
BUDAPEST-iaOHÁCS KÖZÖTTI DUNA JOBBPAHT GEOHIDROLÓGIAI 
VISZONYAI

Aujeszky Géza z - Scheuer Gyula 1

1. A terület geohidrológiai jellemzése
A Budapest - Mohács közötti Duna jobbparti terület föld

tani és geomorfológiai viszonyai igen változatosak, mert a 
folyót hol sik területek, hol pedig 30-60 m magas partfalak 
határolják.

Ennek figyelembevételével Budapesttől délre az ország
határig terjedő kb. 200 km hosszúságú Duna jobbparti terüle
tet a környezeti feltételek alapján lényegében két nagy geo
hidrológiai egységre lehet bontani: 1. Dunai magaspartok,
2. dunai süllyedékek /1. ábra/.

1.1. Dunai magaspartok
A dunai magaspartok 7 résztájegységre bonthatók. Megkü

lönböztethető: 1. Budafoki, 2. Érdi, 3. Ercsi, 4. Dunaujvárosi,
5. Dunaföldvár, 6. Dunakömlőd, - Paksi és 7. Dunaszekcsői ma
gaspart szakaszok.

A geohidrológiai viszonyok ismeretében 5 főtipust lehet 
megkülönböztetni. Ezek a következők: budafoki, érdi, rácal- 
mási, dunaújvárosi és dunaszekcsői oarttiousok. Az egyes na- 
gaspart tipusokra vonatkozó jellemzőket az alábbiakban ismer
tetjük.

1.11. A budafoki magaspart tipus felső miocén szarmata 
mészkőből áll, amelyet a szerkezeti mozgások és a folyó olda
lazó eróziója alakitott ki. A magaspart lábánál egy keskeny 
sávban 5-10 m vastagságban dunai üledékek halmozódtak fel. A 
Duna medrét is e mészkő alkotja. A magaspart mögött fekvő 
Tétényi-fennsik, mint tápterület kedvező lehetőséget teremt 
a csapadékvizek beszivárgásának. A szarmata mészkő vizének 
egy része a Duna irányába mozog és ott a tárolórendszer meg- 
csapolódik. A viz a parti sávban részben átadódik a dunai 
üledékeknek, részben pedig kilép a folyóban mederforrásokként.

X Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
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Mivel a Duna közvetlen hidrológiai kapcsolatban van a tá- 
rolórendszerrel, arra hatást gyakorol, befolyásolja a megcsa
polás mértékét.

1.12. Az érdi magas part tipus felsőpannóniai képződmé
nyekből épül fel. A vizvezető homokrétegek az összletben 
alárendeltek. A folyó és a magaspart között csúszásokból és 
omlásokból eredő anyag található. A magaspart lábánál a fo-
I lyó közelében vizszivárgások vannak. A meder felsőpannóniai 
képződményekben alakult ki.

1.13. A rácalmási tipusú magaspartot már vastagság 
pleisztocén löszösszlet és a felsőpannóniai képződmények 
együttesen építik fel. E tipusra az jellemző, hogy a felső
pannóniai összlet felső részén /30-40 m-es szakasza/ telje
sen hiányoznak a rétegviztartó homokrétegek ás a magaspart 
előterében jelentős kiterjedésben partmozgásokból eredeti 
helyzetéből kimozdult üledék anyag van. így a Duna medre 
rossz vizvezető felsőpannóniai képződményekben van, amelyek 
a partmozgások hatására eredeti településükből már kimozdul
tak. A folyó irányába csak a löszösszletben tárolt talaj viz 
csapolódik meg.

1.14. A dunaújvárosi magaspart tipus vízföldtani sajátos
ságai a legösszetettebbek. Megtalálhatók a löszösszlet külön
böző kifejlődésü rétegei, valamint a felsőpannóniai összlet 
rétegviztartó homok szintje és azokat elválasztó iszapos 
agyagos képződmények. Ilyen jellegű földtani helyzetnek meg
felelően a Duna medre rétegviztartó homokrétegeket metsz át 
és a fenék is 1-2 m kavicsos üledék alatt felsőpannóniai ho
mokrétegekből áll. Ezért ilyen parttipusnál jelentős réteg- 
vizkiáramlás van a folyóba és ebből eredően a Duna a rétegvi
zekre erőteljes befolyást gyakorol.

