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AKisalföld talajvíz- és rétegvíz helyzete
Völgyesi István
1024 Budapest, Káplár u. 3.

Kivonat:

AKisalföld és aSzigetköz vízföldtani felépítéséveI és felszín alatti áramlásaival kapcsolatos elemzések után a
szerw ismerteti a Duna 1992-es elterelése óta tapasztalható változásokat. Megállapítja, hogy a várt talajvízszintsüllyedések nem következtek be. Ennek az oka, hogyavízszintek
alakításában a Dunának kisebb, a csapadékból
történo beszivárgásnak pedig nagyobb szerepe van, mint ahogy azt korábban gondoltuk.

Kulcsszavak:

talajvíz, rétegvíz, csapadékbeszivárgás,

1. Bevezetés
AKisalföld,
és benne aSzigetköz
talajvizei hosszú
évek óta az ország érdeklodésének középpoptjában állnak - legalábbis a napi sajtó figyelése alapján így érzékelhetjük. A bosi vízlépcso megépítése, illetve a Dunakilitinél folyó munkák leállítása, majd a Duna elterelése idején hisztérikus állásfoglalásokat hallhattunk; a
tiltakozók elsosorban aSzigetköz talajvizét féltették, a
szintek drasztikus süllyedését és az egész víztömeg elszennyezodését jósolták.
Ez a hangvétel szakmai körökben is megjelent. A
vízlépcsóK ellenzoinek érveit alapvetoen három csoportba sorolhatjuk:
- Az építkezés elotti feltárások, kutatások nem érték el a "szükséges mértéket" (Hajósy et al.
1993.). Vajon ki határozza meg ezt a mértéket?
Másrészt: amit ma szükségesnek hiszünk (néha
csak hiszünk), nem volt az 5-10 éve.
- Kezelhetetlen folyamatok indulhatnak be, "ökológiai szükséghelyzet" állhat elo. Azt azonban sosem vizsgálták, hogya felvázolt veszély milyen
valószínuséggel várható, milyen mértéku lesz, ha
nagy valószínuséggel lesz, és mennyi ido kell a
kialakulásához. Csak egy példa: milyen valószínuséggel várható, hogy Budapesten a Richter skála szerinti 9-es fokozatú földrengés lesz? 100 %os valószínuséggel,
tehát teljes bizonyossággal
várható. Milyen idotávlatban? Sok-sok millió év
múlva, a következo európai hegységképzodési fázisban. Nincsenek tehát ezzel kapcsolatban sürgos
tennivalóink.
- A harmadik csoportba nem is érvek, inkább politikusoknak szánt csúsztatások tartoznak (Erdélyi
1990). A politikusoknak nem tunik fel, hogy a
Gyori-medence 5,4 km3-nyi talajvizéból akkor is
csak a gravitációs hézagtérfogat vizét tudnánk kitermelni, ha a talajvízszintet a több száz m mélységben levo vízzáró feküig süllyeszthetnénk' A
többi vízhez legfeljebb centrifugálással (vagy 105
·C-on történo szárítással?) juthatnánk hozzá. Hasonlóan kell minosítenünk a szigetközi, napi 1

duzzasztó hatások, drénew hatások

millió m3-es parti szurésu víztermelés elvesztése
miatti keserveket. Egyrészt sohasem volt ilyen lehetoség (bár tapasztalat nincs, hisz a Szigetközben egyetlen parti szurésu kút sem üzemel), másrészt a lehetoségek jórésze továbbra is megvan.
Lehetne még tovább sorolni...
Ma, amikor a Duna elterelése óta másfél éveltelt
(és a C-változat szerinti eltéréssel rosszabb helyzet állt
elo, mint ahogy az eredeti tervek szerint alakulhatott
volna), érdemes újra iitekinteni a kisalföldi felsZÍn
alatti vizekkel kapcsolatos kérdéseket. Az egyre nagyobb számban rendelkezésre álló (?) mérési adatok
értelmezése ezt idonként egyébként is megköveteli.
Ugyancsak a helyzet átgondolására késztetnek az egyre
részletesebbé, elmélyültebbé váló modellezési munkák
eredményei is. (A modellezés nem csak arra való, hogy
valamely folyamatot szimuláljunk és a végeredményeket elorejelezzük; néha azért is érdemes modellezni,
hogya folyamatot egyáltalán megértsük, megismerjük.)

