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1. Bevezetés, célkitűzések 

Dolgozatomban  hazánk  ÉK‐i  részén  elhelyezkedő  Felső‐Tisza  vidék  felszín  alatti 
vízadó  összletének  komplex  hidrogeológiai  vizsgálatával  foglalkozom.  A  téma 
választás fő indoka elsősorban az eddig szakmai munkásságom alatt elért szakmai 
és  tudományos  eredmények  összegzésének  igénye,  azok  további  finomítása, 
pontosítása volt.  
A  vizsgált  területen  több mint  három  évtizede  dolgozom,  így  az  összegyűjtött 
felszín  alatti  vizeket  érintő  adatok,  információk  és  a  területre  kapott  korábbi 
eredmények nagy része közvetlen munkatapasztalat révén keletkezett. A kitűzött 
feladat  keretei  között  különösen  nagy  súlyt  fektetek  az  ivóvízadó  pleisztocén 
összleten  belül  a  rétegzettség  és  a  lencsés  szerkezet  hatásainak,  illetve 
mindkettővel összefüggésben az összlet anizotrópiájának vizsgálatára, az áramlási 
és  utánpótlódási  viszonyok  vízminőségi  adatokkal  is  alátámasztott  tisztázására. 
Peremi  területről  lévén  szó  foglalkozom  az  országhatárral  osztott  felszín  alatti 
víztestekkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi kérdésekkel is. 

A  dolgozat  tárgya  és  fő  célja  a  földtani  felépítésnek  és  a  felszín  alatti  vizek 
mozgásának összefüggés‐vizsgálata volt a Felső‐Tisza‐vidék területén. 

Szakmai tevékenységem során többször találkoztam olyan jelenségekkel, amelyek 
nem  illettek  az  általában  tapasztaltakhoz,  a  közismert  szabályokhoz.  Ezeket  az 
anomáliákat  szerettem  volna  tisztázni  egy  átfogó  vizsgálat  keretében.  További 
célom  volt,  hogy  a  terület  kitermelhető  vízkészletéről  megjelent  adatokat 
ellenőrizzem. A kutatómunka folyamán foglalkoztam a terület hidrogeológiájával, 
a  felszín  alatti  áramlási  rendszerekkel,  és  a  különböző  áramlási  rendszerekben 
eltérő jellegű vízminőségi paraméterekkel.  

A  talajvíztartó  rétegek  vízszintjeinek  elemzéseiből  láthattuk, hogy  a bemutatott 
hidraulikailag összefüggő többszintes rétegzett rendszer felszín közeli első víztartó 
rétegében  elhelyezkedő  talajvíz  szerepe  a  megújuló  készletek  keletkezése 
szempontjából minden kétséget kizáróan óriási jelentőséggel bír. 

Az  elvégzett  kutatómunka  eredményeit  a  következőkben  felsorolt  tézisek 
tartalmazzák. 
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2. Alkalmazott módszerek  

A Felső‐Tisza‐vidék felszín alatti vízadó összletének komplex vizsgálata egyrészt az 
eddig  elért  szakmai  eredmények  összegzését,  másrészt  pedig  egyes  kiemelt 
részterületeken  ill.  témákon  belül  további  új  kutatások,  vizsgálatok  végzését  és 
azok  bemutatását  jelenti.  A  klasszikus  hidrogeológiai  vizsgálatok  mellett  a 
területen  végzett  korábbi  (hidrodinamikai  és  transzport  modellezés)  munkáim 
eredményeit  is  felhasználtam.  A  rétegződés  vizsgálatára  szedimentológiai‐
fáciestani (szekvencia‐sztratigráfiai) módszereket alkalmaztam.  

