
A NAGYALFÖLD ALAPÍTVÁNY KÖTETEI
3.

A DUNA— TISZA KÖZI HÁTSÁG  
VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁI

I  József Attila Tudományegyetem 
I Természeti Földrajzi Tanszék

K ö n y v tá ra

I Lelt. napló:_ Ъ ~ _$OiL2> 

j Lelt. szám: __J  &0|LO

BÉKÉSCSABA, 1994



«о
Szerkesztette 

DR. PÁLFAI IMRE

J000347494

Kiadja
a NAGYALFÖLD ALAPÍTVÁNY 

Felelős kiadó 
Galovicz Mihály

Borítóterv
ZAHORÁN MÁRIA

Tipográfia és nyomdai előkészítés 
VIDA EDIT

ISBN 963 04 3992 I 
ISSN 1216-4933



TARTALOM

A szerkesztő előszava (PÁLFA1 IM R E )................... ........................  . . 5
MOLNÁR BÉLA: A Duna—Tisza közi hátság sekélyföldtani viszonyai víz

háztartási szemszögből ................................................................  7
NEPPEL FERENC: A talaj- és rétegvizek kapcsolatainak geológiai alapjai a

Duna—Tisza közén ...................................................................................  13
MAJOR PÁL: Talajvízszint-süllyedések a Duna—Tisza közén ................... 17
L1EBE PÁL: A rétegvízkészletek és nyomásszintek változása a Duna—Tisza

közi hátságon és azok kihatásai a talajvízszintekre ................................  25
DAV1DESZNÉ DÖMÖTÖR KATALIN—NAGY ANDRÁS: A Duna—Tisza

közi rétegvízszint-süllyedések ...................................................................  31
CSATÁRI BÁLINT—CSORDÁS LÁSZLÓ: A Duna—Tisza közi hátság tele

pülésfejlődése és hatásai a vízháztartásra ................................................  33
HARMATI ISTVÁN: A Duna—Tisza köze vízháztartása és a mezőgazdasá

gi tevékenységek közötti kölcsönhatások ................................................  37
SZALÓKI SÁNDOR: A talajvízszint-süllyedés következményei a növényter

mesztésben ................................................................................................  53
SZODFRIDT ISTVÁN: Az erdők és a talajvíz kapcsolata a Duna—Tisza kö

zi homokhátságon ...................................................................................... 59
LÖKI JÓZSEF: A Duna—Tisza közi hátság tájértékelése, különös tekintet

tel a vízháztartási viszonyokra..................................................   67
1VÁNYOS1 SZABÓ ANDRÁS: A Duna—Tisza közi hátságon bekövetkezett

talajvízszint-süllyedés hatása természetvédelmi területeinkre . . . . . . .  77
KÁKONYI ÁRPÁD: Természetvédelmi nézőpontú ajánlások a Duna—Tisza

közi hátság vízháztartási problémáinak enyhítésére ................................  87
SZALAI GYÖRGY: A vízrendezés, egyéb meliorációs beavatkozások és a te

rülethasználat hatása a talajvízszintre ..........................   95
MAJOR PÁL: A Duna—Tisza közi hátsági terület lefolyási viszonyainak, 

talajvízkitermelésének és a talajvízben történő szikkasztásnak hatása a
talajvízszint változására ................................................................................. 103

PÁLFAI IMRE: Összefoglaló tanulmány a Duna—Tisza közi talajvízszint-
süllyedés okairól és a vízhiányos helyzet javításának lehetőségeiről . . .  111

3



 



A SZERKESZTŐ ELŐSZ A VA

A kb. 10.000 km2 kiterjedésű, főként Bács-Kiskun megyét érintő, de Pest és 
Csongrád megyére is átnyúló Duna— Tisza közi hátság sajátos vízgazdálkodási 
problémái lényegében abból fakadnak, hogy a talajvíz. _ szintiе különböző okok 
miatt - rendkívül mélyre süllyedt. Ennek káros következményei az élet szinte minden 
területén megmutatkoznak. Az ásott kutak és a kismélységű csőkutak vize sok helyen 
elapadt, s ez - az Alföld e legtanyásabb vidékén - komoly fennakadást okoz a kül
területi lakosság vízellátásában. Az. egykor talajvíztáplálta kis tavak és vizenyős  ̂
rétek kiszáradtak, a vízi élővilág eltűnőben van. A nagyobb, üdülésre, sportolásra, 
horgászatra vagy halászatra igénybe vett tavak rendeltetésüknek ma már alig-alig 
tudnak megfelelni. A mezőgazdaság és.az-er.dőgazdaság súlyos aszálykárait, melyek 
összege a Duna— Tisza közén 1983 óta mintegy 20 milliárd forint, részben a talaj
vízsüllyedés okozta, hiszen a gyenge víztartóképességű homoktalajokkal borított 
hátságon a mélyen gyökerező növények vízigényük jelentős hányadát korábban a 
talajvízből nyerték. Mivel a Duna— Tisza közén a fő  ivóvízbázist jelentő ún. 
rétegvizek a hátság talajvizéből pótlódnak, a talajvíz nagyfokú süllyedése a 
rétegvíz-utánpótlás-gyengüléséhez vezet, s ez hátrányosan befolyásolja a közüzemi 
vízellátást. Távlatilag, ha a kedvezőtlen tendencia folytatódik, a vízellátás helyzete 
katasztrofálissá válhat.

A vázolt regionális probléma tisztázása és a megoldás előmozdítása érdekében 
' - az egykori Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium megbízására -1990 
tavaszán egy átfogó jellegű, nagyszabású tanulmány készült, több tudományterület 
neves szakértőinek részvételével. E tanulmányt 1990 őszén újabb szakértői 

. vélemények egészítették ki. Kötetünk ezeknek az anyagoknak rövidített változatát 
tartalmazza. A záró tanulmányban néhány újabb adatot, illetve eredményt is 
közlünk.

A vizsgálatok 1990 után is folytatódtak. 1992-ben kidolgozták a Duna— Tisza 
közi hátság távlati vízellátásának koncepcióját. Ehhez kapcsolódva közgazdasági 
elemzés, környezeti hatástanulmány és műszaki tanulmánytervek készülnek. A 

■témáról az elmúlt néhány évben szápios előadást tartottak, 1993 tavaszán 
Kiskőrösön konferenciát rendeztek, s - képviselői kérdések és az azokra adott 
miniszteri válasz formájában - a Parlamentben is beszéltek róla.

Nem kétséges, hogy az Alföld-problémák sokaságában a Duna— Tisza közi 
hátság regionális vízgazdálkodási kérdései napjainkban a legfontosabbak közé 
tartoznak. Széles körű megismertetésük, így a vizsgálatok kezdeti eredményeinek a 
Nagyalföld Alapítvány jelen kötetében való közzététele, remélhetőleg segíteni fogja 
a helyzet enyhítésére, a problémák megoldására irányuló, s komoly társadalmi 
összefogást igénylő jövőbeni munkát.

Pálfai Imre
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A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁG 
SEKÉLYFÖLDTANI VISZON 

VÍZHÁZTARTÁSI SZEMSZÖG

Dr. Molnár Béla

A Duna—Tisza közi hideg vizet adó rétegek pleisztocén korúak és dunai szár
mazásúak. Ezek az üledékek már a pleisztocént megelőzően a pliocén végétől, a 
Duna megjelenésétől kezdve lerakódnak. A felső-pannon középső részének réte
geire települnek. A felső-pannon középső részének üledékei a Duna jobb partján a 
felszínen, vagy ahhoz közel vannak. A Duna—Tisza közén azonban a felszínhez 
közel csak néhány helyen jelentkeznek, pl. a solti Tételhalmon. Innen a hátság 
keleti része felé gyorsan mélyebbre kerülnek. A Duna—Tisza köz keleti részén a 
felső-pannon középső részének felszíne és a morfológiai felszín között így maxi
málisan mintegy 800-1200 m összvastagságú, jó vízvezető, durva szemű, főleg 
homokos üledék települ (Molnár B. 1977). Ezen üledékösszlet alsó része, vagyis 
korban a felső-pannon felső része, és a günz-mindel interglaciálisig tartó rész, a 
folyóvízi lerakódás. Ebbe a homokos üledékösszletbe északnyugat felől délkelet 
felé újszerűén benyúlva három jó vízvezető kavicsos összlet (hordalékkúp) települ 
közbe. A legvastagabb 100-150 métert elérő hordalékkúp a középső - Kiskun
félegyháza felé tartó -, a tőle északra és délre lévő másik kettő 50-80 m közötti 
vastagságú. A hordalékkúpok feküje északnyugati végükön 0-80 m délkeleti végü
kön pedig -100-300 m közötti tengerszintfeletti magasságban van (Schmidt E. 
R.—Láng G.— Német L. 1961).

A Duna—Tisza közén a günz-mindel interglaciálistól a pleisztocén végéig 
folyóvízi feltöltés már nem volt (Molnár B. 1977). A Duna Szeged felé tartó átlós 
irányú folyását ekkorra már elhagyta, és fokozatosan nyugat felé tartva elfoglalta 
a kalocsai süllyedéket, vagyis a mai helyét. A Duna—Tisza közén ezt követően 
néhol a 140 m vastagságot is elérő hullópor, és a Duna-völgyből a Duna—Tisza 
közére, a nyugatias irányú szelekkel homok fújódik ki. A hullóporból diageneti- 
kusan lösz alakul ki. A lösz és a futóhomok váltakozó településben jelenik meg 
(Molnár B. 1961).

A Duna—Tisza közén (1. ábra) a felszínen uralkodólag ugyanezeket a kép
ződményeket találjuk meg (Molnár B. 1989). Miháltz 1. (1947) a Duna-Tisza csa
torna nyomvonalán 10-20 méteres, és Miháltz I.—Moldvai L. 30 méteres fúrások

Dr. Molnár Béla tanszékvezető egyeteóti tanár, József Attila Tudományegyetem,
Szeged.
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1. ábra. A Duna—Tisza köze földtani térképe

r ~ 2ÉTm *m
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1. alluvium, 2. nagy karbonáttartalmú ártéri üledék, 3. szikes lösz, 4. futóhomok, 5. 
löszös homok, 6. típusos lösz, 7. alluviális lösz, 8. agyagos lösz, 9. karbonátot tartalmazó 
semlyék.
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alapján készült földtani szelvénye e mélységekig részletesebben is bemutatja a 
Duna—Tisza köz földtani felépítését (in Mihátz I. 1953). A hátság területén mind

ekét szelvényben megszakításokkal ugyan, de a lösz és a futóhomok rétegek több tíz 
kilométeres távolságon át követhetők, amely az azonos szállító közeg, vagyis a 
szél lerakó hatását tükrözi. A déli szelvény a nagyobb fúrási mélység miatt több 
futóhomok és lösz réteget tárt fel, mint az északi. A Duna- és a Tisza-völgy 
felé. Haladva mindkét szelvény folyóvízi rétegekbe megy át, amelyek a folyóvízi 
kifejlődésre jellemzően lencsés településűek. A Duna felé eső oldalon homok és 
kavicsos homok, tehát durvább, a Tisza felé eső oldaloafinomabb, főleg kőzetliszt 
üledékek települnek.

A bemutatott földtani kifejlődésből a következő vízföldtani következtetések 
tehetők:

1. A Duna—Tisza köz rétegvíz utánpótlódása a Duna felől a durvább kavi
csos homok hordalékkúpokon keresztül adott lehetőség.

2. A Duna—Tisza közi felszínközeli futóhomok rétegek nem vízzárók. Nem 
igazi vízzárók azpnban a löszkifejlődések sem. Ráadásul a lösztáblák nem 
egységesek, hanem közbeikatott futóhomokkal megszakított löszkifejlődé
sek. így elvileg ebből áz irányból is adott a vízutánpótlódás lehetősége.

3. A rétegvizeket ma már jórészt csak a mélyebben elhelyezkedő kavicsos 
homok hordalékkúpokból nyerjük (Major P.—Neppel F. 1988), vagyis az 
eolikus rétegek alatti részekről.

4. ""Csőkutas vízbeszerzésnél a Duna-völgyben a kavicsos homok, a hátságon
a löszrétegek közötti futóhomok, a Tisza7völgyben pedig az utolsó folyó
vízi, vagyis a felszínhez legközelebbi, vagy az az alatti ciklus durvább 
rétegsora jöhet számításba.

A Duna—Tisza közi hátságon sajátos morfológiai adottság, hogy relatíve kis 
távolságon belül is lényeges, 10-^20 méteres szintkülönbségek vannak. A hátság 
Duna- és Tisza-völgy télé eső részén a relatív szintkülönbségek kisebbek, de itt is 
megtalálhatók. Fontos, hogy a magasabb térszínek, helyenként buckák közötti 
mélyedésekben találhatók a hátság egyetlen nedves állapotbanjdzzáró képződmé
nyei, a karbonátiszapok. A futóhomok alatti löszfelszín nem sík, hanem a mor

fológiailag mélyebb részeknél, vagyis a semlyékek alatt éppen magasabban van, 
mint.általában attól távolabb.

Az elmondottak talajvízföldtani következményei a következők:
1. A helyi mélyedések (depressziók) á talajvíz ilyen irányban történő szivár

gását okozzák (Molnár B.—Kuti L. 1983).
2. Korábban a magasabb tavaszi talajvízálláskor ezek a mélyedések a belvizek 

gyűjtői voltak.
3. Nyáron a talajvíztükör mélyebbre kerülésekor ugyanezen vizek egy része 

a környező futóhomokba szivárgott vissza (Molnár B.—Murvai I. 1976).
.4. A semlyék környékén és a semlyék felé tartó talajvíz evaporizációja azt 

eredményezte, hogy a talajvíz átlagos 2000 mg/1 összes sótartalma több
szörösére .emelkedett.
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5. Az utóbbi évek talajvízszint süllyedése miatt a semlyékek belvizet többé 
már nem tárolnak. így a tóból a talajba történő visszaszívárgás elmarad. 
Ezért a talajvíz sótartalma az egykori tavak (semlyékek) környékén külö
nösen megnőtt. A morfológiailag magasabb felszín felé eső oldalukon 
egyes esetekben elérte a 20.000 mg/1 értéket is (Fényes J.—Kuti L. 1985).

A Duna—Tisza közi rétegvizek utánpótlási lehetőségével és egyensúlyi hely
zete megőrzésének lehetőségével Major P.—Neppel F. (1988) részletesen foglal
koztak. Az ő elképzeléseiket itt csak néhány szemponttal kívánjuk kiegészíteni.

A hátság földtani felépítéséből adódik, hogy a megépítendő Duna-Tisza- 
csatorna a rétegvíz utánpótlást is segítheti. A csatorna fenékszintje a hátság terüle
tén sehol sem igazi vízzáró rétegek felett húzódna, azt vagy futóhomok, vagy 
megszakításokkal szabdalt lösz alkotná.

E rétegeken keresztül biztosan számíthatunk beszivárgásra, amely vízvezetés 
szempontjából ugyan hátrányos, rétegvíz-, sőt talajvíz-utánpótlás szempontjából 
azonban előnyös. Ez a lehetőség azonban csak távlatokban vehető figyelembe. 
Rövidebb távon gyorsabb eredmény várható attól, ha a hátságon minden visszatart
ható vizet visszafogunk. A hátság földtani és geomorfológiai viszonyai erre gyors 
és hathatós lehetőséget adnak.

A hátságon a pleisztocénben már lerakott futóhomokot a holocénben a szél 
áthalmozta, és az aktív uralkodó széliránynak megfelelően északnyugat-délkelet 
irányú buckasorokba rendezte. A buckasorok között korábban legalább 100 kisebb 
tő volt (lásd Magyarország 1:100.000 méretarányú munkatérképét!). Az utóbbi 
évtized talajvízszint csökkenése miatt ezek azonban kiszáradtak, és a talajvíztükör 
ma sokszor már 1-2 méterrel a tófenék alatt van (Fényes J.-—Kuti L. 1987).

A tavakon kívül számos olyan mélyedés (semlyék) is van, amely csak a tava
szi vízálláskor, sokszor pedig csak a nagyon gyors hóolvadáskor, rövidebb ideig 
volt vízzel telített. Ezekben az egykori tavakban és semlyékekben a hóban gaz
dagabb években és a gyors hóolvadáskor fellelhető vizeket vissza kellene tartani. 
Ez a víz a talajvíz szintjének további csökkenését, esetleg e tendencia megváltoz
tatását, vagyis emelkedését is segíthetné. A semlyékek ilyen irányú felhasználása 
azonban részletes földtani feltárásokat igényelne. Kiterjedésük és földtani kifej
lődésük ugyanis nagyon különböző. A tó vagy semlyék bázisát jelentő karbonáti
szap a tavak határán gyakran túlterjed (Miháltz I.—Mucsi M. 1964, Molnár 
B.— Morvái I. 1976).

A hátság területén kutatásaink során a következő fő tótípusokat ismertük meg:
1. A tó bázisát adó vízzáró karbonátiszap közvetlenül a kevésbé vízzáró 

löszre települ.
2. A karbonátiszap és a lösz között jó vízáteresztő futóhomok közbetelepülés 

van jelen.
3. A karbonátiszap felett tőzeg jelentkezik (Molnár B.—Szónoky M. 1974, 

Molnár B.—Iványosi Szabó A.—Fényes J. 1979).
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//
4. Az uralkodólag eolikus környezetben a tófenék alatt folyóvízi rétegek 

találhatók (Molnár B.—Iványosi Szabó A.—Fényes J. 1979).
Az eddigiekben az volt a gyakorlat, hogy tavasszal a tavak környékén lévő 

tanyák gazdái a vizet a tó környéki legelő és semlyék mihamarabbi legelőként való 
hasznosítása érdekében igyekeztek gyorsan levezetni. Ezt úgy oldották meg, hogy 
a "lefolyásnál" sokszor csak egy-két ásónyomnyi keskeny és rövid árkot készítet
tek, és ezen keresztül engedték le a vizet. Ezt a vízelvezetést a jövőben min
denképpen ajánlatos lenne megszüntetni.
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A TALAJ ÉS RÉTEGVIZEK 
KAPCSOLATAINAK GEOLÓGIAI ALAPJAI 

A DUNA—TISZA KÖZÉN

Neppel Ferenc

Az elméleti hidrológiában a horizontális és a vertikális "K" tényező (vízát- 
eresztő-képességi tényező) között egy, maximálisan két nagyságrend különbséggel 
számolnak. A Duna—Tisza közére vonatkozó modellszámítások az egységesnek 
tekintett negyedkori rétegek esetében is, csak akkor vezettek valós eredményekhez, 
ha ez a különbség legalább három, vagy négy nagyságrend. Ez ellentmondásosnak 
látszik, hiszen kb. ilyen nagyságrendű az eltérés a sűrűn változó felsőpannóniai 
rétegek esetében is, ahol határozott vízzáró rétegeket találunk a vízvezető rétegek 
között. A tapasztalati értékek magyarázatához újra kell értékelni a terület geológiai 
kialakulásával kapcsolatos ismereteinket.

A Duna—Tisza közi terület geológiai fejlődéstörténete többek között Sümeghy 
J. (1953); Miháltz I. (1953); Erdélyi M. (1955); Rónai A. (1985); Urbancsek J. 
(1971) és Molnár B.'(1961, 1965, 1973), valamint Pécsi M. (1965) és Mike K. 
(1971, 1979) geológiai munkái alapján fő vonalaiban tisztázottnak tekinthető.

Ez a térség túlnyomóan vízáteresztő hordalékokból épült fel. Benne nagy 
mennyiségű víz halmozódott fel, amelynek felszínközeli legfelső szintjét 
talajvíznek nevezzük. Tekintettel arra, hogy a talajvizet tartalmazó rétegek szer
vesen kapcsolódnak az alattuk lévő rétegekhez, hiszen genetikailag azonosak, a 
talajvizeket és az ajattuk található sekélymélységi vizeket nem különíthetjük el 
egymástól. A negyedkori rétegek teljes vízkészlete hidraulikailag egységes 
víztározót alkot.

A Duna—Tisza köz talajvizének kapcsolatait vizsgálva Rónai A. ( i985) 
meghatározásából kell kiindulni: "Alföldi viszonylatban ... a talajvíz... a felszín 
alatt található első vízréteg, amely főleg a felszínről beszivárgó csapadékvízből 
táplálódik, de nem szükségszerűen helyi csapadékból, vagy nem kizálólag onnan. 
Általában szabad tükrű, de nem mindenütt..." Rónai A. külön kiemeli, hogy a hát
sági területeken a talajvíz nem igazi vízzáró rétegek fölött gyűlik meg, hanem 
iszapös-löszös-agyagos rétegek fölött.

• A negyedkori rétegek esetében tehát a Duna—Tisza közén a talajvíz túlnyomó 
részt nem azért halmozódik tél a talajvíztartó rétegben, mert az alulról vízzáró

Neppel Ferenc ny. geológus, Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest.
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réteggel van elzárva, amely megakadályozza a víz továbbjutását, hanem azért, 
mert a talajvíztartó rétegek alatti rétegek teljesen telítve vannak vízzel. A_talajvíz
tartó réteg csak annyiban különül el az alatta elhelyezkedő víztartóktól, hogy 
benne a felszíni hatásokkal (beszivárgás, evapotranspiráció, oldalirányú áramlások, 
stb.) indukált folyamatok viszonylag gyorsak. A sekély mélységi vizet természetes 
állapotban csak a talajvízen keresztül érheti felszíni hatás. Belső áramlási viszo
nyait a befogadó kőzet szemeseösszetétele és az egész medence általános mélységi 
áramlási viszonyai határozzák meg. Mivel a Duna—Tisza közén a két vízfajta 
között határozott választófelület nincsen, meg kell vizsgálni azt, hogy a terület 
geológiai felépítése milyen lehetőséget nyújt a vizek szivárgásához.

E vizsgálat során mint legjobban feltárt és ismert területtől, a Duna legfiata
labb hordalékkúpjának viszonyaiból kell kiindulni.

A folyó a Sárközi-rög süllyedésének időszakában a mai Dunavölgyi-főcsatorna 
térségében erőteljesen bevágódott és pár km széles völgyet alakított ki. A folyó 
által szállított hordalék teljes egészében a süllyedők területén rakódott le. A mel
lékágak oldalazó eróziója szélesíteni kezdte a völgyet, majd a főág is kanyarogni 
és nyugat felé vándorolni kezdett. A kialakult völgysík 10-15 méteres vastagságú 
rétege folyamatosan átdolgozod ott. Az oldalazó erózió által, bonyolult rétegviszo
nyok alakultak ki. A hordalékok pásztás-fonatos szövedéke alkotja a hordalék
kúpok és a völgykitöltések anyagát. Az ilyen anyagban a vízáramlások is igen 
bonyolultak. Végső soron az'agyagpászták kivételével az egész összlet vízáteresz
tő. A nyomáshullámok terjedésének jelentősebb akadálya nincsen. Egy-egy terület
re vonatkozóan azonban a horizontális, de különösen a vertikális vízáteresztőképes
ség nagyságrendekkel kisebb, mint amit a terület egyes pontjain lemélyített fúrások 
szemcseösszetételéből, vagy a kutak szivattyúzási és visszatöltődési adataiból 
számítani lehet. Az ilyen adatok csak a konkrét és tulajdonképpen ismeretlen 
térbeli dimenziójú réteg tulajdonságaira adnak felvilágosítást. Miután a kutakat az 
adott hely legjobb vízadó rétegeire telepítik, a terület átlagos szivárgási viszonyai 
nehezen deríthetők fel a kútadatok alapján. A Duna—Tisza közi homokhátság 
viszonylatában mindezek a meggondolások fokozatosan érvényesek.

A jelenlegi Duna-völgy hordalékkúpja az utolsó 12-15.000 év alatt alakult ki. 
A pleisztocén második felében a Duna egész völgye ide-oda vándorolt a mai hátság 
területén. A föltárások alapján legalább öt egykori Duna-völgy vonal következ
tethető ki, de valószínű, hogy újabb, finomabb geológiai módszerekkel még több 
ilyen völgyet lehetne kimutatni.

Ahogyan a fúrási anyagokból következtetni lehet, egy-egy hajdan volt Du
na-völgy a maihoz hasonlóan 10-30 km széles sáv volt. A hátság többi területén a 
maihoz hasonló, folyó nélküli viszonyok uralkodtak, eolikus felszínalakítással. 
Futóhomok eredetű, koptatott, egyenletes szemnagyságú réteget már a folyóvízi 
rétegek közé települten is találunk a hátság területén, de uralkodóvá csak a terület 
megemelkedése és a Duna-meder elvándorlása után vált. Ugyanez vonatkozik a 
löszös lerakódásokra is. A Duna—Tisza köz talajvizét túlnyomórészt ezekben az 
eolikus üledékekben találjuk.
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Ami az eolikus üledékek szivárgási viszonyait illeti, a legtöbb tényező az, 
hogy mind finomszemcsés. Vízvezető képességük nem túl jelentős. A tutóhomok 
dombokban is pl. a talajvízszint következetesen a felszín alatt 2-3 m mélységben 
alakul ki. s csak igen meredek lejtőjű buckák alatt található 4-6 méteren. Rónai A. 
is több helyen felhívja erre a tényre a figyelmet, a szemcsenagysággal magyarázza, 
hogy a hátságon a talajvíz túlnyomórészt 2 m körüli felszín alatti mélységben 
helyezkedik el. A lösz függőlegesen (a beszivárgás szempontjából) nyitott, ol
dalirányban azonban nagyon gyenge vízvezető-képességű. Az eolikus képződ
mények általában lepelszerűek. bennük egyenletesebb áramlási viszonyok alakul
nak ki, mint a folyóvízi üledékekben.

Tanulságként megállapítható, hogy aJhátság.negyedkori rétegeinek vize egybe
függ, ezért minden természetes vagy mesterséges változás a terület egészére kihat, 
legfeljebb a bonyolult áramlási viszonyok következtében időbeli és területi késlel
tetés valószínűsíthető.

A Duna—Tisza közének további vizsgálata szempontjából értékelnünk kell a 
hidrológiai számítások alapadatait jelenleg szolgáltató hidrogeológiai feldol
gozásokat. Sajnálattal kell megállapítani, hogy túlnyomó részük erősen elavult. A 
hidrogeológiai szelvények majdnem mindegyikén mechanikus szemlélet uralkodik. 
Az egyforma szemszerkezetű rétegeket igen nagy távolságba, sok kilométeren 
keresztül kapcsolják össze. Szükség lenne egy új szemléletű hidrogeológiai feldol
gozásra, amely az akkumulációs folyamatok és a földtörténeti események tükrében 
újraértékeli a területről rendelkezésre álló fúrásadatokat. Rónai A. új geológiai 
szemlélete és eredményei alapján, fel kellene dolgozni az egész hidrogeológiai 
anyagot, amely Urbancsek J. nagyszabású munkájának köszönhetően a Vízföldtani 
Adattár formájában a szakemberek rendelkezésére áll.

Az átértékelő munkát három ütemben kellene elvégezni.
Első lépésként a földtani pillérfúrások adatainak vízföldtani újraértékelése 

lenne a feladat, beleértve a fúrások néhány kilométeres környezetében található 
összes (vízkutató, ipari, bányászati, stb.) fúrás adatait is. így gyakorlatilag 5-10 
négyzetkilométeres mintaterületek alakíthatók ki. Az értékelésnél hangsúlyt kell, 
hogy kapjon a részletes földtani korbeosztás megállapítása, valamint az akkumulá
ciós folyamatok szerinti rétegelválasztás. Második lépésként - a mintaterületek 
tanulságai alapján - ki kell terjeszteni a kutatást a Duna—Tisza köz egész területé
re a Vízföldtani Adattár, valamint a bányászati és ipari adatok felhasználásával. 
Harmadik lépésben lehetne az új összefoglalást elkészíteni, amely a mainál pon
tosabb hidrogeológiai paraméterek felhasználását tenné lehetővé a hidrológiai 
számításoknál.

A jól megalapozott hidrológiai számításokra pedig égetően szükség van ezen 
a területen, ahol a negatív éghajlati hatásokat negatívan ható emberi beavatkozások 
tetézik annyira, hogy megalapozott számításokon alapuló pozitívan ható beavat
kozások nélkül a Duna—Tisza köze rövid időn belül egészen elsivatagosodhat. Ez 
pedig országos katasztrófa lenne.
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TALAJVÍZSZINT-SÜLLYEDÉSEK 
A DUNA—TISZA KÖZÉN

Major P á í

1. ELŐZMÉNYEK

A VITUKI Talajvízhidrológiai Osztályán az 1960-as évektől kezdődően har 
vönként "Talajvízállás Tájékoztató Térképek" készültek. Ezeken az 1970-es évek 
elején a Duna—Tisza közén egy nagy kiterjedésű, azóta folyamatos talajvízcsök- 
kenést kísérhettünk figyelemmel, olyat, amely eltért az addigi megfigyelésektől.

, A talajvízszint-süllyedés maximális értékei 1990-re már a 3 métert is meg
haladták. A süllyedések területi eloszlása a Duna—Tisza közének látszólag egy 
geológiai szerkezethez igazodó területét jelölték ki; az ettől eltérő területeken ezek 
a jellegzetes és jelentékeny talajvízszint-süllyedések nem tapasztalhatók. Megál
lapítható, hogy a hatásaiban jelentős, ilyen mértékű talajvízszint-süllyedés az 
országban csak itt, a Duna—Tisza közén fordult elő.

A jelenség mostani tárgyalása során két kérdéssel foglalkozom.
Először röviden ismertetem a VITUKI-nak a síkvidéki erdők talajvízszintre 

gyakorolt hatásáról a Komlósi Imre kísérleti telepen végzett vizsgálatai ered
ményeit. A második kérdés tárgyalása során a VITUKI-ban tett megállapítások 
alapján vázolom a süllyedések feltételezhető okait, és egy módosított vízháztartási 
vizsgálattal igyekszem kimutatni az egyes hatótényezők süllyedést előidéző hatását.

2. SÍKVIDÉKI ERDŐ HATÁSA A KÖRNYEZET TALAJVÍZJÁRÁSÁRA
<•

A síkvidéki erdők főbb hatásai az alábbiak szerint foglalhatók össze:
v- növeli az adott területen a talajvízből történő evapotranspirációt, és ezzel 

V együtt növekszik a terület tényleges párolgása is,
- csökkenti a tényleges beszivárgást, azaz a talajvizet elérő beszivárgás ér- 
, tékát, elsősorban az intercepciós jelenségek útján,

- a fenti két hatás eredményeképpen a síkvidéki kisebb kiterjedésű erdőte
rület alatt és közvetlen környezetében az erdő hatására talajvízszint-sül-

. byedés áll elő,

Major Pál ny. tudományos osztályvezető. Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, 
Budapest.
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- az erdőjjűrűsége-és az erdő életkora lényeges befolyást gyakorol a fenti
ekben vázolt hatásokra.

Az erdők talajvízszint-süllyesztő hatását irodalmi adatokkal is alátámaszthatjuk 
(Schoeller 1962). A hatások számszerű kimutatásához a VITUKI Komlósi Imre 
kísérleti telepén, az ún. kútcsoportos módszerrel számítottuk a talajvízháztaftási 
paramétereket, elsősorban a talajvízből történő párolgást (Е„) és a tényleges be
szivárgást (В„). A síkvidéki erdő hatását az 1960-1970 közötti időszak adataival 
igyekszem megvilágítani.

Az 1. táblázatban feltüntettem az évenként meghatározott B* és E* értékeket, 
egy 100x100 méteres, egy 500x500 méteres, egy háromszög alakú és egy szabály
talan négyszög alakú területre. Ebben a sorrendben az egyes területeken csökken 
az erdő területe, s egyben növekszik a tisztások területe. A táblázatban az egyes 
évek évi csapadékösszegét is feltüntettem.

1. táblázat. A tényleges beszivárgás (Btv), a talajvízpárolgás (Etv) és a csapadék éves 
értékei (mm-ben) a Komlósi Imre telep különböző erdősültségű kísérleti területein

Év 100x100 m 500x500 m Háromszög Szabálytalan
négyszög Csapadék

1960 Btv 132 108 150 192 562
E* 219 187 114 105

1961 В„ 188 196 346 177 421
E* 319 250 139 40

1962 Btv 88 112 236 260 478
Etv 303 196 27 22

1963 Btv 148 183 319 347 616
Etv 287 195 19 18

1964 Btv ■ 66 103 307 352 669
Elv 242 146 13 16

1965 Btv 131 191 450 559 652
Etv 199 145 15 0

1966 B,v 261 313 532 604 844
Etv 264 230 43 30

1967 Btv 153 231 472 611 618
Fi-»tv 346 286 37 14

1968 Btv 35 30 212 306 384
Ew 384 225 32 16

1969 Blv 137 188 191 346 593
E,v 365 219 60 36

1970 B[v 191 292 386 386 690
E,v 330 255 89 62
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A táblázat adataiból látható, hogy az erdősültség csökkenésével csökken a 
talajvízből történő-párglgás-érjéke és növekszik a beszivárgásé. Ez egyértelműen az 
erdő beszivárgást csökkentő és párolgást növelő hatását mutatja.

Vízháztartási számításokkal a tényleges beszivárgás és a talajvízből történő 
párolgás ismeretében számítható a tényleges területei párolgás értéke, ami a vizs
gált. 100x100 és 500x500 méteres területünk esetében általában meghaladta az évi 
csapadék értékét. Ez a látszólagos ellentmondás csak úgy oldható fel, ha feltételez
zük, hogy a párolgáshoz hiányzó csapadék oldalirányú szivárgással pótlódik, amit 
az erdő a talajvízszint süllyesztésével állít elő. A Komlósi telepi erdők és környe
zete talajvízszint-vonalai 1970 decemberében azt mutatják, hogy az eredetileg 
hátsági talajvíz-környezet módosul az erdő szivattyúzásának hatására. A telep 
környéki geológiai adottságok ismeretében a beáramlás mennyisége az erdő terüle
tére mintegy évi 90-110 mm-re becsülhető. Az erdőre hullott csapadék szinte teljes 
egészében elpárolog, mert a terület lefolyástalanná vált, és az - itt nem részletezett 
vizsgálatok szerint - ezen a területen nincs, vagy csak elhanyagolható mértékű a 
talajvízből történő függőleges leáramlás. Csak érintőlegesen említem meg, hogy az 
üzemi vizsgálatok alapján a lombos erdő évi intercepciója meghaladja a 20 %-ot, 
a tűlevelű erdőé pedig megközelíti a 40 %-ot.