2. Adatok és gondolatok aKisalföld
felépítéséról

vízföldtani

A dunai VÍzlépcsorendszer gyakorlati szempontjaiból
inkább csak a fedóKépzodmények és a kavicsos vízvezeto összlet tulajdonságai bírnak jelentoséggel. Ezekról,
de a mélyebb rétegek vízföldtani szerepéról is bo anyagot találhatunk a szakirodalomban (Scharek 1991, Tóth
1991) és a MÁFI különbözo kiadványaiban. A részletek ismertetése helyett álljon itt néhány fontos adat és .
néhány - talán kissé eretnek - gondolat:
A fedorétegek anyaga aleurit, kozetliszt, néha magas
agyagtartalommal,
sot agyagrétegekkel is találkozhatunk. A vastagság maximuma 10 m körül van, helyenként pedig kisebb-nagyobb foltokban hiányzik a fedo.
Legalább három fedorétegvastagsági térkép forog közkézen, melyek nem nagyon hasonlítanak egymáshoz,
mert a különbözo szerzóK sem ismerték - vagy nem
ismerték el - egymás eredményeit.
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A rétegek függóleges irányú szivárgási tényezojét
többször megmérték, a 0,1 - 0,2 mid körüli értékek
szerepelnek leggyakoribb eredményként. Úgy látszik,
hogya függóleges vízvezetoképességet alig befolyásolja a réteg anyagi minosége. Bizonyára arról van szó,
hogy nagyobb agyagtartalom mellett gyakran alakul ki
repedezettség, és ekkor a vízmozgás fóleg a repedéseken keresztül zajlik. Ezek a repedések nedvesség hatására, pl. hosszabb eso után nyilván bezárulnak, de
addigra már elegendo mennyiségu vizet továbbítanak a
mélység felé. Ennek következménye az, hogya felszín
felól akkor is lejuthatnak a talajvízbe szennyezodések,
ha a fedo agyagos.
A fedoréteg vízháztartásába a csapadékból történo
utánpótlódás mellett a talajvíz is részt vesz, ha színtje
eléri a fedo alsó síkját. Többnyire ez a helyzet; ilyenkor a talajvízból kapilláris úton vesz fel vizet a fedo.
4-5 m-es vastagság felett ez a jelenség elhanyagolhatóvá válik.
Nincs mód kapilláris feltöltodésre akkor, ha a talajvízszint mélyebben van, mint a fedo alsó szintje. Ezeken a helyeken nyáron gyorsan kiszáradó, ürgejárta legeló'ket találhatunk, ahol szinte minden esetben 3 mnél vékonyabb a fedo. Amikor a szigetközi talajvízszint-süllyedés eket meg akarjuk akadályozni, akkor elsosorban éppen ennek a jelenségnek az elterjedését kívánjuk visszaszorítani.
A vízvezeto összlet és a fedo között legtöbbször néhány m vastagságban homok található, majd mindenütt
meglehetosen durva homokos kavics következik. Korábban ezt egyveretu rétegnek képzeltük, majd - ha
valahol néhány méter agyagréteg következett - azt
mondtuk, hogy ez a pannon fekü, egyben ez az alsó
vízzáró határ is.
Azóta kiderült, hogy a kavicsos rétegsor sokkal bonyolultabb felépítésu, a fekü helyén és jellegén pedig
orthodox geológusok vitatkoznak. Egyesek a pleisztocén-pannon határt, mások a folyóvízi-beltavi üledékek
határát keresik. A geohidraulika számára csak a vízvezeto-vízzáró határ lenne fontos. Mai tudásunkkal azt
mondhatjuk, hogy ilyen pregnáns határ - legalábbis a
medence közepe táján - nem jelölheto ki. Inkább folyamatos átmenet van, lefelé a vízzáró rétegek, lencsék
egyre gyakrabban fordulnak elo, még mélyebben fóleg
agyagrétegekbe jutunk, amelyekben azért még vannak
kavicsok, majd már csak homokrétegek ... és valahol
közben ott van a felso pannon.
Ilyen helyzetben tág tere van a különbözo értelmezéseknek. Ez magyanízza az egyes vízvezeto-rétegvastagsági térképek különbözoségét. Továbbá az is, hogy
a szerzó'k hogyan képzelik el a medence különbözo
mélységu részeinek határát. Azt tudjuk, hogya pannOll
felszín süllyedése tektonikai törések mentén történt, de
azt már nem, hogy a vetó'k két oldalán hogyan jelennek meg a szintkülönbségek. A dunakiliti mutárgy környezetében meglévo vetoról mindenesetre kimutatta a
geofizika, hogy nem hirtelen ugrást jelent a feküréteg
szintjében, hanem folyamatos átmenettel, flexuraként
fejlodött ki.
Ami a biztosan vízvezeto összlethez tartozó 50-500
m vastagságú kavicsos rétegsor felépítését illeti, a következó'ket érdemes megállapítanunk:
- A felso 10-20 m vastagságú rész a legdurvább