Elsősorban  a  rendelkezésre  álló  adatokra  és  más  területen  is  tapasztalható 
analógiákra  támaszkodva  terveztem  a  kitűzött  feladat  végrehajtását.  A 
hidrogeológiai célú matematikai statisztikai vizsgálatokat Davis  (1973) és Steiner 
(1990)  munkáiban  irt  ajánlások  alapján  végeztem.  Vizsgáltam  a  földtani 
rétegsorokon  belül  előforduló  homok,  agyag,  és  egyéb  köztes  képződmények 
előfordulásának eloszlását a hidraulikailag összefüggő pleisztocén összleten belül. 
Ennek  elsődleges  célja  az,  hogy  az  egyes  kutakban  feltárt  képződmények 
oldalirányú  kiterjedését meg  lehessen  határozni.  A mért  vízszintek  vizsgálatára 
ugyancsak  matematikai  statisztikai  módszert  alkalmaztam,  nevezetesen  faktor 
analízissel  határoztam  meg,  hogy  milyen  fő  hatások  eredményeképpen 
váltakoznak a nyomásszintek – az idő és a hely függvényében egyaránt.  

Mint  ismeretes,  a  terület  felszín  alatti  vizeit  a  pliocén‐pleisztocén  törmelékes 
összlet  szolgáltatja.  „A  megújuló  felszín  alatti  vízkészletek  a  talajvízből 
származnak,  nagyságuk  pedig  erősen  függ  a  talajvízszint  térszín  alatti 
mélységétől”(Halász,  1995).  A  pliocén  összletből  történik  a  hévizek  különböző 
(balneológiai,  ipari, mezőgazdasági)  célú  beszerzése,  a  hideg  édesvizeket  tároló 
pleisztocén  allúvium  pedig  a  közüzemi  vízellátás  és  egyéb  ipari, mezőgazdasági 
vízigények kielégítésére szolgál. 

Kiemelt fontosságánál fogva a lakossági ivóvízellátás bázisául szolgáló pleisztocén 
vízadó  összlettel  foglalkoztam.  Elsősorban  a  vizsgálati  területen  megszerzett 
szakmai tapasztalatokra, a rendelkezésre álló adatokra és más területekről átvett 
analógiákra  támaszkodva  végeztem  a  kitűzött  feladat  végrehajtását,  mely 
egyaránt  kiterjed  a  felszín  alatti  vizek mennyiségi  és minőségi  jellemzőire  is.  A 
feladatok  elemzését  komplex  összegző  értékelés  követi  a  kitűzött  szempontok 
szerint. 
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Az  értekezésben  számos  olyan  saját  szerkesztésű  ‐  a  területre  jellemző  többlet 
információt  tartalmazó  ‐  térképi  feldolgozást  teszek közzé, mely a későbbiekben 
folyamán felhasználható, tovább fejleszthető. 

3. Új tudományos eredmények 

Komplex  földtani,  vízföldtani,  hidrodinamikai,  vízkémiai  és 
izotóphidrológiai  vizsgálatokkal  igazoltam  a  vizsgált  terület  pleisztocén 
rétegösszletében feltételezett (Alföldi 1986, Erdélyi 1975 és 1979, Halász 1975 és 
1995,  Marton  1979,  Rónai  1985,  Székely  2003  és  2006,  Tóth  1963  és  1995, 
Völgyesi 2004) regionális rétegvíz‐áramlási rendszer működését. 

Ezt  a  vízmozgást  azonban  a  felszín  alatti  rétegződés  jelentősen befolyásolhatja. 
Esetünkben a vízvezető és  (kvázi) vízzáró rétegek váltakozásából álló többszintes 
rendszerről  van  szó.  A  terület  az  Alföld  viszonylatában meghatározó  két  eltérő 
jellegű vízföldtani tájegységre tagolható. 

Megállapítható  volt,  hogy  a  talajvíztartó  képződményeken  keresztül  indulva  a 
mélyebb  vízvezető  és  féligáteresztő  rétegek  részvételével  az  egész  összlet 
szerephez jut a vízszállításban. A vízmozgást akadályozó rétegek lényegesen nem 
befolyásolják az egész régió vízmozgását, mert az összlet lencsés kifejlődésű, és ez 
a megállapítás nem csak a féligáteresztő rétegekre, hanem a vízvezetőkre is igaz. 
Ezek  a  megállapítások  elsősorban  a  felső‐  és  középső  pleisztocén  rétegekre 
vonatkoznak.  Vizsgálataimban  kimutattam,  hogy  a  Felső‐Tisza  vidék  áramlási 
rendszerének  kialakításában  a  tradicionális  hidrogeológiai  környezeti  elemek 
mellett a  terület összetett  rétegzettségi viszonyainak kiemelkedő  szerepe van. 
Tovább  árnyalják  a  képet  a  földtani  felépítés  inhomogenitásai,  a  vízminőségi 
anomáliák és a térségben levő felszín alatti víztestek országhatárral osztott volta 
(1. tézis).  