A Komlósi Imre talajvízkísérleti területen, illetve a kömpöci kísérleti területen 
kútcsoportos vizsgálatokkal meghatározott értékekből arra a következtetésre jutha
tunk, hogy az erdőn kívüli területek tényleges párolgását jó közelítéssel Tűre 
összefüggése alapján számíthatjuk, aki szerint a tényleges évi evapotranspiráció E 
(mm), az évi mm-ben kifejezett CS csapadék és a T (C°) évi átlagos középhőmér
séklet függvényében (1):

* tp=
CS

0 ,9  + CSj
K2

ahol К = 300 + 25T + 0,05T3.

A vizsgálatok során úgy értékeltük, hogy a Duna—Tisza közi viszonyokra, 
vagyis az általában homokos fedőrétegű területekre jó eredménnyel alkalmazhatjuk 
az (1) összefüggést az alábbi módosítás szerint.

Erdős területekre (2):

E e
tp =a-E т

tp

ahol az "a" értéke a 100x100 méteres vizsgálati területre 1,8, míg az 500x500 
méteresre 1,62.
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Az erdőn kívüli területre az 1970 előtti talajvízszint-süllyedés nélküli esetek
ben a=  1,13.

Itt kell megjegyezni, hogy az erdőn kívüli területek esetében a talajvíz szint
jének csökkenésével csökken a talajvízből történő párolgás, míg a tényleges be
szivárgás évi összege lényegében változatlan. Ezeket a változásokat korábbi vizs
gálataim alapján a függőleges vízforgalom, ún. mélységfüggvényeivel vehetjük 
figyelembe (Major, 1979). Ugyanakkor újabb VITUKI-vizsgálatok arra az ered
ményre vezettek, hogy erdős területeken a talajvízszint süllyedése nem idéz elő 
lényeges talajvízből történő párolgás csökkenést, mert valószínűleg az erdő gyö
kérzete képes a süllyedő talajvizet követni (VITUKI 1986).

Ugyancsak a kútcsoportos vizsgálati eredmények általánosításával határozhat
juk meg vizsgált Duna—Tisza közi területeinken a tényleges beszivárgás empirikus 
összefüggését erdős területre (3):

' В ^ = -0 ,00033 CS2 +  0,88 CS - 258,33

Az erdőn kívüli területeken a tényleges beszivárgás értéke 4/3-szorosa az erdő 
területén történő beszivárgásnak.

3. A DUNA—TISZA KÖZI TALAJVÍZSZINT-SÜLLYEDÉSEK VIZSGÁLATA

A térség földrajzi, hidrogeológiai, meteorológiai és hidrológiai adottságait 
vizsgálva az alábbi következtetések állapíthatók meg a tapasztalt talajvízszint-süly- 
lyedéssel kapcsolatban:

- a Duna— Tisza közének meghatározott területein országosan egyedülálló, 
nagymértékű talajvízállás-süllyedés állt elő,

- a süllyedések lényegében az 1970-es évek elején kezdődtek, 1971-1975 
közötti időszakban kisebb, majd utána nagyobb intenzitással folytatódtak,

- az 1971-1975-ös periódustól kezdve a csapadék évi összegei kezdetben 
kisebb, később nagyobb mértékben csökkentek, a 70 éves átlaghoz vi
szonyított csapadékhiány az 1971-1985 közötti 15 év alatt egyes helyeken 
meghaladta az 1000 mm-t is,

- az erdőterületek növekedése természetszerűleg növelte a tényleges párolgás 
értékeit (feltűnő az erdők és a legnagyobb talajvízszint-süllyedés terü
leteinek jó egyezése),

- a rétegvizeket érintő ivóvízkitermelés folyamatos, nagymértékű süllyedést
idézett elő a rétegvizek nyomásszintjében, a depresszió területe nyilván 
igazodik a jó vízvezetőképességű és nagy vastagságú rétegek területéhez, 
amelyeknek elterjedése feltűnő egyezést mutat a talajvízsüllyedések terüle
tével, •

- a Solti-síkságon, ahol a fenti három talajvízszint-süllyesztő hatás, közül 
csak a meteorológiai hatások érvényesülhettek, hiszen itt erdő alig van, a
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durvaszemcsés talajvíztartó rétegeket alul általában közel vízzáró rétegek 
zárják le (Schmidt E.R. 1961),. nem tapasztalható jelentős süllyedés, te
hát önmagában az aszályos időszak még nem lehetett oka a talajvízszint- 
süllyedésnek,

- a Duna— Tisza közén tapasztalt nagyobb mértékű talajvízszint-süllyedések 
a meteorológiai helyzet, az erdő és a rétegvizekből történő nagymértékű 
vízkitermelés együttesen jelentkező hatásaira alakultak ki,

- lehetségesnek tartjuk, de egyelőre számításokkal nem tudjuk bizonyítani,
hogy ma már külső beavatkozás nélkül, csupán a meteorológiai viszo
nyok kedvezőbb alakulásával, önmaguktól nem állnak vissza az 1970-es 
évek előtti talajvízszintek. .

4. VÍZHÁZTARTÁSI VIZSGÁLATOK .

A talajvízháztartási elemek más-más módszerrel és megbízhatósággal számít
hatók, és az egyes elemek nagyságrendje is eltér. így az alábbi vízháztartási számí
tások elsősorban azt a célt szolgálják, hogy beépítve a vízháztartási egyenletekbe a 
meteorológiai hatásokat és az erdők növekedésének növekvő evapotraspirációs ér
tékeit, meghatározzuk a talajvízből a mélységi vízrétegek felé történő utánpótlődás 
mértékét, és ezt összehasonlítjuk a rétegvízkitermelés matematikai modellezése 
útján nyert eredményekkel. Ez utóbbiak azt mutatják, hogy a talajvízből történő 
utánpótlődás évente kb. 15 mm. Ha tehát vízháztartási számításaink is ilyen nagy
ságrendű talajvíz-leáramlást határoznak meg, akkor azt mondhatjuk, hogy feltehe
tőleg minden lényeges hatótényezőt figyelembe vettünk, és a talajvízháztartás ele
meit nagyságrendileg jól becsültük meg.

Vizsgált területünk a Dunavölgyi-főcsatorna és a Tisza között fekszik, északon 
a Tápió és - Budapest alatt - egy önkényesen választott vonal, míg délen az ország
határ határolja. Ezt a területet két részre osztottuk az Orgovány—Bugac—Kiskun
félegyháza közelében megrajzolható talajvízáramlási vonalakkal. Az I. jelű az 
északi, а II. jelű a déli terület.

A vízháztartási egyenlet felírásakor az egyes tényezőket mm-ben fejezzük ki. 
Jelöléseink az alábbiak:

Cs - csapadék,
Etp - a tényleges evapotranspiráció,
Ew ■ - az E(p-nek a talajvízből származó része,
Blv - a tényleges, a talajvizet elérő beszivárgás,
L - a területről történő elfolyás,
M - a mélységi vizek felé történő leszivárgás,
aV - a t idő alatt bekövetkezett talajvízkészlet változás.

21



Eleve feltételezzük tehát, hogy - a vizsgált ötéves időszakokban - a nedves
ségtározódás elhanyagolható, nincs talajvíz-hozzáfolyás, hiszen a Dunávölgyi-fő- 
csatorna leszívja a hátság felől érkező vizeket és átlagosan ez jellemzi a Tiszát is, 
az áramvonal-határokon keresztül pedig nincs átszivárgás. A mélységi vizekből 
történő feláramlást éppen a vízkitermelés következtében előálló nyomásszint-csök- 
kenések miatt elhanyagolhatjuk. A talajvízből történő vízkitermelést és a felszínen 
történő tározódást is elhanyagolhatónak tartjuk.

A vízháztartási egyenlet a talaj felszínével határolt talajhasábra (4):

Cs + iV  = Ejp + M + L 

A talajvízszinttel határolt talajhasábra pedig (5):

. B№ + aV = E* + M .+  L

A (4)-ből és az (5)-ből kifejezve (M + L)-t azt kapjuk, hogy (6):

E* = В№ + Ец, - Cs

A (6) egyenlet módot nyújtott arra, hogy a meteorológiai adatok ismeretében, 
illetve azok változásának függvényében megbecsüljük a talajvízből történő évi pá
rolgás mennyiségét.

A vízháztartási tényezők ismeretében elsősorban a talajvízből a mélységi víz
termelés számára leszivárgó utánpótlás mennyiségét (M), illetve annak változását 
kívántuk megbecsülni. Az (5)-ből (7):

M = B* + a V - E* - L

Tekintettel, hogy az előzőekben tett megállapítások szerint a regionális talaj- 
vízfelszín-süllyedések valamikor a 70-es évek elején kezdődhettek, így a vízháztar
tási vizsgálatot két időszakra, az 1976-1980-as és az 1981-1985-ös évekre végeztük 
el. Nem részletezve a számításokat, csupán a következőket említem meg:

- a csapadék és a hőmérséklet értékeinek meghatározásánál a következő 
meteorológiai állomások adatait vettem figyelembe: Monor, Cegléd, Kecs
kemét, Baja, Kiskunfélegyháza, Kistelek,

- az I.jelű terület 5 150 km2 kiterjedésű, amelyen 1976-1980 között 773 
km2, 1981-1985 között 876 km2 erdővel számoltunk, míg az 5 496 km2-es 
II.területen 823 km2, illetve 933 km2 erdővel,

- a talajvízkészlet-változást a vizsgált időintervallumokra (1971-1975, 
1976-1980 és 1981-1985) szerkesztett süllyedések izovonalas ábrázolásából 
számítottuk, meghatározva a terület talajvízállás észlelései alapján a talaj
víztartó rétegek szabad hézagtérfogatát (átlagosan n̂  = 0,18).
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- a függőleges vízforgalmat (párolgás, beszivárgás, intercepció) és ezek 
mélységgel történő változását a VITUKI kutatási eredményei alapján szá
mítottam,

- a felszínalatti lefolyás értékét a Dunavölgyi-főcsatorna felé szivár
gásszámítással, míg a Tisza felé az 1970-es években végzett triciumtar- 
talom-elemzésen alapuló vizsgálatokkal (Deák, 1975) határoztam meg, az 
intervallumok között nem téve különbséget.

A 2. táblázatban összefoglaltam a vízháztartási elemek számított értékeit. A 
táblázat adatai között zárójelben szerepelnek azok az értékek, amelyeknek számí
tása során az erdő párolgását az előzőek alapján 1,80-as szorzóval vettem figye
lembe. Nem lehetett felmérni a Duna—Tisza közi erdők állapotát, de az a meg
győződésem, hogy a reálisabb értéknek valahol a két számított érték között kell 
lenni. A táblázatból kitűnik, hogy nagyságrendileg a számított "M" értékek meg
egyeznek a rétegvízkitermelés matematikai modellszámítási eredményeivel.

A vízháztartási vizsgálat eredménye úgy értékelhető, hogy az igazolta azt a fe l
tevésünket, hogy a Duna— Tisza közén tapasztalható nagyobb mértékű talajvíz- 
szint-süllyedést a meteorológiai körülmények kedvezőtlen alakulása, az evapotrans- 
pirációt növelő vegetáció területei növekedése és a rétgvízkitermelés fokozódása 
együttesen idézte elő.

2. táblázat. Átlagos vízháztartási elemek (mm/év)

mm, C°
1976—1980 1981--1985

I. terület II. terület I. terület II. terület

CS 518 533 448 496
T C° 7,7 10,1 10,4 10,4

ETE tp 400 412 375 399

B etv 109 117 70 97
B \ v 145 156 93 129
B T,v 140 150 89 124

E '.p 648 (720) 667 (742) 608 (675) 646 (718)
Ek1 1  tp 452 466 388 413
Eei-« tv 239 (311) 251 (326) 230 (297) 247 (319)
EkL -  tv 79 89 33 46
ET-Lf (у 103 (113) 113 (124) 66 (78) 80 (92)

i V 2,8 3,8 10,3 14,2
L 23,7 23,6 ' 23,7 23,6
M 16,1 (6,1) 17,2 (6,2) 9,6 (-2,4) 34,6(22,6)
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5. JAVASLATOK

Javaslataink megtétele során figyelembe kell vennünk, hogy mind a Duna— 
Tisza közi ivóvízellátás, mind á mezőgazdasági termelés veszélyeztetve van.

Ha a vízháztartási tényezők számértékeit és azok időbeli változását vizsgáljuk, 
akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy mind az ivóvízellátás, mind a 
mezőgazdaság problémáinak megoldását jelentheti, ha növelni tudjuk a talajvízből 
a rétegvíz felé történő utánpótlódás mennyiségét, ha csökkenteni tudjuk a réteg
vízből történő ivóvízkitermelés mennyiségét, és ha a továbbiakban nem növeljük 
számottevő mértékben a nagyobb mértékű evapotranspirációt előidéző végetációs 
területeinket. Az a gondolat alakulhat ki bennünk, hogy a Dunából származó és a 
Duna—Tisza közére juttatott vízpótlás, illetve talajvízdúsítás, megoldást jelenthet 
az ivóvíz pótlására, esetleg felszíni vízkitermeléssel, növelheti a talajvízkészletet 
és nem utolsó sorban öntözővizet biztosíthat a Duna—Tisza közén a mezőgazdasá
gi termelés biztonságának javítása érdekében.

Ezekkel a vízpótlási kérdésekkel megítélésem szerint akkor is foglalkozni 
kellene, ha a vázolt talajvízszint-süllyesztési jelenségek okaként egyedül csak az 
aszályos időjárást tehetnénk felelőssé, ugyanis ilyen hosszú idejű, kedvezőtlen 
hatások csökkentése, illetve megszüntetése mindenképpen kívánatos.

Feltétlenül szükségesnek kell tartanunk, hogy megbízhatóbb és részletesebb 
vizsgálati eredményekkel megbízhatóbb módon tudjuk eldönteni a talajvízszint- 
süllyedést előidéző egyes hatások súlyát a süllyedés alakulásában. Ehhez megíté
lésem szerint az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges:

- össze kell gyűjteni és fel kell dolgozni a vizsgált területre vonatkozó 
összes csapadék és más szükséges meteorológiai tényező adatait,

- vizsgálatokat kell végezni különböző korú és sűrűségű erdők és gyümöl
csösök talajvízre gyakorolt hatásáról,

- össze kell gyűjtenünk az erdők és gyümölcsösök területének térbeli és idő
beli alakulására vonatkozó megbízható adatokat,

- részletesebb területi bontásban újra el kell végezni a vízháztartási 
vizsgálatokat, kiterjesztve azokat az esetlegesen szóbajöhető mesterséges 
vízpótlás területi eloszlási értékeinek meghatározására is,

- adatokat szükséges gyűjteni a különböző talajadottságú területeken, a 
különböző mélységű gyökérzónák nedvességellátottságáról.
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A RÉTEGVÍZKÉSZLETEK 
ÉS A NYOMÁSSZINTEK VÁLTOZÁSA 

A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁGON 
ÉS AZOK KIHATÁSAI 

A TALAJVÍZSZINTEKRE

Liebe P á t

1. BEVEZETÉS

A Duna—Tisza közén tapasztalt talajvízszint-süllyedések oka a rétegvízter
melés hatására megnövekedett talajvízből történő leszivárgás is lehet (Major 
P.—Neppel F. 1986). A talajvíz és a rétegvizek közötti hidraulikai kapcsolat 
lehetőségét már számos kutató felvetette. A legátfogóbb vizsgálat Erdélyi M. 
(1979) nevéhez fűződik, aki a Duna—Tisza közének homokhátságait az Alföld 
negyedkori és pleisztocén rétegösszletében kimutatható természetes regionális 
áramlási rendszer egyik tápterületeként jelöli meg. A talajvíz és a rétegvizek kö
zötti hidraulikai kapcsolatot a vízművek depressziós terének elemzésével Liebe P. 
és Székely .F. (1980) igazolták, s erre alapozva az Országos Vízgazdálkodási Ke
retterv (OVH 1984) a VITUKI munkái (Liebe P. 1981) nyomán 24-54 mm/év 
talajvízből történő természetes beszivárgással számolt, a kitermelhető készletet 
pedig mintegy 1,5 millió m3/d-re becsülte.

Az újabb vizsgálatok tükrében a fenti értékek túl nagynak bizonyultak. A 
talajvíztartó terhelhetőségét az OVK a terület nagy részén 36,5-73 mm/év-nek 
veszi fel. Az utóbbi évek aszályos időjárása viszont olyan helyzetet alakított ki, 
hogy a talajvizek terhelhetősége egyes helyeken gyakorlatilag zérussá vált.

2. A DUNA—TISZA KÖZE RÉTEGVÍZADÓ ÖSSZLETÉNEK VÁZLATOS
VÍZFÖLDTANI KÉPE

A vizsgált terület víztartó-vízvezető, homokos-agyagos képződményei a fel
színtől az alsó-felső pannon határig hidrodinamikailag összefüggő összletet alkot-

Liebe Pál igazgató. Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Hidrológiai Intézete, 
Budapest.
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nak, amelyen üdül a felsőpleisztocén és a levantei rétegösszletek viszonylag gyen
ge vízadók, de folytonossági hiányaik lehetővé teszik rajtuk keresztül a vertikális 
vízmozgást. A legjobb vízadó az alsópleisztocén durvatörmelékes összlet, amely a 
Vecsés—Tiszakécske—Hódmezővásárhely vonaltól nyugatra kiemelkedően jó víza- 
doképességű dunai eredetű törmelékes, üledékes összíetet képez, s 700 m vastag
ságot is elér.. A felsőpannon összlet a terület keleti részén jó hévízadó homok-ho
mokkő rétegeket tartalmaz, s fekvése 2 kilométernél nagyobb mélységet ér el. A 
rétegösszlet kelet felé lejt és vastagszik.

Természetes állapotban a Duna—Tisza közi homokhátság déli és északi.részén 
a talajvízszint 5-10 méterrel magasabb volt, mint a rétegvízszint, s a talajvíz-tartó 
alatti féligáteresztő rétegeken keresztül a mélység felé történő elszivárgást biztosí
tott. Az OVK-ban jelzett 40 mm/év körüli átlag az újabb vizsgálatok alapján túl
becsült, reális értéknek 20-30 mm/év tekinthető, ami kb. 6000 km2-en 440-660 
ezer nrVd vízmennyiséget jelent.

A'beszivárgó vízmennyiség kisebbik hányada a Duna; nagyobbik hányada a 
Tisza felé árámlik a negyedkori és pliocén homokos rétegekben egyre mélyebbre 
kényszerülve; majd "a mélyfekvésű, pozitív nyomásgradiensű területeken felfelé 
szivárog. A le- és feláramlási területek közötti határon ez a természetes áramlás 
1-10 m/év tényleges szivárgási sebességnek felel meg, amit a tízezer éves nagyság- 
rendű - C 14 módszerrel meghatározott - vízkorok alátámasztanak. •

3. RÉTEGVÍZTERMELÉS

A Duna—Tisza közén mélyített tízezer körüli mélyfúrású kútból az 1980-as 
évek végén - a hévízzel együtt - naponta mintegyTéCmillió m3 rétegvizet termeltek 
ki. A vízügyi igazgatóságok felmérése szerint a rétegvíztermelés - hévíztermelés 
nélkül - a területen 1989-ben 340 ezer m3/d volt, időben az alábbiak szerint ala
kult:

Év ezer m3/d

1961 63
1965 88
1970 138
1975 200
Í980 273-
1985 313
1989 340
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4. RÉTEGVÍZSZINT-CSÖKKENES

. A rétegvizek a teljes területen feszített tükrűeknek tekinthetők, így csak piezo- 
metrikus nyomásszintekről beszélhetünk. Regionális vízszintészlelő kúthálózat a 
területen nem épült ki teljes mértékben, de a MÁFI figyelőkútjai a hetvenes évek 
első felétől és a VITUKI által kifejlesztett hálózat a hetvenes évek végétől már 
tájékoztatást ad elsősorban a negyedkori ivóvíztároló összletben végbemenő-nyo- 
masvaltozasókrol. Az 1978-1987 közötti 10 éves időszakban 0,2-0,4 m/év vízszint, 
illetve, nyomáscsökkenés viszonylag általános, s az utóbbi öt évben a tápterület 
talajvízszintészlelő kútjaira (Kecskemét 834, Jánoshalma 913) is jellemző. Ezek 
egyenletes süllyedése egyébként azt mutatja, hogy az evapotranspiráció szerepe itt 
már minimális.

A rétegvízszintek éven belüli ingadozásait a közeli víztermelések befolyásol
ják, érdekes viszont pl. Kömpöcön a szabályos éves periodicitású vízjárást .mutató 
887. talajvízkút és a mélyebb kutak vízjárásának összefüggése, к mélység felé 
csökkenő amplitúdóval.

A teljes depresszió megállapítása igen nehéz, mert а у ízszintek már a század- 
forduló óta süllyednek a vízkivételek körzetében, s az eredeti állapotról alig van 
adat. A regionális depresszió a negyedkori fő vízadóban a Duna-völgyben 1 m, a 
homokhátságon 5 m, ,a Tisza-völgyben 10 m körüli; a vízművek lokális depresz- 
sziós tölcsérei természetesen ennél 2-5-ször nagyobb értékeket is mutatnak;

Lényegesen nagyobb a depresszió a felsőpannon hévízadó összletben, ahol a 
nyomáscsökkenés 2-3 m vízoszlopot is elér évente. *

A regionális depresszió hatására a feláramlási terület a Tiszától keletre jelen
téktelen méretűvé zsugorodott össze.

5. A RÉTEGVÍZTERMELÉS HATÁSAINAK MODELLEZÉSE

A VITUKI az Országos Vízföldtani Modell program keretében kidolgozta a 
terület numerikus számítógépi szimulációs modelljét (Davideszné D.K. 1989). Az 
alkalmazott vízföldtani modell 10 x 10 km-es rácshálózat és a rétegösszletek sze
rint felosztott kvázi-térbeli, többszintes, Székely F. által kidolgozott numerikus 
szimulációs HAED számítógépi modell, melynek egy-egy elemét a "T" (transz- 
misszibilitás), a "b” (vertikális átszivárgási együttható) és az "S" (tárolási tényező) 
paraméterek jellemzik. A "T" értéket karotázsvizsgálatokból és az egyes kutakban 
megállapított szivárgási tényezőkből számították, a "b" értéket az egyes összletek 
középmélységei közötti homokszázalék alapján a VITUKI útmutatója (1987) sze
rint, az "S" értékét a vízvezető rétegek vastagsága és a szakirodalomból ismert В 
rugalmas együttható alapján határozták meg.

A modellt zárt tárolóhatároknak megfelelő peremfeltételekkel alkalmazták. A 
péremi torzítások elkerülése érdekében viszont a Duna—Tisza közénél nagyobb
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területre terjesztették ki, így a modell által figyelembe vett víztermelés a 3. pont
ban foglaltaknál mintegy 40 %-kal nagyobb.

A modell által kapott depressziók a mértekkel közelítően egyeznek, de további 
finomításokra van szükség. Számunkra fontos eredmény az a vízhozam, amely a 
rétegvíztermelés hatására többTetterhejésként jelentkezik a talajvíztartóra nézve. 
Ennek értéke a modellterület átlagában 8-9 mm/év, ami azt is jelenti, hogy a 
kitermelt rétegvízkészlet több mint 90 %-ban talajvízből, vagy a talajvízbe történő 
felszivárgás megszüntetéséből táplálkozik. A Duna—Tisza közi homokhátság szű- 
kebb területén 5-35 mm/év közötti értékek jellemzőek.

A modell szerint az átszivárgás egy-két éven belül a pillanatnyi termelésnek 
megfelelően alakul, ezért a talajvíz terhelése időben néhány éves késéssel 
következik be. A terhelés jelentős részben 1965 és 1985 között fejlődött ki. A 
talajvízkutak 1970-1975-től kezdve mutatnak trendszerű vízszintsüllyedéseket.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

Az eddigi vizsgálatok szerint a rétegvíztermelés a Duna— Tisza közi homok
hátság talajvízére hatással van. A Tísza-völgyben létesített vízművek az eredetileg 
talajvízből le-, majd felfelé szivárgó 440-660 ezer m3/d vízhozamot "hasznosítot
ták", de a homokhátságon telepített kutak az utánpótlódást, s így a talajvizek ter
helését is megnövelték mintegy 50 %-kal. Az így kapott 660-990 ezer m3/d kész
letből a Duna—Tisza közi vizsgált területen kb. 500 ezer m3/d mennyiséget ter
melnek ki.

A talajvízből történő természetes utánpótlódás a talajvízháztartást nem borítot
ta fel, mivel egyensúlyban volt a rendszer. A tartós beszivárgáshiány és a többlet
leszívás azonban szükségszerűen felborította a vízháztartási egyensúlyt ott, ahol a ' 
talajvízszint az evapotranspiráció által befolyásolt zóna alsó határán volt.

Amennyiben a talajvízszint helyzete mindenütt stabilizálandó, a kitermelhető 
rétegvízkészlet csak a természetes állapotban utánpótlódó készlettel lehet egyenlő, 
s jelenleg kb. ennek határán vagyunk. A tartós beszivárgáshiány ilyen esetben is 
talajvízszint-süllyedéseket fog okozni.

A talajvíz helyzetének passzív stabilizálása azt is megkívánná, hogy a vízkivé
teleket a homokhátságtól minél távolabb vigyük. A rétegvíztermelés "befagyasz
tásánál" vagy "visszafejlesztésénél" gazdaságosabb - bár több milliárdos költségű - 
lehet a talajvíz vagy a rétegvíz dúsítása.

A kérdés pontos megválaszolásához a talajvízháztartás és a rétegvízforgalom 
további sokoldalú vizsgálatára van szükség.
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A DUNA—TISZA KÖZI 
RÉTEGVÍZSZINT-SÜLLYEDÉSEK

Davideszné Dömötör Katalin és Nagy András*

1. ELŐZMÉNYEK

Ismeretes az ország pleisztocén-felső ’ pannon-' rétegeinek a belőlük: történő 
intenzív rétegvíztermelés miatt bekövetkezett nyomáscsökkenése. Ez jellemző az 
egész Alföldre, de fokozottan mondható a Duna—Tisza közére, ahol a jelentős 
rétegvízszint-süllyédéshez talajvízsüllyedés is járul. Az eddigi vizsgálatok szerint a 
talajvízsziht süllyedésének több oka is van, melyek közül az egyik a rétegvízter- 
rriélés, mely utáhpótlódásáta talajvíz felöl kapja. Szükséges annak vizsgálata, hogy 
á rétegvizek nyomásváltozásai milyen mértékűek; - mennyiben vethetők össze a 
Víztermelés változásaival, illetve a terület különböző részein milyen eltérések 
vannak.

Rövid tanulmányunkban a változások tényeit közöljük területi és mélység 
szerinti megoszlásban. Az eredmények további értékelése a jövő feladata.

2. A VIZSGÁLT TERÜLET

Az általunk vizsgált terület felöleli a Duna—Tisza közének nagy részét.. Hatá
rait az EOV koordináták szerint jelöltük ki, de ez egyben jól közelít természetes 
határokat is, melyek nyugatról a Dunavölgyi-főcsatorna, keletről a Tisza, délről az 
országhatár, északról a gödöllői dombvidék. Ezen belül néhány kiemelt területen 
— melyek kijelöléséhez a rendelkezésre álló adatok, illetve a legnagyobb talajvíz- 
szint-süllyedési területek adták a szempontokat — vizsgáltuk a talajvízszint és a 
rétegvízszint változását, valamint a rétegvizekből történő víztermelés időbeni ala
kulását a szerint, hogy az adott helyen milyen hosszúságú adatsor állt rendelkezés
re.

A vizsgált helyek a következők voltak; Kecskemét és környéke, Kiskunhalas, 
Lakitelek, Kömpöc és Jánoshalma.

A helyi vízszintváltozások mellett vizsgáltuk a regionális változásokat is. A 
rétegvíztartók közel eredeti, 1960 előtti nyugalmi vízszintjének 1985-ig bekövet

*  Davideszné Dömötör Katalin hidrogeológus és Nagy András hidrogénlógus, Vízgaz
dálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest.
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kezett változását néztük két szintre, a tereptől számított 150-250 m, illetve a 250- 
350 m közötti szintekre.

A vizsgálatok adatforrásául a különböző észlelő hálózatnak az adott helyeken 
lévő kútjait használtuk fel, a rétegvizekre vonatkozóan pedig az országos rétegvíz
észlelő hálózat kútjait, valamint a MÁFI erre a területre eső észlelő kútjainak 
adatsorait. Á víztermelési adatokból azún. kötelező üzemi adatszolgáltatás adatait, 
valamint az Országos Vízföldtani Modell alapjául szolgáló termelési adatokat 
vettük figyelembe.

3. A VIZSGÁLATOK RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A vízszintváltozások görbéit áttekintve az alábbiak jegyezhetők meg az egyes 
részterületekre vonatkozóan:

Kecskemét térségében а II.vízmű területén lévő két észlelőkútban mindkét 
szintben gyakorlatilag azonos mértékű, 1980-tól a talajvízzel együtt mozgó süly- 
lyedés figyelhető meg, mely követi a víztermelés növekedését. A Lajosmizse felé 
lévő MÁFI kutakban a mélységtől függetlenül 1970-től kisebb mértékű, majd 
1980-tól erőteljes süllyedés (0,3 m/év) következett be, mely jól egyezik az ott lévő 
talajvízkutban mért süllyedéssel.

Lakitelek térségében kissé más a helyzet, mert az 1981-től 1985-ig mért talaj- 
vízszint-süllyedés után 1988-ig inkább emelkedés következett be, míg a rétegvizek
ben folyamatos süllyedés tapasztalható.

Kömpöcön 1980-tól a talajvízben és a felső rétegvízben alig van süiiyedés, 
míg a mélyebb rétegvízben az átlagosan jellemző mintegy 0,2 m/év süllyedés 
figyelhető meg. \

. Kiskunhalason a talajvízben viszonylag csekély mértékben észlelhető, a réteg
vízben a termelés növekedésének hatására határozottan megfigyelhető a süllyedés.

Jánoshalma térségében mind a talajvízben, mind a rétegvízben enyhe süllyedés 
következett be.

A regionális változásokat mutató térképek szerint rétegvízszint-süllyedés az 
egész területen bekövetkezett. A Kecskemét-térségi nagy süllyedés a helyi vízter
melés következménye. Azokon a területeken, ahol nem állt rendelkezésre elegendő 
adat, a bemutatott változás megbízhatósága nem megfelelő, ott további adatgyűj
tésre, értékelésre és elemzésre van szükség.
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A DUNA-TISZA KÖZI HÁTSÁG 
TELEPÜLÉSFEJLŐDÉSE 

ÉS HATÁSAI A VÍZHÁZTARTÁSRA

Dr. Csatári Bálint és Csordás László*

1.. BEVEZETŐ

Az emberi település színtere, kerete és eredménye is a teljes gazdasági-tár
sadalmi átalakulásnak. A lakó-, termelő- és pihenőhelyek térbeli rendszereként 
megjelenő településeknek a Duna—Tisza közi hátság - éppen sajátos természeti 
környezete és történelmi fejlődése révén - mindig meglehetősen egyedi színteret 
jelentett. Viszonylag későn és ritkán népesült be, a török pusztítás, a kun etnikum 
késő nomád gazdálkodása, a későbbi betelepítések, a szőlő- és gyümölcskultúra 
kiteljesedése, illetve az ezzel párhuzamosan zajló nagy tanyai kirajzás mind olyan, 
az Alföld más tájaitól, de a még két határoló folyó partközeli sávjaitól is eltérő 
gazdasági-társadalmi települési rendszert hozott létre, amely csak hosszú folyamat 
eredményeként alakult át a mai formára. így véleményünk szerint - bár tudjuk, 
hogy a településhálózat változásai viszonylag lassúak - az elmúlt négy évtizedben 

iimégis olyan alapvető módosulások, beavatkozások történtek, amelyeknek a kör
nyezeti-ökológiai hatásai akár súlyosak is lehetnek. Ezekről szólunk tézisszerűen 
.-ebben a rövid tanulmányban.

2. A TELEPÜLÉSI SZFÉRÁK ÁTALAKULÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN

A Duna—Tisza közi hátság településeinek természeti környezete viszonylag 
egységes volt. A ritka településhálózatú táj nagyméretű mezővárosai és óriásfalvai 
kivétel nélkül a térszínből ténylegesen kiemelkedő Kiskunsági homokhát peremét 
'ülték meg. A Lajosmizse—Izsák-—Soltvadkert—Kiskunhalas—Kiskunmajsa— Kis- 
kunfélegyháza-Kecskemét települések által határolt hatszög belsejében zárt telepü
lésék csak 1950 után alakultak ki. Addig a bérelt puszták rendszeréből, a korábbi 
kizárólag legeltető állattartással hasznosított területből, szórvány tanyákból, illetve 
a mezővárosokból-kiinduló, intenzív mezőgazdasággal hasznosított övezetekből álló 
tanyarendszer alakult ki és működött.

*  Dr. Csatári Bálint igazgató és Csordás László tud. munkatárs, MTA Regionális Kuta
tások Központja Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét. -
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Ez a,-településforma környezetbarát volt. Állattartása lehetővé tette a szerves- 
trágyg-utáiipótlást, a vegyes szőlő-gyümölcsös kertek megkötötték a futóhomokot. 
szerény volt a vízfogyasztásuk' is;'térben pedig mindez természetesen diszperz 
módon jelentkezett. A mezővárosok nagyobb népességkoncentrációját mintegy 
ellensúlyozta ez a szórványszerű települési forma, s a városok nagy területén is 
jellemző volt az erdők és a füves, pusztás részek szabálytalan váltakozása. Igen 
érdekes, hogy az 1945-ben végrehajtott földosztás után is több ezer tanya létesült 
a térségben. A tanyák, a telepített falvak és az urbanizációs szintjüket tekintve 
alacsony színvonalú városok jellemezték területünket negyven évvel ezelőtt. A 
települések gazdasági szférája azóta lényegesen elemeiben alakult át.