szemcseösszetételu, gyakran homokmentes gör~é==~:ó:",L:ó:"
is tartalmaz, sot néha járatos (a szlovák SZaké=~C:::í
privilégizált járatoknak nevezik ezeket a rendc . .L.• :
vízvezetó'képességgel rendelkezo csatornákat i.. -\ ::::.Egyar oldalon a patkányosi próbaszivattyúzásná.: :::}::ICkezett egyértelmuen a járatosság; egy távolabh =~=-tló'kútban nagyobb leszívás alakult ki, mint a k::cc ..jt."-ben.
Ezen a felso szinten gyakoriak a szerves lL2.':-i:::· ,nyok: sötétre festodött, gömbölyded, iszapos. a;:. i~:'::
ún. "muglik", csont, fadarab, sot jóllekoptato::
:"iUvicsok' is.
- 100-150 m mélységig néhány ill-es homokrt'é~t •.
illetve néhány cm vastagságú, kovás kötésu kl', ,:.~konglomerátumok jelentik a változatosságot. L":'-:-':-:.a
rendkívül kemény, teljesen vízzáró képzodmc:::. cI.
Vízszintes kiterjedésük - a vastagságból következ ~-e=- nem lehet nagy. (Bár pl. Dunaszigetnél a 4500-as ~',::-"
már kb. 30 m-t haladt konglomerátumban, mikoT a Lvitelezo folyamatos tiltakozásának engedve le ~,o:.::::
állítani.)
(A konglomerátokkal együtt jelennek meg ark a
gömbszeru képzodmények, melyek kívülról szinte:1 kavicskonglomerát-darabnak
tunnek, majd széttöf\e51e:.
a belsejükben agyagot találunk. A rétegsoros Jád.Ü:c.;;
nem sok ilyen kerül, annál több van belólük öreg fúrómesterek vitrínjeiben.)
- Mélyebben, az egyre gyakoribbá váló agyagc>s
lencsék vastagsága 5-20 m. KiteIjedésükrol nincs adat.
sehol sem készült egymáshoz olyan közelségben két
fúrás, amelyekben egy ilyen réteget biztosan azonosítani lehetett volna. Néhány 100 m, vagy hosszirányukban 1-2 km lehet a méretük.
A kavicsos összlet horizontális szivárgási tényeZOje
- nagyszámú próba szivattyúzás értékelése alapján 100-400 mid közé teheto. A vertikális szivárgási tényezore (ilIetve a ketto arányára, az anizotrópia tényezore) vonatkozóan viszont csak kevés szivattyúzási
adat van, pedig csak ennek ismeretében lehetne meghatározni, hogyarétegsor
mélyebb tagjai milyen mértékben vesznek részt a vízforgalomban. Másként fogalmazva azt mondhatjuk, hogy csak az anizotrópia ismeretében választhat juk szét a nyomásterjedési és vízáramlási (advekciós) folyamatokat. Ezek összemosása
vezet ahhoz a téveszméhez, mely szerint: ahonnan a
Duna vízjárásával kapcsolatos vízszintváltozások kimutathatók, onnan a Duna vize is kitermelheto, és oda a
szennyezodések is akadályatalanul lejutha tnak.
Az anizotrópia próbaszivattyúzással történo meghatározására korábban több kísérlet is történt. Közben kiderült, hogy ez mennyire bonyolult és költséges feladat. Az egyik, viszonylag jól értékelheto kísérlet nyers
eredményei (a szívott kút körül kialakult potenciálelosztás ) az 1. ábrán szerepelnek. Ebben az esetben
az anizotrópia tényezo A=6 volt, de ez az érték csak
az észleló'kutakkal "behálózott" kis térrészre vonatkozik. Az anizotrópia ugyanis a réteg vastagságától is
függo paraméter (ahogy pl. a diszperzivitás is). Mikroméretekben (néhány m3-es térrészben) is jelentkezik,
ha azonban vastagabb összletet vizsgálunk, akkor mindig belép a makro-anizotrópia (az angol nyelvu szakirodalomban bulk anizotrópiának nevezik). Ez egyszeruen a vastagabb összletbe szükségszeruen összevont
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3. Vízmozgás, felszín alatti áramlások
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1. ábra. Potenciáleloszlás a Dunakiliti anizotrápia-vizsgálat próbakútja körül

különbözo szivárgási tényezoju alrétegek kapcsolásának
a következménye, hiszen a rétegekkel párhuzamosan a
jobban vezeto alrétegek szivárgási tényezoje fog érvényesülni, a réteglapokra meró1egesen viszont szükségszeruen bekapcsolódik a rosszabbul vezeto alrétegek
ellenállása is.
A szigetközi vízvezeto rétegsor egészére vonatkozóan magas (talán 100 körüli), anizotrópiára kell számítani a homokos, agyagos, konglomerátumos közbetelepülések miatt, akkor, ha egyetlen réteggé vonjuk össze
a sorozatot. Ennél jobb közelítés, ha a modellezések
során megpróbáljuk figyelembe venni a tényleges rétegzodést, nem feledve, hogy az egyes rétegek önmagukban is anizotrópok (lO-es, 20-as A-val).
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Szakember és nem szakember mindig is egyetértett abban, hogyaSzigetköz
talaj- és rétegvizeinek fo táplálója a Duna. Így is van. Ugyanakkor ez a nézet dogmává lényegült, árnyékában olyan modellek születtek,
amelyek a csapadékbeszivárgást egyáltalán nem vették
figyelembe. Pedig voltak ellenkezo értelmu jelek is: az
a nagy esés, ami a Duna partján, fó1eg magas vÍZállásoknál mindig is észlelheto volt, arra utalt, hogy a
folyó és a rétegek közti kapcsolat nem közvetlen, hogy
a Dunának is van mederellenállása.
A KisaIföld egészét tekintve már szó van csapadékbeszivárgásról, evapotranszspirációról, olvashattuk a
magasabb fekvésu ausztriai vidékekró1 átszivárgó vizekrol, a Hanság felé történo D-i irányú és aRába
völgybol érkezo ÉK-i irányú áramlásokról is.
Az önmagukban helytálló megállapítások azonban
nem nagyon tudnak szintetizálódni (pl. valamilyen modellben.) Részben azért, mert a sok kútból álló észlelorendszer adatai még mindig hiányosak. Legfó1céppen
a függoleges gradiensek meghatározására szolgáló mély
kutak száma kicsi (és talán rossz helyen vannak, talán
eltömodött a szurojük ...). Másrészt pedig hiányzik egy
elmélyült, részletes adatértékelo-értelmezo munka is.
A sekély kutak (nagyjából) a talajvízszintet mérik.
Ezek adatai alapján sokféle hidroizohipszás térkép született már, aszerint, hogy az ellentmondó adatokból ki
mit hanyagol eJ. Több térkép összevetése alapJán készült a 2. ábra, ahol a, eltérés elotti talajvízszint-eloszlás látható, a Csallókiz területére is. Erró1 azt állapíthatjuk meg, hogy a Duna inkább csak aSzigetköz
felso részén táplálja a talajvizet. Az alsó Szigetközben
a révfalui és szogyei vízbázisok leszívó hatása érzékelheto.
A 2. ábrán vázolt potenciáleloszlás a legfelso 20 m
vizeire jellemzo. Szokás ilyen mélységig talajvíznek
nevezni a Szigetköz felszín alatti vizeit, nagyobb mélységekben pedig rétegvizet mondunk, akkor is, ha tudjuk, hogya két vízemelet nem különül el, nincs közöttük vÍZzáró réteg.
Egyes vélemények szerint a gyakorlatilag számítás-
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2. ábra. Talajvízszintek