 

A  kút  nyomásszintek  és  a  vízminőségi  adatok  is  azt mutatják,  hogy  a 
pliocén korú rétegek már csak nagyon kismértékben vesznek részt az 1. tézisben 
szereplő  erők  által  vezérelt  áramlási  rendszerben.  Némi  vizet  kapnak  a 
pleisztocénből,  a  mélység  felé  történő  átadódás  mértéke  a  területre  végzett 
korábbi számítások (VITUKI, 1991) alapján mm/év nagyságrendű lehet. Processing 
MODFLOW‐al  végzett  egyszerű  2D‐s  modellel  vizsgáltam  a  pleisztocén  fekün 
keresztül  történő  függőleges  vízforgalom  alakulását  Nyírbátor  térségében  két 
változatra: a.) vízzáró  fekü nélkül, a mélyebb  rétegek  felé  történő átadódás 4‐7 
mm/év,  b.)  vízzáró  fekü  feltételezésével,  a  függőleges  vízforgalom  zérus. 
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Megállapítható,  hogy  az  áramkép  alakulásában  jelentős  eltérések  nincsenek. 
Vizsgálataimmal megerősítettem azt a megállapítást, hogy a pliocén összletben 
a pleisztocéntől különböző, annál sokkal kisebb  intenzitású szivárgás alakult ki. 
Ezért hidrogeológiai szempontból különösen  fontos a pliocén‐pleisztocén határ 
kimutatása  (2.  tézis).  Ezek  szellemében  helyesen  járunk  el  akkor,  mikor  a 
pleisztocén  összletre  telepített  ivóvízbázisok  vízbázisvédelmi  modellezésénél  a 
pliocén‐pleisztocén képződmények határán  levő kis áteresztőképességű agyagos 
rétegek (levantei) jelenléte miatt – kvázi vízzáró feküt feltételezve ‐ a pleisztocén 
összletet önálló rendszerként kezeljük.  

A  pleisztocén  fekü  meghatározását  tovább  kell  pontosítani  a  területen.    A 
Nyírteleki  vízbázisvédelmi  diagnosztikai  munkák  (Virág  in  VIZITERV,  2009) 
végrehajtása kapcsán meggyőződhettünk róla, hogy a szinte egymás mellett  levő 
mélyfúrási  rétegsorokon  belül  statisztikai  alapon  nem,  de  fáciestani  alapon 
gyanítható  volt,  mágneses  szuszceptibiliás  alapján  pedig  egyértelműen  meg 
lehetett  állapítani  a  pleisztocén  feküt  (Kozák,  Püspöki  2009).  A  pliocén‐
pleisztocén határ kimutatására a mágneses szuszceptibilitás mérés bevonása a 
karotázs‐szelvényezésbe  gyakorlatban  kipróbált  üzemszerű  módszer,  ezért  a 
mélyfúrású  kutak  létesítése  során  –  legalább  az  alsó‐pleisztocénre  települő 
fúrásoknál ‐ javaslom ennek alkalmazását. 

A rétegtani felépítés matematikai statisztikai vizsgálata céljából a terület 
„vízműves”  kútjainak  rétegsorát  a  karotázsszelvények  alapján  klaszteranalízissel 
vizsgáltam. A karotázsszelvények a  vízvezető és  vízzáró  rétegek  szétválasztására 
alkalmasak, emiatt várható volt, hogy a vízföldtani szempontból különböző részek 
a  szelvények  különbözőségében  is  megjelennek.  A  természetes  gamma 
szelvényeket elemeztem 38 mélyfúrású kútban  (1. ábra). Ezek mindegyikében a 
30  és  132  m  közti  mélységekre  vonatkozóan  rendelkeztem  adatokkal.  Ez  a 
mélységköz  a  víztermelés  szempontjából  egyik  legfontosabb  tartományt  fogja 
közre.  Két  elkülönülő  klaszterosztályt  (1‐2)  sikerült  megkülönböztetni.  Az  1‐es 
klaszterosztály további két alosztályra tagolódik.  