Témánk szempontjából elsődlegesen fontos a mezőgazdaság kollektivizálása. • 
amely nemcsak az üzemforma megváltozását hozta, hanem az egész korábbi tele
pülési és földhasználati rendszer gyökeres átalakulását is. A nagyüzemi táblásítá- 
sok. a nagy számban kialakított üzemi központok együtt jártak a korábbi tanya- 
rendszer felbomlásával, a népesség és a termelés térbeli koncentrációjával. Igen 
jelentős volt - részben a nagyüzemi szántóföldi termelés ellehetetlenülése miatt - az 
erdősítés is. amely feltehetően befolyásolhatta az egész terület természeti kör
nyezetének belső egyensúlyát. Ezt a folyamatot fölerősítette a szocialista.iparosítás 
két - a települések átalakulására és környezeti igénybevételére erősen ható - hul
láma, a városokba települő nagyipar, majd a falvakban megjelenő mezőgazdasági 
kiegészítő ipari tevékenységek, a melléküzemágak megjelenése. Ezek koncentrált 
vízfogyasztóként is számításba veendők. A települések szempontjából azonban az 
alapvető változást a harmadik, a műszaki infrastruktúrális' szférában lejátszódott 
koncentrációs folyamatok okozták.

Az 1950-55 között kijelölt tanyaközségek fokozatosan gyorsuló ütemben épül
tek ki. Számuk a vizsgált terület három megyéjében 47. Ez a változás több mint 
negyedmillió ember migrációját is jelentette a térség tanyás falvaiban. Rajtuk kívül 
mintegy százezer fő a városokban elindult tömeges lakásépítkezés révén lakótele
pekre költözött.

Általában rögzíthető tehát, hogy a vizsgált térség településeinek mindhárom 
szférája - a környezeti, a gazdálkodási és a műszaki infrastrukturális - olyan hatal
mas változásokon ment át az. elmúlt negyven év során, amely direkt vagy indirekt 
formában összefüggést mutathat a talajvízviszónyok krónikus változásaival.

3. A TÉRSÉG TELEPÜLÉSFEJLŐDÉSÉNEK KONKRÉT PROBLÉMÁI

• Az urbanizáció-általános folyamata, térben és időben szakaszosan zajlott le. 
koncentrációs és dekóncenfrációs hullámok követték egymást. Az általános "meg- 
késettség" miatt ezek a folyamatok esetenként igen gyors lefutásúak voltak. így 
hatásaik is nagyobbak lehetnek egy lassú, evolutívabb változáshoz viszonyítva.

, Az'urbanizáció nagy, koncentrációs hulláma Szegedre és Kecskemétre jellem
ző elsősorban. Mindkét, a korábbi tanyarendszerétől elválasztott (megfosztott) fele
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pülés népességszáma .lényegében megkétszereződött az elmúlt negyven év során. 
Csak becsülni lehet, hogy e két - magyar viszonyokat tekintve tekintélyes méretű 
- urbánus góc vízfogyasztása, a fejlődésüket részben kiváltó telepített ipar révén is', 
még magasabb lehet, mint a lakosság növekedése.

A második városiasodási hullám a 70-es évek végén a középvárosokat érin
tette, amelyekhez, különösen a nyolcvanas évtized végére, csatlakoztak a kis
városok is. A Duna—Tisza közén a városi népesség aránya 1990 elején már eléri 
az országos átlagót.

Ё folyamat a városi települések belső szerkezetében is nagy átalakulást ered
ményezett-. A két nagyvároson kívül a kisebb városokban is jelentős lakótelep 
építések voltak, illetve a nyolcvanas évtized végefelé megjelentek a szuburbán 
jellegű kertvárosi részek is. Ezek különösen Kecskemét határában jelentettek - a 
vízháztartásra is hatással levő - térbeli növekedést. Több, mint tíz zárt település 
található a városközponttól távolabb, s mintegy önálló települési mag éli a maga 
életét. Szegeden a városkörnyéki falvak becsatolása miatt másképp alakult ez a 
helyzet. Mindkét nagyváros közvetlen közelében hatalmas hobbykert övezetek is 
kialakultak. Ezek a részben spontán nőtt, rekreációs és termelő funkciókat is ellátó 
kertségek, zártkertek, óriási vízfogyasztókká léptek elő, s térben koncentráltan 
hathatnak a talajvízszint csökkenésére. A városi átlagpolgárok vízfogyasztása tehát 
kettős: a kommunális víz mellett jelentős a talajvízfogyasztás is.

Kisebb mértékben, de a középvárosokban (Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, 
Baja) is hasonló folyamatok játszódtak le. Még nagyobb volt azonban a falvak 
átalakulása. A már említett tanyaközségek főleg a 60-as évtized vége óta teljesen 
uj településekként jelentek meg a korábban csak tanyaszórványokkal lakott térben. 
1950-1990 között a korábban tanyás szórványterületeken közel 50.000 (!) új falusi 
lakás épült. A nagyközségek a városokhoz hasonló térbeli növekedést mutatnak, a 
volt külső peremükön az új házsorok ugyanúgy övezik azokat, mint a nagyváro
sokat a lakótelepek. Csak feltételezni lehet tehát mekkora víztömeget használtak 
fel, illetve azt, hogy a térben növekvő óriástelepülések mennyiben változtatták meg 
a talajvíz természetes mozgását, a közismerten egyre szélesebbre nyíló közműol
lóval együtt.

A volt nagyközségek és zárt települések mellett a tipikus (1950-55 között 
alapított) tanyaközségek a 60-as évtized végén öltenek zártnak tekinthető, szabá
lyos utcahálózatú településformát. Ezeknek további két dekoncentrációs település
folyamata érdemel még figyelmet. Az egyik a nagyüzemek révén a 70-es évtized 
elején létrehozott ún. "üzemi készenléti lakótelepek" valóságos aprófaluvá válása, 
a térségek közigazgatási határán belül keletkező szabályos új települések kiépülése 
(számuk Felsőlajostól Bodoglárig. mintegy félszázra tehető), a másik a tanyák 
ideiglenes gazdálkodó vagy üdülőhellyé válása. Mindkét folyamat a vízfogyasztás 
jelentős növekedését válthatta ki. térben szintén koncetráltabban;. mint a negyven 
évvel ezelőtti tipikus szórványok. . ...

Sajátos kistérségi településformáló-folyamatként értékelhető az üdiilőteiepii-; 
lések megjelenése. A belső Kiskunságban a tanyákat vásárolták fel rnásödikotthon-
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nak, míg a peremterületeken valóságos üdülőfaluk keletkeztek (Lakitelek-Tőserdő, 
Tiszakécske-Kerekdomb, Soltvadkert-Büdöstő, Kiskunmajsa-Üdülőfalu, Kuntehér- 
tó). A Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatal nyilvántartásában 1989-ben, mint
egy 6000 üdülőnek minősített telek szerepelt. Ezeket együttvéve á mintegy 30 000 
hobby-kerttel, megállapítható, hogy tavasztól őszig legalább 100-150 ezer ember 
jelenik meg a térségben potenciálisan többlet fogyasztóként.

A hobby-kertekben elhelyezett talajvízkutakról ugyan nincs pontos felmérés, 
de szinte bizonyos, hogy ahol művelt kiskertet találunk, ott gyakran egymástól 
25-30 méterre 15-35 méter mély csőkutak csapolják igen nagy mennyiségű ön
tözővízzel a felső talajvízréteget. Tekintve, hogy e víz nagy része elpárolog, a 
hiány - különösen száraz évek után - eléggé nyilvánvaló.

Kecskemét környéki tanyasoros kérdőíves felmérésünkből az is jól látható, 
hogy a tartósan lakott tanyák nagy része hidroforos berendezéssel, nagyobb mély
ségből nyeri a háztartási és ivóvizet, s ma már szinte a tanyákon is általánossá vált 
a fürdőszobás korszerűsítés, legalábbis a városok környékén.

4. ÖSSZEGZÉS

E rövid tanulmány rávilágított arra, hogy:
- az urbanizáció és a korábbi tradíciónális tanyai településforma megszűnése 

egyszerre játszódott le, így vjzsgált térségünk településhálózata alapvetően 
átalakult,

- a jelentős népességvándorlás, a városok növekedése, a falvak átalakulása 
és az új, csoportos falusi települések létrejötte jelentősen hatottak — tér
ségi méretekben is — a víz természetes körforgására,

- az életszínvonal romlásával, a második gazdaság indokoltnál nagyobb és 
gyorsabb növekedésével, a háztáji gazdaságok beszorultak a faluba, illetve 
hobby-kertekként jelentős területekre szóródtak szét, befolyásolva, mint
egy térben megkettőzve az emberek vízfogyasztását.

Vizsgált térségünk "elsivatagosodásijelenségei" a vázoltak alapján erős össze
függést mutatnak a településhálózat vázolt és mindenképpen lényegi átalakulásával. 
A gazdálkodásváltás nyomán a közeljövőben növekedhet a területet, a mezőgaz
dálkodás céljából aktívabban igénybevevők köre, ami fokozhatja a vízkivételt.
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A DUNA—TISZA KÖZE VÍZHÁZTARTÁSA 
ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 

KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁSOK

Harmati István

1. BEVEZETÉS

A növénytermelés utóbbi évtizedekben bekövetkezett nagyarányú fejlődése 
nem járt együtt a természetes csapadékkal való gazdálkodás színvonalának szük
séges mértékű növekedésével, ez messze elmaradt a kívánatostól, sőt a lehetséges
től is. Ez fokozza a termelés bizonytalanságát és a termésingadozást. Az egy hek
tárra eső nagy és növekvő költségek miatt feltétlenül javítani kell a termesztés 
biztonságát, melynek egyik kulcsa vízgazdálkodásunk lényeges mértékű fejlesztésé
ben található. A vízellátottság jelenlegi színvonala egyre jobban gátjává válik a 
mezőgazdaság eredményes fejlődésének. Lényegesen javítanunk kell a lehulló 
csapadékkal való gazdálkodást, és számottevően növelni kell az öntözött területek 
nagyságát. Ennek szükségességét az 1980-as évek elejétől tartó csapadékszegény 
időjárás markánsan aláhúzza.

E probléma a Duna—Tisza közi homokhátságon — ennek mostoha természeti 
viszonyai miatt — még fokozottabban jelentkezik. Különösen súlyossá vált a hely
zet 1981-től kezdődően, mivel azóta az egyébként is kevésnek mondható évi át
lagcsapadék egyszer sem hullott le. Emiatt a Duna—-Tisza közi hátság vízgazdál
kodását, s így mezőgazdálkodását alapvetően befolyásoló talajvíz szintje méterek
kel süllyedt le. Ez elsősorban az ültetvények állapotára és termésére gyakorol 
nagyon káros hatást. A nagyfokú és hosszantartó szárazság és aszály következtében 
az ültetvények egészségi állapota sok helyen szemlátomást romlott, a homoki szán
tóföldi növénytermelés a terület nagy hányadán sikertelenné vált, a defláció pedig 
egyre nagyobb károkat okoz. A szélviharos időszakokban szinte sivatagi állapotok 
alakulnak ki. A vízgazdálkodás jelentős mértékű javítása tehát alapvető feltétele a 
mezőgazdasági termelés szintentartásának, illetve fejlesztésének, valamint az itt élő 
földművelő lakosság (400-500 ezer fő) megfelelő életkörülménye megteremtésé
nek. *

*  Harmati István, ny. tudományos osztályvezető, Gabonatermesztési Kutató Intézet, 
Szeged.
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A Duna—Tisza köze sajátos geológiai, talajtani és domborzati viszonyaiból 
adódóan az ország egyik tájához sem hasonlítható speciális vízháztartással ren
delkezik. Amiatt énnek a mezőgazdaság igényei szerint történő befolyásolása, 
javítása, csak a területet helyszínen jól ismerő mezőgazdasági (talajtani, növényter
mesztési, stb.) és hidrológus kutatók és gyakorlati szakemberek kollektív munká
jával lehetséges.

2. A DUNA—TISZA KÖZE TERMÉSZETI VISZONYAI

2.1. Domborzati és talajviszonyok

A Duna—Tisza közét, az Alföld e nyugati peremtáját nyugatról a Duna, keletről a 
Tisza, északról a Gödöllői-dombság határolja, mely északon a Pesti-síkságba, 
délen a Bácskai-löszhátba simul bele. Teljes területe: 15 193 km2. Közel téglalap 
alakú területének hossza 120-150 km, szélessége kb. 90 km. A~két nagy folyó 
mentén lapos síkság a Duna-völgy és a Tisza-mente található, 85-95, illetve 80-85 
m tengerszint feletti magassággal. Közte a Duna—Tisza köze jellegzetességét adó 
homokhátsági terű let, helyezkedik el, mely átlagosan 50-60 méterrel emelkedik ki 
a környezetből. A homokhátság északi és déli vége magas (140-200 m), a középső 
része nyeregszerűen behajlik, a 110 m alatti térszín messze benyúlik, nyugatról és 
keletről is.

A domborzati, az éghajlati és a talajviszonyok alapján öt kistáj elhatárolása 
lehetséges. A legnagyobb és legjellegzetesebb kistáj a Jiomokhátság, mely a 

- Vác— Abony—Szeged—Baja közötti négyszögben található. Területének legna
gyobb részén homoktalajok vannak. Legmagasabb térszínen kolloidokat alig tartal
mazó, nagyon rossz vízgazdálkodású, egyöntetű, jellegtelen szelvényű futóhomok
ok, valamint alacsonyabb térszínen 20-40 cm vastagságú, 1-2 % humuszt tartal
mazó jobb vízgazdálkodású humuszos homokok találhatók. A jobb termékenységű 
talajokhoz sorolhatók az eltemetett humuszos szintet tartalmazó lepelhomokok. A 
többnyire északnyugat-délkeleti irányítottságú homokhátak, -buckák közötti mély
fekvésű laposokban a magas talajvíz és az összegyűlendő belvíz hatására tőzeges 
láp-, és kotus réti talajok, továbbá különböző kötöttségű, általában vékony humu
szos szinttel rendelkező réti talajok, valamint sós, lúgos szikesek alakultak ki. A 
szikes és a réti talajok rossz vízgazdálkodásúak, különösen azért, mert vízzzáró 
Ca-Mg karbonátos akkumulációs, vagy réti mészkő réteggel rendelkeznek. Ez alatt 
0,5-1,5 méterre talajvízzel teli homok vari. Ezeket a laposokat az elmúlt évtizedek
ben csatornákkal kötötték össze a keletkező belvizek levezetése céljából. E talajok
nak csak kis hányadát hasznosítják szántóföldi növénytermesztéssel, túlnyomó 
többségük rét és legelő.

A homokhátság területén Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Abony' környékén 
löszön kialakult mezőségi talajokat is lehet találni. Ezek többnyire könnyű vályog

л
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összetételűek, sok helyen szikes foltokkal tarkítva. Altalajúk gyakran szikes, emiatt 
vízgazdálkodásuk nem kifogástalan.

A felszíni vízfolyásokkal egyáltalán nem rendelkező homokhátság vízháztar
tásának döntő fontosságú eleme a többnyire magasan, finom homokban lévő sza- 
badtükrű talajvíz. Ez a hátságon nagy ingadozást általában nem mutat. A többnyire 
1-4 méterre lévő talajvízszint hozzávetőlegesen követi a felszínt, erős esést mutatva 
a Tisza, de különösen a Duna völgye felé. Gyakori jelenség, hogy a homokhátak
ból kiszivárog a talajvíz a mélyebb fekvésű területekre. A hátság laposaiban a talaj 
vízzáró rétege miatt a 0,5-2 méteren lévő talajvíz többnyire nyomás alatt van, 
mely a vízzáró réteg áttörésekor, vagy ennek hiányában felszínre törhet és gyara
píthatja az összegyülemlő felszíni vizeket.

A Duna és a homokhátság között terül el a Duna-völgy. A Budapesttől széle
sedő, Baja felé elkeskenyedő lapos területen a legmagasabb szinten a Duna-mentén 
és Kalocsa környékén löszön kialakult réti jelleget magán viselő mezőségi talajok 
találhatók, míg az ennél alacsonyabb térszínen különböző humuszrétegű (20-60 
cm) és kötöttségű meszes réti talajok, majd ennél is lejjebb sós szikesek vannak. 
Á réti- és szikes talajok vizet többé-kevésbé záró Ca-MgC03-os akkumulációs 
réteggel rendelkeznek, mely alatt vízzel, telt homok-, majd vastag kavicsréteg 
található. A talajvíz mindig magasan (1-2 m-en), s többnyire nyomás alatt van. Az 
ingadozás, kisméretű. A hóolvadás és az erősen csapadékos időszak után a Duna- 
völgy nagykiterjedésű szikes talajain igen jelentős mennyiségű belvíz gyűlhet 
össze, melyet az elég jól kiépített belvízcsatorna-rendszerref a Dunába vezetnek. A 
Duna—Tisza köze legtermékenyebb talajai az Észak-Bácskai-jöszháton találhatók. 
Itt homokos löszön képződött mezőségi talajok vannak. A talajvíz a homokos talaj
foltok kivételével általában mélyen van. A talajvíz ingadozása viszont elég nagy, 
3-4 méteres ingadozás is előfordul.

A Gödöllői-dombságon homokon és (őszön képződött erdő- illetve mezőségi 
talajok találhatók. Ezek lejtős részei eróziós barázdákkal és vízmosásokkal erősen 
össze vannak szabdalva. A talajvíz itt igen mélyen van: pl. a Monor-lrsai dom
bokon 15-25 méterre.

A Tisza-völgy keskeny sáv, mely a Tisza mentén Szeged felé szélesedik. Itt 
többnyire savanyú agyagtalajok találhatók, általában mélyen lévő, de nagy vál
tozásokat mutató talajvízszinttel.

2.2. Éghajlat

A Duna—Tisza köze éghajlata egész éven át erősen változó, mivel a Közép- 
duna-medencében á mérsékeltövi légcirkulációt irányító hatásközpontok (izlandi, 
ázori, szibériai és a perzsa-öböli) felváltva éreztetik hatásukat, aminek következ
ményei a Duna—Tisza közén erőteljesebbek.

A 40 évi\_csapadékátlag 500-600 mm között változik. A térség keleti részén 
.500-550, míg délnyugaton 600 mm körül van. Ez azonban évenként eléggé vál
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tozik. Á problémát még jelentősen fokozza, hogy a csapadék évszakonkénti meg
oszlásán^ meglehetősen változó. 40 évi átlag szerint az évi csapadéknak télen 17 
%-a, tavasszal-27 %-a, nyáron 30 %-a, ősszel 26 %-a hull le. A vegetációs idő-’ 
szákban'('IV-IX. hó) átlag 300-350 mm közötti a csapadék, de az évek 25 %-ában 
nem éri el a 200 mm-t! Az átlag 57 csapadékos napon csak négyszer esik 20 mm- 
nél több csapadék.

A hőmérsékleti viszonyok is erősen változóak. Itt mérték az elmúlt fél év
század legmelegebb nyári hőmérsékletét és a legnagyobb téli hidegét is. A levegő 
átlaghőmérséklete tenyészidőszakban a táj nagyobb déli részén 17 °C felett van. A 
tenyészidőszák hőösszegei magasabbak az ország más tájaiénál: a Kecskemét—Ka
locsa vonaltól délre 3300 °C felett van, míg ettől északra és nyugatra 3200-3300 
°C. A homokterületeken a talajok hőmérséklete erősen változik, gyorsan fel- 
melegednek, de gyorsan le is hűlnek. A levegő napi hőingadozása is jóval na
gyobb, mint a kötött talajok felett.

A levegő páratartalma nagyon alacsony, nyáron a homokhátságon átlagosan 
64 % alatt van. Ez is nagyban hozzájárul a párolgás intenzitásának növeléséhez, és 
ennek révén a csapadékhiány gyorsabb és nagyobb mértékű bekövetkezéséhez. A 
levegő párologtató képessége évi 750-850 mm, szemben az évi 500-600 mm csapa
dékkal. Az éghajlati vízhiány évente 300-350 mm.

A napsugárzás tartama és erőssége is nagyobb a Duna—Tisza közén az 
ország más tájaihoz viszonyítva. A középső része, a Baja—Kiskunmajsa—Kecske
mét—-Solt négyszög, az ország legnapfényesebb területe, ahol a napsütéses órák 
száma 2050 felett van. E területtől délre és északra 2000. A vegetációs időszakban 
még feltűnőbb e táj napfénygazdagsága, ami elsősorban a szőlő és a gyümölcs 
termelése szempontjából nagyon kedvező.

Az uralkodó szél iránya nyugati-északnyugati, de gyakori az északkeleti és a 
déli szél is. A sokszor viharos erejű szelek, főként a "böjti"-ek, a defláció révén 
évente igen nagy károkat okoznak a mezőgazdaságnak. Ilyenkor gyakran sivatagi 
állapotok alakulnak ki a homokhátságon. A defláció elleni küzdelem több évszáza
dos problémája az itt lakó embereknek.

3. A DUNA—TISZA KÖZE VÍZHÁZTARTÁSÁT, FŐKÉNT A TALAJVÍZ 
SZINTJÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS EZEK HATÁSAI

3.1. A lecsapolások és a vízrendezések hatása

A Duna—Tisza köze sájátos. domborzati és talajviszonyaiból adódóan hóol
vadás után és csapadékos időszakokban igen nagy területek kerültek víz alá. A 
végrehajtott vízrendezési munkálatok eredményeként döntő változások következtek 
be a táj arculatában és mezőgazdaságában. Minimálisra csökkent a belvizek_által 
veszélyeztetett és a vízborított területek nagysága, továbbá jelentős mértékben
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lesüllyedt a talajvíz szintje. A művelési ágak arányai folyamatosan és alapvetően 
megváltoztak (1. táblázat). A gyepes területek jelentős részét'feltörtek, és zömét,, 
szántóföldi művelésbe vették. Nőtt az erdő, a szőlő és a gyümölcsös területe isy" 
Természetesen a művelési ágak arányai és a vízrendezettség függvényében.

A Duna-völgyben is a mélybevágású csatornák megépítése után döntő vál
tozások következtek be. A megfelelő csatornavízszint-tartással (a legmélyebb terep
szint alatt 80-100 cm-re) nemcsak a felszínen összegyülemlő vizeket lehet elvezet
ni, hanem a talaj alatt (0,5-2,0 m-re) lévő vastag kavicsréteg segítségével a talaj
vízszintet is le lehet kb. 1 méter alá süllyeszteni. Ez lehetővé tette a víz hatása alól 
mentesített réti talaj ok. művelésbe vonását. Ezzel párhuzamosan megindult a szikes 
talajok lassú sótalanodása, a művelésbe vont réti talajok termékenységének vi
szonylag gyors javulása. Az utóbbiak nagyobb részén ma már egyre jobb ered
ményt hozó, színvonalas szántóföldi növénytermesztést folytatnak. A gyepes terü
leteken is nagy változások következtek be: a terület szárazabbá válásával és a 
talajok sótartalmának csökkenésével fokozatosan megváltozott a gyepek fajösszeté
tele. a só- és víztűrő fajokat felváltották a. sót kevésbé, de a szárazságot jól tűrő 
fajok.

Sajnos az utóbbi években gyakran előforduló túl magas 'csatornavízszintek 
(főként a Dunavölgyi főcsatornában) hatására ez az évtizedek óta tartó kedvező - 
folyamat helyenként kezd visszájára fordulni. A talajok szikesedése, láposodása 
indult meg és akadályozza az okszerű szántóföldi növénytermesztést. A bajt fokoz
za az a tény is, hogy a Duna-völgy réti talajai alatt elhelyezkedő talajvíz a növé
nyekre nézve mérgező anyagokat tartalmaz, melyek a gyökérzónába kerülve káro
sítják, esetenként kipusztítják a vetett növényeket. Ezt Herke professzor az 50-es 
években végzett beható kutatásaival egyértelműen bebizonyította. A Dunavölgyi 
főcsatorna magas vízszintjét jórészt a homokhátság felől a bélvízlevezető csator
nákban lefolyó azon vizek okozzák, melyekre ott igen nagy szükség lenne! E 
helyzeten feltétlenül változtatni kell.

Továbbra is biztosítani kell - az árvízi helyzet kivételével - azt, hogy a 
nagyobb méretű mélybevágású Duna-völgyi belvízcsatornákban a maximális víz
szint a legmélyebb terepszint alatt 80-100 cm-re legyen.

Évtizedeken át végzett mérésekkel megállapítottuk, hogy a Duna-völgy talaj- 
yízszintjét a következő tényezők befolyásolják:

- a térségben lehulló csapadék,
- a mélybevágású csatornák vízszintje,
- á homokhátság felől lehúzódó talajvizek és a lefolyó belvizek,
- a helybeli öntözések (főként a felületi) és víztározások,
- a Gödöllői-dombság felől lehúzódó talajvizek.

A mélybevágású csatornarendszer és a természetes drénrendszert képező ka
vicsréteg lehetővé teszi a Duna-völgy vízháztartásának nagyfokú szabályoz- 
hatóságát és ennek révén a talajok termékenységének fokozatos javítását. E lehe- 
tőség kihasználása nemzeti érdek!
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1. táblázat. A művelési ágak megoszlása a Duna—Tisza közén 1789 és 1956 között

Művelési
ág

1789 1855 1895 1935 1956

ha % ha % ha % ha % ha %

Szántó 402.850 26,5 575.500 37,9 814.908 53,6 . 892.025 58,9 860.372 56.6

Kert - - - - ■ 9.784 0,7 14.272 0,9 19.567 1.3

Szőlő 24.746 l '7 35.106 2,3 42.012 2,8 80.973 5,3 87.476 5.8

Rét 241.710 15,9 195.670 12,9 156.536 1Q,3 138.638 9,1 98.123 6,5

Legelő 489.175 • 32,2 402.850 26,5 283.146 18,7 184.448 12,1 182.606 12,0

Erdő 69.060 4,5 . 76.541 5,0 109.920 7,2 100.597 6,6 127.186 8.3

Nádas 51.795 3,4 20.718 1,4 20.142 1,3 11.337 0,7 8.402 0.6

Fanét 239.984 15,8 212.935 14,0 82.872 5,4 97.030 6,4 135.588 8,9

Összes
terület: 1.519.320 100,0 1.519.320 100,0 1.519.320 100,0 1.519.320 100,0 1.519.320 100,0



A homokhátságon egészen más a helyzet, mivel a talajvíztartó réteg nem ka
vics, hanem homok, és mivel a magasabb térszínen kis vízkapacitású homokok, 
míg a laposokban vízzáró réteggel rendelkező kötött talajok helyezkednek el. A ^
vízrendezések során az egymás alatti térszínen található laposokat csatornákkal ' 
összekötötték, gyakran homokhátak átvágása révén, s így vezették le az összegyű
lendő belvizeket a Dunába, illetve a Tiszába. E csatornarendszer a felszíni vizek 
lecsapolása mellett bizonyos mértékben csökkenti a talajvíz szintjét. A homokhátak
ba vágóit csatornák közvetlenül befolyásolhatják a homokhátak talajvízszintiét, 
mégpedig a csatorna vízszintje és az átvágott homokhát talajvízszintje közötti 
különbség, valamint a talajvizet tároló homok vízvezetőképessége függvényében.
Gyakori látvány a homokhátba vágott csatorna oldalából szivárgó víz. A homok- 
lyitak közötti laposok legmélyebb vonulatába vágott csatornák talajvízszint-csök- 
kentő hatása talán még az előbbinél is nagyobb arányú. A laposok talaja vízzáró 
rétegének áttörése ugyanis lehetővé teszi a gyakran nyomás alatt lévő talajvizek 
felszínre törését, amely sokszor • döntően hozzájárul a semlyékek vízborított- 
ságához, és ami a közelben lévő magasabb fekvésű homokterületek jelentős talaj- 
vízszint-süllyedését okozza. Ennek mértéke a vízszintkülönbségek és a talajvizes 
rétegek vízvezető képességétől függ. Gyakran tapasztaltam, hogy laposokban léte
sített csatornák teljesen száraz időszakban is 1-2 nap múlva megtelnek vízzel, 
miközben a környékbeli homokhátak talajvízszintje lesüllyed.

A homokhátság csatornarendszerének talajvízszint-süllyesztő hatása nem szün
tethető ugyan meg, de számottevően mérsékelhető. Ez akkor valósítható meg, ha 
szemléletváltozás történik, és ennek eredményeként a homokhátság területéről csak 
akkor engedjük le a belvizeket, ha az a szántóterületeken és az ültetvényekben 
károkat okoz. A terület több mint 20 %-át kitevő gyepborítású laposokban kiváló 
lehetőségek nyílnak a víz tározására. Ki kell jelölni ezek közül azokat, melyek 
állandó, illetve időszakos víztározásra alkalmasak. Meg kell győzni a tulaj
donosokat arról, hogy a víztározással okozott esetleges kár értéke nem is hasonlít
ható össze azzal a haszonnal, amely abból ered, hogy a magasabb talajvíz a gyü
mölcsösök és szőlők kondícióját javítja, termését növeli. Emellett még a tározott 
víz hasznot hozóan felhasználható (öntözésre, liba-, kacsatartásra, nádtermelésre, 
halászatra, stb.). A semlyékekben a tározók létesítése után megmaradó gyepes 
területek bőven elegendőek - még félintenzív gyepgazdálkodás esetén is - a tér- 
sében lévő kérődző állatok szálastakarmány szükségletének megtermelésére.

A homokhátság csatornázására feltétlen szükség volt e térség vízrendezése 
érdekében. Azonban véleményem szerint ennek a nagyon értékes tevékenységnek 
nem szabad megrekedni a mai "belvízlevezetési" szinten, hanem sürgősen tovább 
kell építeni, fejleszteni és* javítani a "belvízgazdálkodási" szintre! A térség mező- 
gazdasága ezt igényli, sőt követeli, annál is inkább, mivel a melegedő és a csapa- 
dékszegényebbé váló időjárás, továbbá a homokhátság vízháztartása szempontjából 
döntő fontosságú talajvíz egyre mélyebbre való süllyedése miatt katasztrofális 
helyzet körvonalazódott ki.
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Az Észak-Bácskai löszhát és a Tisza-mente talajvíz szintje túlnyomórészt olyan 
mélyen van normális körülmények között, melyet a növények már nem igen hasz
nosíthatnak, ezért ennek vízszintsüllyedése számottevően nem befolyásolhatja a 
mezőgazdasági termelést.

3.2 . Az utóbbi évek időjárásának hatása

A legutolsó átlagkörüli csapadékú az 1980. év volt. Azóta száraz,-gyakran 
aszályos évek következtek. Az elmúlt 9 év főbb meteorológiai adatait, a kecske
méti és a szegedi meteorológiai állomás mérései szerint a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat. Az 1981. és 1989 közötti főbb meteorológiai adatok

Év
Csapadék (mm) Hőösszej1 (°C) Napfénytartam (óra)

Kecskemét Szeged Kecskemét Szeged Kecskemét Szeged

1981 474 552 3886 3971 2090 1994
1982 342 418 3923 4063 1972 1950
1983 329 353 4168 4200 2169 2085
1984 423 524 3849 3904 1855 1829
1985 510 503 3584 3599 2067 2062
1986 389 396 3791 3916 2189 2228
1987 628 478 3683 3789 . 2012 2032
1988 501 407 3937 4059 2084 2055
1989 450 506 4127 4294 1851 1867

9 év összesen 4.046 4.137 34.948 35.795 ' 18.289 18.102

9 x 30 éves -

átlag 4.677. 5.013 33.507 34.821 20.367 19.665

eltérés -625 -876 1.441 974 . -2,078 -1.563

30 éves átlagok 519 •557 3.723 . 3Í869 2.263 2.185

Ebből látható, hogy a 9 évi összes csapadék 625, illetve 876 mm-rel (átlag 751 
mm-rel) volt kevesebb a 30 éves átlag 9 évi összegénél. Ez majdnem másfél évi 
csapadékhiánynak felel meg! Ráadásul a 9 évi hőösszeg - a két mérőállomás át
lagában - 1208 °C-kal volt több az átlagnál, tehát az éghajlati vízhiány is nagyobb 
volt. Az átlagnál kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt a talajvíz
szintig lehatoló gyökérzetű növények vízszükségletüknek a szokásosnál nagyobb
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hányadát voltak kénytelenek "beszerezni" a talajvízből (ameddig a gyökérzetük ezt 
elérte), ami érthetően jelentősebb_talajvízszint-csökkenést okozhatott.

Azt, hogy a csapadékhiány milyen mértékben csökkenthétté a talaj vízszintet a 
hátság homoktalajain, arra a következő számítással igyekszem rávilágítani.
' 1,5 m homoktalaj vízkapacitása kb. 250 mm. Ez megfelel a szegedi téli félév,

azaz a vízfelhalmozódási időszak csapadékának. Figyelembe kell még ezenkívül 
venni a téli félév párolgását, mely Jakucs mérései szerint 70-80 mm, továbbá a 
talajnak a téli félév kezdete előtti vízkészletét. A talajvízbe jutó csapadék meny- 
nyiségét á“kö vetkező" képlet segítségével becsülhetjük még:

a téli félév csapadéka + a talajban lévő víz - a párolgás - a talaj vízkapacitása.

Az előbbi adatok alapján a talajvízbe jutó csapadék = 250 + 100 - 80 - 250 = 20 (mm).

Tehát ha a talajban 100 mm víz van és az átlagcsapadék 250 mm, akkor csak kb. 
20 mm víz jut a talajvízbe, feltételezve többek között azt is, hogy a talajvíz kapil
láris zónája 150 cm-nél van. A nyári félévben lehulló csapadék csak nagyon ritkán 
növeli a talajvíz szintjét. Az átlagosnál több csapadékra van szükség a talajvíz 
táplálására, a nyári félévben bekövetkezett csökkenés pótlásához. Ha például a 
nyári félévben 1 métert süllyed a vízszint, akkor a téli félévben ugyanennyit kel
lene emelkednie, az évi vízszintcsökkenés kjküszöbölése érdekében.