1.15. A dunaszekcsói Darttipusra az jellemző, hogy a 
löszösszlet képződményei a folyónál olyan jelentős vastag
ságúak, hogy meghaladják a 80 m-es értéket, igy még a me
der alatt 30-40 m-ig folytatódnak. A löszösszlet legalsó, 
legidősebb képződményei döntően rossz vizvezető képződmé
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nyékből állnak. A folyó irányában áranló talajviz a nagas- 
part lábánál csapolódik meg, részben a Dunának átadódik, 
miután a talajviztartó rétegekbe a folyó bevésődött..

1.2. Dunamenti süllyedékek
Az előzőekben ismertetett dunai magaspartok között 

különböző vastagságú, dunai durvaszemcsés üledékekből 
feltöltődött süllyedékek találhatók /2. ábra/.
Keletkezésük fiatal - felsőpleisztocén - holocén mozgá
sokkal hozható kapcsolatba. Területi elterjedésüket, ha
táraikat, a peremeiket jelző inaktiv magaspartok jól kö
rülhatárolják. Jelentőségük és fontosságuk abban van, hogy 
a kitöltő üledékek rendszerint igen kedvező vizadóképességü 
homokos kavicsos rétegekből állnak és közvetlen kapcsolatuk 
révén a Dunával, partiszürésü víztermelésre a feltételek na
gyon előnyösek.

Budapest - I,Iohács közötti Duna jobbparti részen 5 ilyen 
süllyedéket lehet kimutatni. Ezek a következők: nagytétényi, 
adonyi, bölcskei, paks-sárközi és vérül a mohácsi süllyeáé- 
kek. E süllyedékekről az alábbi vázlatos leirást adjuk:

1.21. A nagytétényi öblüzet. a budafoki és az érdi ma- 
gaspartok között helyezkedik el. A süllyedéket feltöltő du
nai üledékek vastagsága a folyó mellett kb. 15 c. A jó viz- 
áteresztő és vizadó folyóvízi összlet a süllyedek északi ré
szén szarmata mészkőre és helyenként nagyvastagságú vizadó 
Pannóniái homokra települ. Az összlet vizére a Duna közvet
len befolyást gyakorol.

1.22. Az Adonyi öblöset az ercsi és dunaújvárosi magas
partszakaszok között helyezkedik el. Hosszúsága megközelíti 
a 20 kn-t, szélessége pedig a 2-4 km-t. A szemcsés folyóví
zi összlet vastagsága helyenként meghaladja a 20 n-t, át
lagban azonban 15 n-ben adható meg. A kavicsos rétegek he
lyenként kimaradnak, ill. csak kisebb vastagságban fordul
nak elő /Iváncsa/ és helyettük durva vagy középszemü homok
j elentkezik.

A folyóvízi összlet feküjét számos helyen a dunai magas- 
partok felépítésében részt vevő pleisztocén löszösszlet kép
ződményei alkotják. Adony és Iváncsa környéki fúrásokban az
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i5-10 m-es vastagságot is elérték. A fúrások több helyen ha- 
rántoltak az összletben barnásvörös - vörös fosszilis tala
jokat.

1.23. Böleske és Paks között a Duna félkorÍvben elkanya- 
jrodik a folyót kisérő magaspartoktól és annak előterében je- 
jlentős elterjedésü szemcsés iiledékösszletet rakott le.
jA bölcskei süllyedők dunai anyagának vastagsága a fúrások 
jsserint 14-22 m között változik. A folyóvízi össslet fekü- 
ét részben a magaspartokat felépítő löszösszlet lepusztult 

maradványai képezik, részben pedig - Dunakömlőd előterében 
nagyobb vastagságú /30 m/ víztartó felsőpannóniai homokré- 

itegek alkotják.
A süllyedőket a Duna félkörivben határolja és elterjedé

sét lezárja, ezért a jó víztartó üledékösszlet vízkészleté
re közvetlen befolyást gyakorol.