A vizsgált mélységközön belül bemutatott eltérő üledék‐jellegek magyarázatát a 
terület  jelentősebb  ivóvízbázisain  elvégzett  szekvencia‐sztratigráfiai  vizsgálatok 
eredményei  (Demeter  et.  al,  2010)  adják.  A  kiválasztott  mélységtartományon 
belül a kutakban feltárt rétegsort három nagy fáciestani csoportba  lehet sorolni, 
ezek a következők: folyóvízi, ártéri és lakusztrikus kifejlődésű képződmények. 

A  2.  klaszter  osztályt  illetően  a  regionális  korrelációkat  tekintve  Nyírtelek  és 
Fehérgyarmat  területe  nem  jelent  átlagos  nyírségi  kifejlődéstípust  (1.  klaszter). 
Nyírtelek a Nyírségi hordalékkúpot Ny‐ról szegélyező pannon hát területére esik. 
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1. ábra A vizsgálatba bevont kutak klaszterosztályok szerinti besorolása 

A regionális karotázs‐korrelációs szelvényen (2. ábra) jól látható, hogy a Nyírteleki 
B‐38  kataszteri  számú  kút  földtani  rétegsorában  a  negyedidőszaki  rétegsor 
középső, uralkodóan lakusztrikus (tavi) üledéksorozata a meghatározó a felső 130 
m‐nyi  szakaszon.  Fehérgyarmat  ezzel  szemben  a  Felső‐Tiszavidék  fiatal 
üledékekkel  borított  területe  a  határon  túli  területeket  is  figyelembe  véve 
különösen szembetűnően az Észak‐Erdélyi lehordási terület hatása alatt kialakuló 
4‐5. ciklusok üledéksorával fedett. 

 

 
2. ábra Országhatáron átnyúló szelvények sztratigráfiai interpretációja 

 (Püspöki et al., 2013) 
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Lokális  szelvényeken  a  fenti  állítások  részletesebben  is  láthatók. Nyírtelek 
esetében  lakusztrikus  kifejlődés  jelenléte,  Fehérgyarmatnál  pedig  a  Tisza 
kanyarogva  feltöltő üledéksorának ártéri képződményei dominálnak  (Püspöki et. 
al.,  2013).  Vizsgálataim  alapján  a  Felső‐Tisza  vidék  vízellátása  szempontjából 
kiemelkedő  hármas  tagozódású  (alsó‐,  középső‐  és  felső)  pleisztocén  összleten 
belül az általam vizsgált mélységtartomány területileg két ill. három elkülöníthető 
típusra  bontható.  A  szekvencia‐sztratigráfia  eszközeivel  bizonyítható  volt,  hogy 
ezek az elkülönülő egységek eltérő fáciestani csoportot képviselnek (3. tézis). Az így 
kapott eredmények alapján – a földtani és geofizikai adatok egységes értelmezése 
révén  ‐  javaslom  a  szekvencia‐sztratigráfia  alkalmazását  a  vízbázisvédelmi 
modellezési gyakorlatban a modell geometriájának pontosítására.  

A  vizsgált  terület  illetve  a  részterületek  áramlási  képét  és  a  jellemző 
vízminőségi  adatokat  összevetve  megállapítható,  hogy  a  leszálló  vízmozgás 
övezetéhez tartozó Nyírségben jóval több vízminőségi probléma adódik (nagyobb 
keménység,  magasabb  gáztartalom  stb.),  mint  a  természetes  állapotbeli 
vízmozgás tekintetében feláramlási területhez tartozó Bereg‐Szatmári síkságon. A 
kiemelt  vízminőségi  komponensek  jellemzésére  számos  vízminőségi  komponens 
koncentráció‐eloszlás  térképet  szerkesztettem  a  területre,  mely  hiánypótlást 
jelent  a  Felső‐Tisza  vidék  felszín  alatti  vizeinek  vízminőségi  jellemzőinek 
bemutatásában.  Ezek  közül  a maximális metán  tartalom  eloszlás  térképét  a  3. 
ábrán mutatom be.  