Az előbbi számítás szerint az elmúlt tíz téli félév során csak 1980/81-ben és 
1985/86-ban volt némi talajvízfeltöltődés, míg a többi évben ez elmaradt a nagy
mértékű csapadékhiány miatt. Ez összesen tíz év alatt 598 mm volt. Ha a téli és a 
nyári félévek csapadékadatait összehasonlítjuk, kiderül, hogy a csapadékhiány 
túlnyomó része a téli félévekben következett be. Ez nagymértékben hozzájárulhatott 
a talajvízszint erőteljes süllyedéséhez, hiszen a tíz évből nyolcban egyáltalán nem 

.pótlódott a tenyészidőben elfogyasztott talajvíz (3. táblázat).
A lesüllyedt talajvízszint következtében a mélyen gyökerező növények, főként 

á gyümölcsösök, szőlők és erdők károsodtak a leromlott kondíciójuk miatt. Csök
kent a betegségekkel, a légköri szennyezettséggel és a faggyal szembeni ellenál
lóságuk. Az elmúlt években rendkívül súlyos fagykárok érték az ültetvényeket, 
főként a szőlőt, melyhez a vízhiány miatti gyenge növényi kondíció is hozzájárul
hatott. A legyengült, fákat a gombabetegségek is könnyebben és nagyobb mérték
ben támadják meg, emiatt nő a növényvédelem költsége, és csökken a termés.

A nagy szárazság miatt a defláció is évről-évre növekvő károkat okoz. A 
gyenge növényzet és a száraz talaj miatt gyakran nagy homokviharok alakulnak ki, 
melyek hatalmas károkat okoznak a növényzetben és a talajokban egyaránt.
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3. táblázat. A téli félévekben lehullott csapadék

Téli félév Téli félévi csapadék Eltérés a 30 
évi átlagtól

Kecskemét
(mm)

Szeged
(nun)

Középérték
(mm)

1980/81 242 246 244 4 - 2
1981/82 210 210 210 -32 .
1982/83 149 128 138 -104
1983/84 123 120 122 -120
1984/85 175 178 176 -66
1985/86 290 255 272 + 30.
1986/87 192 177 184 -58
1987/88 235 199 217 -25
1988/89 152 96 124 -118
1989/90* 132 145 139 -103 :

10 évi összesen 1900 1754 1827 V

10x30 évi átlag 2350 2500 2425
Különbség -450 -746 -598

x Megjegyzés: csak III. hó 1-jéig.

3.3 . A mezőgazdasági tevékenység hatása
3.3.1. A mezőgazdasági kultúrák vízigénye, vízfelhasználása

Talajnedvesség-vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy a növényzettel borított 
homoktalajok nedvességtartalma a 20-40 cm-es gyökérzónából meleg, .száraz idő
járás esetén igen gyorsan, gyakran néhány nap alatt elfogy, és emiatt a sekélyen 
gyökerező növények hamar megérzik a szárazságot. A növényzettel nem borított, 
de jól tömörített homokok alsóbb rétegei igen sokáig megőrzik nedvességtartal
mukat. A növények gyökérzete tehát a homoktalajok csekély és alig kötött nedves-_ 
ségét (12-16 mm/10 cm) nagyon hamar felveszi. Minél mélyebbre hatoló gyökér
zettel rendelkezik egy növény, annál vastagabb talajréteg vizét tudja felhasználni, 
s egyben annál később következik be a vízhiány, ha ez egyáltalán bekövetkezik. 
Homokon ezért elsősorban a mélyen gyökerező növények termesztése lehet sikeres 
(ültetvények, lucerna stb.).

Ha a talajvíz í ,5-2,0 m mélyen van, ami igen gyakori, akkor több szántóföldi 
növény (lucerna, somkóró, cirokfélék, stb ), de főként az-ültetvények (szőlő, 
gyümölcs- és erdei fák) gyökérzete ezt elérve biztosítani tudják szárazság esetén is 
a vízszükségletüket. Természetesén a  hosszantartó és intenzív talajvízfelhasználás 
eredményeként a talajvízszint csökkenni fog. Akkor következik be probléma, ha a- 
növény normális talajvízszint által befolyásoltan kialakított gyökérzete alól kifogy
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a talajvíz és a talaj felső rétege is száraz. Ezt az állapotot a növények nem bírják 
“ki sokáig*, kondíciójuk leromlik, fogékonyakká válnak a betegségekre, a levegő 
szennyezettségére, a fagyra. Emiatt a termés mennyisége csökken, minősége rom
lik, a növény részben vagy egészben elszárad. Ilyen jelenségekkel találkozunk a 
homokhátságon igen sokfelé.

Hasonlóan súlyos károk okozója lehet a túlságosan magasra (kb. 1,0 m fölé) 
emelkedő talajvíz.is. Ilyenkor a vízbe került gyökérzet gyakran elpusztul, de sok
szor az egész növény is. Ha például a fáknak és a szőlőnek az alsó gyökérzete 
elpusztul, akkor ezek aszáiyérzékenysége megnő, és előfordul, hogy ezek a talajvíz 
lésüllyedésekor fognak kiszáradni, elpusztulni.
, , Az elmondottakból kitűnik, hogy a talajvízszint magasságának és ingadozása
mértékének igen nagy jelentősége van a homokhátság növénytermelésére, főként az 

- ültetvények termőképessége egészségi állapota és élettartama szempontjából. A 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem vizsgálatai és saját megfigyeléseim szerint az 

Löptimális talajvízszint, a hátság homokjain a mélyen gyökerező szántóföldi növé
nyek és a gyümölcsösök számára kb. 1,5 m, míg a mélyebben gyökerező’ültetvé
nyek és szőlők szempontjából 1,5-2,0 m. Nagyon fontos, hogy az optimális víz
szint ingadozása minél kisebb legyen, a 0,5-0,8 métert ne haladja meg. A meg
lehetősen nagy értékeket képező ültetvények védelme, termőképességének növelése 
érdekében minden lehetséges eszközzel és módon arra kell törekedni, hogy a 
talajvíz minél nagyobb területen optimális szinten, vagy ennek közelében legyen, 
és ez minél kisebb mértékben ingadozzon. A homokhátság térségéből ezért csak a 
súlyos belvízi helyzetben szabad vizet leereszteni. A csatornákat úgy kell műtár
gyakkal ellátni, hogy ezek segítségével a talajvízsüllyedést mérsékelni lehessen.
■' Az előzőekben kifejtettekből következik, hogy a hátság vízháztartását és ezen 
belül a talajvízszint-változást a művelési ágak aránya és ezek belső növényi szer
kezete is befolyásolja. Minél nagyobb a mélyen gyökerező növények aránya, annál 
nagyobb mértékű lesz a talajvíz felhasználása és ezáltal a süllyedése. Azt, hogy a 
tenyészidőszakonkénti talajvízszint-csökkenésben a mezőgazdasági tevékenység 
milyen arányban vesz részt a többi tényezőhöz viszonyítva, még becsülni se igen 
lehet.

A 60-as években végrehajtott nagyarányú szőlő és gyümölcsös telepítések 
révén ezek aránya jelentősen megnőtt. Sajnos az utóbbi évek súlyos fagykárai és a 
korszerűtlen fajtaszerkezet, továbbá a kiöregedés miatt igen jelentős mértékű kivá
gást végeztek, mind Csongrád, mind Bács-Kiskun megyében. Ezt némileg pótólja 
a zártkerti, ház körüli és integrált háztáji telepítések nagy száma. Ezek alapján a 
mezőgazdálkodás talajvízszintet befolyásoló hatásának az utóbbi években csökkenie 
kellett, ha a talajvízből történő öntözést nem vennénk figyelembe.

Az erdők területe az 50-es és 70-es évek között viszont megduplázódott, ami 
bizonyára jelentős talajvíz-többlet felhasználásával jár együtt. Ebből, adódóan az 
erdők alatt általában 1-1,5 nvrel alacsonyabb a talajvíz szintje. Az erdők viszont 
kedvezően befolyásolják a levegő páratartalmát; javítják a mikroklímát és mér
séklik a deflációt okozó szelek.erejét.
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A magasabb és zártabb növényállomány - méréseink és megfigyeléseink’
' szerint - hatékonyabb vízfelhasználást eredményez, mivel ilyen növényállományban 
jobb mikroklíma alakul ki. az alsó- levelek a felsőbbektől védve kevesebbet páro
logtatnak, és a talaj jelentős beárnyékoltsága miatt nem tud nagyon felmelegedni, 
így az evaporáció mértéké-lényegesen lecsökken. Törekedni kell ezért'az optimális 
növénysűrűségre és lehetőség szerint a magasabb szárú növények termesztésére. 
Pl. a hosiszűszárű búzák jobban bírják a szárazságot, mint a rövidszárúak. ■

A hátság homoktalajait legjobban szőlővel, gyümölcsössel és erdővel lehetne 
hasznosítani,- ami igen kedvezően hatna a homokhátság klímájára és lényegesen 
csökkentené a deflációt. A nagyarányú ültetvényelepítés feltételei (tőke, munkaerő, 
tárolás, feldolgozás és piac) azonban nem teremthetők meg. A talajvízfelhasználás 
is megnőne, ami a homokhátság még; nagyobb arányú kiszáradásához és az ültet
vények jelentős részének károsodásához; vezetne. Az öntözés bevezetésével azon
ban döntő változásokat lehetne elérni a homokhátság vízháztartásában.

3.3.2. Az agrotechnika befolyása a vízfelhasználás hatékonyságára

A homokhátság kedvezőtlen talajviszonyai, kevés csapadéka és magas át
laghőmérséklete arra kényszeríti a mezőgazdákat, hogy olyan fajokból és fajtákból 
állítsák össze a vetésszerkezeteket, melyek e homokvidéket állandóan sújtó száraz
ságot viszonylag jól tűrik, a rendelkezésükre álló csapadékot jó hatásfokkal hasz
nosítják és termesztésük kifizetődő. Miután az ilyen növények száma nem nagy. 
ezért e vetésszerkezetek összeállítása nem könnyű feladat, annál is inkább, mivel a- 
piaci viszonyok is gyorsan változnak. Mint már említettem, ilyen növények főbb 
ismérve a mélyrehatoló és jó vízfelvevő gyökérzet, s lehetőleg magas szár, ill. 
törzs, a kevés vizet párologtató levélzet. Ilyenek az ültetvényeken kívül a cirok
félék, a lucerna, a napraforgó, a somkóró, a rozs, a búzák közül a közepes, vagy 
hosszabb szárú fajták, stb. Kísérletekkel megállapítottuk, hogy a fajta helyes meg-„ 
választása is nagyon fontos feladat, mert egy-egy fajon belül a fajták között ton- 

mányi terméskülönbségek is-adódnak hektáronként, azonos körülmények között. 
Problémaként vetem fel, hogy az újabb fajták nagyobb termőképességüket csak 
nagyobb összes vízfelhasználással tudják kifejteni, amellett, hogy a fajlagos vízfo
gyasztásuk nem nagyobb, sőt esetenként kisebb a korábbi fajtákénál. Ehhez több 
csapadékra volna szükség. Másik probléma: az újabb fajták gyökérzete többnyire' 
nem hatol le olyan mélyre mint a körábbiaké/emiatt aszályérzékenységük általában 
nagyobb. Az újabb fajták gyökérzete azért sem hatol le mélyebbre, mert az éven
ként kiszórt PK-trágya csak a talaj szántott rétegében található meg, a tápanyag- 
Telvevő gyökereknek nincs miért lejjebb hatolniuk. Ez a trágyázási szisztémánk 
egyik nagy hibája. A növények jobb vízellátása érdekében szükségszerű a mélyebb 
talajrétegek tápanyagtartalmának növelése.

Jelentősen javítható a vízfelhasználás hatékonysága a vetésszerkezetekhez 
igazított víztakarékos talajműveléssel is. Sajnos sok helyen a nem jól -szervezett
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talajműveléssel jelentős vízmennyiség párolog el hiába, melynek hiánya gyakran 
rossz kelést, majd jelentős termésveszteséget okoz. ,

Törődni kell az ültetvények és a szántóföldi növények gyomtalanításával is, 
mivel a gyomok sok vizet vonhatnak el a kultúrnövények-elől. ~

Az optimális növény sűrűség; is nagyban hozzájárul a hatékonyabb vízfel
használáshoz, a jobb mikroklíma, a kisebb evaporáció és az egységnyi levél
felületre eső kisebb párolgás révén.

A jó vetésszerkezet kialakításával, továbbá a növényfajok és -fajták igényein 
alapuló és a homok tulajdonságait figyelembevevő speciális agrotechnika alkal
mazásával lényegesen javítható az egységnyi csapadékvízzel előállítható termés 
mennyisége és minősége. Ennek ellenére a nagyfokú vízhiány károkozása csak 
mérsékelhető, de nem szüntethető meg. Túlságosan nagy aszály esetén pedig sem
milyen agrotechnika nem segít. Csak az öntözés bevezetésével oldhatók meg a 
homokhátság vízhiány okozta gondjai és problémái. A szárazság évente hatalmas 
károkat okoz a szántóföldi növénytermesztésben, de még az ültetvényekben is. Á 
talajvízszint lesüllyedése az előbbit kisebb, az utóbbit nagymértékben sújtja. A 
szántóföldi növénytermesztés csak kisebb mértékben járulhatott hozzá a talajvíz 
lesüllyedéséhez. .

3.3.3. Az öntözés

Az öntözés szükségessége és fontossága hazánkban a homokhátságon indokol
ható a legjobban: a talajok rossz vízgazdálkodásából, a magas hőmérsékletből és a 
kevés csapadékból eredő nagyfokú vízhiány a termelést - elsősorban a szántóföldön 
- teljesen bizonytalanná és igen gyakran ráfizetésessé teszi. A szárazság okozta 
károk bizonyára a homokokon a legnagyobbak. Az öntözés bevezetése mellett szól 
még az is, hogy homokon túlöntözési problémák nem következnek be. A homoki 
öntözés rendkívüli hasznosságát a virágzó kiskertek és a házkörüli öntözések ki
emelkedő eredményei bizonyítják.'Öntözéssel lehetővé válna nagy termelési értéket 
képviselő vízigényes kultúrák termesztése is.

Az öntözés nagyobb arányú bevezetését azonban nem annyira az irreálisan 
nagy költségek, hanem a víz hiánya akadályozza. Sajnos a homokhátság élővízfo
lyással nem rendelkezik, a Dunától és a Tiszától elég messze van, és ráadásul 40- 
60 m-rel magasabban fekszik. így e folyókból csak igen nagy költséggel lehetne a 

■vizet a hátságra felvinni. Más megoldás pedig megfelelő vízforrások hiányában 
nincs. Jelenleg öntözési lehetőség csak a semlyékekben tárolt vízből és a talajvíz
ből adódhat.

■ A semlyékekben tárolt és a jövőben tárolható víz mennyisége csak kis területek 
öntözését teszi lehetővé, ha ezt a víz. magas sótartalma nem korlátozza. Csongrád 
megyében nemrégiben 11 tározó medence létesült. Bács-Kiskun megyében is né
hány épülőfélben van. . ■
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A talajvíz jelenti jelenleg a legjobb öntözőyízforrást. A, kiskertekben, háztáji 
és házkörüli gadaságokban az utóbbi évtizedben a kutak ezreit létesítették. A 
nagyobb vízmennyiséget felhasználók pedig kisméretű medencéket építettek. A 
talajvízzel történő öntözés - a víz igen alacsony hőmérséklete ellenére - igen jó 
eredményekhez vezet. Az évek óta tartó és fokozódó vízhiány miatt gyakrabban 
öntöznek. A kutak igen nagy számából és a gyakori öntözésből adódóan nagymen
nyiségű talajvizet használnak fel öntözésre, mely jelentősen hozzájárulhatott a 
talajvízszint nagymértékű lesüllyedéséhez. Megjegyzendő, hogy az intenzív ön
tözésnél a kiöntözött öntözővíz egy része visszakerülhet a talajvízbe, különösen 
nagyobb záporok után. A talajvízzel való takarékosság érdekében elsősorban a 
csepegtető öntözést kellene jobban elterjeszteni a házi kertekben is. Megfontolan
dó, hogy ezeket melyik vízadóréteg vizével volna célszerű ellátni.

3 .4 . Egyéb tényezők hatása

Csak a teljesség igénye miatt említem meg, hogy a réteg- és talajvizek közötti 
feltételezett helyenkénti kapcsolat is befolyásolhatta a talajvíz szintjét. A rétegvizek 
gyorsan és nagymértékben növekvő megcsapolása következtében jelentősen csök
ken a nyomása és a kutak hozama. A talajvizek szenyeződése miatt minden köz
ségben, településen megoldották a rétegvízből történő kommunális vízellátást, 
melyet elég pazarlóan vesz igénybe az ipar, a mezőgazdaság és a lakosság.

Meg kell említeni, hogy a Duna és a Tisza is befolyásolja némileg a környező 
terület vízszintjét, de ennek hatótávolsága az eddigi mérések szerint csak 1-2 km.’ 
Alacsony vízszintállásnál gyakran látható a part falából kiszivárgó víz.

4. KUTATANDÓ KÉRDÉSEK

4.1 . Növénytermesztés

1. E táj különböző talajtípusain és altípusán legeredményesebben termeszthető 
növényfajok és növényfajták megállapítása.

2. A speciális természeti adottságokat alapulvevő, a munkaerő-viszonyokhoz 
igazodó, ökonomikus és a hatékonyabb Vízgazdálkodást biztosító művelésiág- 
arányok, valamint ezeken belül a helyes vetésszerkezetek elméleti kialakítása 
és ennek fokozatos megvalósítása.

3. A kialakított vetésszerkezeteknek a jelenleginél jóval hatékonyabb vízfel
használású, talajművelési, tápanyagellátási és növényvédelmi rendszerének 
kidolgozása.

4. A különböző eredetű öntözővizekkel történő öntözés hatásának vizsgálata 
homokon a különböző ültetvények és szántóföldi növények fejlődésére és 
termésére, továbbá a talaj fontosabb tulajdonságaira és a talajvíz szintjére.
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4.2. Melioráció és hidrológia

1. A homokok kémiai és fizikai tulajdonságának ökonomikus javítására alkalmas 
természetes és mesterséges anyagok kutatása, a javítási eljárások kidolgozása.

2. A homokhátság vízgazdálkodása javításának továbbfejlesztése a lehető leg
nagyobb mértékű vízvisszatartással. Néhány jellemző belvízöblözetben model
lek kialakítása. Meghatározandó:
- a tározásra területileg és talajtanilag legalkalmasabb laposok és tavak helye,
- a környező terület jelentősebb károsodása nélküf tározható víz szintje,
- a tározott víz optimális hasznosítása és hatása a környező terület talajvíz

szintjére, .
. - a belvízöblözetek fenti célnak eleget tevő vízkormányzási rendje,

- a vízvisszatartásos belvízrendezés hatása a térség talajainak termékenységé
re, talajvízviszonyaira és klímájára, továbbá az ültetvények és a szántóföldi 
növények állapotára és termésére.

3. ■ A vízvisszatartásos belvízrendezés megoldásának költségei hogyan viszonyul
nak a lecsapolási rendszeréhez?

4. A Duna—Tisza köze kistájain, főként a homokhátságon, talajtani és növény- 
termesztési szempontból az optimális talajvízszint megállapítása. A talajvíz
szintet befolyásoló tényezők meghatározása, és ennek emberi beavatkozással 
történő módosíthatóságának lehetőségei és mértéke.

5. A meglévő talajvízkúthálózat felülvizsgálata és továbbfejlesztése a talajvízvi
szonyok konkrétabb feltárása céljából.
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A TALAJVÍZSZINT-SÜLLYEDÉS 
KÖVETKEZMÉNYEI 

A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

Dr. Szalóki Sándor

1. BEVEZETŐ

A Duna—Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémáinak rendezésére készült 
előtanulmány megállapítása szerint a térségben az utóbbi egy-két évtizedben a 
talajvízszint olyan mérvű süllyedése következett be, ami egymagában az időjárás 
változásával nem magyarázható, hanem ebben az emberi beavatkozásoknak is 
szerepe lehet. Ha ez így van, akkor ezzel egyrészt, mint tendenciával kell számol
ni, másrészt ennek a mezőgazdasági következményeit is figyelembe kell venni. A 
talaj vízkészletének dinamikus változása a párolgás és a csapadék mennyiségi és 
időbeni egybe nem esésének természetes következménye. Ez, bár elsősorban a talaj 
nedvességkészletének változásában nyilvánul meg, bizonyos időeltolódással a 
talajvíz készletének, vagyis a talajvíztükör felszíntől való mélységének változásá
ban is megmutatkozik. E változást természetesen nemcsak a párolgás, illetve a 
növényi vízfelvétel idézheti elő, hanem a felszíni és felszín alatti vízmozgások is 
kiválthatják, sőt a földhasználatban bekövetkezett változások hatása sem zárható ki 
a hatótényezők köréből.

A talajvízszint-változások, bárminek hatására következnek be, minden bizon
nyal legelőször és legközvetlenebbül a mezőgazdaságot, illetve a növényzetet érin
tik. A talajvíz ugyanis olyan víztartalék a növények számára, ami csapadékszegény 
években az intenzív párolgási időszakokban mérsékli a növények vízhiányát* csa
padékos időszakokban pedig utánpóflódik. A talajvíznek a növények vízháztartásá
ban különösen nagy jelentősége van a homoktalajokon, ahol egyrészt kicsi a fedő
réteg vízkapacitása, s ennélfogva a csapadék jelentős része a mélybe szivárog, 
másrészt azonban a homoktalajban nagy (20-30 térfogat százalék) a vízzel nem 
telített pórustérfogat, amiben igen sok (200-300 mm/m) könnyen felvehető víz 
tározása lehetséges a természetes vízkapacitásig telített állapoton felül is.

Ha számításba vesszük a térség nagy részére vonatkozó 1-3 méteres átlagos 
talajvízállás-süllyedést, láthatjuk, milyen hatalamas (200-900 mm) víztömeghiány
ról van szó, ami jelentősen csökkenti a térség vízellátottságát, azaz növeli az 
amúgy is fokozódó vízhiányt. A növénytermesztés pedig egyre érzékenyebbé válik 
a vízhiányra, mivel egyre nagyobb a termelési költség és egyre kockázatosabbá 
válik annak hatékonysága.

*  Dr. Szalóki Sándor tudományos tanácsadó, Öntözési Kutató intézet, Szarvas.
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A talajvízszint süllyedése természetesen a különböző növényfajtákat eltérő 
mértékben érinti, függően a gyökerezési mélységtől, a vízigénytől, valamint a 
csapadék mennyiségétől és eloszlásától. E tanulmányban megkíséreljük számsze
rűsíteni a csökkenő talajvíznek a növények vízellátására és termésátlagára gyako
rolt hatását.

2. A VIZSGÁLATI MÓDSZER

A növények számára optimális talajvízszint és az ettől eltérő vízállások nö
vénytermesztési hatását részben irodalmi adatokra, nagyobbrészt azonban saját 
kísérleteink eredményeire alapozva vizsgáljuk és értékeljük.

Talajvízkísérletek az Öntözési Kutató Intézetben 25 éve folynak talajvíz-lizi- 
méterekkel és szabadföldön. A liziméterekkel szabatos kísérleteket végeztünk 
0,25—2,00 méter közötti mélységű vízszintekkel, szabadföldön pedig a különböző 
természetes talajvízjárású kísérleti területek vízháztartási adatainak és termésered
ményeinek összevetéséből számoltuk ki a talajvíz hozzájárulását a növények vízel
látásához, valamint az ennek tulajdonítható terméskülönbséget.

A kísérletek eredményei alapján olyan dinamikus szimulációs modellt készítet
tünk, amellyel számszerűen meghatározható, hogy a talajvíz - függően annak 
felszíntől való távolságától, a növény tulajdonságaitól, a talajtól, és az időjárástól 
- mennyivel járul hozzá a növények vízellátásához és a termésátlag kialakulásához.

A modellvizsgálatokat a jellemző növényfajokra, talajtípusokra és különböző 
talajvízszint-változatokra végeztük el a kecskeméti, a szegedi és a bajai meteoroló
giai adatok felhasználásával. A dekádléptékű 50 éves generált adatsorok statisztikai 
feldolgozásával gyakorisági értékeket kaptunk minden vízháztartási jellemzőre. 
Ezek közül a talajvízhatás legjobban kimutatható egyrészt azzal, hogy a modell 
szerint a növények a talajvízből mennyi vizet vettek fel az adott körülmények 
között, másrészt, hogy ez mennyivel mérsékelete a növények vízhiányát. A kettő 
mennyiségileg közel azonos, de a termésátlaggal az utóbbi, vagyis a vízhiány 
összege van közvetlenebb és szorosabb kapcsolatban. Ezért a talajvízállás változá
sának hatását a vízhiány változásában juttatjuk kifejezésre. A vízhiány pedig, ami 
mindig a növények vízigényének ki nem elégített részét jelenti, meghatározza a 
terméskiesés (aszálykár) nagyságát valamilyen termelési színvonalon. Erre vonat
kozóan kísérletileg megállapított függvényekkel rendelkezünk, és ezeket használ
juk. A talajvízszintváltozás terméskövetkezményét végülis a vízhiány miatti ter
méskiesés változásában számszerűsíthetjük.

Tekintettel a vizsgálat bonyolultságára és a változók sokaságára, összevoná
sok, csoportosítások és egyszerűsítések váltak szükségessé.

A növényeket tenyészidejűk, vízigényük és gyökerezési mélységük alapján 
csoportosítottuk.

1. növénycsoport: Ide sorolhatók az 1,5-2 m mélyen gyökerező, 300-400 mm
vízigényű, korán lekerülő növényféleségek (kalászosok, 
köles, borsó, repce, mák, lencse, stb.).

2. növénycsoport: A közepesen mélyen gyökerező (2-3 m), egy éves, köze
pes vízigényű (400-500 mm), szántóföldi és kertészeti 
növények (kukorica, szója, cukorrépa, burgonya, napra
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forgó, paradicsom, kabakosok, gyökérzöldségfélék, fű
szerpaprika).

3. növénycsoport: E csoportba sorolhatók az ültetvények közül az alacsony-
törzsűek, valamint a borszőlő, a szántóföldi növények 
közül pedig az évelő pillangósvirágúak. Gyökerezési 
mélységük 2-4 m, vízigényük 500-700 mm.

4. 'növénycsoport: A mélyen gyökerező (3-6 m), nagy vízigényű (600-800
mm) növényfajták sorolhatók ide, mint például a magas
törzsű gyümölcsösök, a csemege szőlők, az erdők.

A fentieken kívül vannak még sekélyen gyökerező növényfajok, melyeknél 
azonban a talajvíz általában nem jelentős tényező, csak egy méter körüli vagy e 
fölötti talajvízállás esetén. Ezért ezzel a növénycsoporttal nem foglalkozunk.

Az évjáratokat a növények vízellátottsága szempontjából a következő négy 
csoportba soroltuk: aszályos, száraz, mérsékelten száraz, kedvező.

A talajtani és meteorológiai jellemzők területi eltéréseit úgy vettük számítás
ba, hogy a Duna—Tisza közét öt körzetre osztottuk. Ezek: 1 - homokhátság, 2 - 
átmeneti zóna, 3 - Dunavölgyi és Tiszavölgyi síkság, 4 - Bácskai löszhát, 5 - 
Bácskai síkvidék.

3. A TALAJVÍZHATÁS ÉRTÉKELÉSE

A növények számára optimális talajvízszint kérdésében a szakemberek véle
ménye nagyon megoszlik. Éz természetes következménye annak, hogy azt a nö
vény faja, fajtája, fejlettsége, gyökerezési mélysége, a talaj fizikai és kémiai adott
ságai, valamint a vízellátottság mértéke együttesen határozza meg. A sekélyen 
gyökerező, nagy vízigényű növények számára a felszínhez közeli talajvíz kedvez, 
és annál inkább, mennél szárazabb az időjárás, és mennél kedvezőbb a tápanyag
ellátás. A liziméteres talajvízkísérletekben az állandó szinten tartott talajvíz op
timuma a szántóföldi növényeknél (búza, kukorica, cukorrépa és lucerna) egy 
méternél, a fűféléknél ennél magasabban (fél méternél) volt, ahol a termésátlag 
elérte az öntözött kezelésekét, sőt gyakran felül is múlta. Az optimálisnál mélyeb
ben lévő talajvízből a növények egyre kevesebb vizet vettek fel, és termésátlaguk 
ennek megfelelően mérséklődött.

A természetes talajvízszintnek és a kukorica termésátlagának alakulását az 1. 
táblázatban közöljük. Ebből megállapítható, hogy az optimális talajvízálláshoz (0,9 
m) képest az átlagosan 1,8 méteres talajvízállású területen 2,7 t/hektárral, a 3 
méteres talajvizű területen pedig 6,8 t/hektárral alacsonyabb a termésátlag, ugyan
olyan csapadékviszonyok és hasonló talajadottságok mellett.

A mélyebben gyökerező növényeknél a talajvízszint süllyedésének hatása 
lassabban következik be, mivel azok a mélyebben lévő talajvízből is képesek vizet 
felvenni.

A talajvízkísérletekből megállapíthattuk, hogy a tenyészidőben a növények 
vízfelvételi intenzitása rendszerint felülmúlja a talaj kapilláris vízszállító képessé
gét, ezért a gyökérzet közvetlenül a talajvíz fölötti talajrétegből veszi fel a vizet. A 
vegetációs időn kívüli időszakban viszont a talajvíz jelentősen hozzájárul afedőré-
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1. táblázat. A kukorica térmésátlaga t/ha-ban különböző talajvízszint esetén öntözés nélkül

Év
Talajvízszint m-ben Csapadék mm-ben

3,0 1,8 0,9 tenyészideji évi

1976 2,2 8,4 11,2 210 315
1977 7,4 9,1 12,8 222 456
1978 8,0 9,0 12,3 394 524
1979 5,5 9,2 11,5 215 336
1980 8,2 10,6 10,5 413 539
1981 7,7 9,8 14,4 . 306 540
1982 9,5 11,4 13,4 260 470
1983 1,9 7,7 13,0 233 354
1984 2,3 8,5 13,4 222 360
1985 6,5 8,6 13,6 257 454
1986 6,2 10,3 13,8 190 437
1987 5,9 8,8 13,3 237 491

Átlag 6,0 10,1 12,8 263 440

teg benedvesedéséhez, főleg a kapilláris vízemelkedés révén, de emellett a pára
mozgással feljutó víz, a talajharmat képződése is számottevő.

A modellvizsgálat eredményei szerint az 1. növénycsoportnál 2,5 méterig 
terjedő, míg a 4. növénycsoportnál még 3,5-4 m közötti vízszíncsökkenés is jelentős 
vízhiánynövekedést von maga után. A Duna—Tisza közére vonatkozó talajvíztérké
pek szerint a talajvíszint a terület 1/3-án 2 m fölött, 55 %-án 2-4 m között van 
sokéves átlagban, vagyis olyan mélységben, hogy ez a növények jelentős kiegészí
tő vízforrásául szolgál. Az utóbbi években bekövetkezett drasztikus (1-3 méteres) 
talajvízszint-süllyedés, ami főleg az amúgyis legvízhiányosabb területeket (1-es és 
2-es körzet) érinti, jelentős vízhiány növekedést okozott, ami a jövőben is fokozza 
az aszály mértékét és előfordulási gyakoriságát. Viszonyítási alap a terméscsök
kenésnél az 1 m-es talajvízállásnál, vagyis kedvező vízellátás esetén elérhető ter
mésátlag az adott termelési szinten.

A talajvízszint süllyedésének terméskövetkezményeit a 2. táblázatban közöl
jük. Az egyszerűsítés miatt 1 és 2 méter vízálláscsökkenéssel számoltunk, éspedig 
különböző (1,2 és 3 m) átlagos szinthez viszonyítva. Ugyanis a talajvízszint-süllye
dés hatását tekintve nagyon lényeges az, hogy milyen szintről, illetve milyen szint
hez képest következett be a csökkenés. A 3 méteres vízszintcsökkenéssel - bár 
előfordult - azért nem számoltunk, mert az a magasabb fekvésű, átlagosan is mé
lyebb talajvízállású területeken következett be, ahol az legfeljebb az erdő növényei
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2. táblázat. A talajvízszint-süllyedés terméscsökkentő hatása

Vízszint- 
süllyedés 
m-ról m-re

Terméscsökkenés (%) 
évjárattípusonként

Átlagos terméscsökkenés 
(%) körzetenként

aszályos száraz mérs.
száraz kedvező 1. 2. 3. 4. 5.

1. növénycsoport

1 - 2 65 43 21 0 32 28 22 19 16
1 - 3 85 60 28 5 44 38 32 28 24
2 - 3 20 17 7 5 12 11 10 8 8
2 - 4 20 17 7 5 12 11 10 8 8
3 -.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - < 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. növénycsoport

1 -2 49 38 20 0 27 25 22 17 15
1 -3 82 . 63 43 10 51 47 43 40 33
2 - 3 33 25 23 10 24 22 21 19 18
2 - 4 45 32 24 10 28 26 24 21 20
3 - 4 12 7 1 0 5 4 3 2 2
4 - < 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. növénycsoport

1 - 2 27 17 io 0 14 9 8 . 8 7
1 - 3 54 45 34 12 37 30 29 28 26
2 - 3 27 28 24 12 24 21 20 20 19
2 - 4 39 36 32 ' 17 32 28 28 27 26
3 - 4 12 8 8 5 9 7 7 7 7

. 4 - < 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. növénycsoport

1 - 2 13 • 4 0 0 4 1 1 0 0
1 - 3 37 26 13 4 20 15 14 12 11
2 - 3 24 22 13 4 16 13 12 11 10
2 - 4 41 39 23 10 29 24 23 21 19
3 - 4 17 17 10 6 12 11 10 9 9
4 - < 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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számára jelenthet hátrányt. A vízszintsüllyedés terméskorlátozó hatása területi 
eloszlásának elkészítéséhez a növénycsoportok területi arányaival kell súlyozni.

A vízhiány és a termésátlag csökkenés közötti összefüggés általában az 
vy, = Ax2 + Bx +  C

alakú egyenlettel jellemezhető. Az összefüggéseket kísérleti úton határoztuk meg 
több növényfajra. Ezek szerint az aszályra a 2-es-növénycsoport a legérzékenyebb, 
melynél mély talajvizű homoktalajokon az esetek 3-20 %-ában totális aszálykárral 
lehet számolni.