az elterelés elott
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ba veheto vízmozgás erre a 20 m-es rétegvastagságra
korlátozódik. Sok jel mutat arra, hogy ez tényleg így
volt akkor, amikor még nem volt víztermelés a 100120 m mélységu ivóvízkutakból.
Igaz, hogy a mai modellek sem tudnak számottevo
vízmozgást kimutatni 200 m alatt, akkor sem, ha a
mÚKödo víztermeléseket figyelembe veszik. A modellezóK pedig nem hisznek a saját eredményeiknek, két
okból:
- a dunai víszintváltozásokat a mély észlelóKutak
vízszintje is jól követi.
- az izotóphidraulika szerint a mély kutakból is
nagy triciumaktivitás mutatható ki, a vizek kora
20-40 év.
A dunai vízszintváltozások követése - mint már említettük - csupán nyomásterjedést jelent, ami alig jár
vízmozgással. Ennek megfeleloen ezek a vízszintváltozások éppen a mélység felé terjednek gyorsan és tompítatlanul. Vízszintes irányban - a felszín közelében a nyomásváltozás hatására a talajvízszintnek is meg
kell változnia, ami tározódással jár, pórusok feltöltodésével vagy kiürüléséveI. Ez már komolyabb mértéku
vízmozgást jelent, amihez ido kell. Jól mutatta ezt a
jelenséget a 4189-es "csóKöteges" kút. Legmélyebb
észlelocsöve egy nappal elóob mozdult meg, mint a
többi, kb. a pozsonyi árhullámokkal egyidóoen. A többi csak azután, hogy az árhullám megérkezett Dunakilitihez. (Ide tartozik: aDunára meróleges ún. törzshálózati kútsorok viselkedése még sok kutatnivalót kíván a dunai vízszintváltozások követése, a késések magyarázata tekintetében.)
Az izotóphidraulika eredményei teljességgel értelmezhetetlenek a Kisaiföldön. Talán arról van szó, hogy
a triciumos víz diffúzióval, vagy egy még ismeretlen
transzportfolyamat révén (esetleg pusztán a Brown-féle
mozgás következményeként) terjed, nem pedig advekcióval.
Az áramlás mélységének ismerete azért volna fontos, hogy a térség vízmérlegét fel tudjuk állítani, és
ennek segítségével pontosabban becsülhessük a kitermelheto felszín alatti vízkészletet. Nyilvánvalóan nem
mindegy, hogy a 2. ábráról leolvasható gradiens ek hatására 20 vagy 300 m vastagságban mozog a víz. Ennek részletesebb tárgyalása elott azonban át kell tekintenünk a térségben folyó vízkitermeléseket.

