromszög diagramokat 
az V. melléklet mutatja be.

A vízkémiai eredményeket összegezve, a vizsgálati darabszám függvényé
ben meghatároztuk az egyes kationok és anionok, valamint fontosabb kémiai 
jellemzők mennyiségi kategóriáinak gyakorisági összefüggéseit (3. ábra). 
A szerkesztett oszlopdiagram alapján a talajvíz átlagos összetételét a 3. táb
lázat tartalmazza.

A mérnöki tervezésnél fontos a talajvíz agresszivitásának ismerete. Ezért 
megszerkesztettük a talajvíz SÜ4-ion tartalmának eloszlását, és az összes ke
ménységet feltüntető agresszivitási térképet (VI. melléklet).

A szulfátion-tartalom, éppen úgy, mint a talajvíz egyéb kémiai tulajdon
ságai, időben változik. így csak az egyidejűleg vett vízminták vizsgálati ered-

13*
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menyeit tudtuk izovonalas térkép szerkesztéséhez felhasználni, ezért a belte
rület egy része „fehér folt” maradt.

Újszeged talajvize vizsgálataink szerint sehol sem tartalmaz 4000 mg/1-t 
meghaladó szulfátiont, így különlegesen agresszív területek nincsenek.

Alapozási tapasztalatok

A térképezett területen az utóbbi 15 évben épült legjelentősebb létesít
mények alapozásával kapcsolatos adatokból megállapítható, hogy leggyakrab
ban alkalmazott alapozási mód a sáv-alap, amit a cölöp-, a lemez- és a résfalas 
alapozás követ. A legmagasabban felvett alapozási sík —1,35 m-en, 80,37 m 
B. f. szinten, míg a legmélyebb alapozási sík —17,0 m-en, azaz 64,56 m B. f. 
szinten van. 31 db megvizsgált létesítmény átlagában az alapozási sík —6,0 in
én, 74,62 m B. f. szinten van. A szélső értékek különbsége 15,65 m.

A  leggyakrabban terhelt kőzetféleség az óholocén kövér agyag és a fiata
labb holocén sovány agyag. Ezenkívül gyakran igénybe vett képződm ény még 
a holocén hom okliszt és iszap; finom  hom okra csupán két jelentősebb létesít
m ény került.

INGENIEURGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE VON ÚJSZEGED 
(GROSSE UNGARISCHE TIEFEBENE)

von
I. K aszab

Die ingenieurgeologischen Verhältnisse von Újszeged hat der Territoriale 
Geologische Dienst von Süd-Alföld im Laufe der in 1973 — 75 durchgeführten 
ingenieurgeologischen Kartierung erkundet. Dabei war es bezweckt so eine 
Kartenblattserie herzustellen, die konkrete ingenieurgeologische, geotechnische 
und bodenmechanische Information für die gründlichere Erarbeitung des 
Städtebauprojektes Újszeged ergeben kann.

