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A Z ALFÖLD D K -I RÉSZÉN

Sz e b é n y i L ajos

Régóta vitatott kérdés, hogy az Alföld rétegvízkészlete adott mennviségű-e 
— mely a mind nagyobb arányú termelés hatására csökken —, vagy pedig után- 
pótlódik a csapadékból.

A készletfogyás, megcsapolás mértéke legegyszerűbben a vízszint (piezo- 
metrikus szint) változása alapján figyelhető meg. A változás kimutatásához 
ismernünk kell a kiinduló állapotot, vagyis a víztermelés megindulása előtti 
vízszintet. Az Alföldön az eredeti háborítatlan rétegvízszint megállapítása nem 
egyszerű feladat, hiszen több mint 100 éve mélyültek az első kutak és azóta 
számuk és a víztermelés állandóan és rohamosan növekszik.

Munkánkban abból az elgondolásból indultunk ki, hogy az újonnan mé
lyített artézi kutakban észlelt nyugalmi vízszintek a kút kiképzés idejének 
megfelelő vízszintet adják meg a kút környezetére. Amennyiben egy újabb 
kút a szomszédos kutak hatótávolságán kívül esik, úgy a benne észlelt nyugal
mi vízszint a vízadó réteg eredeti, háborítatlan vízszintjét adja meg. Ha a kör
nyező kutak hatása már az új kút területére is elért, úgy az új kútban észlelt 
vízszint megadhatja a termelés vízszintleszívó hatását.

Az eredeti háborítatlan vízszint megállapításának egyik nagy akadálya 
volt, hogy éppen a legrégebbi kutak azok, amelyekben meghatározták ugyan 
a terephez viszonyított nyugalmi vízszintet, de nem történt terepszintezés. 
Ennek pótlására a Központi Földtani Hivatal, kutatási témánk keretében, a 
Vízkutató és Fúró Vállalat bemérő csoportjával szinteztette azokat a kutakat, 
melyekben a nyugalmi vízszintet mélyítéskor meghatározták. így bármennyi
re is sok a kétes értékű megfigyelési adat és a mérések elég pontatlanok — a 
nagy adatmennyiség mégis lehetővé tette, hogy az artézi vízszint időbeli válto
zását kétséget kizáróan bizonyíthassuk.

A kiértékeléshez szükséges számításokat és grafikonok szerkesztését túl
nyomórészt Marczel F .- n é  végezte, a grafikonok és térképek szerkesztésében 
G u z y  K. működött közre. Az adatgyűjtést és az előzetes kiértékelést 1973-ban 
kezdtük el az Alföld DK-i, legalacsonyabb artézi vízszintű részén és fokozato
san terjesztjük ki a kiemeltebb helyzetű északi és Duna—Tisza közi vidékekre.

A kutatási terület kiválasztása
M ivel Magyarország összes — kb. 50 000 — artézi kútja adatának kiértékelése 

belátható időn belül nem végezhető el, igyekeztünk kikeresni olyan területeket, ahol 
aránylag gyorsan várhatunk feleletet a nyugalmi vízszintváltozások kimutatására. 
A  kiválasztott területet a következők jellemzik:
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a) a rétegvizek utánpótlódása a közvetlen környékről nem várható,
b) elég hosszú idő óta — közel 100 éve — állanak rendelkezésre adatok,
c )  az adatmennyiség elegendő a mérések pontatlanságának statisztikai számítások

kal történő ellensúlyozására,
d) legalább a legutóbbi időkig nem volt nagyarányú koncentrált vízkivétel.