4. Vízkitennelések, vízminoség
ASzigetköz
terül etén a jó utánpótlással rendelkezo
vastag kavicsos felszín alatti rétegösszletnek köszönhetoen bárhol létesítheto vízbázis, bárhol építhetóK kutak.
Ennek megfeleloen lényegében minden mennyiségi
igény helyben kielégítheto volt a múltban, csupán Gyor
város nagyobb vízigénye tette szükségessé a városon
kívüli vízbázisok létesítését. A század elején a révfalui
telep, majd az igények további növekedésévei a 70-es
években a szogyei telep épült ki.
Korábban vízminoségi problémák sem voltak. Gyor
ebból a szempontból is kivételt jelentett, mert a vezetékes vízellátás technológiája miatt (és nem egész-
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ségügyi szempontból) gondot okozott a víz vasmangán tartalma. Ezt a gondot vastalanítók épÍtésénl
oldották meg.
Késóob - amikor a vezetékes vízellátás követelménnyé vált - további kisebb-nagyobb
vízbázisok
épültek. Mosonmagyaróváron
a régóta használt kismélységu aknakutak 1977-es elszennyezodése után, tehát elsosorban vízminoségi okok miatt került sor erre,
Damózseli és Dunakiliti vízbázisai pedig éppen a BosNagymarosi Vízlépcso-rendszer beruházásnak keretében
létesüJtek, hogy az elhagyott Duna-meder (Öreg-Duna)
térségében vezetékes vízellátást lehessen kialakítani. Itt
ugyanis várható volt, hogy a korábbi, kismélységu
ásott kutakra épülo házi vízellátási rendszer lehetoségei
a feltételezett talajvízszint-süllyedések
miatt romlanak,
esetleg meg is szunnek.
A fent emIített vízbázisokkal kapcsolatban még az
alábbi részletek fontosak:

Révfalu
Az elso kutak 1905-ben épültek. Ezek, és az utánuk
következóK is feltunoen rövid életueknek bizonyultak,
és a szurÓK szokatlanul intenzív vasas eltömodése miatt
folyamatosan újabb és újabb kutakat kellett fúrni.
Összesen 50 kútból ma 13 üzemel. A termelés 2628 000 m3jd. Egy részük a Mosoni-Duna partján épült,
de minden jel arra utal, hogy nem innen, hanem a
Felso-Szigetköz felól érkezo áramlásból táplálkoznak,
tehát nem parti szurésu víztermelésról van szó. (A Mosoni-Dunának ez a szakasza egyébként az 1984-ben
létesített átvágás következtében ma már holtág. Hogy
mégis lezajlik bizonyos mértéku parti "szurés", arra az
utal, hogyaholtághoz
legközelebb telepített P IV -es
kút produkálja a legrosszabb vízminoséget.)
Vízminoségi szempontból egyébként csak a vas és
mangán kifogásolható mennyiségu, emiatt vastalanítót
üzemeltetnek, ahol a kívánatosnál kissé magasabb ammónium-koncentráció is csökken. Feltuno, hogya nitrát
mennyisége jelentéktelen, ugyanakkor a közeli települések alatt, a Dunában, vagy a háttérben mindenütt nitrátos vizek találhatók, melyeknek a vízbázis üzeme során már meg kellett volna érkezniük a kutakhoz. Biztosra veheto tehát, hogy a kútszuróK oxigénben szegény zónájában olyan derutrifikációs folyamatok zajlanak, amelyek révén a nitrát redukálódik (nitritté, majd
ammóniává).
A környezet legveszélyesebb
szennyezoforrásai
a
csatomázatlan települések. Ezek mellett mindig hangsúlyozzák a Közúti Építo Vállalat közeli aszfaltkevero
telepét, ahol a hulladékot egy régi bányatóba ürítik. A
tó vize azonban ivóvíz minoségu.

Szogye
Szintén az Alsó-Szigetközben, de már a Duna közelében épült ki 1972-tól. A 18 kút a folyótól kb. 600 m
távolságban levo sort alkot, a termelés 18-20 000 m3jd.
A vízbázis környezetében létesített észlelóKutak adatai
alapján úgy látszik, hogy az utánpótlás egy része itt
is a Felso-Szigetköz felol történik.
A vízminoség a révfaluihoz hasonló, vastalanító is
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üzemel. Nitrát nincs (noha a környezetben itt is van),
tehát a Révfalunál említett denitrifikációs folyamatok
itt is élnek.

Darnózseli
A vízbázis négy kútból áll, a termelés átlagosan kb.
1500 m3/d. A kutakat a tervezett fogyasztás súlypontjába teJepítették, elozetes hidrogeológiai feltárás nélkül.
A kútépítés során lefolytatott rövid próbaszivattyúzások
alapján magas (0,3-0,4 mg/l) vastartalmat határoztak
meg. Megépült a vastalanító, de a tényleges üzem
megkezdése után nem sokkal a vas kifogyott a rétegból, így ez a költséges mutárgy ma már nem üzem el.
A vízminoség egyéb tekintetben is kifogástalan, nitrát
nincs.

