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, 1 . Beveze tés
Az Országos Vízügyi Hivatal /OVH/ központi anyagi 

erőforrásainak terhére, a Vizgazdálkodási Intézet megbí
zásából a Földmérő ás Talajvizsgáló Vállalat 1984-ben el
készítette a Duna jobbpart Dunaföldvár és a déli ország
határ közötti szakaszára vonatkozóan

- a vízszerzési lehetőségek leglevő adatok alapján 
történő értékelését, valamint

- az ezirányú szükséges további ismeretek megszer
zésére irányuló vizkutatás tervét.

A fenti kutatási terv első lépésben tájékoztató előze
tes vízföldtani és vízminőségi feltárás végrehajtását i- 
rányozta elő a vizkutatásra alkalmasnak mutatkozó part
szakaszokon. Az előzetes feltárás 1985-ben megindult és 
ennek keretében 3 db fúrás lemályitésáre a madocsai öb- 
lözetben is sor került. A vízszerzési lehetőségek érté
keléséhez összegyűjtött adatok, valamint az emlitett 
feltáró fúrások alapján az alábbiakban rövid ismerte
tést adunk az öblözet vízföldtani adottságairól, víz
szerzési lehetőségeiről.

v + Vizgazdálkodási Intézet

++ Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat

A mdocsai öblözet vízföldtani viszonyai
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2. Geomorfológiai és földtani viszonyok
A madocsai öblöset a Budapest - Mohács közötti Du- 

navölgy középső szakaszán a folyó jobb oldalán helyezke
dik el. Természetes határai a következők: keleten és dé
len a Duna, északon a dunaföldvári magaspart , nyugaton a 
Bölcske - Dunakömlőd között húzódó magaspart /1. ábra/. 
Magassága 92-97 mBf között változik, felszínét az egyko
ri holt medermaradványok keskeny feltöltött medrei, to
vábbá szélfújta homok formák teszik kissé változatossá.
A geomorfológiai vizsgálatok szerint 1 , 6 a  süllyedők te
rületén a pleisztocén végi Il/á terasz és a holocén X. sz. 
teraszok mutathatók ki. A vizsgált terület mélyebb részei 
közepes és magas árvizek idején viz aló kerültek termé
szetes állapot mellett. Ma már a megépült vádőgátak ezt 
megakadályozzák.

A vizsgálatok szerint 3 az öblözet földtani felépí
tésében felső pannoniai és negyedidőszaki rétegek vesznek 
részt. Az idősebb képződmények csak a fúrásokból és a 
süllyedők peremén található természetes és mesterséges 
feltárások révén tanulmányozhatók, mert a süllyedők te
rületén a fiatal dunai üledékek mindenütt eltakarják.

A folyóvizi szemcsés üledékek feküjét részben fclső- 
pannoniai, részben pedig pleisztocén löszösszlet képződ
ményei alkotják.

Az öblözet déli rászán a fúrások szerint a feküben
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íelscpannoniai honok, iszap és agyag rétegek ismeretesek. 
A többi részen pedig a folyóvizi összlet ás a felsőpan- 
noniai rétegek közé a magaspartot alkotó pleisztocén 
löazösszlet megsüllyedt és eltemetett képződményei ik
tatódnak. 2 képződményeket tárták fel többek között az 
FTV által lemályitctt fúrások is /2. ábra/. Ezek vastag
sága 5-30 m között változik ás rétegzettségük ás kifejlő
désük alapján azonosíthatok a magaspartok felépítő ple
isztocén löszösszlet idősebb tagjaival.

Az előzőekben ismertetett fekükápződményekre dunai 
eredetű folyóvizi összlet halmozódott fel, amelynek tele
pülés viszonyait és vastagságát a 3. ábrán közölt szelvé
nyeken mutatjuk be. A rendelkezésre álló fúrásszelványek 
szerint a folyóvizi összlet általában a peremek felől a 
Duna felé fokozatosan kivastagszik. Ennek megfelelően a 
legnagyobb vastagságban Nadocsától DK-re a folyó mellett 
jelentkezett. Ettől északra és délre is a fekü fokozato
san emelkedik és csökken a viztartó folyóvizi összlet vas
tagsága. A legnagyobb vastagságot mutató összletszakasz 
északnyugati irányban benyulik egészen t-'.adocsa község alá 
is, ahol az Ml/a jelű fúrás /2. ábra/ 29 m-ben érte el a 
feküt. így a rendelkezésre álló fúrásadatok alapján ki
jelenthető, hogy a madocsai süllyedek legmélyebb része a 
fenti részen található. Ennek az adottságoknak megfelelően 
megállapítható, hogy az öblözet süllyedése először ezen a
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területen indult meg, amely azután kiterjedt az egész öb- 
lözetre,