 
3. ábra A pleisztocén rétegvizek metán tartalmának maximális értékei (l/m3)  
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Egy  részletesebb  vizsgálat  keretében  a  terület  átfogó  vízminőségi  jellemzésére 
klaszteranalízist  végeztem.  A  vizsgálat  célja  az  egymáshoz  hasonló  –  vagy 
egymástól  különböző  vízminőségű‐  alsó  pleisztocén  vízadó  rétegekre  telepített 
mélyfúrású  kutak  elkülönítése  volt.  A  vizsgálatot  16  vízminőségi  komponensre 
terjesztettem ki:    fajlagos vezetőképesség, pH, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, NH4, Cl, SO4, 
NO3, NO2, összes keménység, KOI, arzén.  

A  klaszter analízis – mindkét  rész‐területen –  két nagy osztályba  sorolja  a  vizeket, 
melyet  a  4.  ábrán mutatok be. A  két osztály  lényegében  a nátrium‐,  a  vas‐  és  az 
arzéntartalom szempontjából különbözik. Az As  tartalmat  illetően megállapítható, 
hogy az összesen négy klaszterből csak a Bereg‐Szatmári süllyedék 2. klaszterében 
volt  az  átlagos  As  tartalom  határérték  alatti,  5,2  μg/l,  máshol  magasabb 
átlagértékek  mutatkoztak.  Meghatározó  volt  a  Na  koncentráció  alakulása,  mely 
kiugróan magas a felszálló vízmozgás területéhez tartozó Szatmári‐sík területén.  

 
4. ábra A vízminőségi adatok klaszterosztályainak térképi megjelenítése 

A  felszín alatti vizek áramlási  jellege és a vízminőség között szoros kapcsolat a 
vizsgált  területen  is  kimutatható, melyet  e  dolgozat  keretein  belül  elvégzett 
klaszter analízis eredményei is alátámasztanak (4. tézis). A kapott eredményeket 
összevetve  a  dolgozat  keretében  szerkesztett  vízminőségi  és  izotóphidrogeológiai 
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vonatkozású  térképekkel  jól  igazolhatók  a  vízmozgás  és  a  vízkémiai  jellemzők 
összefüggései (Varsányiné 2000, Deák 2006) vizsgálati területünkön is.  

Dolgozatomban kiemelt  jelentőséget  tulajdonítottam a  talajvíznek, mint 
a  terület  legfontosabb  készletfaktorának.  A  talajvízszint‐változások  okainak 
felderítése  érdekében  faktoranalízist  alkalmaztam,  mert  a  talajvízszint  nem 
valamilyen  egyirányú  ok‐okozati  összefüggés  végeredményeképpen  változik, 
hanem a folyamatban több különböző mértékű kölcsönös függőség kap szerepet. 
Célom  a  sokváltozós  adatállomány  jellemzése  volt  a  változók  számánál  kisebb 
számú  ún.  faktorral  úgy,  hogy  a  faktorok  az  eredeti  változók  lehetőség  szerinti 
legtöbb  információját  tartalmazzák. 71 kút évi 12 havi közepes vízszintjét, 2000‐
2010  között  összesen  132  adatát  vizsgáltam,  illetve  ugyanerre  az  időszakra  21 
állomás csapadékadatait és 3 állomás kádpárolgási adatait használtam fel. 

Két  jelentős  faktor  adódott.  Az  első  a  változékonyság  66  %‐áért  felelős,  a 
másodikkal együtt már  több, mint 78 %‐ot képviselnek. A harmadik  faktor –és a 
többiek – már csak nagyon kis súllyal szerepelnek. 