Attól függően, hogy az éves talajvízállás a sokévi átlaghoz képest milyen 
szintre süllyed, a 2. táblázatban látható terméscsökkenéssel lehet számolni. így 
például, ha az 1. növénycsoportnál a talajvízállás 2 m-ről 4 m-re csökken, úgy a 
várható termelési potenciál csökkenés átlagosan 8-12 %. Ugyanez a 2.növénycso
portnál 20-28 %, a 3. növénycsoportnál 26-32 %, a 4. növénycsoportnál 19-29 %. 
Aszályos évjáratban ezeknél nagyobb, kedvező évjáratban kisebb terméscsökkenés 
következik be.
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AZ ERDÖK ÉS A TALAJVÍZ KAPCSOLATA 
A DUNA—TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGON

Dr. Szodfridt István

1. TÉNYEK

1. A talajvízszint az elmúlt két évtizedben drasztikus mértékben leszállt a 
térségben, ez veszélyezteti a különféle területhasznosításban résztvevő ágazatok 
jövedelmező folytatását, de a kommunális vízellátottságot és egyéb, vízzel kapcso
latos igények kielégítését is. Ezért keresni kell azokat az okokat, amelyek ebben a 
jelenségben számításba jöhetnek. A sokféle lehetőség között az erdő is helyet 
kapott, annyival is inkább, mivel а II. világháború után 6,5 %-os térségi erdősült
ség időközben 14 %-ra emelkedett, vagyis az erdőtelepítések révén az erdők terü
lete több, mint duplájára növekedett. Ennek a térségi vízkészletgazdálkodásban is 
következményei vannak.

2. A Duna—Tisza közi homokságon 10Ö évvel ezelőtt az erdők területi kiter
jedése a jelenleginek nagyrészt megfelelő nagyságú volt. A természetes vegetáció 
a térségben az erdős-sztyep volt, vagyis a hátas, szárazabb fekvésekben homoki 
gyeptársulások képezték a természetes vegetációt, mivel a száraz, kontinentális 
jellegű klíma-viszonyok között ilyen helyzetben erdők nem képesek vízigényüket 
kielégíteni. Erdők a buckák közötti mélyedésekben jelenhettek meg természetes 
úton ott, ahol a száraz klimatikus adottságokat közeli talajvíztükör segítette 
kiegyenlíteni. Nagyobbrészt az ún. gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-Querce- 
tum) terjedtek el, ezek koronaszintjében a kocsányos tölgy és a fehérnyár (ha- 
zainyárak között tartjuk számon!) volt a meghatározó, de kisebb mennyiségben a 
keményfás ligeterdők (Fraxino-Ulmetum) is képviselve voltak. Ezeknek korona
szintjében a fent említetteken kívül még a mezeiszil és a magyarkőris is helyet 
kapott. Ezek az erdők csak ott és akkor voltak életképesek, ha jelentős vízigényük 
a közeli talaj víztükör vízkészletéből kielégülhetett. Vagyis száz évvel ezelőtti 
körülmények között a térség vizei elegendők voltak a nagy vízigényű és vízfo
gyasztású erdők ellátására.

A fent vázolt kép később változott. A folyószabályozás a rendszeres és nagy 
területekre kiterjedő elöntéseket megszüntette, másrészt a belvizek gyors elveze
tésének szándéka miatt csatornahálózat épült ki, és ez jelentősen megváltoztatta az

Dr. Szodfridt István tanszékvezető egyetemi tanár, Erdészeti és Faipari Egyetem, 
Sopron.
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erdők vízzel való ellátásának lehetőségét. Ugyanakkor az erdők területi kiterjesz
tését a mezőgazdasági terméseredmények országos javulása és ennek folytán a 
gyenge termőképességű területek erdőtelepítés céljaira való felszabadítása hathatós 
mértékben elősegítette. A telepített erdők túlnyomórészt fenyvesekből állnak, ez a 
körülmény jelzi, hogy az erdők területe a térségben á múltbelihez képest nem 
változott, ám a szárazságtűréssel és igénytelenséggel jellemezhető fenyvesek alak
jában az erdők a szárazabb, talajvízhatástól már független területek irányába tolód
tak el. Ezt a tényt két térség erdeinek fafajösszetételében mutatkozó különbség jól 
jelzi (1. és a 2.sz.. táblázat).

1. táblázat. Nagykőrös környéki erdők faji össztétele

Fafaj Faji összetétel (%)

1890-ben 1990-ben Változás

kocsányos tölgy 88,4 40,9 -47,5
akác 2,4 40,4 + 38,0
fehér- és szürkenyár 9,2 0,9 - 8,3
nemesnyár - . 3,0 + 3,0
erdeifenyő - 9,2 + 9,2
feketefenyő - 5,4 + 5,4

2. táblázat. Kiskunhalas környéki erdők faji összetétele

Fafaj Faji összetétel (%)
1955-ben 1990-ben Változás

kocsányos tölgy i-,o 1,3 + 0,3
akác 57,5 14,1 -43,4
nyárak 28,9 16,2 -12,7
; egyéb lombos fafaj 5,1 0,3 -4,8

. fenyők 7,5 68,1 +60,6 . ■

3. A nagyarányú erdőtelepítési tevékenységnek számos előnye volt, ezeket a 
teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglalom össze.

A gyenge, termőterületeken korábban ráfizetéssel üzemeltethető mezőgaz
dálkodás. helyére jelentős hasznot_eredményező-gazdálkodási ágazat került. így a 
szerkezetátalakítás a térségben kedvezően megvalósult. Amennyiben nem fenyvese

60



két ültettünk, akkor nemesnyár ültetvényeket telepítettünk. Ezeket a nyárasokat a 
mélyebben fekvő talajvízhez igazodó, újonnan kialakított, korábban a térségben 
ismeretlen ültetési mód segítségével, az ún. mélyfúrásos ültetési technológiával 
telepítettük. Másrészt eltérő ültetési anyagot is használtunk, valamint a telepítési 
hálózatot a szokásoshoz képest jóval ritkábbra alakítottuk. Ezzel a megoldással 
nagy jövedelmet eredményező nemesnyár-térmesztés valósulhat meg, olyan, a 
mezőgazdaság által szívesen parlagon hagyott termőhelyeken, ahol a talajvíz mé
lyebben (2-3 m) helyezkedik el. Ahol pedig ezzel sem lehetett eredményt elérni, 
vagyis a talajvíz elhelyezkedése tekintetében nagyon kedvezőtlen helyeken, fenyve
sek ültetésére kerülhetett sor.

A térségben igen nagy területeken létesítettek belterjes, sok munkáskezet 
igénylő kertészeti kultúrákat (szőlő, gyümölcsös stb.). Mivel á rendelkezésre álló 
munkaerő mértéke szabott volt, kívánatosnak tűnt, hogy olyan külterjes művelésű 
kultúrák is megjelenjenek a térségben, amelyek kevés munkaerőigényük folytán 
kompenzálhatják a belterjes művelést igénylő ágazatok ilyen irányú nagyobb igé
nyeit. Az erdőtelepítés és az erdőgazdálkodás ezt a kiegyenlítő szerepet jó hatás
fokkal valósíthatja meg.

A telepített erdő fáinak gyökérzete jóval nagyobb mélységig lehatol a talajba, 
mint a mezőgazdasági növények, ezért a víz- és tápelemfelvételre az erdő fái 
vastagabb talajrétegeket használnak ki. Ezzel mélységi irányban kiterjeszthetővé 
vált a térség ökológiai potenciálja.

A hazai külkereskedelmi mérleget rendkívül hátrányosan érinti a nagyszabású 
faimport szükségessége. A fát egyre nehezebb körülmények között és egyre távo
libb helyekről tudjuk beszerezni, ezért hasznos, ha ezt a jelentős népgazdasági 
terhet - legalább is részben - az újabb erdők telepítésével csökkenthetjük.

A térség mezőgazdálkodási terméseredményeit jelentősen befolyásolják azok a 
kedvező hatások, amelyeket az erdők a szél okozta szárító tevékenység ellenében 
kifejteni képesek, valamint a talajvédelmet is jól szolgálják. Közismert tény, hogy 
a homokmozgás igen nagy gazdasági károkat okozott korábban. A nagyszabású 
erdőtelepítés ezeket a károkat jelentősen mérsékli és hozzájárul a tisztább levegő, 
a kedvezőbb oxigén-széndioxid arány helyreállításához.

4 .- Az erdők általában több vizet igényelnek, mint egyéb mezőgazdasági.kul
túrák, ezt a megállapítást csak akkor fogadhatjuk el helyesnek, ha az erdőt alkotp 
fafaj és az összehasonlításul szolgáló mezőgazdasági haszonnövény vízigényét 
vesszük figyelembe.

Az erdő többféle fafajból összetett, ezek más-más korosztályú állományokból 
állnak. Fafajonként és korosztályonként eltérő a vízhez kötődő viszonyuk, vagyis 
más mennyiségű vizet fogyasztanak és a vízhez kötődő veszteséget okozó hatásuk 
is gyökeresen eltér egymástól. Ennek igazolására közlök néhány számadatot. A 
térségben előforduló fafajok évi hektáronkénti vízigényét Járó—Führer adatai (szó
beli közlés) a következő mértékben határozzák meg:
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kocsányos tölgy 
akác

441 mm,' 
279 mm, 
680 mm, 
800 mm , 
205 mm, 
185 mm.

nemesnyár
hazainyár
erdeifenyő
feketefenyő

Ha ezeket az adatokat az előbb mondottak értelmében átnézzük, akkor azt 
mondhatjuk^ hogy a természetes vegetációhoz (tölgyesekhez, házainyárasokhoz) 
képest az újabban gyakrabban ültetett és egyre bővülő területaránnyal képviselt 
akác és fenyőfélék vízfogyasztása jóval kisebb, ezért az erdőtelepítés - a lehetősé
gekhez igazodva - a szerényebb vízfogyasztás felé tolta el a telepíthető fafajokat.

5. Az erdők irttercepciós vesztesége nagyobb, mint számos mezőgazdasági 
kultúrában. Ez abból adódik, hogy az erdőkben nem egyszer találunk több korona
szintet, cserjeszintet, valamint az avarréteg-intercepciós veszteséget okozó hatásá
val is számolnunk kell. Kerekegyháza mellett üzemeltetett intercepciós észlelőhely 
adatai szerint (Magyar Lajos vizsgálata) az egyes térségi fafajok intercepciós vesz
teségét az alábbiakban rögzíthetjük:

akác 9 %,
hazainyár 24 %,
feketefenyő 24 %,
erdeifenyő 16%.

A százalékadatok az évi, szabad területre lehullott csapadékmennyiségre vonatkoz
nak.

6. A fentiekkel ellentétben az erdőknek vannak párologtatást csökkentő voná
saik is. Ezek elsősorban abból adódnak, hogy az erdőállományok lombsátra alá a 
napsütés a szabadtérihez képest jóval kisebb,mértékben,tud,behatolni, hasonlókép
pen nem érvényesülhet a szélfűvás sem, ezek miatt az erdőkkel borított területek 
talajának kiszáradása jóval kisebb mértékű, mint a fedetlen területeken. Ezen kívül 
azzal is számolni kell, hogy az erdő lombsátra._álatti_légtérben_a_páratartalom 
magasabb, mint az erdőn kívüli helyzetben, emiatt a talaj evaporációja is kisebb.

Az intercepciós veszteség helyes értékeléséhez még egy adalék kívánkozik. 
Arra a talajtani tényre kell felhívnunk a figyelmet, amely szerint a víznek a talajba 
szivárgása csak akkor lehetséges, ha a talajfelszín közelében fekvő talajrétegek 
telítődtek vízzel és vízigényüket már kielégítették. Csupán a felesleg mozoghat 
tovább a mélyebb talajrétegek irányába. Vagyis a csapadék révén lehulló vízmeny- 
nyiség nem szivároghat akadálytalanul az első víztorlasztó rétegig (agyagos talaj
réteg vagy a korábbi talajfejlődés eredményeként kialakult, később az újabb ho
mokfúvás homokjával letakart humuszos homokréteg), hanem csak olyan arány
ban, amennyiben a felső talajrétegek vízigényüket kielégítve a felesleget továbben
gedik. Ebből a szempontból érdemes a figyelmet felhívni arra a tényre, hogy a
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fenyvesek telepítésére elsősorban a futóhomokos váztalajokon, illetve gyengén 
humuszos homok talajtípusokon, talajvíztükörtől távoli magasságú helyeken került 
sor. Ezek 10 cm vastag talajrétegének vízkapacitását Stefanovits 16 mm-nek jelöli 
meg. Vagyis mélységi irányban vízvándorlás csak akkor valósul meg, ha a felső 
10 cm-ben a 16 mm nedvességtartalom adott. Mivel a fenyyesek alatti talajokon a 
talajvíz tükre még a tavaszi maximális állásidején sem jön fel 250 cmmél maga
sabbra, kiszámítható, hogy a talajvíz utánpótlásaként sok szerző által említett .téli 
csapadékmennyiség (217 mm - Kecskemétre vonatkozóan) mindössze 150 cm 
mélységig telítheti a talajt, tehát a talajvízhez a csapadékvízből semmiféle men
nyiség nem juthat. Ez igaz akkor is, ha fenyves fedi a területet, vagy ha teljesen 
fedetlen. Az elmondottakból azt a következtetést lehet levonni, hogy a fenyvesített 
területeken mérhető nagyobb intercepciós veszteségnek a talajvíz mélységi elhe
lyezkedésére semmiféle hatása nem lehet. Hasonlóképpen nem lehet hatása a feny
veseknek a talajvíztükör elhelyezkedésére azért sem, mert bár._gyökörzetükkel 
gyorsan nőnek mélységi irányba, de a talajvízszinLíelettunyílt vagy_zárt_kapilláris 
zónát nem érik el, ezért kizárólag abból a vízkészletből kell gazdálkodnak, amely 
az általuk borított talajba csapadékvíz alakjában beszivároghat.

7. Az erdők vízfogyasztásának megítéléséhez tartozik koruk ismerete is. Ter
mészetes dolog az, hogy a kezdeti erdőtelepítés stádiumában az erdő kevés vizet 
igényel, igénye később növekszik, a fiataloskori záródás után a magassági növeke
dés hirtelen megugrik, ekkor van leginkább szüksége vízre, a későbbiekben megint 
csökken a vízigény, mihelyt a magassági növekedés elérte maximumát és inkább 
vastagsági növekedésre kerülhet sor. A vastagsági növekedés szükségelte vízigénye 
viszont már alig változik, hiszen a megnövekedett átmérőjű fákkal együtt egyed- 
számuk lecsökken, vagy a természetes öngyérülés révén, vagy még inkább az 
emberi beavatkozás, a gazdálkodás körülményei miatt. A kor szerinti-vízigényre 
következtethetünk az erdő. sz.eryesany,ag=pr.odukciójának_alakulásábó.l. A szerves- 
anyag-produkció számszerű kifejezését ún. fatermési táblákból vehetjük ki (Sopp 
1974). Ha egy grammnyi szervesanyag-produkcióhoz meghatározott mennyiségű 
víz szükséges, akkor a szervesanyág-produkció alakulását jelző számok egyben 
utalnak a vízfogyasztás változására is. Egyszerűség kedvéért a VITUKI kísérleti 
telepének környékén (Hetényegyháza közelében) található erdeifenyvesnek kor 
szerinti növedékadatajt mutatom be:

5-10 éves korban a növedék 16,2 m3/ha,
10-15 " " ' ” 21,6 nfVha,
1 5 -2 0 ....................... . 21,6 nvVha,
20-25 " " " 20,3 m3/ha,
25-30 ...................... 18,4 m3/ha.

Az adatok kellőképpen szemléltetik, hogy a kor függvényében is változik 
a vízigény. Sajnos a kor függvényében változó intercepciós veszteség mértékére
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vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk, ezt nem tudjuk számolni, csupán utalunk 
ennek szükségességére a jövőbeli kísérleti vizsgálódások keretében.

2. KÖVETKEZTETÉSEK

A fentebb leírtakból a következőket vonhatjuk le tanulságként:
1. Az erdőtelepítésekben a korábban meglévő, őshonosnak minősülő tölgy és 

hazainyárak helyett előtérbe kerültek a szárazságtűrő, a térségi vízkészletgazdál
kodásban alig szerepet játszó fenyvesek, A fenyvesek nagyarányú térfoglalása 
kedvező a fatermesztés oldaláról; mert import faanyag kiváltására alkalmas nyers
anyagot szolgáltatnak és az erdők egyéb közcélú szolgáltatásait is nyújtják, azon
ban azt is világosan kell látnunk, hogy mivel nem őshonos fafajok behozataláról 
van szó, ráadásul a leggyengébb termőhelyi minőségű területeken ültetjük őket, 
betegségekkel szemben fogékonyabbnak mutatkoznak, rezisztenciájuk csökkentebb 
mértékű. Ezt számos erdőpusztító gomba- és rovarfaj megjelenése mutatja.

2 . Az erdő nem oka, hanem következménye a térség szárazabbá válásának. 
Jórészt ezzel magyarázhatjuk, hogy a mezőgazdaság számára szárazzá vált földte
rületekről szívesen lemondanak korábbi használói, szívesen engedik át, néhol 
kifejezetten igénylik az erdők telepítését. A nagykiterjedésű parlagterületek oksze-

I hasznosításának jószerivel az erdőtelepítés az egyetlen alternatívája. Ha_nmqs 
t '.dő, akkor a felhagyott szántókat, elhanyagolt legelőket különféle gvomvegetáció 
borítja, ezeknek gazdasági hasznuk nincs, ezen kívül gyommal fertőzhetik a köze
lükben fekvő, még használható területeket is.

3. Az őshonos fafajok megtartása aligha, lehetséges, ezt jelzik az erdők faji 
összetételét mutató adatok, ennek részben az erdők egészségi állapotában mutat
kozó romlás a következménye, részben pedig tájesztétikailag is káros ez a fafajvál- 
tás, hiszen a természetes, több fafajból álló, elegyes, változatosságot nyújtó faji 
összetételű erdők helyén fenyves monokultúrák, esetleg nyárültetvények foglalnak 
helyet. Az őshonos fafajokra visszatérve, ezeknek nemcsak a kívánatos és sok 
szempontból előnyös természetes felújítása nem lehetséges, de a lecsökkent talaj
vízszint miatt a mesterséges újraerdősítést sem tudjuk megvalósítani, mert mire az 
önvetényülésből megjelenő vagy ültetett csemeték gyökereikkel a talajvíztükörig 
eljutnának, az aszályos időjárás elhalásra készteti őket.

4. Az erdők eltérő fafajokból és korosztályokból tevődnek össze, ezért az 
erdők vízkészlet gazdálkodásban játszott szerepe csak fafajra bontva vehető számí
tásba: Mivel a korosztályi vízfogyasztásról megfelelő adataink nincsenek, ezt a 
szémpontot a számításainkból egyelőre el kell hagynunk. Az erdők és a talajvíz 
kapcsolatának értékelése tehát helytelen vágányon fut, ha a talajvízszint utóbbi 
években tapasztalható lesüllyedését kizárólag az erdők területi elterjedésével vetjük 
össze.
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5. Az erdők és a talajvíz lesüllyedése közötti kapcsolat kimunkálására nem 
alkalmas az a módszer, amely a két. tényező térképi ábrázolását hasonlítja össze és 
a legmélyebb lesüllyedés helyén található kiterjedt erdőterületekből a két tényező 
ok-okozati kapcsolatára következtet. A természet egyik ökológiai összetevőjének, 
a talajvíznek megváltozása számos tényezőre visszavezethető, teljesen elfogadhatat
lan, ha valaki ezek közül csupán egyet emel ki és elemez, közben pedig elhanyagol 
másokat, mint amilyenek pl. a nagyarányú szőlőtelepítések, a kommunális vízkivé
tel erős növekedése, a Tisza vízjárásának megváltozása és ennek a Tiszához közeli 
térségek talajvízre gyakorolt hatása, a különféle vízügyi műveletek (pl. a Du- 
na-völgyi főcsatornán keresztül a homokhátság vizeinek folyamatos levezetése és a 
Dunába juttatása), belvízlevezető csatornák készítése és üzemeltetésének módja stb.

De számolni kell a talajvízszint-süllyedések okozói között az elmúlt néhány év 
erősen aszályos jellegével, a téli csapadékok elmaradásával, de egyéb időjárási 
körülmények is közrehathatnak a negatív jelenségek létrejöttében.

Behatóbban értékelni kellene azt is, hogy nem éppen napjainkban jelentkezik-e 
az a talajvízjárásban mutatkozó fluktuáció, amit nagyperiódusú talajvízfluktuáció
nak jelölhetünk, és amelynek létét Rónai mutatta ki. Nem elképzelhetetlen, hogy 
ennek a hullámvölgye most ért el bennünket, ezért mielőtt a területhasznosítást 
érintő kemény következtetéseket levonunk, ezt a jelenséget is alaposan vizsgálnunk 
kellene.

3. AZ ERDŐK VÍZFOGYASZTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Mielőtt az erdők vízfogyasztását megkísérelnénk értékelni, szólnom kell a fő 
fafajok vízzel kapcsolatos jellemzéséről. Ezek ismerete megalapozhatja a később 
mondottakat.

Kocsányos tölgy. A térség őshonos fafaja, termesztése és léte csak ott van, 
ahol az erdészeti talajvízértékelés kategóriái szerinti "állandó vízhatás" (maximális 
tavaszi vízállás esetén 80-150 cm között van a talajvíztükör) esetén képes gazdasá
gilag is értékelhető erdőállományt alkotni, illetve a felújítása is csak ilyen esetben 
lehetséges. Vízfogyasztása megfelelően nagymértékű, talajvíz nélkül csak egészen 
kiváló talajviszonyok között képes megélni, ez viszont aligha lehetséges, mert az 
ilyen talajokat a mezőgazdaság foglalja el. Ha csak "időszakos vízhatású" termő
hely áll rendelkezésre (150-220 cm mélyen található a talajvíztükör távászszal), 
akkor jobb talajminőség keli neki, mint az "állandó vízhatás" esetén. A tölgy 
elfoglalta talajokon esély van arra, hogy a téli csapadék vize (normális évjárás 
esetén) eljusson a talajvíztükörig és szaporítsa vízkészletét. A téli lombtalan ál
lapotban a tölgy kevesebb vizet tart vissza. Mélyre hatoló gyökereivel a talajvizet 
vagy á felette elhelyezkedő kapilláris zónát általában eléri, ezért vízigényét első
sorban a talajvízkészletből elégíti ki. Mivel a tölgyesek területe jelentősen vissza
szorult, ennek a fafajnak a nagyobb vízfogyasztásával alig kell számolnunk, a 
térségi vízmérleg kialakulásában elhanyagolható mennyiséggel vesz részt.
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NemesnyáraJc csak talajvízközelségben termeszthetők a Duna—Tisza közén. 
Ha a talajvíztükör mélyen van, akkor mélyültetéses technológiával és egyéb rend
szabályokkal (tág hálózat, rövidebb vágáskor stb.) jó eredményeket érhetünk el 
velük. Vízfogyasztásuk nagy, főleg a június táji növekedési időszakban kell ezzel 
számolni. Intercepciós veszteségük kicsi, mert tágabb hálózat és lazább lombozat 
miatt kevesebb csapadékvíz marad fenn a fán. Összefüggő avartakarót a talaj 
felszínén a tág hálózat miatt nem képez. A talajt gyengén árnyalja és ezért a talaj 
evaporációs vesztesége nagyobb.

Hazainyárak. A fehér- és szürkenyárakról ugyanazt lehet elmondani, mint a 
kocsányos tölgyről, vagyis gyökereikkel el kell érniök a talajvíztükröt, ha érdem
leges fatermést várunk tőlük. Ha erre nincs esély, akkor csak görbe, 8-10 m ma
gasságot elérő, fának is alig nevezhető példányait találjuk. Vízfogyasztása az ösz- 
szes fafajok közül az élen van, intercepciós vesztesége mérsékelt. A talajvíztükör 
vízkészletét erősen fogyasztja.

4. AZ ERDŐK VÍZFOGYASZTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
KÖZSÉGHATÁRONKÉNT

Az erdők vízfogyasztásának meghatározására az erdészeti üzemtervek adatai 
szolgáltatnak alapot, illetve a Járó—Führer-féle (korábban hivatkozott) fafajonkénti 
vízfogyasztási adatsor. Az üzemtervi adatokat a Kecskeméti Erdőfelügyelőség 
adattárából kaptam. Az egyes községhatárok területén elhelyezkedő erdők vízfo
gyasztásának számítási módja a következő: az erdők faji összetételét és a községha
tárba eső erdőterület nagyságát a fent hivatkozott adatforrás révén ismertük. Az 
egyes fafajok elfoglalta területnagyságot a kérdéses fafaj által hektáronként és 
évenként felhasznált vízmennyiség adatával (Járó—Führer-féle adatok) szoroztuk, 
majd az így kapott szorzatokat községhatáronként összegeztük.

Az eredményekből az olvasható ki, hogy a tipikusan homokháti területeken, 
ahol túlnyomórészt fenyvesek és kisebb mértékben akácosok foglalnak helyet, a 
vízfogyasztás mértéke 300-400 mm közé esik. Azokon a községhatári erdőterüle
teken, ahol a vízfogyasztás ennél nagyobb (400-800 mm), ott a nyárasok foglalnak 
el nagyobb helyet; ezek a vízzel jobban ellátott községhatárok. A közölt adatok 
becslésjellegűek, pontosabb számítást alapadatok híján nem tudtunk készíteni. Nem 
lehettünk tekintettel a korosztály szerinti vízfogyasztás eltéréseire sem, mert ennek 
a számításához megintcsak hiányoztak a kellő alapadatok. Ezért a közölt számok 
durva megközelítésre adnak lehetőséget. Pontosabb számokhoz csak akkor jutha
tunk, ha a kutatás minden fafajra és minden korosztályra tud mért és kísérletileg 
meghatározott alapadatokat szolgáltatni.
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A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁG 
TÁJÉRTÉKELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 

A VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOKRA

Dr. Lóki József

1 .BEVEZETŐ

A Duna—Tisza közének tudományos vizsgálata több mint 120 évre tekint 
vissza. A komplex Alföld-kutatás keretében feltárták a terület geológiai, geomor
fológiai, talajtani, stb. viszonyait, amelyekről több értékes tanulmány (Franyó F. 
1964, 1980, Rónai A. 1956, 1985, Pécsi M. 1967, Erdélyi M. 1967, Borsy Z. 
1974, 1977, Molnár B. 1961, 1983, Stefanovits P.1963, 1968, stb.) látott nap
világot. Közben többen elemezték és értékelték a táj gazdasági tényezőit is (Aszta
los 1.—Sárfalvi B. 1960, Krajkó Gy.—Mészáros R. 1984). A magyar geográfusok 
az utóbbi két évtizedben nagy gondot fordítottak a tájkutatásra, és kidolgozták az 
ilyen vizsgálatok elméleti és módszertani kérdéseit (Pécsi M. 1974, Pécsi M.—So
mogyi S.—Jakucs P. 1972, Marosi S. 1980, Góczán L. 1982). A komplex tájér
tékelésnél a természeti, társadalmi gazdasági hatások együttes vizsgálata szükséges, 
így az uralkodó, illetve jellemző tényezők alapján makro-, mező- és mikro tájtípu
sokat határolhatunk el.

2. A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁG TÁJTÍPUSA]

A természeti és gazdasági adottságokat figyelembe véve az alföldi, dombsági 
és hegyvidéki területeinken 40 tájtípust különböztethetünk meg (Magyarország 
Nemzeti Atlasza 1989). A változatos felszínű Duna—Tisza közén hazánk tájtípusa
inak közel egyharmada megtalálható.

A két nagy folyónk mentén húzódó ártéri síkságok futóhomokos hordalék
kúp-síkságot és löszös síkságokat fognak közre. Az egyes tájtípusok nem összefüg
gő területeket alkotnak, hanem északnyugat-délkeleti irányba rendeződve több terü
letfolton jelennek meg. A hátságon végighúzódó félig kötött buckás homokvidéket 
a nagy kiterjedésű buckaközi medencék szakítják meg. A délnyugati és középső 
keleti részen viszonylag nagy területen csernozjommal fedett löszös síkságok talál-

Dr. Löki József egyetemi adjunktus, Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen.
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hatók. A kötött homokos síkság és a csernozjomos homoksíkság a buckás homok
vidék és löszös síkság között átmeneti tájtípusnak tekinthető.

A félig kötött buckás homokvidéken a száraz nyári meleg napokon a homok 
felső rétege teljesen kiszárad, ilyenkor csak a szárazságtűrő és mélyebb gyökérzetű 
növények maradnak meg. A talajvíz szintje az utóbbi években mélyebbre szállt. 
Terepi megfigyeléseink szerint 1989. júliusában Ócsa, Kaskantyú, Fülöpháza 
határában a 4-6 m mélységű ásott tanyai kutak szárazak voltak. Az ott élő emberek 
vízszükségleteik kielégítésére mélyebb kutakat furattak.

A buckaközi medencék felszínét lápos réti talajok és szikes réti talajok borít
ják. Ezeket a környezetükhöz viszonyítva mélyebb térszíneket régebben a tavaszi 
időszakban víz borította. A kutatófúrásainkban végzett mérések alapján az utóbbi 
években a talajvízszint csökkenésére figyeltünk fel.

A réti- és alföldi csernozjommal fedett löszös síksági tájak a hátság mezőgaz
daságilag legjobban hasznosítható részei. Itt a talajvíz mélyebben helyezkedik el, 
mint a futóhomok területeken. A löszt helyenként lepelhomok borítja. Az ilyen 
rétegsor vízháztartása jobb mint a közép- illetve aprószemű homoké.

3. A TERMÉSZETI POTENCIÁLOK MEZOREGIONÁLIS ÉRTÉKELÉSE

3.1. Litológiai adottságok

A Duna—Tisza közi hátság litológiai adottságai dr.Molnár Béla kötetünkben 
lévő tanulmányából megismerhetők, ezért itt csupán a vizet áteresztő laza üledékek 
uralkodó jellegére hívjuk fel a figyelmet.

3.2. Éghajlati adottságok

A Duna—Tisza köze éghajlatával kötetünk több tanulmánya is foglalkozik, 
ezért az alábbiakban csak néhány különösen fontos tényt emelünk ki.

A hátság az ország napfényben leggazdagabb területe. A táj éghajlatának 
egyik sajátos vonása a levegő alacsony páratartalma, ami a nagy kiterjedésű ho
mokfelszínnel függ össze.

A homoki művelésben nagyon fontos a talaj sajátos hő- és vízgazdálkodása. A 
homok igen jó vízvezető, de rossz hővezető. A növényzet nélküli vagy gyér füves 
növényzettel fedett homoktérszínek a nyári napfényes időszakban a besugárzás 
hatására rendkívüli mértékben felmelegszenek: Gyakoriak a 40 C°-ot meghaladó 
értékek. Ez az egyébként is laza homoktalaj nagymértékű kiszáradását idézi elő.

A viszonylag nagyobb hőösszeg kevés csapadékkal (évi 500-550 mm) párosul. 
Hazánkban a két legnagyobb folyónk között található az ország egyik legszárazabb 
része - a homokhátság, ahol a termesztett növények öntözésre szorulnak.
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A hátság területén az északnyugati szelek Uralkodnak. A szélerózió kb. 70 
ezer ha művelt területet károsíthat (homokverés).

3.3. Hidrológiai adottságok

A hordalékkúp-hátság felszíni vizekben szegény, a vízfolyások túlnyomó része 
időszakos jellegű. A deflációs laposokat és buckaközi mélyedéseket lefolyástalan, 
túlnyomó részben a talajvíz által táplált tavak töltötték ki. A korábbi években 
jelentős területeket elfoglaló szikes tavak többsége az aszályosabb éghajlat, az 
alacsonyabb talajvízállás és az antropogén hatások következtében kiszáradt.

Az utóbbi évtizedekben a talajvíz átlagos mélysége 3-6 m volt. A változó 
mélységű talajvíz a tavaszi maximumok idején nagy területeket öntött el, s így 
komoly károkat okozott a mezőgazdaságnak. Az utóbbi 4-5 évben a talajvíz szint
jének csökkenése, a nyári aszály, és az öntözés hiánya nagy mértékben nehezítette 
a szántóföldi növénytermesztést.

3.4. Talajtani adottságok

A Harmati István tanulmányában leírtakhoz néhány kiegészítést teszünk, 
illetve kiemeljük az általunk legfontosabbnak vélt talajtani adottságokat.

A Duna—Tisza közén - mozaikszerű eloszlásban - 15 féle talajtípus fordul 
elő.

A homokbuckás területek a hátság legmagasabb részén találhatók. A futóho
moknak a magas kálciumkarbonát-tartalom mellett alacsony (<  1 %) a humusztar- 
talmá. Az iszap- és agyagrészecskék százalékaránya lényegesen kevesebb, mint a 
homokszemcséké. A futóhomok-talaj rossz vízgazdálkodása a kolloidtartalom 
hiányával magyarázható. Az ilyen talaj aszályosságra hajlamos, mert kicsi a víztar
tóképessége. Ezek a térszínek szántóföldi növénytermesztésre csak akkor haszno
síthatók gazdaságosan, ha megfelelő szervestrágya adagolása mellett öntözési 
lehetőség is van. A szélerózió elleni védekezés elengedhetetlen.

Kisebb területeken 20-60 cm vastagságú humuszos homoktalajok is előfordul
nak, amelyeknek a humusztartalma meghaladja az 1 %-ot. A tápanyag és a víz 
pótlására ezeknél is nagy' gondot kell fordítani.

A löszös üledéken képződött mezőségi talajoknak vagy azok különböző vál
tozatainak a vízgazdálkodása és termőképessége is jobb.