A folyóvizi összletot lényegében három részre bont
hatjuk, amely visszatükrözi az üledékképződás folyamatát. 
Az üledék összlet alsó szakaszán találjuk a legdurvább 
kifejlődásü - szemcseösszetátelü - anyagot homokos ka
vics, kavics formájában. Ezen összlet 1-2 m-es görgetett 
lösz konkréciós kaviccsal kezdődik, amely jelzi azt,hogy 
a süllyedést megelőzően e terület is szerves tartozéka 
volt a mai peremeket alkotó löszterületeknek ás e terü
let csak süllyedéssel szakadt el azoktól és a folyó in
tenziven erodálta és pusztította a löszösszlet felső sza
kaszát. A finom anyagot elszállította, de a löszrátegekre 
jellemző konkréciókat rövid szállítási út után ismét le
rakta. Ilyen jelenségek ma is megfigyelhetők a dunai ma
gaspartoknál, ahol közvetlenül pusztítja a Duna a lösz- 
összletet, igy pl. a dunaföldvárj öreghegynél.

A folyóvizi összlet középső szakaszát már homokréte- 
gek alkotják. A durva kavicsos összlet fokozatosan át
megy kavicsszórványos homokba, majd homokba és a homok 
is felfelé fokozatosan elfinomodik.

Az összlet legfelső szakaszain található a legfino
mabb üledékanyag homokos iszap, iszap formájában. Egyes 
helyeken mocsári eredetű üledékek is megtalálhatók. A 
folyóvizi összletre helyenként szélfújta homok települ.
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Ezek a területrészek adják ma a süllyedők társzinileg 
legmagasabb szakaszait.

Az előzőekben ismertetett hármas üledákösszlet ta
golódás egyértelműen jelzi a folyóvízi üledákképződás 
mechanizmusét és a folyó szállítóképességének változá
sát, vagyis azt, hogy a Duna kezdetben nagy energiával 
rendelkezett. Ekkor rakta le a kavicsos üledákösszle- 
tét, majd ez fokozatosan csökkent egészen a finom isza
pos lebegő anyag lerakodásig. Ez természetesen össze
függött a folyó vízhozam nagyságával és a terület s ü l 
lyedésének sebességével. Ennek alapján az valószinüsit- 
hető, hogy a süllyedők kialakulása kezdetben volt a 
legerőteljesebb, majd ennek sebessége fokozatosan csök
kent.

A rendelkezésre álló adatok alapján a madocsai süly- 
lyedék korára és kialakulására vonatkozóan az alábbi fej
lődéstörténeti megállapitások tehetők.

A terasz morfológiai vizsgálatok szerint 1, 5 az idő
sebb Ounateraszok hiánya alapján a felső-pleisztocén 
előtt a folyó nem járt ezen a területen, tehát a süllye
dők szerves tartozéka volt még akkor a dunaföldvári, pak
si löszterületeknek, vagyis társzinileg a Duna szintje fe
lett helyezkedett el. A lösz területektől való elkülönülés 
a terület megsüllyedásável kezdődött és ennek hatáséra je
lent meg a Duna és kezdődött meg pusztitó ás üledék felhal-
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diozó tevékenysége. A süllyedés kezdetben gyors volt. En
nek hatására a Duna főmedre ide helyeződött át és elekor 
rakodtak le a folyóvízi összlet alsó legdurvább kavicsos 
rétegei. Majd a süllyedés intenzitásának csökkenésével a 
főmeder keleti irányba helyeződött át /Kalocsai süllyedek/ 
és a Dunának csak kisebb, de azért jelentős, főleg homo
kot szállító ágai hálózták be a területet, majd ezután 
csak olyan kisebb mellékágak fejlődtek ki, amelyek csak 
a legfinomabb anyag felhalmozásra /iszap/ voltak képesek.
A területen avval, hogy a süllyedésének sebessége erősen 
csökkent és kikerült a folyóvízi üledékfelhalmozás főárára- 
latából, lehetőség nyilt a felszínén szálfújta homok le
rakodására is akkor, amikor erre az éghajlati adottságok 
kedveztek. A süllyedőket még a közelmúltban is fattyúágai- 
val erősen behálózta a Duna.

Heg kívánjuk még jegyezni, hogy az irodalomban 1, 5 
Hadocsánál feltételezett Il/a teraszt nem sikerült az ál
talunk telepitett fúrásokkal bizonyítani /MI, HI/a/. A 
fúrások legfelül futóhomokot tártak fel és utána 24 ill.
29 m mélységben érték el a feküt /III és Ml/a fúrások/.
A feküben az idősebb terasz meglétét jelentősebb megemel
kedés jelezte volna, de ezt a fúrások nem igazoltál . Ma- 
magasabb elhelyezkedését a folyóvízi összletre felhalmozó
dott szélfújta homok okozza.
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Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy a K.ado- 

csal öblozet földtanilag fiatal, A felső-pleisztocén

ben végbement mozgások ás a folyóvízi űledékképzödés 

■hatására alakult ki. Morfológiailag nem tekinthető ön

álló egységnek, hanen 3 Kalocsai süllyedek tartozéká
nak, annak észak-nyugati a Duna alatt áthúzódó szár- 

nvának.