Die intensive spättertiäre Absenkung, welche die geologische Entwicklungs
geschichte des Gebietes bestimmte, hatte die Anhäufung von jungen Sedi
menten in einer Mächtigkeit von mehreren Tausend Metern zur Folge. In dem 
oberflächennahen (25 — 30 m tief gelegenen) Abschnitt der diese Formationen 
überlagernden pleistozänen und holozänen Ablagerungen bildeten sich am 
Rechts- und Linksufer der Theiss unterschiedliche Schichtenfolgen. Am Rechts
ufer, unter 2,0 bis 3,0 m mächtigem pleistozänem Löss dominieren lakustrische 
Tone von 4,0 bis 7,0 m Mächtigkeit, während am Linksufer, das durchschnitt
lich um 2,0 bis 3,0 m tiefer liegt, überall die Ablagerungen des holozänen 
Alluviums der Theiss vorherrschen. Der nur stellenweise vorhandene Schwemm
lehm ist an der Oberfläche entsprechend der Morphologie des holozänen Über
schwemmungsgeländes zu finden. Darunter ist jungholozäner Schwemmton 
— allgemein bekannt unter dem Namen von „Wiesenton“ — gelagert, der für 
den Grossteil des behandelten Raumes charakteristisch ist. Im petrograjüiischen 
Sinne handelt es sich dabei nicht um einen „echten Ton“ , sondern um ein 
Gemisch von Sandmehl, Lehm und Ton. Jedoch aufgrund seiner physikalischen
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Eigenschaften — vor allem des Dank der Humifizierung entstandenen hohen 
Plastizitätsindex — wird es ingenieurgeologisch als ,,Ton“ bezeichnet. Seine 
Mächtigkeit erreicht in manchen Fällen sogar 3,0 bis 4,0 m, doch stellenweise 
fehlt dieser Ton vollkommen. Das Liegende ist recht wechselhaft (1,0 — 10,0 m), 
besteht aus Linsen von neuholozänem Sandmehl, sandmehligen Feinsand und 
Feinsand mit Lehmzwischenlagerungen. Ihre charakteristischen Korn Vertei
lungsintervalle sind in Abb. 2 dargestellt. Unter den San den lagern wieder 
Tonschichten, die stellenweise durch die altholozäne Erosion abgetragen sind. 
An diesen Stellen werden die pleistozänen Sande durch altholozäne Sande 
überlagert.

Die Umstände der Anhäufung von Sedimenten in diesem Raum wurden 
durch die bei der Flussregelung gebauten Hochwasserschutzdämme geändert. 
Der geänderte Sedimenttransport führte in dem, auf solche Weise zustande 
gebrachten Hochwasserraum zu einer raschen Ablagerung; demzufolge ist der 
Hochwasserraum heute schon höher aufgeschüttet, als die Oberfläche des 
natürlichen Überschwemmungsgebietes.

Die einstigen alluvialen Ablagerungen des Holozäns lassen sich in der 
Regel von der tiefer liegenden Ablagerungen aufgrund ihrer Farbe gut unter
scheiden, doch weisen ihre durchschnittlichen physikalischen Eigenschaften 
keinen wesentlichen Unterschied auf. Die wichtigsten bodenphysikalischen 
Parameter dieser Ablagerungen sind in Tabelle 2 angegeben. Das Verhältnis 
der sich bei der statistischen Bearbeitung der mehrere Tausend bodenphysika
lischen Daten ergebenden Streuung lässt jedoch einen davon unterschiedlichen 
Schluss ziehen. Die grössten und kleinsten Werte der physikalischen Eigen
schaften der Flussbettablagerungen weisen sehr kleinen Unterschied auf, 
während die derartige Gegenüberstellung der alluvialen Bildungen einen sehr 
grossen, gelegentlich fast 100% erreichenden Unterschied ergibt.

Die territoriale Verteilung der Holozänbildungen von mannigfaltiger 
Ausbildung ist in Beilage I I  veranschaulicht , welche mit drei, gleich orientierten  
geologischen Profilen ergänzt ist.

D as „ H angende“ der Holozänbildungen, unter welchem die humöse 
Schicht und die künstlichen Aufschüttungen zu verstehen sind, bzw. ihre 
M ächtigkeit ist auf der Isolinienkarte der Beilage I V  dargestellt.