1.24. Paks - sárközi süllyedők a legnagyobb vízföldtani 
tájegység. EL terjedése észak-déli irányba megközelíti az
50 km-t és szélessége pedig egyes helyeken meghaladja a 
Í20 km-t is. A terület jelentősen megsüllyedt a felsőpleisz- 
jtocénban. A dunai üledékek vastagsága eléri az 50 m-t is. 
Ahol kisebb volt a mozgás ott a folyóvízi össslet csak. ki
sebb vastagságú /20-25 m/.

A vizsgálatok szerint a folyóvízi össslet feküjét túl
nyomó részben felsőpannóniai képződmények alkotják. De szá
mos fúrásban a dunai üledékek alatt 10-30 m vastagságban a 
pleisztocén löszösszlet képződményei is megtalálhatók. E 
képződmények kifejlődésük alapján azonosíthatók azokkal a 
rétegekkel, amelyek a paksi magaspartoknál a felszínen meg
figyelhetők. Az elfedett löszösszletben 8 fosszilis talaj
réteg volt kimutatható. Az összlet záró rétege is vörös 
fosszilis talaj.

A folyóvízi szemcsés üledékösszlet változó kifejlődésü.
A fúrások adatai szerint a nagyobb vastagságú homokrétegek 
mellett a kavicsos homok, homokos kavics is jelentős.

1.2 5 . A mohácsi süllyedők a dunaszekcsői és a batinai 
nagaspartok között helyezkedik el. így a természetes határa
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déli irányba már Jugoszlávia területén van. A folyóvizi 
szemcsés üledékösszlet vastagsága eléri, sőt meghaladja a 
40-50 m-t. A folyó jelenleg saját maga által feltöltött 
süllyedőkén folyik.

Az előzőekben a síillyedékek vázlatos ismertetése során 
utaltunk már a folyóvizi üledékek feküképződményeire és 
azok kifejlődésére. E rétegeknek geohidrológiEi jelentősé
gük van, mert vagy a dunai üledékek hidrológiai kapcsolatát 
az egyéb víztartókkal megakadályozzák /ha a fekü visz áró/ 
vagy a víztartókkal közvetlenül érintkezve azokkal hidroló
giai kölcsönhatásban vannak /3. ábra/.

2. A Duna szerepe és hatása a geohidrológiai 
viszonyokra

A Duna Budapest és a déli országhatár között igen válto
zatos vízföldtani adottságú területeken folyik keresztül. 
Uedrét különféle képződményekbe vágta be, igy azokkal köz
vetlen, vagy közvetett hidrológiai kapcsolat alakult ki és 
mint fő erózióbázis, a különböző hidrodinamikai rendszerek 
megcsapolójaként funkcionál, továbbá jelentős vizszintinga- 
dozása és víztömege révén befolyásolja azok működését.

Az alábbiakban adjuk meg a tárgyalt Duna. jobb parti sza
kaszok geohidrológiai jellemzőit:

"A" Dezyediáőszaki rétegösszlet
А/l. pleisztocén löszösszlet /gyenge, ill. rossz 

vizáteresztő képződmények/,
A/2. szemcsés folyóvizi üledékösszlet /jó vizát-- 

eresztők/,
"B" Felsooannóniai rétegöoszlet

В/l. agyag-iszap rétegek /gyenge, ill. rossz, víz
áteresztők/,

B/2. rétegviztartó homokrétegek /közepes és jó 
vízáteresztők/,

B/3. rétegviztartó homok és agyag-iszap rétegek, 
váltakozásából álló összlet
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"C" Miocén képződmények
C/l. homok, kavicsos homok, konglomerátum /közepes 

vizáteresztő rétegek/,
C/2. szarmata mészkő /jó vizáteresztő/

2.1. A magaspartok és a Duna hidrológiai kapcsolata
A magaspartok, miután morfológiailag nem mások, mint egy« 

egy kiemelt helyzetben levő terület elvégződései, ezért a 
mögöttes részek képezik a tápterületet, ahol a beszivárgás 
történik, a magaspartok pedig megcsapoló helyként funkcio
nálnak. __ __