Faktor    Faktorsúly    Összes magyarázó erő % 
   1    0.66480             66.480   
   2    0.12158            78.637 
   3    0.03345              
   4    0.02176  
   5    0.02037 

Az első faktor a változékonyság 66 %‐áért felelős, a másodikkal együtt már több, 
mint 78 %‐ot képviselnek. A harmadik faktor –és a többiek – már csak nagyon kis 
súllyal szerepelnek.  

Első  körben  25  majd  71  kút  adatát  vizsgáltam.  Több  kutat  vizsgálva  még 
határozottabban  rajzolódik  ki,  hogy  a  változásokat  lényegében  csak  két  fontos 
faktor vezényli. Faktor analízis alkalmazásával bebizonyítottam, hogy a területen 
a talajvízszintek változékonyságának mintegy 80 %‐át két fő tényező határozza 
meg.  Nem  volt  tehát  szükség  nagyszámú  ható  ok  keresésére,  hatásának 
ellenőrzésére  (5.  tézis).  A  faktoranalízis  nem  tudja megnevezni  a  ható  okokat, 
erre külön korrelációs vizsgálatok elvégzésére volt szükség. Ennek eredményeit a 
következő tézisben mutatom be. 

 

Megállapíthatóvá  vált,  hogy  a  talajvízszint‐változások  okainak 
meghatározására a lineáris korrelációs számítások nem alkalmasak, mert csak két 
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mennyiség  összehasonlítását  teszik  lehetővé,  miközben  ebben  a  folyamatban 
egyszerre több kölcsönhatás jelenik meg.  

Az elvégzett kutatások  szerint a Felső‐Tisza  térségében a  talajvízszint‐változások 
sokkal  bonyolultabban  zajlanak,  mint  ahogy  azt  általában  gondolni  szoktuk. 
Továbbá:  a  talajvízszintet  nyilván  nem  közvetlenül  a  csapadék,  hanem  a 
csapadékból történő beszivárgás mozgatja, a csapadék és a csapadékbeszivárgás 
kapcsolata viszont nem egyértelmű, és semmiképpen sem  lineáris. Gondolni kell 
például  arra,  hogy  amíg  nyáron  egy  percek  alatt  lehulló  30 mm‐es  égszakadás 
szinte teljes egészében  lefolyik, a nem túl nagy mélységbe  leszivárgó része pedig 
még aznap az evapotranszspiráció áldozata lesz, addig a tél elején a hosszú órákig 
permetező 30 mm szinte teljes egészében a talajba, majd a talajvízbe juthat. 

Még nagyobb ellentmondások képzelhetők el a hiányos kádpárolgási adatok és a 
tényleges  evapotranszspiráció  között.  Akár  azt  is  feltételezhetjük,  hogy  az 
evapotranszspiráció értéke ismeretlen. 

Fentieknek megfelelően a napi csapadékok, illetve a havi csapadékátlagok alapján 
–  a  tárgynapi  illetve  a  tárgyhavi  átlagos  talajvízszintekkel  összevetve  –  csak 
nagyon  gyenge  korrelációkat  számíthattam. A havi értékek maximuma  r= 0,284 
volt, a napi értékek alapján pedig r = 0,475 adódott, tehát nagyobb, mint a havi 
átlagokkal számítható érték. Ez arra utal, hogy a talajvízszintek a csapadékosságot 
nem túl nagy (mindössze 1‐2 napos) késéssel követik (5. ábra). 

 

5. ábra Az ófehértói csapadék adatok és az 1639 tsz. kút (Zajta) vízszintjének 
alakulása 2010 júniusában 
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Megállapítható  tehát,  hogy  a  csapadékkal  való  összefüggés  kimutatásához  a  napi 
mért  adatok  alapján  célszerű  figyelembe  venni  a  csapadék  intenzitás  nagyságát, 
valamint azt a körülményt is, hogy a talajvizes rendszer eltolódással reagál a lehullott 
csapadék mennyiségre. 