3. A süllyedők qeohidrolóqlai jellemzése 

A madocsai sűllyedék geohidrológiai szempontból 

olyan térséget képvisel, amely a dunai üledékek elter
jedési területe. Az öblözet félkörivben a Dunával érint

kezik, ezért vízjárását alapvetően a folyó szabályozza, 
kisebb mértékben pedig a területre hullott csapadék és 

az inaktiv magaspartok felől átadódó talajvíz. literi .hely

zet̂  ,alapj.á£ .a £üllyedsj< _talaj.-_il.li. £a£ti8Zürésü_viziet_ táro
zó j. .te.ljes.en_nyitot.t_hi.d.ro.dinajnikai. _rehdsz.erriej; _te.kin tjiê î

A süllyedéket kitöltő, 30 m vastagságot is elérő fo
lyóvízi üledékösszlet kedvező vizáteresztőképessége és a 

Dunával való szoros kapcsolata révén a partiszürésü viz- 
beszerzésre a feltételek adottak.

A sűllyedék szóbanforgó Duna szakaszán több kisebb-no- 

gyobb sziget és zátony található, de vannak ezektől mentes 
szabad folyószakaszok is. Partiszürésü vizbeszerzés szem

pontjából az utóbbiak a kedvezőbbek. Kint ahogy már az elő
ző fejezetben ismertettük, a süllyedők területén a Duna
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változatos szemcsés üledékösszlet halmozódott fel, mind 
területi, mind pedig függőleges értelemben egyaránt.
Az üledáksorban a kavicsos-homokos rétegek különböző for
mái - homokos kavics, kavicsos homok, kavicsszórványos 
durva homok, durva homok - előfordulnak.
Vizbeszerzásre ezek a legkedvezőbbek ás a közölt 3. áb
rán ezeket külön összevontan ábrázoltuk, továbbá ennek 
az összletnek a vastagsági viszonyait a süllyedéken be
lül az 1 . ábrán közöljük.

A viztartó kavicsos összlet fedőjét - finomhomok, 
iszap - mint jelentős viznyerésre alkalmatlan képződmé
nyeket külön lehatároltuk és elválasztottuk a jó vizadók
tól.

A folyóvízi összlet feküjét idősebb pleisztocén és 
felső-pannoniai képződmények alkotják. Geohidrológiai 
szempontból a fekü túlnyomó részben rossz vizáteresztő 
képességű üledékekből áll. Rendszerint agyag, iszap, rit
kán előfordul iszapos homok, homok is.
A fekü legmélyebben a folyó mentán található, ahol 70 mBf 
alá süllyed. Ezzel szemben a magaspartokhoz csatlakozó te
rületeken 80 mBf vagy a felett található. A fedőnek vett 
rétegek általában 6 - 8  m vastagságúak, de egyes helyeken 
jelentősen kivastagodnak, elérhetik a 15 m-es vastagsá
got is. A süllyedák nyugati peremén is 10-12 m vastagok.

A kedvező vizadó homokoé-kavics összlet és a Duna
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kapcsolatét vizsgálva megállapítható, hogy a folyó mai 
medre az összlet kb, 1/3-ába vágódott be, továbbá, hogy 
a dunai legkisebb vizszint is /LKV/ az öblözet teljes 
hossza mentén ellepi az összlet teljes magasságét, ami 
p'artiszürásü vizbeszerzás szempontjából igen kedvező
nek Ítélhető.

A negyedkori kavicsos összlet vízminőségét vizsgál
va megállapítható, hogy a vizsgált terület egészére vo
natkozóan nem rendelkezünk elegendő adatokkal. Általános
ságban azonban lerögzíthető, hogy a vizadó összlet vize 
általában vasas, az érték 0,1-3,0 mg/1 között változik.
A keménység pedig 17-35 nkf értékek közé esik. A viz a 
községek, valamint a Tsz majorok közvetlen környezetétől 
eltekintve általában szennyeződés mentes.