Eidrodinamikailag kétféle rendszert lehet elkülöníteni 
a megcsapolási körülmények alapján. Abban az esetben, ha a 
talajviztartó összlet a Duna árvizszintje felett végződik 
el, akkor a folyó nem képes befolyásolni a hidrodinamikai 
rendszer megcsapolási körülményeit. Tehát a folyótól függet
lenek a megcsapolási viszonyok. Ha azonban a talajviztartó 
összlet a folyó átlagos vizszintje alatt is megvan akkor 
már olyan nyitott hidrodinamikai rendszerrel állunk szembe, 
amelynek megcsapoló része a folyó által befolyásolt. A fo
lyó vizszintingadozásaival lényegében vezérli a rendszer 
megcsapólódását.

A felsőpannóniai rétegvizek egy olyan hatalmas félig 
nyitott hidrodinamikai rendszerhez tartoznak, amelynek táp
területei a magaspartok mögött helyezkednek el és fedetten 
folytatódik a Duna-Tisza közén is. A Duna e félig nyitott 
rendszert helyenként eróziójával felnyitotta, amikor réteg- 
viz vezető homokrétegeket metszett át. így lehetővé tette a 
rendszer felső részének természetes megcsapolódását.

A folyó a megfigyelések szerint nemcsak a vele közvet
lenül kapcsolatban lévő rétegviztartókat befolyásolja, ha
nem olyan víztartókét is, amelyekkel nincs közvetlen hidro
lógiai kapcsolatban.

2.2. A süllyedékek és a Duna hidrológiai kapcsolata
A süllyedékek, amelyeknél a jő víztartó rétegek elterjed 

dése morfológiai alapon is szemléletesen lehatárolható,
_olyan önálló^ teij£sen_n£itot_t_hidrod_inanikai rendszereknek 
tekinthetők,_ar ebeimé .1 az_e^teriedási_terül£t_a_tápt_erület,j
de ez egyben az akkumulációs éa megcsapolási zónával is
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megegyezik, továbbá a megcsapolódás és az utánpótlódás egy 
részét is a folyó határozza meg. Ilinél nagyobb egy adott 
süllyedek területi kiterjedése - mint pl. Sárköz - a folyó 
befolyásoló szerepe annál kisebb és az egyéb tényezők hatá
sa válik meghatározóvá. A Duna alacsony vagy magas vizállása 
fontos tényező, árvizek idején, mikor hatalmas területeket 
önt el a folyó /természetes állapot mellett/ a süllyedékek 
nagy része viz alá kerül, igy a rétegek a felszínig telítőd
hetnek vizzel.

A süllyedékek kapcsolódnak más viztartók vizeivel is.
A belső területek talajvize átadódik a szemcsés üledékeknek 
az inaktiv magaspartok mentén. Ez a rendszer vízkészletét 
növeli.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a süllyedékek víz
tartói helyenként közvetlenül érintkeznek felsőpannóniai ré- 
tegviztartokkal. így helyileg közvetlen összefüggés jött 
létre a két viztartórendszer között. Ilyen "ablakokon" ke
resztül hat egymásra a két rendszer, összefüggésben a folyó
val.

A rétegvizek magasabb nyomásuk miatt betáplálnak kis és 
közepes talajvizállás esetén a kavicsos rétegekbe, igy a fel 
sőpannóniai hidrodinamikai rendszer ilyen helyeken is meg- 
csapolódik, nemcsak a Dunában. Árvizkor azonban csökken a 
kiáramló rétegvíz mennyisége, sőt neg is szűnhet és fordí
tott folyamat játszódik le, vagyis a rétegviztartó homok fog 
ja nyelni a vizet. Ez természetesen csak egy ideiglenes ál
lapot és az árvizek levonulásával megszűnik.

A süllyedékeket kitöltő üledékek kedvező vizáteresztő- 
képessége és a Dunával való szoros kapcsolat révén a parti- 
szűrésű víztermelés feltételei is adottak. Azonban a viznye- 
rési lehetőségek nem egyformák.