A buckaközi mélyedéseket és a mélyebben fekvő laposokat réti talajok borít
ják. Korábban a mélyedésekben, a tavaszi talajvízmaximum idején időszakos tavak 
alakultak ki, de nyáron sem süllyedt 1 méternél mélyebbre a talajvíz szintje. Az 
utóbbi hat évben (1984-1989) végzett rétegfeltáró vizsgálataink során felfigyeltünk 
arra, hogy a mélyebben fekvő területeken is csökkent a talajvíz szintje.
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A hátság nyugati és déli részén jelentős területeket borítanak az elszikesedett 
réti talajok, melyek a szántóföldi növénytermesztés számára szinte teljesen használ
hatatlanok.

4. A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÁGAI

4.1. Általános jellem zés

A Duna—Tisza köze, amely eredetileg erdős-sztyepp terület volt, az ember 
természetátalakító tevékenységének következtében jelentősen megváltozott. Az ősi 
növényzet, a homokpusztai gyepek és a pusztai erdők már csak a KNP területén 
kisebb foltokban találhatók meg.

A Duna—Tisza közi hátság mezőgazdasági hasznosítása sok szempontból eltér 
az ország más részeitől. A földterület művelési ágai közül a szántó részesedése 
elmarad az országos átlagtól. A statisztikai adatsorok arról tanúskodnak, hogy a 
szántó aránya csökkent, az ültetvénytelepítés, erdősítés részaránya viszont jelen
tősen emelkedett.A földterület művelési ágai közül a szántó után a rét és a legelő 
együttes aránya a legmagasabb, annak ellenére, hogy területe állandóan csökken. 
А XIX. század folyószabályozási és mocsárlecsapolási munkálatai előtt még ural
kodó jellege volt, ezt akkor vesztette el, amikor a legeltető állattartásról áttértek a 
szemtermelésre. A homokhátságon a rét és legelő részesedése még napjainkban is 
nagyon jelentős, a gyepek minősége azonban gyenge. A szőlő aránya jóval maga
sabb az országosnál. Az állomány elöregedése, a fagykárok miatti kivágás és az új 
telepítések következtében területe állandóan változik.

4.2. Szántóföldi növénytermesztés és zöldségtermesztés

A homokhátságon a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben a kalászos gabo
na részesedése a vetésterület 30 %-át meghaladja, de a termésátlagok az országos 
átlag alattiak. A főbb növények közül még a kukorica emelkedik ki vetésterületé
vel, de termésátlaga erősen függ az időjárástól. Aszályos években a homokos tala
jok  felső rétege gyorsan kiszárad, mert a talaj feletti levegőréteg páratartalma 
nagyon csekély. A talajnedvesség kapilláris úton egyre nehezebben kap utánpót
lást, mert az utóbbi években a talajvíz szintje alábbszállt. A nagyüzemi zöldség- 
termesztésben is csökkennek a termésátlagok ott, ahol a vízhiányt öntözéssel nem 
tudják pótolni.

A kis területű magángazdaságok (kiskertek) öntözését fúrt kutakból megoldot
ták, és ennek köszönhetően eredményes a zöldségtermelésük. A kiskertek térségé
ben egy hektáron 5-10 kutat is számolhatunk, amelyekből az öntözésre kiszivaty- 
tyúzott víz jelentősen csökkenthétté a talajvízszintet. Ha az utóbbi években tapasz
talható talajvízszint-csökkenés tovább folytatódik, akkor a kisteljesítményű szivaty-
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tyúk üzemeltetése is nehézségekbe ütközik. A további terméscsökkenés megakadá
lyozása érdekében a talajvíz utánpótlásáról, illetve a megfelelő öntözővízről feltét
lenül gondoskodni kell.

A takarmánynövények közül a lucerna, amelynek gyökere 3 méterre is leha
tol, jobban bírja a szárazságot. A homokfelszíneken a nyári hőségben a legelők 
füve csaknem kisül. A több évig tartó aszályos időjárás miatt az állattartás nehe
zebbé válik, csökken az állatállomány.

. 4.3. Szőlő- és gyümölcstermesztés

A szőlő és a gyümölcs a Duna—Tisza közén több mint ezeréves múltra tekint 
vissza (Pfenning Gy. 1989). A szőlős-gyümölcsöskertek történetében fellendülés 
és hanyatlás követték egymást.

A szőlőkultúrában az igazi fellendülést а XIX. századvégi filoxérajárvány 
hozta meg. Az itteni szőlők gyakorlatilag károsodás nélkül vészelték át a járványt. 
Az egyre szaporodó tanyákon meghatározó' szerep jutott a szőlőnek, ami magával 
hozta a gyümölcstermesztés fellendülését is. A szőlősorok közé rendszerint gyü
mölcsfákat is telepítettek.

A kétszintes szőlő-gyümölcstermesztés speciális homoki művelési rendszer. A 
szőlő a homokmegkötést, a gyümölcsfa a homok beárnyékolását segítette elő. Ez a 
termelési módszer ökológiai és gazdasági szempontból is hasznosnak bizonyult. Ha 
a szőlő elfagyott, a gyümölcsösből még mindig megvolt a termelők megélhetése. 
Kedvező időjárási viszonyok között a korán érő gyümölcsből annyi pénzhez jutot
tak, hogy a családok az új bor bevételéig meg tudtak élni.

Napjainkban a kétszintes termelés csak a kisgazdaságokban maradt meg. A 
nagyüzemi ültetvényekben különvált a szőlő és a gyümölcs. Szőlő- és gyümölcs- 
termelő körzetek alakultak ki.

A nagytáblás telepítések időszakában rónázással a rétegeket megbolygatták, 
vízelevezető csatornahálózatot építettek. Ezek és a növekvő területű ültetvények, 
valamint a nagyüzemi gazdaságok növekvő vízkivétele mind hozzájárulhatott a 
talajvízszint csökkenéséhez.

A Duna—Tisza közi hátság gyümölcs- és szőlőtermelésének megvannak az 
éghajlati feltételei. Az öntözéses termesztés lehetőségeinek a megteremtésével a 
termésátlagok növelését és biztonságosabb, gazdaságosabb termelést érhetnénk el.

4.4. Erdőgazdálkodás

Az utóbbi évszázadokban az erdőterületek kiterjedésén mind jobban érzékel
hetővé vált az antropogén hatás. Az erdőírtás hatására a Duna—Tisza közi hát
ságon is újra megindult a homokmozgás (Borsy Z. 1974, 1977). Törvények írták 
elő a mezővédő erdősávok telepítését. Az utolsó évtizedekben a terület erdősültsé
ge háromszorosára nőtt.

71



Szodfridt I. szerint az erdők megtelepedésének feltétele, növekedésének mér
téke termőhelyük vízháztartásától függ (Szodfridt 1.—Faragó S. 1968, Szodfridt I. 
1971). A több évtizedre, sőt egyes állomásokon a száz évet is meghaladó meteoro
lógiai adatsorra támaszkodva megállapíthatjuk, hogy ezen a területen az évi csapa
dék mennyisége nem elegendő az erdők természetes megtelepüléséhez, ezért a 
talajvíznek kell ezt a hiányt ellensúlyozni. Jelentősebb erdők ott alakultak ki, ahol 
a talajvíz az erdők vízigényét pótolni tudta.

Az újabb erdők telepítésénél elsősorban nem a természeti tényezők, hanem a 
gazdasági mutatók voltak az irányadóak. Kezdetben a laza, gyengébb minőségű 
homoktalajok fásítása több szempontból is hasznos volt. Egyrészt beárnyékolták a 
gyorsan felmelegedő homokfelszínt, csökkentve annak párologtató képességét, 
másrészt az erős szeleket megtörve megakadályozták a futóhomok mozgását. A 
60-as évektől kezdődően, - a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezését 
követően - az aktív népesség jelentős része az iparban helyezkedett el. A nagyobb 
termőterülettel rendelkező üzemek munkaerőhiányukat úgy csökkentették, hogy a 
szántóföldi területeken nagyobb mértékű erdősítésbe fogtak. A költségek gyorsabb 
megtérülése érdekében általában gyorsabban növő, de nagy vízigényű fafajokat 
telepítettek. Az utóbbi években a termelőszövetkezetek melléküzemágai jövedel
mezőbbek, mint a növénytermesztés, ezért van olyan üzem, amely termőterületé
nek 75 %-át szeretné erdősíteni, így újabban már a jobb minőségű talajokra is 
«rdőt telepítenek.

Az erdők párologtató képessége, vízigénye magasabb mint az egyéb növényi 
kultúráké. Mivel a hátság területén az erdők a talajvízből pótolják a vízhiányukat, 
ezért az egyre növekvő területű erdők hozzájárulhattak az utóbbi években tapasz
talható talaj vízszint-csökkenéshez.

A talajvízszint csökkenése természetesen visszahat az erdők fejlődésére. Az 
erdőgazdálkodásban dolgozó szakemberek felfigyeltek erre a jelenségre (Szodfridt 
I.— Shawky A. 1981). Az erdők növedékvesztesége annál nagyobb, minél gyor
sabban csökken a talajvíz szintje, mert így a fák nem képesek alkalmazkodni a 
megváltozott körülményekhez. A kutatók közül többen úgy vélik, hogy a vízren
dezések hatására csökkent a talajvízszint és ez a réti talajtípusok kivételével min
denütt kedvezőtlen hatást gyakorol az erdőállományra.

A talajvízszint további csökkenése, különösen a futóhomok területeken, hosz- 
szabb távon súlyos következményekkel járhat, mert az erdők kipusztulásával egyi- 
dőben a szélerózió veszélyének növekedésével kell számolnunk.

5. A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁG MEZŐGAZDASÁGI KÖRZETEINEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Az elmúlt századokra visszatekintve, a hátság gazdálkodásának négy szaka
szát különböztethetjük meg. Az első a korábbi századok gyakorlatát követi, amikor 
a külső pusztákon és a jobb földeken folytatott földműveléssel létrejön egy árúter-
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meló állattartásra alapozott termelési szerkezet. Akkor még a buckák közötti mé
lyedéseket, mély fekvésű laposokat, gyakran víz borította. A talajyíz közel volt a 
felszínhez, így a dús füvű rétek, legelők a külterjes állattartásnak kedveztek, meg
teremtették az állatállomány takarmánybázisát. A futóhomokbuckás területeket csak 
kisebb körzetekben kétszintű szőlő-gyümölcstermesztésre hasznosították.

A következő szakasz a múlt század utolsó évtizedével kezdődött. A folyósza
bályozási és ármentesítési munkálatok után a legelők egy részének felszántásával 
visszaszorult a külterjes állattartás, megkezdődött az ember tájalakító tevékeny
sége, ezzel együtt a termelés szerkezetének átalakulása.

A harmadik szakasz tulajdonképpen szorosan kapcsolódik a másodikhoz. A 
homok termelésbe történő bevonásával a tájra jellemző kertkultúra bontakozott ki, 
amely új gazdálkodási rendet alakított ki.

A negyedik szakaszban megjelent a nagyüzemi gazdálkodás, annak a hátságra 
jellemző sajátos változataival: szakszövetkezetekkel, állami gazdaságokkal és ter
melőszövetkezetekkel. Az eltérő természeti adottságú területeken mezőgazdasági 
körzetek rajzolódtak ki.

5.1. A szántóföldi növénytermelés körzetei
5.1.1. Gabonatermelő területek

A hátság területén egyértelműen nem lehet meghúzni a határát, mert szinte 
minden üzemben vetnek gabonát még akkor is, ha a talajtani és éghajlati adottsá
gok alkalmatlanok a termelésre. Az őszibúza és a kukorica termőterülete és ter
mésátlaga ott magasabb, ahol a löszös vagy löszös homokon képződött talajokon 
termesztik. A talajvíz a löszös területeken jelentkezik a legmélyebben. Az ilyen 
területeken a talaj vízgazdálkodása jobb, mint a futóhomoké. A kapilláris erők 
hatására a víz a talajban a talajvíz szintjétől felemelkedik. A felemelkedés, mértéke 
talajonként változó. Kötöttebb talajban a kapilláris vízemelés magasabb, mint a 
homokban. A futóhomokban ez a magasság mindössze 80-150 cm. A talajvízszint 
csökkenésének hatására a kapilláris zóna felső határa is mélyebbre kerül, így a 
növények nem kapják meg a megfelelő vízutánpótlást.

5.1.2. Zöldségtermelő területek

A Duna—Tisza közén nagy múltra tekint vissza a zöldségfélék termesztése. 
Elsősorban társadalmi-gazdasági, másodsorban természeti tényezők hatására fej
lődött ki. A termőterületek a nagyvárosok és a konzervgyárak környékén talál
hatók. A térség magas hőmérséklete, kedvező fényviszonyai, gyorsan felmelegedő 
talajai alkalmassá teszik a korai árúk termesztésére. Az utóbbi években a kisker
tekben és a tanyákon szaporodó fóliasátrak a színvonal emelkedéséről tanúskodnak. 
A szántóföldi termelésnél a szeszélyes csapadékviszonyok és a homoktalajok rossz 
vízgazdálkodása következtében a zöldségfélék öntözést igényelnek. A Duna és a
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Tisza távol esik, a hátságon pedig nincsenek vízfolyások. Az öntözővíz-probléma 
megoldása nagyon fontos lenne, mert a zöldségtermelés az egyik leggazdaságosabb 
művelési mód ezen a gyenge termőképességű homokterületen.

5 .2 . A gyümölcs- és szőlőtermelés körzetei

A vegetációs időszak magas átlaghőmérséklete, a sok napsütés és a könnyen 
felmelegedő homok alkalmassá tették a hátságot a magas színvonalú gyümölcs és 
szőlőtermesztésre. A gyümölcs termesztését az évi csapadék is meghatározza, de 
ott, ahol a fák gyökerei a talajvízből megfelelő utánpótlást kapnak, kevesebb csa- 

. padékkal is beérik. A Duna—Tisza köze gyümölcsöseinek területi eloszlását nem a 
.természeti, hanem inkább a gazdasági tényezők határozták meg. Ott volt a legsze
rencsésebb a telepítés, ahol a megfelelő gazdasági tényezők mellett a kedvező 
természeti tényezők is adottak voltak. A legjobban fejlődő faállomány egyrészt ott 
található, ahol a talajvíz még nem süllyedt 2-3 m-nél nagyobb mélységre, más
részt, ahol a laza futóhomok alatt eltemetett fosszilis talaj, vagy finomabb szem
cséjű, jobb vízgazdálkodású löszös réteg húzódik a növények gyökérzónájában.

A nagyobb területű ültetvények a hátság középső (Kecskemét, Nagykőrös), 
keleti (Tiszakécske, Lakitelek) és déli (Szeged, Kiskundorozsma) részén találhatók.

A szőlőkultúra területi elrendeződése elsősorban a talaj- és birtokviszonyokkal 
magyarázható. A szőlőterület az utóbbi 25 év alatt közel egyharmadával csökkent, 
de a terméshozamok megduplázódtak. A legjelentősebb szőlőtermelő körzetek 
Kiskőrös, Izsák, Kecskemét, Tiszakécske, Lakitelek, Nyárlőrinc és Kiskunmajsa 
térségében alakultak ki.
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A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁGON 
BEKÖVETKEZETT

TALAJVÍZSZINT-SÜLLYEDÉS HATÁSA 
TERMÉSZETVÉDELEMI TERÜLETEINKRE

Dr. Iványosi Szabó András*

1. BEVEZETES

Az elmúlt század első harmadában hazánk gazdasági és vízgazdálkodási szak
emberei a nagytérségi ár- és belvízmentesítések mellett döntöttek az ártéri gaz
dálkodás alternatívája helyett. E kollektív állásfoglalás nyomán elődeink szűk tél 
évszázad alatt gyökeresen megváltoztatták síkvidékeink hidrográfíai képét. A Pan
non medence fejlődéstörténetében (legalábbis időlegesen) az antropogén hatások 
kerültek előtérbe. Teljesen új üledékszállítási-, felhalmozódási (szedimetációs) és 
talajfejlődési dinamika alakult ki.

Az abiogén feltételek gyors és radikális változása továbbgyűrűzve az élővilá
got is átformálta. A talajok víz- és sódinamikájának változása nagy területeken 
kényszerítette horizontváltozásra a természetes növényzetet. S bár a természetes 
életterek már e hatásokra is alapvető változásokat szenvedtek, még ennél is meg- 
rendítőbb következményekkel járt e területek összezsugorodása. A természetes 
élőhelyek tehát mennyiségi és minőségi értelemben is súlyosan károsodtak, korábbi 
térbeli kapcsolataik fellazultak vagy megszakadtak.

A változások az Alföld ártéri területeit érték el korábban, de nem kerülték el 
a hátság-jellegű területeinket sem. A Duna—Tisza közi hátságon és Észak-Bácská- 
ban a mozgó homokfelszínek megkötése, a lefolyástalan vízállások és mocsarak 
lecsapolása indította el a folyamatot, amely végül a természetes élőhelyek zömének 
leromlásához és izolációjához vezetett.

Amikor a hazai természetvédelem megtette első lépéseit a területi védelem 
érdekében, azt már csak ilyen föltételek közepette tehette. Nagyértékű területek 
még mindig voltak, de ezek érintetlensége többnyire viszonylagos, sérülékenysége 
fokozott. Ez nagy felelősséget ró nemcsak a természetvédelemmel hivatásszerűen 
foglalkozókra, hanem mindazokra, akik befolyásolni tudják természeti értékeink 
jövőbeli sorsát.

Dr. Iványosi Szabó András igazgató. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. Kecske
mét.
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2. A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK SAJÁTOSSÁGAI

A Kiskunsági Nemzeti Park változatos természeti értékeket őrző Duna—Tisza 
közi tájrészletek mozaikja. Kialakításakor, 1975-ben érintetlen és félkultúr tájrész
letek kaptak magas szintű védelmet. A lehatároláskor érvényesült az az alapelv is, 
hogy a nemzeti parki területek a Duna—Tisza köze egészet jellemezzék. A hét 
egységből álló Kiskunsági Nemzeti Park eleget is tesz ennek a követelménynek: 
tájképileg és értékeit tekintve egyaránt a legváltozatosabb védett terület az Alföl
dön.

E területeken a földtani, felszínalaktani, hidrológiai, talajtani adottságok vál
tozatos módon kombinálódnak. A védelem alá vont területek kivétel nélkül szél
sőséges élőhelyek: átlagon felüli szárazságuk, másutt vízgazdagságuk vagy éppen 
szélsőséges vízháztartásuk, s ez utóbbihoz kapcsolódó sófelhalmozódás sajátos 
arculatú élővilág létfeltételeit teremti meg.

A Kiskunsági Nemzeti Park értékeinek megóvását zavaró ténvez.ők sokasága 
nehezíti. Közülük a legfontosabbak

- a széttagoltságból eredő fokozott szegélyhatás,.
- a hidrogeológiai és vízháztartási viszonyok befolyásoltsága,
- a tanyás településhálózat,
- a védett területek - bizonyos korlátozásokkal folyó - hasznosítása.

3. A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁG TALAJVÍZ-VISZONYAINAK 
MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI ELEMEI

Nemzeti parkunk hidrológiai és vízföldtani helyzete csak tágabb környezetével 
egységben értékelhető, hiszen izolált területeink nem önálló vízrajzi egységek. A 
talajvíz-viszonyok alakulásában általában a domborzati, a hidrogeológiai és az 
éghajlati elemek meghatározó jelentőségűek.

3.1. A csapadék

A fő éghajlati tényezők közül a csapadék és a talajvíz-viszonyok összefüggése 
a legközvetlenebb a Duna—Tisza közi hátságon és Észak-Bácskában, amely el
mélyült elemzést kíván. Erre a magam részéről nem vállalkozhattam. A természet- 
védelemmel hivatásszerűen foglalkozó azonban nem mehet el amellett az aggasztó 
tény mellett, hogy különösen a hátsági természetvédelmi területeink rohamos 
ütemben víztelenednek, ami első és legkézenfekvőbb okként a csapadékhiánnyal 
magyarázható.

A csapadék sokévi átlaga 500-600 mm. A nyári párolgási hiány 150-180 mm. 
Ajérség talajvízkészlete ebből következően csak a téli félévi csapadékból egészül
het ki, ami azonban szintén nem túl bőséges (220-260 mm).
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A csapadékviszonyok térségi alakulásáról három hátsági meteorológiai állomás 
(Nagykáta, Kecskemét, Kiskunhalas) adatai alapján próbáltam vázlatos képet alkot
ni. .

A hátság északi és középső részén súlyos csapadékhiány tanúi vagyunk. Ez 
északon egy, Kecskemét környékén már két évtizede kifejezett. Kecskeméten az 
utóbbi két évtizedben 13 évben a 70 éves átlag alatt maradt a csapadékösszeg. Év
tizedünkben nyolc év csapadéka vo)t átlag alatti, s eközben 640 mm halmozott 
csapadékhiány alakult ki. Eközben a hátság déli részén összességében átlagosnak 
mondható a csapadékjárás.

Ami a talajvízszint alakulására még közvetlenebb hatással van: a téli csapa
dékhiány. Mindez ismét Kecskemét környékén a legsúlyosabb. Az elmúlt 20 évben 
17 (!) tél volt átlag alatti, egy pedig pontosan a sokévi átlagnak megfelelő csapadé
ké. Az 1971 óta észlelt téli hiány összege 720 mm (ebből évtizedünkre 320 mm 
jut). Ehhez társul még, hogy a csapadék kisebb hányada hullott hó formájában. A 
talajvíz pótlódása tehát két évtizede elmarad annak egyetlen hátsági forrásából, a 
téli csapadékból. Megjegyzendő: a Duna—Tisza közi hátság déli részén e vonat
kozásban is átlag körüli állapotok jellemzők.

A hátság északi harmadában mérsékelt, Kecskemét környékén erőteljes nyári 
csapadékhiány is kialakult, ami az evapotranspirációs mérlegre további, könnyen 
végiggondolható negatív hatással van.

Az evapotranspiráció mértékét a rendelkezésre álló szűkös vízkészletből to
vább fokozza:

- a hátsági erdősültség megháromszorozódása,
- a deflációs expozíció erősödése a nagytáblás szántóművelés, a fasorok 

kitermelése, a tanyavilág (és a hozzá kapcsolódó művelési ágbeli tagoltság- 
mozaikosság) térvesztése és - bizonyos térségekben, paradox módon - a 
melioráció teremtette térségi homogenitás kialakulása nyomán,

- a tőszám többszörösére növekedése a szántóföldi kultúrákban.

3.2. A felszínközeli képződmények

A térség felszínalaktani gerince, egyúttal vízválasztója a Duna—Tisza közi 
hátság homokvidéke és Észak-Bácska löszterülete. E két földrajzi táj 30-80 mé
terrel magasabb helyzetű, mint nagy folyóink árterülete. Felszínközeli rétegsoruk 
több tíz méter vastagságú, jól osztályozott szélszállította üledék, amely kitűnő 
vízvezető képességű.

A csapadék szűkössége és szezonális eloszlása miatt a felszíni lefolyás csak 
esetleges az ilyen felszíneken. A vizek a felszín alatt mozognak. A laza Duna— 
Tisza közi üledékekben a víz függőlegesen és a domborzati viszonyok függvényé
ben oldalirányban is viszonylag gyorsan szivárog. A nagytérségi szivárgás a magas 
helyzetű hátságról a Duna- és a Tisza-völgy felé irányul.
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Mikroméretekben, a buckás felszíneken az egyensúlyi talajvízszint kisebb 
amplitúdóval követi a felszíni egyenetlenségeket. E nagyságrendek között foglalnak 
helyet azok a helyi szivárgási rendszerek, amelyek a környezetüknél Ю-20 méter
rel magasabb buckavonulatok felől szállítják a felszínközeli vizeket a buckaelőtéri 
mélyedések felé. Ajúlmélyített szélbarázdákban, deflációs laposokban szikes tavak 
és mocsarak alakultak ki az összegyülekező talaj- és csapadékvizekből. A mélyedé
sek természetes állapotukban többnyire lefolyástalanok, így e tavak kiegyenlítették 
környezetük talajvízjárását és szabályozták mikroklímáját.

A Duna 20-30 km széles és a Tisza jobb parti, keskeny völgysíkját alluviális 
üledéksor fedi, amely földtani léptékben a folyó szakaszjellegének módosulását, 
szezonálisan pedig a vízhozamváltozásokat tükrözve igen változatos. Felszínközeli 
rétegsora durva általánosítással jó víztartó és rossz vízvezető képességű. Az árte- 
rek talajvize a hátság felől folyamatos utánpótlást kap, miközben a folyók - vízál
lásuktól függően - hol táplálják, hol pedig megcsapolják azt. A két ártér termé
szetes állapotában felszíni vizekben gazdag terület, kedvezőtlen lefolyási viszo
nyokkal, tartósan visszamaradó pangó vizekkel.

4. A VÍZSZABÁLYOZÁSOK

4.1. A dunai és tiszai ármentesítési munkálatok

Az a két nemzeti parki terület, amely a hajdani Duna-ártér mélyvonalában 
fekszik (a Felső-Kiskünsági puszta és a Felső-Kiskunsági tavak), a műit századi 
ármentesítések után teljesen új vízháztartási viszonyok közé került. A Tisza- 
völgyben, Tőserdő környékén, kevésbé volt éles ez a váltás, miután itt nem épült 
fővédvonal, csak nyári gát. Az ármentesítéssel előidézett változások e három terü
leten alapadottságként kezelhetők.

4.2. A fosszilis árterek belvízrendezése

A mentesített árterek továbbra is vízben, gazdag területek maradtak, mert a, 
felszín alatti vizek folyamatos és bőséges utánpótlással látták el a Duna- és Ti- 
sza-völgyet. Ezt az állapotot kívánták felszámolni a lecsapoló és öntöző társulatok 
e'század első harmadában. Bár - amint elnevezésük is mutatja - komplex vízren
dezésre, törekedtek, a tartós tőkehiány miatt többnyire csak feladatuk első részét 
(működési területük víztelenítését) végezték el. Munkájuk nyomán a két nagy folyó 
völgyében kiterjedt területek váltak művelhetővé. Ugyanakkor az egyensúlyi talaj
vízszint 0.5-2 méter között állandósult, ami jelentős területek másodlagos szikese^ 
déséhez vezetett. Ennek mértéke a részletes korabeli állapotrögzítés híján nem 
pontosítható. Az azonban bizonyos, hogy Duna-völgyi védett területeink mai ter
mészeti képe a két egymást követő nagy beavatkozás nyomán teljesen átalakult. Az
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új helyzetben stabilizálódott víz- és sóforgalmi viszonyok gyökeresen átformálták 
a vidék, vegetációs^képét, állatvilágát, megszüntették egy korábbi agrárgazdál
kodási rend létalapjait.

A belvízmentesítési munkálatok első üteme súlyosan érintette a hátságperem
hez közel fekvő Kolon-tavat, a legnagyobb kiskunsági édesvizű mocsarat is. A ma 
már védett, közel 1000 hektár kiterjedésű állóvizet hatvan éve teljesen lecsapolták. 
Csak a hasznosítási kísérletek sorozatos kudarcai, majd a tározás feltételeinek 
megteremtése és a természetvédelem • évtizedes erőfeszítései nyomán vált ismét 
vízben gazdag, változatos élőhellyé a Kolon-tó.
' . l

4.3. A hátsági vízrendezés

A negyvenes évek első harmadának és a hatvanas évek közepének belvizes 
időszakai a hátsági vízrendezést is felgyorsították. A rendszerek több évtizedes 
üzemeltetése sorra felszínre hozta e vészhelyzetben indított munkálatok minden 
fogyatékosságát. A jelzett két időszakban mélyített csatornák feladata az akkor 
károsnak minősített vizek azonnali eltávolítása volt: az, hogy a legrövidebb úton a 
Dunába és a Tiszába jusson a belvíz. Ennek érdekében, illetve ebből következően:

- nem számoltak eléggé a helyi tározás késleltető szerepével,
- a csatornák nyomvonal-kijelölésekor többnyire csak topográfiai szempon

tokat mérlegeltek,
- a csatornákkal gyakran átvágták a vízzáró szinteket, teljesen új vízjárási (és 

ezen keresztül talajfejlődési) helyzetet teremtve,
- eltérő vízkémiai jellegű, korábban lefolyástalan tavak és területek összekap

csolásával drasztikusan módosították azok élővilágát,
- a rendszerek kiépítéskori állapota maradéktalanul tükrözte: a 10-15 éven

kénti vízbőség egyszeri, könnyen érzékelhető kártételét nem szembesítették 
azzal az elmaradt haszonnal, amelyet a közbülső, évtizedes (és immár mes
terségesen is fokozott) száraz időszakok idéznek elő.

Ma a Duna—Tisza.közi hátságon viszonylag sűrű belvízcsatorna-hálózat van’ 
amely az időközbeni .fejlesztések ellenére sem megfelelően szakaszolt, a műtár
gyakkal, való felszereltség gyenge. Számunkra kétségtelen: a vizek évtizedeken át 
tartó rendszeres elvezetése is hozzájárult, hogy a talajvízszint évtizedünkben a 
valaha is észlelt legalacsonyabb szintre süllyedt. A Duna—Tisza közi állóvizek 
zöme egyidejűleg vagy megszűnt, vagy súlyosan károsodott. Mindez a nemzeti 
park hátsági területeinek természeti értékeit is érzékenyen érinti, s ezért termé
szetes törekvésünk a beavatkozások káros következményeinek visszaszorítása.

5. A TALAJVÍZ

A talajvíz vizsgálati területünkön természetes állapotában viszonylag magas 
helyzetű, 2-4 méter (a bácskai 10 méternél mélyebb helyzetű talajvizek vastag
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löszkötegekben alakultak ki). Az első regionális áttekintést az Alföld földtani 
térképezése adta, majd a talajvíz-monográfiában és az Alföld 1:200.000 méretará
nyú talajvíztérképén (Rónai A. 1958, 1961, 1963) összesítették az eredményeket. 
A térképmagyarázó szerint a fölvételezések mély talajvízállású időszakban kerültek 
sorra, ezért korrekciós tényezők beiktatásával igyekeztek közelíteni egy átlagos 
helyzet ábrázolásához. Ezzel együtt az akkori állapotok napjainkban vágyálomsze- 
rűen kedvezőnek tűnnek a természetvédelem szempontjából.

6. A HÁTSÁGI TERMÉSZETES ÉLŐHELYEK ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI

Azok a kedvezőtlen változások, amelyeket eddig vázoltunk, már eddig is nagy 
természeti értékű területeink és azok élővilágának súlyos, olykor visszafordíthatat
lan károsodását vonták maguk után a Duna—Tisza közi hátságon.

6.1. A  hátsági szikes tavak

A KNP megalakulása idején a szikes tavak vízszintje és szezonális dinamikája 
szélsőségektől mentes, a tótípusra jellemző volt. A szárazodás hatásai 1980-tól 
jelentkeztek. 1981-ben a szikes tavak zöme már kora nyáron kiszáradt, 1982-ben 
időlegesen még helyreállt a tavak jellemző vízszintje. 1983-tól a kiszáradás folya
matos, amelyet vízgazdálkodási beavatkozásaink sem tudnak visszafordítani (pl. a 
Kondor-tavi megkerülő csatorna, a meglévő műtárgyak zárása, újak építése).

1983-ban - évtizedek óta először - kiszáradt a Kondor-tó és a Csíra-szék, a 
bócsai Szappanos-tó pedig már tavasszal is szárazon állt. 10 év alatt, illetve múl
tán, gyakorlatilag minden tó végveszélybe került, csak a leromlás fokozataiban 
különböznek. Közülük - szikes gyepterületté vált (a vízborítás teljes hiányával) a 
Kondor-tó északi mederrésze, a Hattyú-szék, a Csíra-szék, a bugaci Kerek-szék, a 
bócsai Gáspár-lapos és Szappanos-tó. Parti zónájuk szikes mikroreliefje (amely 
egyébként eleve gyengébben fejlett volt, mint a Duna-völgyi tavaké) összeomlott, 
környezetük szikes jellege megszűnőben van a sódinamika gyökéres változása 
miatt.

A korábban legsósabb vizű tavaink vízkészlete mind jelentéktelenebb, a száraz 
periódus hossza már 9-10 hónapot is elérhet. A parti vegetációs zóna, amelybe 
tömegesen nyomulnak gyomfajok a kiédesedés nyomán, fokozatosan elhódítja a 
korábban növényzetmentes tómedret. Megszűnőben a sókiválás, a szegélyzóna 
talajfejlődése az előző csoporthoz hasonló. Ebben az állapotban van a fülöpházi 
Szappan-szék, a Szívós-szék, a bugaci Szekercés-szék, a Fekete-szék. A Kondor-tó 
középső mederrésze, amely még legtovább tartotta tójelíegét, 1989/90 tele óta 
száraz maradt. A környezet kiédesedése eddig itt a benádasodást segítette, a vízhi
ány most ezt a folyamatot bizonyosan lefékezi.
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6.2. Hátsági édesvizű mocsarak

A KNP megalakulása idején a Kolon-tó mesterségesen alacsonyan tartott víz
szintje miatt természetvédelmi szempontból kritikus állapotban volt. Előrehaladt a 
nádasok leromlása, a fás növényzet térhódítsa. A természetvédelmi fejlesztések 
(Alsó-Matyói töltés magasítása, zsilip építés, a nyíltvíz kialakítási program) és 
kezelési módosítások (180 cm helyett 220, majd 260 cm-es vízszinttartás a Kuliéri 
leeresztő zsilipnél) nyomán a mocsár állapota konszolidálódott. Miután ez a terület 
topográfiai helyzeténél fogva még a mai viszonyok között is megfelelő felszín 

jalatti vízutánpótlást kap, helyzetét természetvédelmi szempontból jónak ítéljük.
Az Ágasegyházi-rét és az Orgoványi Nagyrét a védetté nyilvánítását közvet

lenül megelőzően а III. övcsatorna meghosszabításával (a karbonátiszap, illetve réti 
mészkőszint átvágásával) végzetesen károsodott. Kiszáradása előrehaladott, náda
sai, értékes növényfajai (Iris spuria, orchideafajok) kipusztulóban vagy visszahúzó- 
dóban vannak. A mai vízviszonyok mellett a szikes terület növekedése, a szikes 
gyepek térhódítása a jellemző.

A buckaközi mocsarak (bugaci szegélyturján, Kargala), a posztglaciális relik- 
tumfajok eddigi menedékei teljes pusztulásban vannak. Kiszáradásuk előrehaladott, 
lágyszárú növényzetük leváltódótt, előrehaladott a fásszárúak térhódítása.