Az előzőekben ismertetett földtani és geohidrológiai 
adottságok alapján a terület jelentős partiszürésü viz 
kitermelésé re látszik alkalmasnak. Figyelembe véve a 
vizadórétegek kifejlődését, vastagságát, a vizutánpótló- 
dási lehetőségeket, a várható vízminőséget és a környe
zet terheltségi viszonyait, a meglévő vizhasználatoknál 
szerzett tapasztalatokat, továbbá a jelenlegi és terve
zett dunai folyamszabályozó létesítményeket, valamint 
a folyópart meglevő állapotét, a vizkutatásra javasolt 
folyószakaszokat a következők szerint választottuk ki:

A Bölcskel kutatási terület az 1551-1548,5 folyamki
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lométerek közötti 2,5 km hosszú partszakasz. E kutatá
si területen a vizadó összlet vastagsága 10-15 m, a 
vizfolyés irányában lefelé haladva növekvő jelleggel.
A fedő vastagsága 8 m körül van. Partiszürásü viznye- 
rés szempontjából kedvező, hogy a figyelembe vett part
szakasz homorú, mosott kifejlödásü, élénk vizáramlással. 
Kedvezőtlen viszont, hogy a partszakasz D-i végén fol- 
iszapolódást okozó folyamszabályozási sarkantyúk van
nak és néhány továbbit terveznek kiépiteni. Ugyancsak' 
kedvezőtlennek Ítélhető, hogy a vízkutatási terület É-i 
része 1 km-re megközelíti Bölcske községet, amelynek' 
nincsen megoldva a csatornázása, ezért ebből az irány
ból szennyezett vizek odaéramlásának lehetősége áll 
fenn. A tényleges kitermelhető vízkészlet és a várható 
vízminőség megállapítása céljából, előzetes vizkutatás 
javasolható. Továbbá szükséges a meglevő aránylag még 
kedvező jelenlegi állapot megőrzése, fenntartása és az 
ehhez szükséges területvédelem biztosítása,
A javasolt bölcskei területről az előzetes számítások 
alapján 35 000 tf/d partiszürásü vízmennyiség termel
hető ki.

A második un. madocsai kutatási terület az 1542,5_ 

1540,5 fkm-ek között 2 km hosszúságban helyezkedik el.
A vizadó kavicsos összlet vastagság 15-16 m, a fedőé 
pedig 7 m körül van. A parthoz közeli sodorvonal és
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az evvel járó élénk vizesére kedvező adottságokat biz
tosit a partiszürásü viznyerás számára. Továbbá kedve
ző az is, hogy jelenleg feliszapolódóst okozó folyam
szabályozási műtárgyak hiányoznak. Kedvezőtlennek Ítél
hető viszont üadocsa község viszonylag közeli fekvése 
/kb. 2 km/. E partszakaszon is előzetes vizkutatás szük
séges. A próbakutak várható melysége 30-35 m-ben adható 
meg. Itt is az előzetes terület védelmét biztosítani kell 
a viztartóréteg elszennyeződésének megakadályozása érde
kében. A madocsái területről az előzetes számítások sze
rint kb. 35 000 Es/d partiszürásü vizmennyiség kitermelé
se várható.

így összességében a vizsgált madocsai öblözet táj
egységről 70 000 o’/d partiszürásü vízmennyiség kiterme
lésével lehet számolni, amely értéket természetesen viz- 
kutatással pontosítani kell.
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Ábrák

l.ábra Áttekintő helyszinrajz a vizadó kavicsos összlet 
vastagsági viszonyainak feltüntetésével.

2*ábra Az FTV ellenőrző fúrások rétegszelvényei. 1. Talaj;
2. iszap, honokos iszap; 3. finomhamok; 4. kavics
szórványos honok; 5. jó vizadó homokos kavicsösszlet 
6. homokkő; 7. agyagos lösz; 8. konkrációs lösz.

3.ábra Áttekintő vizföldtani szelvények. 1. Fedő üledékek, 
finomhomok, iszap; 2. viznyerásre alkalmas kifejlő
dése homokos kavics; 3. felcü üledékek /lösz és annak 
különböző változatai/; 4. talajviz átlagos szintje; 
5. Duna LKV bevetitett szintje; 6. dunai mederfenák 
bevetitett szintje
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Hydrogeological conditions of the f.Iadocsa-bay

András Altnöder - Géza Aujeszky - Gyula Scheuer

VTheMadocsa-bay is situated in the middl.e section of the 
Danubo-valley between Budapest and Mohács on the right side 
of the river. Upper Pannonian and Quaternary layers take 
part in its geological structure. The bay is geologically 
young, it has been formed on the effect of movements in the 
upper Pleistocene and the river sedimentation. Prom the 
geomorphological point of view it contacts in a half round 
with the Danube, therefore its water-flow also is regulated 
basically by the river and to a smaller extent by rainwater 
and groundwater flowing from the direction of the inactive 
high banks.

On bagis of this situation the depression can be considered 
to be soil- and bank-filtered water storing, perfectly open 
hydrodynamical system and seems to be suitable for the 
production of bank-filtered water of an important quantity. 
Totally with the production of a bank-filtered water quantity 
of 7oooo cf/d can be reckoned from the land-unit.
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