Ezért választottuk az Alföld délkeleti részét (1 . ábra), ahol a felszínt jó
részt kötött képződmények borítják, tehát onnan lényeges beszivárgás nem 
várható ( R ó n a i  A. 1974, 1975a). A terület pozitív nyomásgrádiensű, tehát a

1. ábra. A  vizsgálatok helyszíne 
1. Negyedkori—pliocén medence, 2. hegyvidék 

Fig. 1. Layout sketch o f the investigations 
1. PJiocene to Quaternary hasin, 2. mountainous region

nyomásviszonyok alapján a rétegvizek csakis felfelé és oldalirányban szivárog
hatnak — lefelé nem. A múlt század vége óta a legtöbb artézi kút itt mélyült. 
Különösen alkalmasnak látszott Békéscsaba, ahol a város belterületéről 166 
használható kútadat állt rendelkezésünkre. A város belterületén 1950-ig nem 
történt szűk területre korlátozott nagyarányú vízkivétel.

A kiértékelés módja

A különböző mélységből származó vizek nyugalmi vízszintje nem hason
lítható közvetlenül össze egymással, ha az időbeli változást akarjuk kimutatni. 
Az Alföld DK-i részén ugyanis a mélyebb rétegek nyugalmi vízszintje lényege
sen magasabb, mint a magasabban fekvőké. A mélység hatását úgy szűrtük 
ki, hogy a nyugalmi vízszinteknek a mélységi szintjükre jellemző átlagtól való 
eltérését vizsgáltuk. A 2 . ábrán látható módon a kutak nyugalmi vízszintjét 
felraktuk a mélység függvényében, mindkét értéket tengerszintre átszámítva, 
így egy átlag-vonal húzható, amelytől való eltérésként kell jelentkeznie a nyo
másszint időbeli változásának.

A rétegre jellemző átlagos nyugalmi vízszintektől való eltérést idősorba 
rendeztük (3—6. ábra).
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2. ábra. Gyulai fú rt” kutak Jnyugalmi szintje a vízadó réteg mélységének függvényében 
Fig. 2. Static ground-water level in wells drilled at Gyula, according to the aquifer’s depth 
a) Boré static water level (above the sea level), b) depth of the aquifer’s base above i.e. below the sea level
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3. ábr'a. A  békéscsabai fúrt kutak nyugalmi szintjének eltérése az átlagtól a mélyítés
évétől függően. A )  4 -60— ± 0  m tsz. f. rétegekből, В )  -_f 0 ------60 m  tsz . a. rétegekből

1. Eredeti adatok, 2. regionális vízszinteséssel korrigálva 
Fig. 3. Deviation from  average o f  the static level o f  ground-water in wells drilled at Bé
késcsaba, according to the order o f  years o f  well sinking. A )  strata from  +  60 m to +  0 m 

(a.s.l.), В )  strata from  ± 0  m  to  —60 m (b.s.l.)
1. Original data, 2. corrected by regional fall of water level. — a) Deviation of static level from the mean 

static level (m) characteristic of the acjuifer in the year of well drilling, b) year of well drilling

A nyugalmi vízszint, vízadó rétegenként vizsgálva, horizontálisan is válto
zik (Sz e b é n y i  L. 1972), de az Alföld DK-i részén egy-egy város területén belül 
ez a változás nem lényeges. A 3. ábra alsó részén bemutatjuk, hogy Békéscsaba 
területén a horizontális irányban való változásból adódó korrekció lényegében 
nem változtat az adatok eloszlásán.

Következtetések

Békéscsaba, Gyula és Orosháza kútadatai alapján a nyugalmi vízszint 
hosszú periódusú időbeli változása matematikailag is kimutatható. Sokkal 
meggyőzőbb azonban a grafikus ábrázolás, különösen ha az adatokat egy-egy 
vízadó összletre bontva ábrázoljuk.
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A bemutatott ábrák szerint az alföldi rétegekben a hosszú periódusú vál
tozás különböző amplitúdóval jelentkezik az egymás alatti vízadó összletek- 
ben — ugyanúgy, ahogy az a rövid periódusú változásoknál is kimutatható 
(Rónai A. 1975b). Különösen jól látható ez a gyulai kutaknál. A —60 m tsz. 
feletti rétegekben nem mutatható ki változás (5. ábra A), viszont a —60 m 
alatti rétegekben kétségtelenül látható egy maximum az 1940. év körül (5. 
ábra B).