Ahhoz, hogy a különböző terepszinteken lévő kutakban kialakult vízszintváltozásokat 
össze lehessen hasonlítani, az ún. standardizált vízszinteket számítottam (6. ábra). A 
2010. évi januári szintet minden szintből levonva olyan görbéket raktam fel, amelyek 
csak a 2010  januártól számított változásokat mutatják (a 2010  januári állapot tehát 
minden kútnál nulla). 

A 2010‐2011‐es évek ún. standardizált vízállásait vizsgálva (6. ábra) az látszik, hogy 
a  havi  átlagcsapadék  hatása  csak  a  következő  hónap  átlag‐vízállásában  jelenik 
meg. 

 

6. ábra Átlagos standard talajvízállás és átlagos csapadék 2010‐2011‐ben 

 

Tekintettel  arra,  hogy  a  talajvízszinteket  elsősorban  a  téli  csapadék 
befolyásolhatja, számítottam a korrelációs tényezőket csak a téli félév hónapjaira. 
Így valóban adódtak nagyobb korrelációk is; r = 0,393 lett a maximum.   

Végül pedig megvizsgáltam a féléves értékek kapcsolatait, konkrétabban a téli és 
nyári féléveket értékeltem. 
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A  téli  hónapok  csapadékösszegét  korreláltattam  a  téli  hónapok  alatt  kialakult 
talajvízszint‐változásokkal  (általában  emelkedésekkel).  Így  már  elég  jók  a 
kapcsolatok, 0,6 felettiek. A maximális érték r= 0,857 volt.  

A nyári hónapok vizsgálata során a nyári összes párolgást vetettem össze a nyáron 
kialakult  talajvízszint‐süllyedésekkel.  Így  is  általában  0,6  feletti  korrelációs 
tényezőket számítottam, és most is volt kiugróan jó érték, r= 0,820. 

Statisztikai  vizsgálatokkal  kimutattam,  hogy  a  vizsgált  regionális  térségben  a 
szokványosan  alkalmazott  lineáris  korrelációs  együttható  nem  alkalmas  a 
talajvízszintek  és  a  valószínűsíthető  ható  okok  kapcsolatának  kimutatására. A 
vizsgált  időintervallumok  célszerű  változtatásával  azonban  kimutatható  volt  a 
téli  csapadék  és  a  nyári  evapotranszspiráció  elsődleges  szerepe  (6.  tézis).  A 
faktoranalízis  szerint  két  alapvető  ok  lehet,  ezek:  a  csapadékbeszivárgás  és  az 
evapotranszspiráció. 

 

Vizsgálataim  szerint  a  Felső‐Tisza‐vidék  területén  nem  tapasztalható 
túltermelés,  vagyis  a  felszín  alatti  vizek  kihasználtsága  a  korábbi  mértékadó 
vizsgálatok  alapján  sem  tekinthető  kritikusnak  a  területen.  Előfordultak  ugyan 
károsodások  egyes  vizes  élőhelyeken  ‐  az  ország  más  részeihez  hasonlóan  ‐ 
aszályos  időszakokban  (kb. 1970‐1995 között, majd később  is,  rövidebb  időkre), 
de tartós károsodási tendencia nem figyelhető meg. Ha volna ilyen ‐ a felszín alatti 
vizek túltermelése következtében, akkor az a talajvízszintek tartós süllyedésében 
is megnyilvánulna, de ezt se tapasztalhattuk.  

Semmiképpen nem elfogadható tehát az az állítás, ami az MTA (2011) anyagában 
olvasható: „A száraz időszakokban kialakuló talajvízszint‐süllyedés, majd a nedves 
időszakban  az  emelkedés  elmaradása  a  térség  vízháztartási  egyensúlyának 
felborulását jelzi. Feltételezhető, hogy a jelenleg fennálló emberi hatások miatt a 
talajvízszint  regenerálódása  a  csapadékhiány  tartós  megszűnése  esetén  sem 
következne be.”  Nem így történt, aszályos években süllyedés, nedvesebb időkben 
(főleg 1999‐ben és 2010‐ben) emelkedés zajlott. 