Das Grundwasser von Újszeged ist ein hydrostatisch beanspruchtes, 
unter Druck befindliches Wasser. Auf dem beinahe ebenen Gelände lässt sich 
sogar in Perioden von gewöhnlich niedrigem Grundwasserniveau (z. B. Dezem
ber 1973) ein sehr grosser Niveauunterschied nachweisen (4,0 m). Die grosse 
Variabilität der Niveaudifferenzen ist längs der Theiss und der Maros in einer 
Zone von variabler Breite zu beobachten. Um teils den Einfluss der beiden 
Flüsse auf das Grundwasser, teils die sich im Grundwasser geltend machenden 
Strömungs- und Fluktuationstendenzen nachzuweisen, wurden 15 Grund- 
wasserbeobachtungsbrunnen gebohrt. Aufgrund der Datenreihe von zwei 
Jahren können folgende Feststellungen formuliert werden:

1. Die an der Theiss nacheinander abfliessenden kleineren-grösseren 
Hochflutwellen äusserten sich im 100 m von der Uferlinie befindlichen Grund
wasserbeobachtungsbrunnen 9 bis 12 Tage später, während im 200 m weit 
vom Ufer gelegenen Brunnen die durch Hochflutwellen verursachte Wasser
niveauveränderung nicht mehr konkret angegeben werden kann.

2. In Újszeged kommt die praktische Beobachtung, dass Oktober bis 
Dezember eine mit niedrigem, minimalem Grundwasserstand charakterisier
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bare Periode ist, wobei Mai bis Juli die die Zeit der Höchstlage des Grund
wasserniveaus darstellt, nicht mehr zur Geltung.

3. Nach Zeugnis der Angeben der senkrecht auf die Theiss angesetzten 
Grundwasserbeobachtungsbrunnen wird die Lage des Grundwassers des uns 
interessierenden Raumes durch che an der Theiss abfliessenden Hochflutwellen 
bestimmt, doch im Ergebnis der häufigen Hochflutwellen und deren Unregel
mässigkeit kann Folgendes unterschieden werden:

а)  eine primäre Einflusszone, die bis etwa 200 m das Ufer entlang fest
gesetzt werden kann;

h)  eine sekundäre Einflusszone, die im Gürtel von 200 bis 400 m von 
Flussbett nachzuweisen ist, und

r) eine sogennante ^neutrale” Einflusszone, che mehr als 400 m weit 
vom Flussbett gelegen ist. In diesem Raum erreicht im Jahresdurch
schnitt der Unterschied der Kleinst- und Höchstniveaus im Grund
wasser nicht 1,0 m.

Den Chemismus des Grundwassers von Újszeged veranschaulichen che 
Stern diagram me von Beilage V.

Nach unseren Untersuchungen enthält das Grundwasser nirgends Sul
fationen in einer Menge von mehr als 4000 mg/1, dementsprechend sind keine 
Teilgebiete mit agressivem Grundwasser vorhanden.

Beilage I. Stelle und N um m er von K art ierungs-Seichtbohrungen. (Zeichenerklärung 
siehe au f Beilage II .)
Beilage II. L ithologische K arte von  Ú jszeged in — 10,0 in Tiefe unter der Tagesober
fläche
7. Feinsand, 2. Sandmehl, 3. Lehm, 4. magerer Ton, 5. Ton von mittelmässiger Fettigkeit,
6. fetter Ton, 7. humose, klastische, gemischte Aufschüttung, 8. Formationsgrenze, 
9. Faziesgrenze, 10. ständiges Grundwasserniveau, 11. Profilrichtung. — 12. Schutzdamm, 
13. Gebeite m it stagnierendem Wasser, 14. Schutzmauer, а — m =  Bildungsfarben 
Beilage III. О — W  gerichtete geologische Profile. (Zeichenerklärung siehe au f Beilage 
II .)
Beilage IV. Aufschüttungs-M ächtigkeitskarte von  Ú jszeged
1. Kartenteil, angefertigt aufgrund der dem Massstab 1:5000 entsprechenden Punktdichte 
Beilage V. Chem ischer Charakter des Grundwassers. Die F läche der K reise ist propor- 
tionell mit dem  G ewicht des säm tlichen gelösten Salzgehaltes, die der D reiecke mit 
dem  A equivalentprozent der Ionen 
Beilage VI. Die Agressivität des Grundwassers
7. Gesamthärte-Kategorien, 2. Sulfationgehalt