A többéves periódus hossza legjobban a békéscsabai adatokból olvasható 
le (3—4. ábra). 1910 és 1940 körül mutatható ki egy maximum (30 éves perió
dus), és ez egybeesik a csapadékmaximumokkal. Különösen az 1940. év kö
rüli maximumot támogatják Gyula és Orosháza adatai is (5. és 6 . ábra). Az in
gadozás amplitúdója maximálisan 4 m.

4. ábra. A  békéscsabai fúrt kutak nyugalmi szintjének eltérése az átlagtól a mélyítés
évétől függően. A )  —60------ 120 m  tsz. a. rétegekből, В )  —120 m  tsz. a.-nál m élyebb

rétegekből
Fig. 4. Deviation írom  average o f  the static level o f  ground-water in wells drilled at B é
késcsaba, according to the order o f  years o f  well sinking. A  )  strata írom  — 60 m  to  — 120 m 

(b.s.l.), В )  strata below  —120 m (b.s.l.)
Fór explanations to a) and b), see Fig. 3

22 MÁFI évi jelentés 1975.
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Az adatok szórása elég nagy, de tekintetbe kell venni, hogy  az összes fellelhető 
adatot felhasználtuk és válogatás nélkül m utatjuk be az ábrákon.

A  nyugalmi vízszint és térszín magasságának a meghatározása sajnos igen sok eset
ben csak méter pontosságú. A  szórást növelik a rövid periódusú változások is, mivel a víz- 
szintészlelés ideje — különösen a régi kutaknál — többnyire csak éves pontossággal is
meretes. Leszögezhetjük azonban, hogy a kim utatott hosszú periódusú változások jóval 
nagyobbak, mint a lehetséges észlelési hibák.

A kimutatott több méteres nyugalmi vízszint (piezometrikus szint) vál
tozást 1950-ig elsősorban természetes okokra vezethetjük vissza, mivel eddig 
a kutak számával egyenletesen növekvő, aránylag kis vízkivétel volt. A nagy
arányú koncentrált vízkitermelés 1950 után indult meg, így az 1940. év körüli 
maximum utáni jelentős csökkenés részben mesterséges behatásra vezethető 
vissza. Az 1960 utáni nyugalmi vízszintek csak a víztermelési adatok részlete
sebb vizsgálata után lesznek értékelhetők a beszivárgással való kapcsolat

5. ábra. A  gyulai fúrt kutak nyugalmi szintjének eltérése az átlagtól a mélyítés évétől
függően. A )  +  10 m tsz. f. és — 60 m  tsz. a. közötti rétegekből, В )  — 60-------220 m tsz. a.

rétegekből
Fig. 5. Deviation írom  average o f the static level o f  ground-water in wells drilled at 
Gyula, according to the Order o f  years o f  well sinking. A )  strata from  +  10 m (a.s.l.) 

to  — 60 m (b.s.l.), B )  strata from —60 m to —220 m  (b.s.l.)
Fór explanations to a) and b), see Fig. 3
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6. ábra. Az orosházai fúrt kutak nyugalmi szintjének eltérése az átlagtól a mélyítés évétől
függően

1. +  50 m tsz. f. és —30 m tsz. a. közötti rétegekből, 2. —30 m tsz. a.-nál mélyebb rétegekből 
Fig. 6. D eviation from average o f  the static level o f  ground-water in wells drilled at 