Az elmúlt 50‐60 évre vonatkozó talajvíz‐menetgörbék többsége emelkedő trendet 
mutat, melyek  közül  kettőt  a  következő  ábrákon mutatok  be.  Az  észlelő  kutak 
többségénél általában nagyon enyhe (kb. 60 év alatt 40‐60 cm‐es) emelkedő trend 
figyelhető meg (7., 8. ábra). Ez  is arra utal, hogy nem alakult ki kritikus helyzet a 
talajvízszintek alakulásában.  
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7. ábra Havi közepes talajvízszintek alakulása a Baktalórántháza 1583 tsz. kútban 

(1950‐2011.) 

 
8. ábra Havi közepes talajvízszintek alakulása a Nyírbátor 1621 tsz. kútban  

(1950‐2011.) 

A  legnagyobb  mértékű  emelkedés  a  8.  ábrán  bemutatott  Nyírbátor  1621‐es 
kútban  mutatkozott,  amelyik  az  egyik  legmagasabb  terepszinten  (151,08  mBf. 
szinten)  levő  kút.  A  csapadékosság  ebben  az  időszakban  nem  növekedett,  a 
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víztermelések  is  csak  az  utolsó  16‐18  évben  csökkentek,  tehát  az  enyhe 
emelkedéseket ‐ feltehetően ‐ az utánpótlódás növekedése okozta. 

A  9.  ábrán  szereplő  talajvízszint  különbség  térképen  látható,  hogy  a  vizsgált 
időszakban  (2000‐2010) a  terület  legnagyobb  részén enyhe vízszintemelkedés  (a 
negatív előjel az emelkedésre utal) történt. 

 

 
9. ábra A 2010. és 2000. évi talajvízállások terep alatti mélységének különbség 

térképe (m) 

A  vízháztartási  ökológiai  vizsgálatok  alapján  bebizonyítottam,  hogy  a  vizsgált 
területen  a  felszín  alatti  vizek  kihasználtsága  még  az  ökológiai  vízigények 
figyelembevételével  is  kisebb  mint  100  %  (7.  tézis).  Az  ökológiai  vízigények 
további pontosításra szorulnak. 

 

Az  előzőekben  felsoroltak  szerint  bizonyos  jelenségekre  nincs 
magyarázat,  és  nem  lehet  egyértelműen  megállapítani  a  talajvízszintek 
változékonyságának okát. A  felmerülő  kérdések megoldása  érdekében  további 
kutatásokra  van  szükség.  Ehhez  pedig  elengedhetetlen  a meglévő monitoring‐
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rendszer  fejlesztése,  finomítása,  optimalizálása.  Az  észlelő  kutak mélységének, 
kiképzésének  illetőleg horizontális elhelyezésének módszertani kérdéseit  tovább 
kell pontosítani. 

Különösen  a  rétegvízszint‐észlelések  fejlesztése  volna  kívánatos  –  a  termelő 
telepektől nagyobb távolságra, zavartalannak tekinthető pontokon. 

A  talajvízforgalom  jobb  megismerése  érdekében  pedig  a  párolgásmérések 
sűrítésére  volna  szükség,  illetve  a  párolgásmérések  helyszínei  mellett 
talajnedvesség‐mérések  szükségesek  ahhoz,  hogy  a  háromfázisú  zónában  zajló 
aerációs  folyamatokat  –  nyáron,  de  télen  is  –  követni  lehessen.  A  komplex 
hidrogeológiai  vizsgálatok  fényében  megállapítottam,  hogy  a  jelenlegi 
monitoring  rendszert  optimalizálni  kell.  Nagy  súlyt  kell  fektetni  az 
országhatárral  osztott  vízbázisok  vizsgálatának  keretein  belül  a  közös 
monitoring  rendszer  fejlesztésére  is  (8.  tézis).  Fontosnak  tartom  a  regionális 
áramlási  rendszer  további  vizsgálatát,  vízforgalmi  vizsgálatokkal,  vízminőségi  és 
izotóphidrogeológiai  vizsgálatok  kiterjesztésével  kombinálva  az  országhatárral 
osztott felszín alatti víztestek vonatkozásában is. 
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