Hidraulikai értelemben vett tökéletes /közelítőleg füg- 
: gőlege3 partfalú, a vizadó összletet teljes mélységében 
harántoló, коInatálatlan/ meder esetén - amennyiben a 
transzmisszibilitás depressziótól való függetlenségének 
feltételezése megengedhető - a folyóparti kút vízhozama
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és а vízkivétel által létrehozott depresszió közötti kap
csolat az ismert Porcheiner-féle összefüggéssel adható neg;

2 ^  kasQ - ---- /1/
i n f

ahol Q a kútból kitermelt vizhozaa,
km a vizadó összlet transzmisszibilitása

/а к szivárgási tényező és az и vastagság 
szorzata/,

s a vízkivétel által létrehozott depresszió a terme- 
lőkúttól r távolságban lévő figyelőkútban, 
a fenti figyelőkút távolsága a termelőkútnak a fo
lyó partélére vetitett tükörképétől.

Hidraulikai értelemben véve nem tökételes /a vizadó 
összletet csupán részlegesen harántoló, többé-kevésbé kolma- 
•tált/ meder esetében az /1/ Jelű összefüggés az alábbiak зге 
;rint módosul /Bocsever et al. 1978.. Székely 1981./:

21Г ke

1b£ +
/2/

A nevezőben szereplő R-̂  tag a meder és a vizadó összlet 
hidraulikai kapcsolatában mutatkozó többlet-ellenállás kife« 
jezője. R^ értéke a folyóparttól való távolságtól, a meder- 
szélességtől, valamint a meder részleges bevágódottságát 
jellemző

к Iй!

km /3/

illetve a meder kolnatáciőjára Jellemző

ко
mi l o /4/

tényezőtől függ / » 1-hez Bocsever táblázatban közli R^ ér
tékeit/. A /3/, illetve /4/ jelű összefüggésben
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kQ a mederfenéken lévő vékony, kolmatált réteg szivár-
/ gási tényezője;

b q ugyanezen kolmatált réteg vastagsága, ,
k^m^ a részlegesen bevágodott folyómeder alatt talál

ható vizadó összlet transzmisszihilitása /a k^ 
szivárgási tényező és az m^ vastagság szorzata/.

Mérsékelt mederellenállás /gyenge kolnatáciő, nagy meder- 
szélesség/ mellett a hidraulikai értelembe véve nem tökéle
tes meder esetén is alkalmazható az /1/ jelű összefüggés az
zal a megszorítással, hogy ilyenkor a többletellenállást a 
oartélnek a folyó felé А .ь távolsággal való fiktiv eltolásá
val és a termelőkút tükörképének ilymódon történő előállí
tásával /gyakorlatilag értékének ebből adódó megnövelé
sével/ vesszük számitásEa. A h értéke /Boooever et al. 1979./; 

cth /2 b/
А ъ  = ----------  /5/i .

ahol 2 b a mederszélesség.
Mind az /1/, mind a /2/ jelű összefüggés arra utal, 

hogy egyébként azonos körülmények /azonos szivárgási ténye
ző, illetve azonos mértékű meder bevágódottság és kolmaiá- 
ció/ mellett a kút vízhozama eryenee arányban nő a létre
hozott depresszióval /s-el/ és a vizadó összlet vastagságá
val /m-el/. Ennélfogva - az esetenként marinálisan előál
lítható depresszió nagyságára is figyelemmel - az egyes 
partszakaszokról történő viznyerés lehetőségére nézve jó 
gyakorlati jellemzőnek tekinthető, hogy mekkora a vizádé 
összlet vastagsága a folyó РКУ szintje alatt.Vonatkoztat
ható ezt a vizsgált Duna jobbparti süllyedékekre is, bár itt 
a vastagabb vizadó összletből származó előnyöket néhány kö
rülmény mérsékeli. Nagyobb vastagság esetén ugyanis a szi
várgási tényező átlagértéke rendszerint kisebb, a meder be- 
vágódottságának részlegessége pedig - az ebből adódó hidrau
likai többlet-ellenállással együtt - általában nagyobb mér
tékű, továbbá vastagabb összletben az un. teljes kutak he
lyett csak a vizádét részlegesen beszürőző kutak létesíthe
tek.
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A fentiek alapján az alábbi partszakasz típusok külö
níthetők el geohidrológiai szempontból:

1. alkalmatlan partszakaszok /hiányzik a kavics, vagy 
nagyon vékony - 1-2 n vastag/

2. kedvezőtlen /a dunai EKV alatt a vizadó csak 2-3 и 
vastag/

3. megfelelő /as EK7 alatt a vizadóösszlet eléri az 5 n 
vastagságot/

4- kedvező /az EKV alatt a vizadóösszlet eléri a 10 ri
es vastagságot/

5- nagyon kedvező /az EKV alatt a vizadóösszlet megha
ladja a 10 и-es vastagságot/.

A Duna jobbparti süllyedőkék legnagyobb része a 3-5 tí
pusokba sorolható, ezért e partszakaszok a mennyiségi víz
termelés szempontjából kedvezőeknek Ítélhetők.
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1. ábra Áttekintő helyszinrajz. I. Dunai aagaspartok.
1. budafoki aagaspart. 2. Érdi aagaspart. 3. Ercsi 
magaspart. 4. Dunaújvárosi aagaspart. 5. Dunaföld- 
vári magaspart. 6. Dunakönlőd - Pak3i aagaspart.
7. Dunassekcsői aagaspart. II. Duna jobbparti öb- . 
lözetek. A. Nagytétényi öblöset. 3. Adonyi öblöset. 
C, Bölcskei öblöset. D. Paks-Sárközi öblözet.
E. Mohácsi öblözet, III. Közölt fúrások.

2. ábra A Duna jobbparti süllyedékek felépítését bemutató
furússselvények. 1. dunai szemcsés üledékek.
2. pleisztocén rossz visvesető lössösszlet. 3* fel- 
sőpannóniai vizvesető honokxétegek. 4. felsöpannó- 
niai rossz, illetve gyenge -vizvezető rétegek /agyag, 
iszap/. 5. jó vizvezető szarmata mészkő. 6. viszáró 
miocén képződmények /agyag/.
/Megjegyzés: A fúrások helyét és számozását az 1. 
ábrán tüntettük fel./

3. ábra A jobbparti süllyedékek dunai üledéke': alatti fekü
rétegösszlétéinek kifejlődés tipusai. I. Adonyi ti- 
pus. II. Apostagi tipus. III. 3ölcskei.minus. IV. 
Szekszárdi tipus, 1. dunai üledékek. 2. pleisztocén 
lössösszlet. 3» felsőpannóniai vizzárórétegek. 4. 
felsőpannóniai vizvesető homokrétegek.

59



6o



. /

«t>

.©

гу
л

<0

2

3 S E
eo.

3 9

I  SV

V f

ООО

к

VP X

(О

X

О 0
• V

• ©• 
, . О

О •<? • о

7)

-JQ --

ооа,

Ы.

гг?
го.

° о °
о .
© 'о 0
О • л

гг?
д?

©

з>
5?.I_____ lÜP

Ъ Ю С
*. О О

61

5 6 7

<-_ 5 1— Г 6 -----7 1 1 i1 тi111 __ 1__
2 ábra





GEOHEDROLOGICAL CONDITIONS OP CHE RIGHT БАНК OP 
THE DANUBE BETWEEN BUDAPEST AND MOHÁCS

Géza Aujeszky* - Gyula Scheuer*

The geological and geomorphological conditions of the area on 
the right embankment of the Danube between Budapest and Mohács 
are very variable because the river is accompanied by flat 
areas or by walls 30-60 m high. Originating from this fact the 
geohydrological conditions are characteristic for these 
conditions too, moreover from case to case such conditions 
can also be indicated- which are characteristic only for the 
investigated area.

Taking above into consideration south from Budapest the area 
on the right bank of the Danube as far as the frontier of the 
country of about 200 km length can be separated to essentialy 
two great geohydrological units: 1. high banks of the Danube,
2. depressions of the Danube.