Dunakiliti
Két kútból áll, kb. 1800 m3 a napi átlagos termelés.
A víz kifogástalan minoségu, vastalanító ~an, de itt
sem üzemel.
Afosonlnagyaróvár
A régi óvári vízbázis 1977-es e1szennyezodése után
kezdodött meg a környéken a kutatás, melynek eredményeként Feketeerdo térségében olyan helyszínt Iehetett kiválasztani,
ahol semmiféle szennyezo anyag
nincs, tehát vastalanítót sem kellett építeni.
A kutak a Mosoni-Duna partján létesültek, de itt
sincs szó parti szurésról, a depresszió a folyó alatt
átterjed a túlpartra is. A jelenlegi termelés három kútból kb. 8000 m3/d. A közeljövoben további öt kút kapcsolható be, így a kapacitás kb. 25 000 m3/d lesz.
Az 1977 -ben kezdodött feltárások során a megfelelo
vízminoségu helyszín kiválasztása volt a cél (a rétegek
vízadóképessége nem volt kétséges). A felszínközeli talajvízjárás megismerése érdekében kello számú sekély
észleló1i:út is készült. Ezek adatai alapján megállapítható volt, hogyakutaktól
É-ra elhelyezkedo, potenciális szennyezoforrásként
megjelölt libatelep jelenleg
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nem (és 25 éves fennállása óta sem) szennyezi a talajvizet, mert a környezetben kialakult áramlási viszonyok olyanok,
hogya
talajvíz felszínére
lejutó
szennyezodések vízszintes irányba mozogva a MosoniDuna holt, illetve élo ágaiba jutnak.
Az ivóvíz termelésére szolgáló vízbázisok mellett
meg kell még említeni az ipari és mezogazdasági vízkivételeket.
Az ipar Gyorött és Mosonmagyaróváron termel nagyobb mennyiségben - fóleg talajvizet. Jellemzo a saját tulajdonú, nagy átméroju, sekély aknakutakkal történo vízkivétel és a hutovízként való felhasználás. A
közüzemi hálózatokról is vásárolnak vizet, ezt részben
szociális célokra, részben technológiai vízként használják.
A mezogazdasági víztermelés gyakorlatilag csak öntözovíz-termelést jelent, a talajvízre kiépített csó1i:utakból, vert kutakból.
Korábban a mezogazdasági nagyüzemek intenzív
öntözést folytattak. Ez késóob visszaszorult, ma azonban újra fejlodik; a volt tsz kutakat fokozatosan üzembe állítják a most már magántulajdonba került földeken, néha engedély nélkül.
Némileg megnövekedett az öntözovíz-termelés a településeken is, ahol - a magasabb vízdíjak miatt oIcsóbbnak tartják egy vert kút készíttetését, mint az
ivóvízhálózat igénybevételét.
Az egyes vízbázisok kútjaira és termelésére vonatkozó legfontosabb adatokat az 1. táblázat, a vízminoség jellemzoit a 2. táblázat tartalmazza. A lakossági,
ipari és mezogazdasági vízfelhasználás mennyiségére
vonatkozó összefoglaló adatok pedig a 3. táblázatban
szerepelnek.
Mindent összevetve a vizsgált területen - a kavicsos
összletból - kb. 100000 m3/d vízkivétellel számolhatunk.
Jelentéktelen mennyiségu vizet termelnek még a kavicsos rétegek alatti pannon képzodmények homokos
szintjeiból, illetve négy termálkút is üzemel a területen.
Ezek a vízkivételek azonban már nincsenek hidraulikai
kapcsolatban a Duna által befolyásolt kavicsos összlettel.
Meg kell még említeni, hogyafelszínközeli
talajvizek minosége rosszabb, mint a mélyebb ivóvízkutaké.
Fo szennyezoanyag a nitrát, különösen a települések
alatt, és néhány mutrágyaraktár (pl. Gyulamajor) köze1. táblázat

Vízbázisok
min.
20
16
15
km2
km2
37
elérési
becslés
1terep
00
éves
elérési
ido
30
éves
ido
max.
max.
3,1
kn/
Szúrozés
Kutak
(m3/d)
(m.
alatt)
18
termelés
40000
4500
Felszín
alatti
25000
93.2
13
3600
842szá41.2
85.0
Vastalanító
leállítva
103,8
66,1
95,4
32,8
120,0
Hidrogeológiai
védotér
meghatározási
13,2
37,0
127,5
131,0
95,0
116,75
64,5
23,0
58,5
46,0
106,0
Kapacitás
Megjegyzés
95,0
Kútmélység
(m
terep
alatt)
Gyakori
vasas
eltörifikáció
nagysága
rnodés,
f.módja,
alatti
de- denit-

nitrifikáció
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helyzete

2. táblázat

-

mgJl
kemény-

ca
80
90
50
65

Összes
Mn
Fe
175
3
O
0SO,
30
240
70
25
4
55
22
8112
23
280
150
15
130
CI
HCDJ
NH,
N02
N03
8
180
40
20
220
190
20
0,32
7,1
7,3
0,4
0,15
0,6
7,5
Mg
0,01
0,5
0
7,6
,01
1,9
0,03
pH

CaO

ség

3. táblázat
Lakossági

(kommunális)
vizek
Közüzemi
hálózatról
90
%-OOn
nitrátos
YÍzek minoséggel
Felszínközeli,
Felszínközeli,
Mezogazdasági
vízkivételek
70
%·OOn
ivóYÍzminoség
Egyedi
Egyedi
vízkivételelc
vízkivételek
80
%-OOn
kissé
szennyezett
szabb
Az
igények
70
%-a
rosz18000
m3fd
16000
1100
4000
m3fd
m3fd
m3fd

is Ipari
kielégít-

(öntözóvíz)

lében. Vízminoségi problémák vannak az osztrák határ
térségében is, itt Hegyeshalomtól Jánossomorjáig több
ipari szennyezoforrás is található. (Jánossomorja két
vízmú1<útja pedig egyedi eset, itt 40-60 m mélységben
is erosen nitrátos a víz. A szennyezodés valószínú1eg
Ausztriából jön, és mezogazdasági eredetu.)
Fenti adatok az elterelés elotti állapotot jellemzik,
bár az is igaz, hogy 1992 októbere óta nem hallani
változásokról szóló híreket.