A homokpuszták vegetációs, heterogenitása megszűnőben van (Bugacpuszta, 
orgoványi és bugaci buckáközi laposok). Sajátos módon a mozgó homokfelszínek 
összezsugorodása is gyorsütemű, de ez a talajvízjárástól függetlenül végbemenő 
folyamat, ezért ennek elemzésére nem térünk ki.

7. AZ ÁLLATVILÁG

A regionális vízhiány, a tavak felszámolása nyomán a faunaszegényedés kéz
zelfogható jelei tapasztalhatók. A fő folyamatok:

- kezdetben (1981, 1983) súlyos járványok (botulizmus) léptek fel,
- jelentéktelenné kezd csökkenni a Duna—Tisza közi madármozgás a vonulá

sok idején,
- felbomlottak a sziki, szikes tavi, réti fészkelőközösségek,
- megfigyelhető a rágcsálók (mezei pocok, ürge, hörcsög) számának növeke

dése,
- gyarapszik a róka- és vaddisznó leiszám.
A változások közül a fészkelő állományok változását hozzuk fel példának (1. 

táblázat). A fülöpházi tavaknál teljesen megszűnt a feketenyakú vöcsök, a bölöm
bika, a gémfélék, a nagygoda és a dankasirály fészkelése. Bugac és Bocsa szikes 
tavainak felszámolódása nyomán már korábban eltűnt a széki lile és a nagygoda, 
mint fészkelő faj. Még legjobb állapotú hátsági élőhelyünkön, a Kolon-tóban is 
általános az állománycsökkenés (nagykócsag, szürkegém, vörösgém, kanalasgém), 
hiszen a környező táplálkozó területek sorra megsemmisültek.
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1. táblázat. Néhány madárfaj költőállománya a Kiskunsági Nemzeti Park hátsági területein

Faj

Kolon-tó Fülöpháza Bugac-Bócsa
1980-84 1985-89 1980-84 1985-89 1980-84 1985-89

évek átlagos költőállománya, pár

Feketenyakú vöcsök _ . l l b _ _ _ .
Bölömbika 4 4 1 - -

Nagy kócsag 18 11 - - - . -
Szürke gém 25 6 4° . - - -

Vörös gém 7 4 3b ' - - -

Kanalas gém 13 3 - - -

Nyári lúd 12 13 T - - -

Széki lile - - - ld 2C -
Nagygoda 4 . 15 4 3d 5C -
Gulipán - - . 9 4 12 3
Ugartyúk - - 1 2 1 2
Dankasirály - 400 20“ - -
Szalakóta 6 . - 9 8 11 9

A fészkelés utolsó ismert időpontja: a. 1981
b. 1982
c. 1983
d. 1986

8. MEGOLDANDÓ FELADATOK

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának szakemberei örömmel üdvözlik 
a kezdeményezést, amelynek célja a Duna—Tisza közi hátság talajvízszint-süly- 
lyedésének elemzése. Megítélésünk szerint mind gazdálkodási, mind terméiszet- 
védelmi szempontból egyaránt igen súlyos, lassan a Közép-dunántúli karsztvíz- 
szint-süllyedéssel összemérhető gondról van szó, amelyet tudatosítani kell az or
szág laikus és szakmai közvéleményével. Tekintettel a hatótényezők sokszínűségé
re, itt is a befolyásunk alatt tartható tényezők újraértékelésére és újraszabályozásá
ra kell törekedni. A teljesség igénye nélkül országos jelentőségű feladatként megol- 
dandónak tartjuk

- a Duna—Tisza közi hátság és Eszak-Bácska új belvízgazdálkodási koncep
ciójának kidolgozását,

- a meliorációs tevékenység tervezési irányelveinek újragondolását, újra
szabályozását: a köztes fasorok telepítési kötelezettségével, refugium (me
nedék) területek visszahagyásának (pl. természetes cserjések, kisebb vízál
lásos foltok, nádasok) ugyancsak kötelező előírását,
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- a Duna—Tisza csatorna, vagy az azt helyettesítő kisebb Duna—Tisza közi 
regionális rendszerek megépítésének új szempontok szerinti értékelését,

- annak elfogadását, hogy a nagy természeti értékű területeken vízgazdálko
dási értelemben is a természetvédelemé az elsőbbség. Ezeken a hátsági 
területeken a maximális vízvisszatartás folyamatos biztosítását értjük (elte
kintve a haváriáktól, amelyek a leürítést szükségszerűen kikényszerítik.

Részfeladatként védett területeken is indokolt
- a helyi vízkészletek optimális mértékű visszatartása a természetes (vagy 

akár mesterségesen kialakított) tározóterekben,
- a csatornák geotechnikai felülvizsgálata és ennek alapján nyomvonalvezeté

sük esetenkénti módosítása,
- a belvízcsatorna-hálózatnak a terepesés indokolta maximális szakaszolása 

zsilipekkel, bukókkal, stb.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága a felsorolt szempontok érvényre 
juttatása érdekében tartós együttműködést ajánl az összes társintézménynek.
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TERMÉSZETVÉDELMI NÉZŐPONTÚ 
AJÁNLÁSOK A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁG 

VÍZHÁZTARTÁSI PROBLÉMÁINAK
ENYHÍTÉSÉRE

Kákonyi Árpád"

1. BEVEZETES

A Duna—Tisza közi talajvízszint-süllyedés több tanulmányban is feltárt 
előidéző okai között vannak olyan tényezők amin képesek vagyunk javítani, és 
vannak olyanok, amit ember egyelőre képtelen megváltoztatni.

A vízhiány leküzdésének klaszikus lehetőségei a helyi tározás és a vízátveze
tés vízben gazdagabb területekről. A természetvédelmi területek korábbi vizes 
térségei (a hátsági szikeseket és édesvízi tavakat is beleértve) a rehabilitáció min
tabázisai, modellterületei lehetnek, mivel leginkább itt található meg a hidrodi
namikát befolyásoló tényezők közül a legtöbb természetes állapotában. Itt kevésbé 
jelentős az ember által befolyásolt agrotechnika-növénykultúra-váltás, kevésbé 
inténzív a gazdálkodás, nincs jelentős vízkivétel, szénhidrogén-bányászat, stb.

Az alábbiakban az okokat sorra véve szeretnénk kapcsolódó nézeteinket, 
megvalósult, kivitelezés- vagy tervezés alatt álló, a védett területek rekonstruk
ciójára irányuló koncepcióinkat vázlatosan ismertetni.

A víz a természetvédelmi területeken is a legfontosabb természeti tényező, 
mindenfajta (riövénvi-álláti) élet letéteményese, így közös próbálkozásaink sikerén 
sok múlik.

2. OKSZERŰBB VÍZ- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT

A kiszáradó területen a csapadék is kevesebb - és a folyamat spirális. A szá
raz periódusok egyre hosszabbak, a "nyár derekán száraz" megnevezésű tavak jó, 
ha kéthónapnyi vízzel rendelkeznek. De a szemerkélő "arany" maradjon ott kincs! 
Hasznosítatlanul egy cseppjét se engedjük ki szikkadt vízgyűjtőjéről, mert a más 
célra értéktelen, vagy természetvédelmi területen megőrzött víz:

- javítja a mikroklimatikus viszonyokat, *

*  Kákonyi Árpád osztályvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Kecskemét.
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- elősegíti a felszín alatti vízkészlet utánpótlását,
- növeli a térségben hasznosítható vízkészletet,
- javítja a vízháztartási viszonyokat,
- növeli a térség relatív páratartalmát,
- a víztömeg függvényében hőmérsékleti klímakiegyenlítést végez, amit mér

ni, megfigyelni nehéz, de hatása az egész élővilágra, sőt az ember komfort- 
érzetére is kedvező.

Akár a vízelvezetés, a rétegvízkitermelés is egy korábbi egyensúlyt bont meg. 
Tartósan olyan, jelentős mennyiségű hátsági víztermelés folyik, aminek utánpótlása 
még csapadékos ciklusokban sem valósul meg. Á rétegvízkitermelés azonnali és 
szigorú felülvizsgálata, indokolt mértékű csökkentése szükséges. Az így kieső 
hozamokat főleg ipari, esetleg lakossági célra is vízátvezetéssel, a nem igazán 
távoli két nagy folyó, vagy jelentős vízszállítású csatorna (pl. Dunavölgyi főcsa
torna) felszíni vizéből kell pótolni. A pénzhiányból eredő halogatás gazdaságilag is 
visszaüthet. Alkalmasan megválasztott helyzetű tározók (helyi, vagy átvezetett 
vízkészletű) beszivárogtatással pótolhatnák a rétegvízkészlet növekvő hiányát.

A rétegvízkitermeléshez hasonló következményekkel jár a fokozott talajvíz
használat. Teljesen indokolatlan luxus, ha a talajvizet vízpazarló öntözésre fordít
ják, mert azonnali elpárolgása után a készletből végérvényesen kilép. Első lépés
ben a víztakarékos talajöntözések javasolhatók. A kommunális vízfogyasztás folya
mata szikkasztással záródva víztakarékosnak mondható. Egyelőre kifejezetten a 
kiszáradt talaj vízpótlásának célját szolgálja az a kísérlet, amit igazgatóságunk a 
Szelidi tó északi völgyében levő 120 hektár rét és kaszáló árasztásával végez. A 
gazdálkodók hozzájárulásával ősztől tavaszig inná magába az agronómusok szerint 
is túlszáradt talaj a vizet, és ha a tó szintje tavasszal pótlást kíván, pihentetett víz 
kerülhet medrébe.

Jól jellemzi a szikesek szárazságát, hogy az apaji volt halastavak feltöltésekor 
hektáronként sokezer m3 víz a talajba szivárog, s csak hetek múlva csillan meg a 
felszínen.

A vízügyi igazgatóság a kivitelezője annak a természetvédelmi-vízgazdálkodá
si rekonstrukciónak, ami az Ócsai Tájvédelmi Körzet turjánosainak, nedves rét
jeinek helyreállítását célozza. A beruházás érdekessége, hogy tulajdonképpen a 
keleti löszdombok kilépő felszín alatti vizét fogjuk a tájvédelmi körzet völgyében 
visszatartani, ami hosszú évek óta —  még 1989-ben is — elfolyt. Az összes érin
tett egyetértésével a csatornák alkalmas szakaszolását szolgáló 23 műtárgy nemcsak 
medertározást tesz lehetővé, de a duzzasztott víz turjánok, rétek, mocsár- és láper
dők elöntésével szolgálja a beavatkozás előttihez hasonló állapot helyreállítását, és 
az itt is értékké vált víz nem hagyja el vízgyűjtőjét a Dunavölgyi főcsatornán 
keresztül.

Közvetlen tapasztalataink is igazolják, hogy a szántóföldi kultúra helyére lépő, 
s megháromszorozódott erdőterületek vízkészletre gyakorolt hatása negatív. A 
mezőgazdasági területekhez viszonyítva az erdők a dupláját párologtatják, termé
szetes tehát, hogy a rövidtávúan gazdaságosnak hitt erdők vízhiányos területen a
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tendencia gyorsítói. Kívánatosnak tartjuk tehát, hogy a kormány hosszútávú er
dőtelepítési programját vízkészletgazdálkodási szempontokat is mérlegelve a hátság 
területén mielőbb vizsgálja felül. A talajtani adottságok és a tájjelleg mellett - 
aszályos területen - a takarékosabb, kis vízigényű fafajok telepítése részesüljön 
előnyben.

Sajnos az intenzív területhasználat olyan formában is testet ölt, hogy a le- 
csapolások a tómedérből kaszálót, a rétből szántóföldet, az ártéri erdőből intenzív 
erdőt formálnak, a szántóföld a mélyedések felé nyújtózik, a települések új utcái 
egykor vízjárta laposokban sorjáznak. Ha vissza is térnénék a most áhított csapa
dékos ciklusok, a vizes évek, vajon visszakapnák-e a földek könyvekben rögzített 
ősi "birtokukat"?

Ki dönti el hol, mikor, mettől-meddig, kinek, miért káros a víz? Igazán kár
tékony-e március közepén pár mm nedvesség réten, legelőn? Egyértelműbben és 
pontosabban kellene definiálni a "káros" víz fogalmát, és csak a hasznánál valóban 
nagyobb kárt okozó víz elvezetésére kellene szorítkozni.

Említést kell tenni az agrotechnika fejlődésének sikeréről is. A fajlagos tő
szám megháromszorozódásából származó vízigénytöbblettel az elérhető vízkészlet 
lépést tartani nem tud. Vizet biztosító rendszerek kiépítéséig á természeti környe
zeti feltételekhez jobban igazodó, a belső egyensúly megőrzését kedvezőbben 
szolgáló területhasználat segíthetné az állapotromlás lassítását.

3. A VÍZRENDEZÉSI KÁROK VISSZAFORDÍTÁSA

Ha elfogadjuk, hogy a vízháztartásban bekövetkezett kedvezőtlen változások 
részben az ár- és belvízmentesítési céllal létrehozott beavatkozások következmé
nyei, akkor a megoldás kézenfekvőnek, sőt egyszerűnek látszik. Zsilipek segítségé
vel szakaszoljuk a terepesés kívánta helyeken a belvízcsatornákat, tartsuk.vissza a- 
korábbi természetes tározókban a vizet, stb. Nyilvánvaló azonban, hogy ezek az 
intézkedések többnyire csak a mainál csapadékosabb ciklusban válhatnak a problé
mamegoldás hatékony elemeivé.

A gyakorló természetvédelem nagy dilemmája, hogy egy állapot megőrzésé
hez ragaszkodva várja a tényezők kedvező alakulását (passzív természetvédelem), 
vagy a természeti folyamatok minél zavartalanabb érvényesülése érdekében humán 
ellenintézkedésekkel (aktív természetvédelem) próbálja helyrehozni a jelentős 
részben emberi beavatkozások következményeként kialakult kedvezőtlen állapotot?

Az alábbiakban példákon keresztül szeretnénk bemutatni azokat a lehetséges 
megoldásokat, amelyek természetvédelmi nézőpontból elfogadhatók.

A Duna—Tisza közi vízrendezések hidrológiai, hidrogeológiai, talajtani prob
lémák sokaságát vetették fel. A Nemzeti Park Igazgatósága által kezdeményezett 
rekonstrukciós, deregulációs munkákat körültekintő földtani vizsgálat alapozta 
meg. 1975 óta 19 tó, illetve egykori tó, részletes feltárását végezték el.
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A vízhiány leküzdésére alkalmas egyik lehetőség a vízgyűjtőre hullott csapa
dék tározása. Jóval 50 felett van már azoknak a kisműtárgyaknak a száma, amit a 
Duna—Tisza közén az elmúlt száraz évtizedben építettünk. Szerepük a legváltoza
tosabb környezetben is a káros lefolyás megakadályozása. Legtöbb esetben egy-egy 
lapos, szikes tó, mocsár, természetes mélyedés esetleges vizét tartják vissza, elzár
va a levezető csatorna szelvényét (Büdösszék, Szappanos tó, Fülöp-szék, Kon
dor-tó stb.). Apajpuszta térségében 9 db kisműtárgy többszáz hektáros legelő 
összegyülekező csapadékát tartotta vissza, megakadályozva, hogy a XXXI-es bel
vízcsatorna levezesse azt. Az időjárás 1988-ig tette lehetővé hatékony működését.

Egy nagyobb, változatosabb vízgyűjtő sokkal jelentősebb sikerkilátással ke
csegtet.

A Kolon-tó medrében a lecsapolás érdekében e században többször is csator
nákat ástak. A célszerű hasznosítás kudarcai után elhagyott csatornák működés- 
képtelensége révén a tó kezdett újra elmocsarasodni. A déli partra telepített erdő 
miatt a természetvédelem által javasolt vízszint erdőgazdasági ellenállásba ütközött. 
A tó északi felének tulajdonosai egyetértettek a víztározással, ezért a természet- 
védelem a szeparált vízkormányzás érdekében 2 km hosszú retenciós töltést létesí
tett. A gátba épített zsilip lehetővé teszi, hogy nyitásával a szezonálisan magasabb 
déli víz betározható és megőrizhető lehessen. Szerencsére - a gazdálkodók érdek
felismerése következményeként - 1988 óta a Kuliéri zsilip víztartási szintjét olyan 
szinten fogadták el az érintettek, ami az utóbbi aszályos évek ellenére kielégítő, 
sok helyen áhított vízviszonyokat teremtett a Kólón völgyében.

A hátság északi részén, a mai Ócsai Tájvédelmi Körzet területén is az ismert 
módon történt vízrendezés. A kavicsbányászat, a tőzegkitermelés és a mezőgaz
dasági hasznosítás érdekében, illetve reményében a völgy, hosszában három csa
tornát létesítettek, mely az összegyülekező vizeket a Dunavölgyi főcsatornába 
szállította.

A nagyon hosszú száraz időszak már a természet értékeinek létét fenyegette, 
ezért a természetvédelem önálló vízgazdálkodási beruházás keretében próbálja a 
megelőző vízállapotokat helyreállítani. Az érintett területtulajdonos gazdálkodók a 
tervezés során megismerték törekvéseink célját és hozzájárulásukkal segítették 
igyekezetünket. A két ütem során kéttucat záróműtárgy készül. Több esetben a 
korábbi csőátereszek zsilipfejjel egészülnek ki. Az Ócsai Tájvédelmi Körzet eseté
ben is "saját" víz megőrzéséről van szó, hisz a Gödöllői dombság felszín alatt 
szivárgó talajvize lép itt a felszínre a közel 15 méteres terepesés miatt. A körzet 
területén a vízkormányzást a természetvédelem érdekei szerint végezzük.

Kunadacson a KEFAG támogatásával építettünk két zsilipet a XXIII-as csator
na rendszerében. A mederben tározható vízmennyiség nem sok, de a buckaközi 
mélyedésekbe kényszerülő víz kedvezően hasznosul ezen a változó felszínű, mély 
talajvizű, homokos erdőterületen.

A hátság száradásának jelei már a hetvenes évek végén mutatkoztak. A Fülöp- 
háza környéki szikes tavak együttesen meglehetősen nagy területére egyre keve
sebb víz érkezett vízgyűjtőjéről. A KNP célja - a fülöpházi megkerülő csatorna
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létesítésével - a csökkenő mennyiségű víz koncentrált elhelyezése volt, kisebb 
párolgási felületű, természetvédelmi szempontból értékesebb tóegységben. Kez
detben a Hattyú-szék, a Szívós-szék zsugorodott, később a Kondor északi felére 
sem látszott célszerűnek vizet bocsátani. A megkerülő csatorna a déli Kondort-még 
1987-ben is megtöltötte, június végén az úszó nádvágó akadálytalanul dolgozott 
medrében.

A Szappan-szék mint önálló vízrajzi egység a nyugati perem buckáinak felszín 
alatti vizéből élt. A talajvízcsökkenés következtében egyszerű beavatkozással ered
ményt elérni ebben az esetben kilátástalan. A fülöpházi területünkön is a kitartó és 
mobilis élőlények számára a mélyedésekben elhelyezett szélmotoros talajvíz-kutak- 
kal teremtünk apró vízfoltokat.

Elkésett két bugaci zsilip létesítése is. A csapadékjárás megváltozásáig az a 
2000 m3-es mikrotározó sem képes itt funkcionálni, amit a puszta és a borókás 
határán lévő korábbi, mára már kiszáradt zsombékos helyén létesítettünk. A me
dence sarkán álló szélkút nem képes a szárazságot ellensúlyozni. Hasonló a helyzet 
a Fekete-szék, a Mangalica-szék esetében is. Feltöltésük egyelőre megoldhatatlan, 
de ha a vízjárás kiegyenlítettebb lesz, ezek a laposok megőrizhetik a helyi csapadé
kot.

Szabadszállás határában a Szántó-szék vízfeltöltődésének elősegítésére töltést 
kellett létesíteni.

Tőserdőn a szikrai Holt-Tiszába vezető Határárok vizét szabályozza túlfolyó 
rendszerrel egy zsilipünk. Volt tőzegbányák és kaszálók tarthatók víz alatt a nagy
tavi zsilippel az alpári domb szomszédságában.

A vízhagyásos, megőrzéses módszerek mellett a másik klasszikus módszer a 
vízátvezetés. A természetvédelem számára ezen módszer - mivel kevésbé termé
szetes - kevésbé kívánatos. Néhány esetben aggályos vízminőségi, vízkémiai, 
vízbiológiai következményei, máskor a természeti környezetbe nehezen illeszthető, 
de szükséges műszaki létesítményei miatt. A szükség azonban itt, ha nem is tör
vényt, de szokást bont. Mérlegelni kplf a kiszáradásból származó természetkárokat, 
fajszegenyedést és össze kell vetni a más összetételű víz által okozott módosúlások- 
kal. Az alábbiakban néhány konkrét példa illusztrálja a természetvédelem próbál
kozásait.

A költségeiben és volumenében egyik legnagyobb próbálkozás Apaj határában 
a XXXI-es csatorna mentén történt. Egy, az 50-es években létesült, majd 10 évvel 
később fölhagyott í60 hektáros halastó került a KNP tulajdonába. 1986-ban ideig
lenes telepítésű szivattyúkkal, majd - az 1987-88-ban megvalósult beruházás után 
- félautomata, állandó szivattyúállás segítségével töltjük fel a tómedret. A vízkivé
tel a XXXI-es csatornából (Duna víz) történik. A feltöltés ciklusa az őszi és tavaszi 
madárvonuláshoz igazodik. A mesterséges vízfelület a térség vízrendezések előtti 
állapotát szimulálja: vízborítást kap télvégén-tavasszal, mintha hóolvadásból szár
mazó víz futna össze a szikes tóban. Nyáron - az öntözési időszakban - a vízpótlást 
szüneteltetjük, a tó kiszárad kb. két hónapra, de ősszel - mintha az őszi esőkből 
származna a víz - hívogatóan csillog a vonuló madarak szemében. A siker fényé
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ben további 1000 ha hasonló jellegű vizes élőhely létesítésére van esély а XXX-as 
és XXXI-es csatorna mentén. A tervezési költség a PHARE program keretében 
rendelkezésre állt.

A KNP szabadszállási területén a Kígyós csatorna nyújt vízkivételi lehetősé
get. Sajnos a gravitációs továbbítás a terepviszonyok miatt esetleges. Terveink 
szerint a termelőszövetkezet öntözőtelepi nyomásközpontja, illetve üzemvízcsator
nája segítségével juttatható víz - ökológiailag indokolt esetben - a Kisrétbe.

Már 1990 koratavaszán látható volt, hogy minden eddiginél kevesebb víz 
gyülekezett össze a Fülöpszállás melletti Kelemen-szék medrében. A madárvonulás 
fontos stációjaként a Ramsari egyezmény által is elismert tó megmenthető, ha 
átmenetileg feladjuk vízkémiai aggodalmáinkat. 1990 tavaszán a szomszédságban 
levő Fehér-szék (kb. 100 ha területű) árasztásának lehetőségét teremtettük meg a 
Kígyós vizéből gravitációs úton. A 2 km-es magasvezetésű csatornába épített 
elzárószerkezet kezelésével itt függetleníteni tudjuk a vízjárást az időjárástól.

Ugyanezet a lehetőséget kívánjuk megteremteni a Kelemen-szék (kb. 200 ha) 
esetében is, de az igénybevételt csak az 1990. évihez hasonló vészhelyzet indokol
hatja.

Az előtanulmány megállapításaival ellenkező tapasztalat fogalmazható meg 
a Szelidi-tó kapcsán. A Duna-völgyben levő, Dunához közeli terület talajvízszintje 
is erőteljesen csökkent, hisz a megkerülő csatorna elkészülte után függetlenné váló 
tó csak a talajvízből kapta utánpótlását. Két-három éve azonban többszáz szenny
víz-szikkasztó működése ellenére sem pótolja a párolgást a talajvíz. 1989-ben és 
1990 tavaszán-nyarán is - szükség-megoldásként - Duna-víz beeresztésére került 
sor.

A KNP kezdeményezésére - a gazdálkodók érdekfelismerést követő egyetér
tése nyomán - 1990 őszétől elöntést kezdünk. A tározás nem a tóban, hanem a 
felette elterülő Kékesi-rét,,illetve Kapaszkodó nevű völgy rétjein kb. 120 ha terüle
ten történik. Megfelelő vízkormányzással október 1. és március 31. között 15-20 
cm-es vízlepel állítható elő a réten, ami a felszín alatti vízkészlet pótlását, a ki
száradt talaj javítását is szolgálja. Tavasszal pedig több százezer m3 pihent, hor
dalékától megszabadult, szennyeződéseitől öntisztult, szikes talajon a tóéhoz haso
nult víz áll rendelkezésünkre.

A Péteri-tó vízszegénysége már-már a halászati tevékenység akadálya. Máso
dik éve kell az 1-es tóegységet nyáron leüríteni, hogy csökkentett alapterületen 
elegendő legyen a vízborítás. Sajnos a Dongér vízszállítása évek óta meghiúsítja, 
hogy szivattyús betározással készüljön fel a halgazdaság a nyárra, és Bugac felől 
sem érkezik víz a Kövágóéri és a Szentkútéri csatornában. Felszíni vizek pótlására 
lehetőséget csak egy többcélú vízgazdálkodási rendszer létrehozása teremthet.

Ezek egyikének, a homokhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszernek a 
megvalósítása reális közelségbe került. Ismertetésétől két okból is eltekinthetünk: 
egyrészről mert a hatvanas évekből származó koncepciójának több változatát sok 
szakmabeli is ismeri, másrészről azáltal, hogy a KNP sikerrel nevezte be a 
PHARE tervezési programjába, a korábbi elképzelések részben módosulhatnak,

92



kiegészülhetnek. A természetvédelem úgy érzi, hogy az ökológiai szempontoknak 
a korábbiaknál markánsabban kell megjelenni, illetve érvényesülni. Ezáltal a hát
sági mélyedések és szikes tavak kiváló lehetőséget kínálhatnak a vízkészlet stabili
zálására.

A Kolon-tavi beruházásunk szakmai megbecsüléseként értékelhetjük, hogy a 
program folytatása a PHARE keretében történhet. 1990-ben fejeződött be az a 
tófiatalítás, mely a fontos élőhelymegőrzés mellett közel 100 ezer m3-rel növelte a 
tó tározó terét. Egyelőre kb. 6,5 ha nyílt vízfelület jött létre hidromechanizációs 
kotrással. A vízmélység itt 1,5 m, és így lehetővé válik a fauna természetes repat- 
riációja, a természeti értékek jobb megőrzése.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A vízállapotok a tárgyalt tényezők következményeként rendkívül kedvezőt
lenül alakultak az egész Duna—Tisza közén. Ha a vízügyi szervezet a múltban 
meg tudott feleleni az igények áltál felvetett műszaki kihívásnak, akkor valószínű
leg az újrafogalmazott igények kielégítésének lehetősége is megvan, de végrehaj
tása parciális tehervállalással megvalósíthatatlan. Ahogy az árvízmentesítés és a 
belvízrendezés is állami segítséggel valósult meg, úgy most a hátsági vízproblémák 
megoldása elől sem zárkózhat el az állam. Mivel a helyzet kialakulásában - többek 
között - nagytérségi szemléletű vízrendezések is szerepet játszottak, a javítás szem
lélete is nagytérségű kell legyen, de ez nem zárja ki kis költségigényű helyi kiút
keresés lehetőségét sem.

Utóbbi néhány évtizedünk környezetszennyezése, természetátalakítása - és 
pusztítása ráirányítja figyelmünket naturkincseink szűkülésére. Természeti érté
keink jövője érdekében a korábbinál nagyobb súllyal kell, hogy szerepeljen megí
télésünkben az ökológiai szemlélet, ami segít kihámozni _az okok és. okozatok- - 
szövevényéből a természeti egyensúly lényegét.

Végezetül a tudatformálás és meggyőzés fontosságát kell hangsúlyozni. A víz 
minden fogyasztóját rá kell ébreszteni, hogy a felhasználható víz - mint a világ 
más tájain is - korlátos, előteremtése ezért igen költséges. A vízgyűjtőre hulló 
csapadékkal ezért legjobb tudásunk szerint, minél zártabb körben gazdálkodnunk 
kell, így a kincsnek tekintett víz megbecsültebb elemmé válik.
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A VÍZRENDEZÉS,
EGYÉB MELIORÁCIÓS BEAVATKOZÁSOK 

ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT HATÁSA 
A TALAJVÍZSZINTRE

Dr. Szalai György*

1. A TALAJ ADOTTSÁGOK ÉS A RÉGIÓBAN FOLYÓ MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELÉS JELLEGÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSE, ÖKOLÓGIAI ÉS 

TALAJHASZNÁLATI HATÁSOK

A kedvezőtlen talajadottságok alapvetően befolyásolják a termelés jellegét, 
szintjét és eredményét. A homokok kisebb részén szőlő- és gyümölcs-, nagyobb 
részén szántóföldi növénytermesztést végeznek, több-kevesebb eredménnyel. A 
gyenge termés oka főként a vízhiány. A csernozjom jellegű talajokon eredményes, 
a magasabb fekvésű réti talajok mélyfekvésű részein, továbbá a szikeseken, ter
mészetes úton kialakult gyeptakaró található, de csak kevés helyen folytatnak 
eredményes rét- és legelőgazdálkodást. Szakértők szerint a térség mezőgazdasága 
fejlesztésének egyik legfontosabb feltétele a vízgazdálkodás alapvető és komplex 
megjavítása.

Ami a művelési ágak megoszlását illeti, a rendelkezésre álló adatok összeha
sonlításából egyértelműen kiderül, hogy, ha az elmúlt 25 év alatt voltak is külön
böző mozgások az egyes művelési ágak között (gyepfeltörések, ültetvénytelepíté
sek, stb.), a jelenlegi helyzetben a legjelentősebb az ültetvényterületek csökkenése, 
valamint a gyep- és az erdőterületek növekedése.

Kétségtelen, hogy a térségben legnagyobb jelentősége az ültetvényeknek van. 
Ugyanakkor tudjuk, hogy mind a túlságosan mély, mind a túlságosan magas talaj
víz káros az ültetvényekre. A 60-as éveket megelőzően a kétszintes termesztés volt 
a térségre jellemző. Ennek visszaszorulásával a 60-as évek elejétől intenzív nagy
üzemi gyümölcstelepítés indult meg. Az 1965-1966. években túlságosan magasra 
emelkedett, talajvíz jelentős károkat okozott, sok fa kipusztult, soknak a mélyben 
lévő vízfelvevő gyökerei mentek tönkre. Az 1967/68-ban bekövetkező szárazság 
hatására a kipusztulás még nagyobb méretű volt, mivel a mélyre lehúzódó talajvíz
ből a mélygyökérzet nélküli fák nem tudtak vizet fölvenni.

*  Dr. Szalai György tanszékvezető egyetemi docens, Gödöllői Agrártudományi Egyetem.
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A területen sok év óta gazdálkodó és nagy tapasztalattal rendelkező kertészék 
és erdészek joggal félnek a lecsapolásoktól, a vízrendezésektől, mert megfigyelé
sük szerint akkor van nagy szőlő- és gyümölcstermés, amikor a semlyékekben víz 
van, azaz amikor a talajvízszint az ültetvények alatt 1,5-2,0 m között helyezkedik 
el, és ez nem nagyon ingadozik. Hasonló megállapításra jutott a Gödöllői Agrár- 
tudományi Egyetem is az Izsákon és Kiskőrösön végzett vizsgálatok alapján.

Mivel a vizsgált térségben a talajvíz növénytermesztési és talajtani szerepe 
rendkívül nagy, és ezt mindennemű vízgazdálkodási tevékenységnél figyelembe 
kell venni, a távlati vízrendezés tervezője kikérte a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem véleményét a tervezés alapparamétereinek meghatározásához, amit rövi
den - Harmati István véleményét is figyelembe vévé - annak idején (1978) úgy 
foglaltunk össze, hogy "a csatornarendszer kiépítése olyan legyen, hogy a területen 
keletkező káros mennyiségű belvizeket tökéletesen és optimális idő alatt le lehessen 
vezetni. A belvíz a szántókon, szőlőkben és gyümölcsösökben 1-3, a természetes 
gyeppel borított területeken pedig hideg időben 10-14, meleg időben 2-3 napnál 
tovább ne álljon, mert máskülönben károk keletkeznek. A beavatkozásokkal a 
közepes talajvízszint nem módosítható, ugyanakkor játékát csökkenteni indokolt. A 
talajvízszint szabályozásának lehetőségét kell keresni. A vízjárta, mélyfeikvésű 
területek megfelelő vízrendezéssel és agrotechnikával eredményes gyepgazdálko
dásra alkalmasak. Mivel nagyobb részük szódás, szikes, kőpados, de mindig 
magas talajvízjárású, hasznosításukra más elképzelés még nincs (de nem is feltét
lenül szükséges!). Vízrendezésük csak olyan lehet, hogy a közepes talajvízszint itt 
se változzon, mert süllyesztés esetén, leszívó hatására, a környező magasabb tér-: 
színű szántóföldi, illetve ültetvényes hasznosítású területek vízjárását, közepes 
talajvízszintjét, károsan módosítaná. Ideiglenes tározóként is jól hasznosíthatók. ”

A jelenlegi kiépítés, a hálózatok kapacitása - kivéve a főműveket - távol van 
attól, hogy ezeket az igényeket teljesíteni tudja.

A művelési ágak átrendeződése egyéb gazdasági, szocio-ökonómiai bkokon 
túlmenően - az erdészeti kérdéseket tárgyaló Szodfridt Istvánnal egyetértve - in
kább következménye, mint oka, bármilyen mértékben is, a talajvízszint, süllyedé
sének.

A GATE Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékén 1980-ban vizsgálatokat 
folytattunk arra nézve, hogy a csapadékhullást vagy a hóolvadást követően mikor 
és hogyan reagálnak a megfigyelőkutak vízszintjei, azaz a csapadékjárás és a talaj
vízjárás között milyen kapcsolat mutatható ki. A vizsgálatokat három síkvidéki 
belvízöblözetre (Fehértó-Majsa, Kondoros-völgy és Mirhó-Gyócs) végeztük el, az 
1956-1978-ig terjedő 25 éves adatsorral.