Orosháza, according to the order o f  years o f  well sinking
1. Strata from + 5 0  m (a.s.l.) to — 30 m (b.s.l.), 2. strata below —30 m (b.s.l.). Fór explanations to a) and

b), see Fig. 3

szempontjából. Ezt a problémát a jövőben a Magyar Állami Földtani Intézet 
rétegvíz-megfigyelő kútjai megoldják, melyek céltudatosan a víztermeléstől 
háborítatlan területen mélyültek ( R ó n a i  Ä. 1975b). Figyelemre méltó, hogy 
e vízmegfigyelő kutak alapján 1970 óta vízszintemelkedési szakasz mutatható 
ki. A természetes vízszintváltozást a medenceperemi és hegységi beszivárgás]' 
területen lejátszódó vízkészlet-felhalmozódással, illetőleg -kiürüléssel magya
rázhatjuk, amit az is bizonyít, hogy a hosszú periódusú változás egybeesik a 
csapadék mennyiségének változásával.

Az ismertetett vizsgálatok folytatásával az Alföld utánpótlódó dinamikus 
vízkészletének meghatározására kaphatunk mennyiségi adatokat.
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L O N G -P E R IO D  S T A T IC  L E V E L  V A R IA T IO N S  O E A R T E S IA N  
W A T E R  IN  T H E  S O U T H -E A S T  G R E A T  H U N G Á R I Á N  P L A IN

by
L .  S Z E B É N Y I

In Hungary’s sedimentary basins of Pliocene to Quaternary age about
50,000 artesian wells have been sunk, mostly in the south-eastern part of the 
country (Fig. 1). The first producing wells were pút intő action 100 years ago 
and, in the meantime, water production has grown considerably. The depth 
of the wells varies between 100 and 300 m; most of them have confined water. 
The reservoirs consist of clastic sedimentary rocks, bút the individual aquifers 
or water-bearing complexes cannot be traced invariablv to a greater distance, 
according to evidences shown by drilled sections. Thus it has been discussed 
fór long whether Hungary’s artesian water resources would be running out fór 
lack of an adequate recharge. The depletion of resources, i.e. how water produc
tion is acting on, is a question that would be decided to the best of our 
possibilities by checking up fluctuations of the static water level.

Observation well stations have lately been installed in the Great Piain 
(A. R ókái 1975b). In consequence, we have presumed that the present-day 
static water level in such a recently drilled v/ell might correspond to the Under
ground pressure conditions as of the date of drilling.

In this part of the Great Piain the formation static level of the deeper- 
situated strata is higher than that of the near-surface beds (Fig. 2 ). This devi- 
ation was duly compensated when static water levels at different depths were 
compared. Figs 3—6 show deviations from the mean static water level specific 
to each aquifer, with data pút in order according to the years of well sinking.

There is also a horizontal change in the static water level of wells (L. 
Szebenyi 1972). The general trend, however, could not be influenced by rele
vant corrections (Fig. 3, B), since comparisons were made inside the restricted 
zones of each town onlv.

The presented figures may lead to the following conclusions:
7. The long-period fluctuations have dissimilar amplitudes in aquifers 

situated at different depths. The same rule was observed to apply to the case 
of the short-period variations (A. R ónai 1972).

2. Maximum water levels appeared between 1910 and 1912 and from 
1940 to 1943 uniformly throughout the area.

3. Up to 1950 the water level Variation was controlled onlv by natural 
conditions, fór the relatively modest production of water was uniformly in- 
creasing parallel with a likelv growing number of wells.

4. After 1950 the sinking of ground-water table has coincided with the 
large-scale water drawing. Nevertheless, from as early as 1970 the water level 
has been observed as rising in test wells set far off the important sites of 
production in the basin (A. R ónai 1975b).

*5. A rather long, 30-year period of static level fluctuation in response to 
the Variation of the average annual rainfall could be distinguished, according 
to their coincidence in tinié. Consequently, until 1950 a maximum in the rise 
(4 m) of the ground-water table may have been provoked by the accumulation,
i.e. discharge, of water resources at the basin’s edge and in the mountain 
regions. This Interpretation сап be supported by the fact that downward 
vertical motion of water is prevented by pressure conditions prevailing in this 
sector of the Great Piain.