I

5. Vízmérleg

('

Átnézve a régebbi és újabb számítások, valamint a fizikai és matematikai modellek eredményeit (Haszpra
1983, Újfaludí-Maginecz
1993), nem kis nagyvonalúsággal összeállítható volt a 3. ábrán látható vízmérleg.
A 800 000 m3/d összes vízforgalom érték csak bizonytalan becslés, és még inkább bizonytalan az érkezo és távozó ágak aránya.
A baloldali

I

A

A - a Dunából
B - a csapadékból
C - a Rába-völgyból

2 - víztermelés,

IS 111<1-

kb. 100 000 m3/d,

3 - fakadóvizek, melyeket a Szigetköz alsó részén
belvízcsatomákkal gyujtenek össze,

érkezo vízmennyiségeket jelenti. Hogya csapadék sze·
repe a Dunáéhoz képest nem elhanyagolható, azt az
elterelés óta töténtek bizonyítják.

1 - evapotranszspiráció,

3. ábra. A Szigetköz vízmérlege

részén jelentos, ahol mindig is magas volt, ma
gas a talajvízszint,

ágakon

A jobb oldali ágakon
mennyiségek szerepelnek:

')

a következo

kilépo

4 - a Duna felé távozó vizek, azokon a szakaszvd
kon, ahol a folyó nem táplálja, hanem leszívja a tG.lajvizeket,

víz5 - a Mosoni-Duna,

különösen a Szigetköz alsó

Lajta stb. felé,

6 - a Hanság felé távozó víz.
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5. ábra. 9506 észleló1cút vÍzállás-idosora

6. Változások a Duna elterelése óta
Az újságok, a televízió szerint minden kiszáradt. Sot,
néha a szigetközi emberek is azt mesélik, hogy - itt
meg ott - azelott bokáig éro vízben állva tízszer annyi
szénát kaszáltak, mint most. (Igaz, sokan azt is mesélik, hogy az o gyerekkorukban minden március 15-én
rövidnadrágban mentek az ünnepélyre, olyan melegek
voltak ...)
Ehhez képest a hidrogeológus 1994 tavaszán mindenütt a magas talajvÍzszint nyomait látja. A kavicsbánya-gödrökben helyenként nem is tudják folytatni a
muvelést, a gépek járószintjét is elöntötte a víz. A
Mosoni-Duna feketerdei (libatelepi) holtágából most is
kifolyás tapasztalható az élo ág felé, tehát a holtág
most is a talajvízból töltekezik (kivéve azokat a napokat, mikor a Mosoni-Duna vízállása magas).
Az észlelokutak vízállása alapján hasonló helyzet
bontakozik ki, különösen Rajka és Dunakiliti térségében tapasztalható nagy, 2 m-t is meghaladó emelkedés,
a tározótér duzzasztó hatásának megfeleloen. Süllyedések csak az öreg Duna közvetlen közelében vannak,
itt viszont legfeljebb 1 m-ról lehet beszélni. Az emelkedo és süllyedo talajvízszintu területek a 4. ábrán
szerepelnek. Két észleló'kút helyét is mutatja az ábra,
ezek részletes vízszintalakuIása az 5. és 6. ábrákon
tekintheto meg. Szignifikáns különbség sehol (ha valaki csak magukat a vízáIlás-idosorokat ismerné, nem
tudná megmondani, mikor volt az elterelés). A 92 októbere után kialakult árhullám gyorsan semlegesítette a
süllyedéseket, azóta pedig inkább csak az Öreg-Duna
közvetlen közelében levo 9506-os kútnál érzékelheto,
hogy egy alacsonyabb átlag körül mozog a vízszint.
Ez év március közepe óta pedig mindenütt jelentos
vízszintemelkedést mértünk, ami június elso napjaiig
tartott, ekkor pl. a 9443-as kútban már 115 mB körül
járt a talajvízszint. (Ezek az újabb adatok még nem
kerültek be a számítógépes adatbázisokba.)
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6. ábra. 9443 észleló1cút vÍzállás-idosora