The high banks, as being morphologically only the ends of some 
emergent areas are functioning as the drainage of the given 
hydrodinamical systems.

The depressions, where the extension of the good water 
sustaining layers can be also visually well limited on the 
morphological basis, can be considered as such independent, 
perfectly open hydro dynami cal systems, with which the extension 
area is the feeding area but this is simultaneously the same 
as the accumulation and drainage zone, further on one part of 
the drainage and feeding after is determined by the river too.

The favourable water permeability of the sediments filling in 
the depressions and the tight connection with the Danube 
assures the conditions of the water production with bank-
*Institute for Geodesy and Geotechnics
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infiltration too. But the water catchment possibilities are 
not the same.
On basis of above the following bank section types can be 
separated from the point of view of the water production:
1. not suitable bank sections /gravel is missing or is very 

thin - thickness 1-2 m - /
2. unfavourable /below the lowest water level of the Danube 

the the aquifer has only a thickness of 2-3 m/
3. suitable /below the lowest water level of the Danube the 

aquifer has a thickness of 5 m/
4. favourable /below the lowest water level the aquifer 

reaches the thickness of 10 m/
5. very favourable /below the lowest water level the aquifer 

exceeds the thickness of 10 m/
The depressions on the right bank of the Danube can be 
classified in their majority to the types 3-5t therefore these 
bank sections can be considered as favourable from the point 
of view of the quantitative water recovery.
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ГЕОГ/ЩРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА ДУНАЯ М З Д У  гг.
ЕУДАПШГ - МОХАЧ 

Геза АУЕСКИ* - Дьюль ПДУЕРХ
Геологические и геоморфологические условия территории 

правого берега Дуная межу гг. Будапешт - Мохач очень измен
чивы, так как вдоль реки местами тянется плоская территория, 
а местами стены берегового устоя высотой 30-60 м. Исходя из 
этогогеогидрологическин условия характерны для этих особен
ностей, а иногда проявляемы и такие условия, которые харак
терны только для исследуемой территории.

С учетом этого территорию правобережья Дуная длиной 
примерно 200 км, тянущуюся на юг к государственной границе, 
можно разбить - на основе условий окружающей среды - по сути 
дела на две большие геогидрологические единицы: I. Высокие 
берега Дуная, 2. Район дунайских опусканий.

Высокие берега, морфологически представляющих не что 
иное как окончания отдельных возвышенных территорий, функцио
нируют как .дренажи данных гидродинамических систем.

Опускания, у. которых распространение слоев с хорошей 
водоносностью наглядно ограничиваемы также и на основе 
морфологии, рчитаюрся такими_еамрсроятрлрнши ,_цолнортрю 
открывши гидаодинишч^скими_системамих у? которых территория 
рарпрортранения ЯЕЛяртря_плорарью питания, но это одновре
менно соответствует также и аккумуляционой и дренажной зоне, 
далее часть спускания и пополнения определяются также рекой.

Посредством хорошей водонепроницаемости отложений, за
полняющих опускания, и их тесной связи с Дунаем, заданными 
являются условия добычи воды с береговой фильтрацией. Однако 
возможности добычи воды не одинаковы.
X Предприятие по Геодезии и Исследованию грунтов /ЙГВ/
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На основе вышеописанного, с точки зрения добычи воды 
разделяемы следующие типы береговых участков:
1. непригодные береговые участки /отсутствует гравий, или 

очень тонкие слои - толщина 1-2 м/
2. неблагоприятные участки /толщина водоносных горизонтов 

под наименьшим уровнем воды Дуная составляет зсего лишь 
2-3 м/

3. соответствующие участки ./слой водоносных горизонтов 
под наименьшим уровнем воды достигает 5 м/

4. благоприятные участки /слой водоносного горизонта 
под наименьшим уровнем вода достигает 10 м/

5. - очень благоприятны /слой водоносного горизонта под
наименьшим уровнем воды превышает 10 м/.
Большая часть опусканий правобережья Дуная зачислима 

в 3-5 типы, поэтому эти береговые участки оцениваются бла
гоприятными с точки зрения количественной добычи воды.
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