Érdemes megfigyelni a két kút menetgörbéjének alakulását az elterelést megelozo idó'kben is. Az 1992-es
év elso 100 napjában a 9506-os kút vize 113,70 mB
szint körül ingadozott, ugyanekkor a Dunától távotabb
levo 9443-asban 114,60-as szint jellemzo. Ebben a sávban a Duna tehát már akkoriban sem táplálhatta a talajvizet.
A ténylegesen mérheto szintek nemcsak a sajtóhÍrekkel ellentétesek, de nem felelnek meg a korábbi
modellekben elorejelzett szinteknek sem. (Hasonló vélemények hallhatók szlovák oldalról: ok a tározó menti
vízszintemelkedéseket kisebbre, az Öreg-Duna térségében várható süllyedéseket hozzánk hasonlóan nagyobbra becsülték.) Ennek két oka lehet:
- a már említett ok, hogyacsapadékból
történo
beszivárgás szerepe tényleg nagyobb, mint korábban hittük,
- a hullámtéri ágrendszer részben átvette a Duna
szerepét, és a mentett oldali beszivárogtató csatorna rendszerrel együttmú'ködve képes a talajvíz
pótlására.
A vízpótló csatornarendszer a hullámtéren és a mentett oldalon is még csak részben alakult ki. Teljes kiépülése után gravitációsan és szivattyúzással is töltheto
lesz, ily módon vízmennyiségi oldalról az üzemeltetés
a jövóben is biztosított. A kérdés csak az, hogy nem
iszapolódnak-e fel késóbb ezek a csatornák, és a feliszapolódás (esetleg kolmatáció) miatt megnövekedett
mederellenállás nem okozza-e majd a talajvíz felé történo szivárgás intenzitásának csökkenését. A folyamatok nyomon követése érdekében jelenleg az észlelorendszer kiegészítése folyik; közvetelenül a csatornák
partján a függóleges és vÍzszintes gradiensek megfigyelésére alkalmas piezométereket készítenek.
Az eddigi mérések alapján a függóleges gradiens
2*10-2 - 4*10.2 értéku, ami nagyon intenzív lefelé irányuló vízmozgást jelez.
A közeljövo feladata lesz annak a modellnek az
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elkészítése,
amelyik megmagyarázza
a történteket.
Ugyanez a modell arra is biztosabb választ ad majd,
hogy mi várható a következo években.
A talajvízszintek vonatkozásában nem sok újdonságot várhatunk. A tározóban történt duzzasztás és az
Öreg-Duna felé kialakult megcsapolás együttes hatására
kialakuló változások - úgy látszik - már lezajlottak,
tehát a modellek szerinti 200-300 napos elorejelzés
minden valószínuség szerint jó volt.
Vízminoségi szempontból a változásokra - ha egyáltalán észlelhetó'k lesznek - még éveket kell várni. A
jelenlegi áramlási irányok (4. ábra) nem sokban különböznek a régiektol, csupán a beszivárgás és a megcsapolás súlypontja került feljebb. Most tehát a Szigetközben meglévo vagy tervezett vízbázisok szempontjából az utánpótlódás útvonala hosszabb lett. Még egy
változás: a tározótérbol a rétegekbe lépo víz oxigénben
szegényebb lesz, mint a Duna vize volt. Mindkét ok
miatt fokozódhat a vas és mangán beoldódása (igaz, a
denitrifikáció folyamata is). Talán ma már ezek a folyamatok is modellezhetó'k, de valószínúbb, hogya tapasztalatok alapján kell majd beavatkozni, ha egyáltalán kell. (Pl. üzembe kell helyezni a dunakiliti vastalanítót.) A vízminoségi változásokat is nagymértékben
befolyásolja a csapadékszivárgás intenzitása. Ha valóban kiderül, hogy ennek nagy szerepe van, akkor a
vízbázisokat nem annyira a tározótér vizétól, sokkal
inkább a saját környezetükben beszivárgó szennyezo
an~a~októl kell féltenünk.

7. Következtetések

Akisalföldi talaj- és rétegvizek megismerésének szempontjából a vízlépcsó'k építésének, majd a Duna elterelésének nagy jelentosége volt, mert:
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- kiépült egy olyan észlelorendszer, melynek adatai
alapján lényeges, új infonnációkat nyerhetünk,
- a vízrendszer nem pontosan úgy reagá It a változásokra ahogy vártuk, ennek alapján finomíthatók lesznek azok a modellek, melyekkel a távolabbi jövo viszonyait kívánjuk elorejelezni.
Ahhoz, hogy ebból a két lehetoségból valóság váljon, szükségesnek látszik a rendelkezésre álló adatok
elmélyültebb feldolgozása. Ennek keretében meg kell
oldani a hibás adatok eltávolítását, és a most már szinte túl nagy adatbázis áttekinthetoségének javítását is.
Mindehhez, de az adattömegben megbúvó rejtett információk kinyeréséhez is a sokváltozós matematikai statisztika módszereinek bevetésére volna szükség, mindenekelott egy átfogó faktoranalízis lefolytatására. Ez
- vízállásokra és vízminoségi jellemzokre egyaránt elvégezve - nagyban megnövelhetné a hidraulikai és
transzport modellek megbízhatóságát.
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Unconfined and Confined
Völgyesi, 1.

Groundwaters

in the Kisalföld Region

Abstract:

FolIowing the analysis of
particularly in the Szigetköz
The drop in the groundwater
of the Danube in controlling
that presumed earlier.

the hydrogeological structure and subsurface flow pattem in the Kisaiföld and
Region the changesobserved after the diversion of the Danube in 1992 are described.
table was less than anticipated, which is believed to be due to the fact that the role
the groundwater is a smaller one, while that of percolating precipitation a greater one

Keywords:

Unconfined groundwater,

confined groundwater, rain infiltration, backwater effects, draining effects