A Fehértó-Majsai minta belvízöblözet talajának 70 %-a vízáteresztő fedőréte
gű, 30 %-án pedig a homokhátak közötti szikes semlyékek találhatók, a terület 
tehát a vizsgált Duna—Tisza közi térségre jellemző. Itt a kutak csapadékra való 
reagálása a téli időszakban átlagosan 3,5-7 nap, a három vizsgált öblözet közül - 
az áteresztő fedőréteg miatt - a legrövidebb. Az öblözet magas vízjárású kútja 
(0,4-2,1 m) átlagosan 3,5 nap múlva, míg a mély járásúé (1,9-4,0 m) 7 nap múl
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tán jelezte a csapadékból leszivárgó vizeket. Átlagos értékként azt mondhatjuk, 
hogy a magas vízjárású kút esetében 10 cm talajvízszint emelkedéshez itt mintegy 
30 mm csapadékra volt szükség. A mélyjárásúnál az emelkedés mintegy fele volt 
az előbbinek. Ezeket a számértékeket összevetve a több tanulmányban is közölt 
nagyfokú halmozott csapadékhiánnyal, elég egyértelmű kép tárul elénk a talajvíz- 
szint-csökkenések elsőrendű okaként.

Még egy kérdésről meg kell itt emlékeznünk, ez pedig a területhasználat 
módja és esetleges hatása, mint antropogén mezőgazdasági hatás a hidrológiai 
viszonyokra. E kérdést annak a vizsgálatnak a tükrében érintjük röviden, amit a 
GATE Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékén folytattunk 1982-ben "A talaj- 
vízmélység és a lefolyás változásának vizsgálata mintavízgyűjtőkben" címmel. E 
vizsgálat keretében foglalkoztunk a nem csapadék hatására bekövetkező változá
sokkal.

Az eredmények a jelenségek határozott változását .mutatták 1964 után, az 
1964-et megelőző évekhez képest: csökkent a lefolyás és emelkedett a talajvízállás. 
Kétségtelen, hogy a jelenség részletes magyarázata, az egyes tényezők (pl. nagy
táblás művelés, mélyszántás, stb.) súlyának felmérése, további kutatásokat igényel
ne, minden esetre - lévén, hogy az egymástól jelentősen eltérő körüményekre 
vonatkozó vizsgálatok eredményei egybehangzóak voltak - vélelmezhető, hogy a 
nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés művelési következményei okozták a vál
tozást. A kisgazdaságok művelési körülményei között a lefolyás és az összegyüle- 
kezés számtalan árkon, barázdán, dűlőn, tehát sűrű elvezető hálózaton keresztül 
gyorsan megtörténhet. A keskeny parcellákról a lefolyó víz könnyebben eléri a 
vízvezető medret. A nagyüzemi táblásítás ezeket a vízelvezetőket megszüntette, a 
nagy táblákról a víz nehezen kerül a táblaszéli csatornába (ha van!), a szántás 
mélysége növekedett (a kisüzemekben csak 18-20 cm volt), tehát a talajok téli 
agronómiái állapota a vízbefogadás szempontjából jobb. Végeredményben a mező- 
gazdasági nagyüzemi területhasználat csökkenti a potenciális lefolyást, még vízren
dezés esetén is, és ezzel a talajvízszint-csökkenés ellen hat.

2. A MELIORÁCIÓS BEAVATKOZÁSOK HATÁSA

Bár a vizsgált térség - kedvezőtlen adottságainál fogva - széleskörű és sok, 
a termelést és a környezetgazdálkodást befolyásoló meliorációs beavatkozásra 
szorulna, ebből mindezideig nagyon kevés valósult meg.

A talajjavítás területén óriási felületeken lenne szükség a savanyú, szikes, 
illetve a homoktalajok javítására. Jóindulatú becslés szerint ez eddig a térségben 
kb. 10 %-ban valósult meg, nem egy esetben kétes eredménnyel, mégpedig két 
szempontból: egyrészt, mivel a javítást teljesítménycentrikus szemlélettel, s nem az 
eredményes hatásra törekedve végezték, másrészt, mivel mind a szikjavítás, mind 
a homokjavítás nagyon költséges, körültekintő és még gondos munka mellett sem 
mindig eredményes vállalkozás, különösen folyamatosan vízhiányos körülmények
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között. Példaképpen Szekrényi Bélát idézem: "A meliorációs beavatkozásokkal a 
homoktalaj vízháztartását sokban javíthatjuk. A talajjavítás hatására bekövetkező 
változások azonban rendszerint csak (vízgazdálkodási) kategórián belüli változást 
jelentenek és ezért a hiányzó vízmennyiség pótlása, különösen a Duna—Tisza közi 
meszes, sülevényes területeken - öntözés útján - mindenképpen indokolt. Lerögzít
hetjük továbbá, hogy a 38-40-es hy összeg, a 40-45-ös átlagos vízgazdálkodási 
index (az 1,5 m-es talajszelvényben) küszöbértéknek tekinthető, amely alatt még 
homokjavítás mellett sem lehet eredményes mezőgazdasági termelést folytatni.

A fenti alapfeltételek figyelembevétele esetén a vízhiányt
- lápi földes talajjavítás esetén 10-15 %-kal,
- az Egerszegi-féle aljtrágyázás esetén 25-35 %-kal,
- szakszerűen végrehajtott rónázás esetén 20-25 %-kal lehet mérsékelni".
Számottevő öntözés a térségben a helyi felszíni és felszín alatti vízkészlet

hiánya miatt nincs, és távlatilag is csak nagy költségek árán képzelhető el (regio
nális rendszerek útján), ami hosszú távon is kérdésessé teszi az öntözés rentabili-

1. táblázat. Belvízcsatornák beágyazottsága és a drénezett területek 
a Duna— Tisza közi belvízrendszerekben (1990. évi állapot)

Belvízrendszer
megnevezése

A különböző átlagos mélységű csatornaszakaszok 
%-os megoszlása

Drénezett
terület

< 2  m 2-3 m 3-4 ni > 4  ni knf

Gyáli 67 33 0 0 0,61
Ráckeve-Soroksári 85 15 0 0 -

Dél-Pest megyei 51 31 18 0 17,59
Dunavölgy északi 72 22 3 3 0,60
Dunavölgy déli 69 25 5 1 1,03
Sárközi 47 30 17 6 2,70
Margittá szigeti 38 ■ 33 22 7 11,26
Igali 71 17 12 0 -

Kígyósi 45 52 3 0 -

Tiszakunsági 45 55 0 0 0,24
Csukáséri 79 18 1 2 3,93
Dongér-Halasi 78 12 6 4 -

Vidreéri 76 19 5 0 4,30
Percsora-Sövényházi 64 23 6 7 29,80
Algyői 88 10 2 0 2,80
Vesszősi 68 26 5 1 1,84
Gyálai 83 13 3 1 5,30
Köröséri 88 10 2 0 -

98



fását. Mint reális vízforrás - bár korlátozott területen - a települési szennyvizek  
jöhetnek szóba, am elyek vízértékének kihasználása többoldalú haszonnal jár.

Marad a term észetes csapadék jobb felhasználása, harmonikus összefüggésben  
a vízrendezéssel. Sok jó  és nagy területre kiterjedő példát ma m ég erre sem  lehet 
felhozni, bár a legelőskatulyázás és a tározó rendszerekkel való okszerű gazdálko
dás ezt b izonyos területeken már lehetővé teszi.

A térségben л drénezett terület nagysága 82 km2 elsősorban a Duna- és Ti- 
sza-völgyi magas talajvizű területeken (1. táblázat), ami a térség egésze szem pont
jából nem jelenthet meghatározó hatást. A felszín i vízrendezésről a következő  
fejezetben részletesen szólunk, m egvizsgálva annak esetleges hatásait. A m eliorá
ció többi elem ére vonatkozóan azonban kijelenthető, hogy azok a térségben sem 
m iféle általánosan értékelhető pozitív, vagy negatív hatással nincsenek a talajvíz
szint alakulására.

3. A FELSZÍNI V ÍZR EN D EZÉS SZ Ü K SÉ G E SSÉ G E  ÉS M EG O LD Á SA

A terület je llegzetes geológia i, talajtani és térszíni adottságai okozzák egészen  
sajátos és bonyolult hidrológiai, illetve belvízviszonyait. A Jegm agasahb térszínen  
található hom okok nagy vízvezető és kis víztartóképességgel rendelkeznek. E zzel 
szem ben a homokhátak közötti m élyfekvésű területek (szikes és réti) talajai a vizet 
igen lassan és csak csekély  mértékben fogadják be, vízáteresztő képességük nagyon  
kicsi, vagy teljesen vízzáróak. EhhőLkövetkezik, hogy a csapadékosabb időszakok
ban a homokhátakból kiszivárgó és a homokhátak közül lefo lyó vizek a m élyfek
vésű területeken összegyülekeznek , gyarapítva a helyszínen lehullott csapadékból 
keletkezett belvizeket. A károk sokrétűek, ezért a m ezőgazdasági szakértők hosszú  
idő óta és folyam atosan szorgalmazzák a területek vízrendezésének m egnyugtató  
m egoldását. E m egoldás alapelve a biztonságos elvezetés, de ugyanakkor a csapa
dékkal és belvizekkel való jobb gazdálkodás m egvalósítása. Ennek keretébe tar
tozik a lehulló csapadék helyszínen történő hasznosítása, részben a talajok v ízg a z
dálkodási tulajdonságainak javításával, illetve műszaki vízgazdálkodási beavatkozá
sokkal (legelő-sáncolás, gyepskatulyázás), tározórendszerek kialakításával, illetve  
a csatornahálózatokon létesítendő viszonylag sűrű lefolyásszabályozó műtárgyak 
(zsilipek, tiltok) e lh elyezésével, am elyek lehetővé teszik - m egfelelő előrejelzés  
esetén - a talajvízszint szabályozását. Ennek a kezdem ényei már megvannak a 
térségben. A tározó-kapacitás az elmúlt 15-20 évben nagy mértékben növekedett és 
elérte a 60  m illió m3-t. A szakaszolás, a visszatartás és a késleltetett lebocsátás 
üzemszerű m egvalósítása is megindult.

Ami a belvízrendszerek átlagos fajlagos kiépítettségét illeti, ez a térségben  
elég m egtévesztő képet mutat. A főm űvek és az üzem közi gyűjtőcsatornák torko
lati v ízszállítóképessége - néhány kivételtől eltekintve - a vízgyűjtőterület eg y ség é 
re vonatkoztatva, az knr-énként 17 l/s és 70 1/s között változik. Ennyit volnának  
képesek a csatornák folyam atosan szállítani, ha a hálózat táblaszintig ki lenne
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építve. A tapasztalat azonban az, hogy a főmű jó vízszállító kapacitása ellenére a 
vízborítás időtartama belvizes viszonyok között sokkal hosszabb, mint amit a 
termelés eltűrhet, s amiről az első fejezetben szóltam.

Az összegyülekezési idő rövidítése, a káros felszíni vizek eltávolítása, a kény
szerű pangási idők megengedett korlátok közé szorítása csupán a levezető hálózat 
sűrítésével oldható meg, mert az összegyülekezési időt alapvetően nem a csator
nában történő vízmozgás, hanem a víznek a terepen történő mozgása, mozgási 
sebessége határozza meg, ami minimális esésű terepeken rendkívül lassú, 1 cm/s 
körüli érték.

Hidraulikai szempontból ezért ki kell emelni a vizek levonulását meghatározó 
csatornasűrűség szerepét is.

A levonuló felszíni vizek mozgása a terepen, illetve a csatornahálózatban 
eltérő. A sebességek nagyságrendben térnek el egymástól. A sebesség legalább 
tízszerese a csatornában annak, ahogyan a terepen, a táblán belül mozogni tud a 
víz. Tehát azt, hogy a víz mennyi idő alatt jut el a csatornahálózat torkolati, vagy 
bármely vizsgált szelvényéig, alapvetően a csatornahálózat sűrűsége, illetőleg 
pontosabban a terepen töténő mozgás úthossza szabja meg.

Vizsgálataink szerint a káros belvizek biztonságos elvezetéséhez a homokhát
ságon 1,2 km/km2, a déli csernozjom területeken hasonló, az északkeleti csernoz- 
jomokon, valamint a dunavölgyi rendszerekben 2,3 km/km2 csatornasűrűség szük
séges. Ezzel szemben a jelenlegi csatornasűrűség a homokhátság jelentős részén 
nem éri el a 0,25 km/km2-t, illetve 0,5 km/km2 alatt marad, és csupán az utóbb 
említett területeken haladja meg a 0,5 km/km2 értéket.

Ilyen körülmények között aligha beszélhetünk arról, hogy a felszíni vízrende
zés, jelenlegi kiépítési szintjén, lényeges hatást gyakorolhatna a talajvízmozgásra.

Végezetül még egy témakörrel kell foglalkoznunk. Ez pedig az, hogy a felszí
ni vízrendezésre szolgáló csatornahálózat mennyiben eredményezhet talajvízszint— 
süllyedést. Szakmai plauzibilitás, hogy nyíltfelszínű csatornákat talajvízszint-süly- 
lyesztésre, helyesebben fogalmazva, talajvízszint-szabályozásra csak lápterületeken 
alkalmaztak, sűrű elosztásban (100-200 méterenként), esetleg egyéb elemekkel (pl. 
dréncsövekkel) kombinálva, viszonylag nagy mélységű kialakítással.

Ha nem ilyen célról van szó, a magas talajvizű területeken vezetett nyílt csa
tornák csak abban az esetben befolyásolják a talajvízszintet, ha mélyebbek az 
általuk harántolt területek talajvízszintjénél. Hatásuk ez esetben is csak néhány 10 
méter távolságig terjed. Helyesen szól erről egy régebbi tanulmányában (1978) 
Harmati István, aki ezt írta: "1967-68-ban bekövetkező szárazság hatására a ki
pusztulás (t.i. az ültetvényeké) még nagyobb volt, mivel a mélyre lehúzódó talajvíz 
miatt a mélyrehatóié gyökérzet nélküli fák kiszáradtak. Hasonló hatást lehet ta
pasztalni az olyan mélybevágású csatornák mentén is, amelyekben a vízszint hosz- 
szabb ideig magasan van, majd tartósan kiszárad. Ez a jelentős csatornahatás 
azonban megfigyeléseink szerint 10-15 méternél nem volt nagyobb távolságban 
észlelhető."
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Megvizsgáltuk a szóbanforgó térség csatornahálózatát beágyazottság szem
pontjából. Amint azt a vízügyi igazgatóságok adatai alapján összeállított 1. táblázat 
mutatja, a teljes hálózat 60-90 %-a 2 méternél kisebb mélységű csatornákból áll, s 
a 4 méternél nagyobb mélységű csatornák az összhossznak csak néhány százalékát 
teszik ki. E csatornaszakaszok menti néhány 10 méteres sávokat figyelembe véve s 
az összterülethez viszonyítva azt mondhatjuk, hogy ennek nem lehet hatása a 
térség talajvízviszonyainak alakulására.

Összefoglalva: a vízrendezés az elmúlt kereken két évtized során sokat fej
lődött a Duna—Tisza közi térségben és ennek lehettek kedvezőtlen hatásai, első
sorban helyileg és speciálisan, pl. a természetvédelmi területek szempontjából, 
kizártnak tartható azonban, hogy a jelenlegi szintjén és üzemeltetése eredménye- 
képpen jelentős hátást gyakorolhatott volna a térség általános talajvízszint-csökke- 
nésére. Ennek oka alapvetően és minden egyéb hatást messze megelőzően az a 
csapadékhiány, amely két évtizede egyre halmozódik, s a pótlódás elmaradásával a 
vízhasználatok párhuzamos növekedése mellett a víztartók kiürülését eredményezi.
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A DUNA—TISZA KÖZI HÁTSÁGI TERÜLET 
LEFOLYÁSI VISZONYAINAK, 
TALAJVÍZKITERMELÉSÉNEK 

ÉS A TALAJVÍZBEN TÖRTÉNŐ 
SZIKKASZTÁSÁNAK HATÁSA 

A TALAJVÍZSZINT VÁLTOZÁSÁRA

Major Pál*

1. A HÁTSÁGI TERÜLET LEFOLYÁSI VISZONYAINAK ELEMZÉSE

1.1. A felszíni és a felszín alatti lefolyás becslése

Korábbi tanulmányunkban megállapítottuk, hogy az 1 méternél nagyobb talaj- 
vízszint-süllyedések a lecsapoló csatornák területét alig érintik. Egyébként is a 
talajvízszint-süllyedések az 1970-es évek közepétől voltak kimutathatók, viszont a 
csatornahálózat már az 1970-es évek előtti, de részben már az 1950-es évek előtti 
időszakban is működött. Nehezen képzelhető el, hogy egy kiépített vízelvezető 
rendszer hatása csak évtizedek múlva jelentkezik. Tudjuk, hogy a Dunavölgyi-fő- 
csatorna leszívó hatása már jóval előbb kimutatható volt, azonban ez a hatás in
kább csak a Duna negyedkori árterületére, a Solti-síkságra és a kalocsai Sárközre 
terjedt ki, és a hátsági területek felé egy pár km-es, de inkább 1 km-nél keske
nyebb sávon kívül a hátság talajvizeire hatást nem fejthetett ki.

Ahhoz, hogy számadatokkal is érzékeltethessük a lefolyások talajvízszintre 
gyakorolt hatását, nyilvánvaló, hogy meg kell tudnunk határozni a lefolyások 
nagyságát. Sajnálatos, hogy mind a Tisza, mind a Dunavölgyi-főcsatorna felé 
irányuló belvízlevezető csatornákon hiányoznak a mérési, sőt a megfigyelési ada
tok is. Egyedül-a VITUKI-ATIVIZIG kezelésében lévő Fehértó-Majsai főcsatorna 
vízhozamairól rendelkezünk többé-kevésbé megbízható, bukók által folyamatosan 
mért vízhozam-idősorokkal. A többi csatorna némelyikén időszakos vízhozam
mérések történtek, főleg az 1965-1966-os belvizes években, de a ritka (6-20 nap 
közötti) időtávlatban történő mérések nem teszik lehetővé az akkori levonult bel
víztömegek megbízható meghatározását, csupán nagyságrendi tájékoztatásra alkal

*  Major Pál ny. tudományos osztályvezető, Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont. 
Budapest.
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masak. Ugyanakkor a lefolyt belvíztömeg a csatornákon lévő zsilipek zárásától és 
nyitásától, valamint néhány helyen a csatornákon lévő szivattyútelepek üzemel
tetésétől is függött. Tekintve, hogy ezek hatását még vízállás-idősorok sem regiszt
rálják, így a lefolyási értékek meghatározása rendkívüli nehézségekbe ütközik.

Egyetlen kiindulási lehetőségünk, hogy a rendelkezésünkre álló Fehértó-Maj- 
sai főcsatorna vízhozammérési adatait feldolgozzuk, és az így kapott lefolyási 
paramétereket bizonyos analógiák felhasználásával átvigyük a többi bélvízcsator
nára is. Ezt az analógia alapján történő átvitelt azonban csak bizonyos csatornák 
esetében tartjuk megengedhetőnek. Korábbi vizsgálataink során területünket a 
Tisza és a Dunavölgyi-főcsatorna között egy északi és egy déli területegységre 
osztottuk. Az északi területegység túlnyomórészt homokos fedőrétegű, míg a déli 
területegység talajai valamivel kötöttebbek. Ezen a területen jellemzőek az un. 
semlyékek is. A belvízlevezető csatornák sok esetben ezeket a semlyékeket kötik 
össze. Éppen ezért a fehértó-majsai adatoknak analógiával történő átvitelét csak 
erre a déli területre tartom megengedhetőnek, jobbára itt is csak a Tisza felé lejtő 
vízgyűjtőkre.

A VITUKI-ban Vargay Zoltán által feldolgozott fehértó-majsai adatok 1964 és 
1985 közötti vízhozam idősora lehetővé tették az évi lefolyt víztömegek meghatá
rozását. A teljes lefolyás m3-értékeit az 1. táblázatban foglaltam össze.

Grafikus úton sikerült egy közelítő összefüggést találni az évi lefolyt belvíz
mennyiség és az illető évre vonatkoztatott csapadék három éves csúszó átlagai 
között.

A szatymazi bukó szelvényére meghatározott összefüggés:

^s=0 ,07 Cs * -29,3

Vs - áz évi lefolyás 106 m3-ben,
Csx - az évi csapadék három éves csúszó átlaga mm-ben.

A kömpöci bukó szelvényére meghatározott összefüggés:

V*=-j  ( 0 , 0 7 C s x-29,3 )

A fenti módon meghatározható lefolyási értékek átvitelét a szokásos lefolyási 
tényezővel, síkvidéki területeken - tapasztalataim szerint - a Fehértó-Majsai bel- 
vízöblözetben sem lehet megtenni. A felszín alakulásából meghatározható vízgyűj
tőterület vizsgálataim alapján mindig nagyobb, mint a csatornák által igénybe vett 
vízgyűjtő terület. Mint arra később rámutatok, a lefolyásnak a felszín alatti része 
pedig különösen szűk felszín alatti vízgyűjtő területet vesz igénybe, amelynek az 
időben változó szélessége 30 és 400 m között van. De ugyanígy változik az időben 
a felszíni vízgyűjtőterület is. Egyébként sem álltak rendelkezésemre megbízható 
adatok a különböző csatornák, vízfolyások felszíni vízgyűjtő területeiről sem.
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1. táblázat. A Fehértó-Majsai főcsatornán lefolyt évi belvízmennyiségek

Szatymaz Kömpölc

Pv
Csapa- Teljes Felszín alatti Teljes Felszín alatti

elfolyás elfolyás elfolyás elfolyás

106m3 106m3

1964 489 3,18 0,09 1,95 0,07
1965 602 12,99 0,66 4,70 0,50
1966 611 14,03 0,53 5,27 0,18
1967 371 11,73 1,73 4,35 1,76
1968 489 0,79 n i n c s  a d a t
1969 581 4,23 1,04 1,95 0,19
1970 530 19,93 0,36 8,51 0,14
1971 365 4,89 0,58 2,24 0,10
1972 484 1,73 0,16 1,23 0,10
1973 517 3,06 0,34 1,07 0,29
1974 655 4,67 n i n c s  a d a t
1975 581 12,58 1,17 3,82 0,43
1976 482 4,26 0,53 1,36 0,18
1977 482 5,11 0,49 2,18 0,29
1978 579 6,53 0,29 1,99 0,18

' 1979 398 7; 16 0,49 1,82 0,32
1980 520 3,72 0,25 1,16 0,14
1981 606 4,22 0,19 1,78 0,07
1982 471 3,44 0,29 1,42 0,07
1983 279 0,91 0,14 0,57 0,08
1984 510 0,19 0,14 0,28 0,10
1985 524 1,04 0,15 0,88 0,13

Ezért az általánosítás érdekében a csatornákat hosszukkal és a tervezési vízhoza
mokkal igyekeztem jellemezni.

Az általánosítás érdekében egy olyan 1/fi szorzó-számot határoztam meg, 
amely a különböző csatornahosszak és a tervezési vízhozamok függvénye az aláb
biak szerint:

ь.л
Lx Q.

A fenti összefüggésben Ls a Fehértó-Majsai csatorna km-ben kifejezett hossza 
(57 km). Qs a Fehértó-Majsai csatorna tervezési vízhozamának a csatorna hossza 
mentén megállapítható középértéke (3 nfVs), Lx a számítás során figyelembe vett
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csatorna hossza km-ben, Qx ugyanennek a csatornának a hossz mentén átlagosnak 
vehető tervezési vízhozama.

A vizsgálatokhoz a csatornák hossz-szelvényei rendelkezésemre álltak. Koráb
ban a vizsgálatokat két különböző 5 éves időintervallumra végeztük el, nevezetesen 
az 1976-1980 és az 1981-1985 közötti évekre. Az 1. táblázatból láthatjuk, hogy 
ennek a két periódusnak mintegy átlagos lefolyási értékét az 1978-as és az 1983-as 
év reprezentálhatja. A számításokat ezek után minden vízfolyás esetében erre a két 
évre: 1978-ra és 1983-ra végeztem el.

A 2. táblázatban összefoglaltam a figyelembe vett csatornák évi lefolyásának 
m3 értékeit, feltüntetve az általánosításhoz felhasznált csatorna hosszát, tervezési 
átlagos vízhozamát, valamint az ezek alapján meghatározott fi értékét. A táblázat 
adatai - a bajai VÍZIG értékelése alapján - tartalmazzák a területről a Dunavölgyi-

2. táblázat. Évi lefolyások számításának összefoglalása

Csatorna
Csator
nahossz

km

Terv. átl. 
vízhozam 

m3/s .
fi

Lefolyás

1983
106m3

1978
106m3

Köröséri 49,04 3,80 0,92 2,46 7,18
Széksós-tói 33,70 1,05 4,83 0,47 1,37
Domaszéki 34,48 0,60 8,26 0,27 0,80
Dorozsma-Halasi 28,25 1,40 7,86 0,29 0,84
Dorozsma-Majsai 38,63 1,56 2,83 0,80 2,33
Fehértó-Majsai 57,00 3,00 1,00 2,27 6,61 .
Kisteleki 36,16 0,90 5,25 0,43 1,26
Nádastó-Nagy széki 25,30 0,72 9,38 0,24 0,70
Dongér 70,45 10,30 0,23 9,86 28,74
Bócsa-Bugaci 20,60 1,04 7,98 0,28 0,82
Galamboséri 15,54 0,87 12,65 1,18 0,52
Szentkútér 20,60 0,60 13,80 0,16 0,48
Kővágóér 24,42 0,90 7,78 0,29 0,85
Vidreér 12,89 1,70 1,76 1,25 3,75

Tisza felé összesen: 19,25 56,25

Rekettye-Bogárzó 27,10 1,00 6,30 0,36 1,04
VII. 36,40 2,50 1,88 1,21 3,51

Dunavölgyi-fócsatoma felé összesen: 1,57 4,55

Katymár-Kígyós 7,45 9,93

Duna-Tisza köz déli része összesen: 28,27 70,73
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főcsatorna vízgyűjtőjéhez tartozó két csatorna, valamint az országhatáron átnyúló 
katymár-kígyósi rendszer lefolyási adatait is.

Az egész déli területre vonatkozó adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az 
1978. évi értékek az 1. táblázat lefolyási adatainak figyelembevételével az ott 
feltüntetett 22 év közel átlagos lefolyásának tekinthetők. A meghatározott 12,9 
mm/év érték semmiképpen sem látszik elhanyagolhatónak az egész terület vízház
tartása szempontjából. Nyilvánvaló, hogy minden olyan: hatás, amely vizet von el 
a terület talajvizéből, tulajdonképpen úgy értékelhető, mint ami elősegíti a talajvíz 
szintjének süllyedését, a kérdés azonban az, hogy milyen mértékben és mekkora 
területen.

Az előzőekben már említettem, hogy a csatornák csak kis mértékben érintik a 
talajvízszint-süllyedés meghatározott központi területeit, ami azt jelentheti, hogy 
ezekről a területekről elhanyagolható a felszíni lefolyás. Elképzelhető lenne azon
ban, hogy erről a hátsági területről a vizek felszín alatti szivárgással juthatnak a 
nem nagy távolságban lévő iecsapoló csatornákba. Ennek a kérdésnek a vizsgálatá
hoz szükséges lenne tudni, hogy a csatornák lefolyásában milyen szerepet játszik a 
csatornákba irányuló felszín alatti hozzáfolyás.

A teljes lefolyás szétválasztására - felszíni és felszín alatti lefolyásra - a hidro- 
gram-módszert használtam fel. A hidrogram-módszer elmélete alapján a vízfolyá
sokban lefolyó vízhozam-idősorokból matematikailag leírható az apadó ág egyen
lete, esetünkben az alábbi általános alakú egyenlettel:

Q=Q0e~at

A Q0 értéke azt a vízhozamot jelenti az apadási ágon, amely a felszíni lefolyás 
megszűntének időpontjához tartozik.

Az 1. táblázatban a szatymazi és a kömpöci szelvényekre a teljes lefolyás 
mellett feltüntettem a felszín alatti hozzáfolyás értékeit is. A táblázatból megál
lapítható, hogy ez a felszín alatti hozzáfolyás nem számottevő. A továbbiakban 
vízháztartási meggondolásból számítva a talajvizet elérő beszivárgást és a talajvíz
párolgás értékét, és felhasználva az előbbiek szerint meghatározott felszín alatti 
hozzáfolyást, számítható volt az a sávszélesség, amely e felszín alatti hozzáfolyás- 
hoz szükséges. Ez a sávszélesség a változó időpontokban a változó körülmények
nek megfelelően 30 és 400 m közöttire adódott. (A csatorna egyik oldalára vonat
kozó hatástávolság ennek a fele.) Látható tehát, hogy a talajvízszint-süllyedés 
kimutatott területéről jelentős elfolyásra nem számíthatunk.

1.2. A lefolyási viszonyok értékelése a talajvízszint süllyedésével 
kapcsolatban

Főbb megállapítások, amelyeket figyelembe kell vennünk:
- a Dunavölgyi-főcsatorna leszívó hatása a hátsági talajvízszint-süllyedés 

területeit nem érintheti.
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- a Dunavölgyi-főcsatorna és a Tisza közti területen létesített vízelvezető 
rendszer hatása az építés után nem évtizedekkel jelentkezik,

- a korábbi tanulmányok szerint az észlelt talajvízszint-süllyedés az 1970-es 
évek elejétől-közepétől volt megfigyelhető. Az ez előtti időszak általános 
talajvízhelyzete nem mutat különbséget az 1922-1935 közötti talajvízvi
szonyokhoz képest,

- a Dunavölgyi-főcsatorna és a Tisza közti terület déli részére meghatározott
évi lefolyás értéke számottevő vízháztartási paraméter, de tulajdonképpen 
éppen a hátság területére nem vonatkoztatható, mert a kiépített csatornák 
ezt a területet csak kis mértékben befolyásolhatják, 4

- az északi terület felszínének kedvező áteresztő képessége és a semlyékes 
területek kisebb mértékű elterjedése miatt ezen a területen a teljes lefolyás 
értéke számottevően kisebb, és abban valószínűleg nagyobb arányú a 
felszín alatti lefolyás,

- a levezető csatornák éppen azokat a területeket érintik, befolyásolják, ame
lyeken számottevő talajvízszint-süllyedést ezideig nem mutathattunk ki.

A fentieket figyelembe véve az a megállapításom, hogy - mint minden vízel
vonás - a lefolyás is hatással van a talajvízszint süllyedésre. A lefolyás területi 
eloszlása azonban arra utal, hogy a csatornák által történő vízelvonás kevésbé 
lehet meghatározó a hátság tetején, hiszen itt a csatornák helyszínrajzi elrendezé
sük folytán nem képesek e területeket lecsapolni. Ez a lecsapolás csak felszín alatti 
szivárgás útján lenne elképzelhető, de vízháztartási vizsgálatokkal kimutatható, 
hogy ez a hatás nem jelentős. Ezt a véleményt támasztják alá azok a kis vízvezető- 
képességi értékek, amelyek a talajvíztartó rétegeket jellemzik.

2. A TALAJVÍZKITERMELÉS ÉS A TALAJVÍZHEZ TÖRTÉNŐ 
VÍZHOZZÁADÁS EGYÜTTES HATÁSA

A VIZIG-ek működési területéről rendelkezésemre bocsátott talajvízkitermelé
si és vízhozzáadási (szikkasztási) adatokból településenként megállapítottam a 
negatív (kitermelés) és a pozitív (hozzáadás) értékek előjelhelyes összegét. Az 
érintett területekre ezek alapján meghatározható átlagérték 4 mm/év körüli talajvíz
utánpótlást jelez. A kitermelés és a szikkasztás együttes hatása tehát nem talajvíz- 
szintcsökkentő, hanem talajvízszint-növelő tényező. Hatása nagyságrendileg közel 
áll az előzőek alapján meghatározott lefolyási értékekhez, és így a két hatás, ha 
nem is teljes mértékben, de némileg kompenzálhatja egymást. Természetesen 
figyelembe kell venni, hogy míg a lefolyási értékek az előbbiek alapján a csator
nák által érintett területre vonatkozhatnak csupán, addig a szikkasztási adatokat 
úgy értékelhetjük, hogy azok a Duna és a Tisza közötti területen nagyjából egyen
letesen oszlanak el.
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3. A LEFOLYÁS ÉS A TALAJVÍZUTÁNPÓTLÁS SZÁMSZERŰ
ÉRTÉKELÉSE

Vizsgált területünkön a csatornákon keresztül történő átlagos lefolyás 12,9 
mm/év.

A lecsapoló csatornák hatását úgy értékelhetjük, hogy megnézzük: ha ezek a 
csatornák nem lennének, akkor mekkora többletbeszivárgással számolhatnánk. 
Tekintve, hogy az 1978-as lefolyási arányokból a felszínalatti hozzáfolyás mintegy 
0,9 mm/év-re becsülhető, így a felszíni lefolyási rész 12 mm/év. Tehát csatornák 
nélkül ez az érték nem lefolyásra, hanem beszivárgásra és párolgásra fordítódna. 
1978-ban a tényleges, a talajvizet elérő beszivárgás 134 mm-re volt becsülhető, és 
ez az 579 mm-es évi csapadéknak mintegy negyede. Ez vetítve a 12 mm/év érték
re, várható, hogy a beszivárgási növekmény a csatornák elhagyásával durván 12/4 
+ 0,9 = 3,9 mm/év lenne. Ez a többletbeszivárgás mintegy 2 cm/év talajvízállás- 
"emelkedést" okozhatna (no=0,18 hézagtényezővel számolva), azaz 10 év alatt 20 
cm-t. Kérdés azonban, hogy az évi hatások vajon összeadhatók-e? Úgy becsülhet
nénk, hogy a lecsapolás hatása a süllyedés mintegy 6 %-ának az okozója. Meg 
kell azonban gondolnunk, hogy a csatornák éppen a süllyedés központi területeit 
geometriai elhelyezkedésük folytán nem csapolhatják meg, viszont a szikkasztásos 
és egyéb talajvízutánpótlás ezt a területet is érinti, így ez az utóbbi hatás évi 1-2 
cm-es "emelkedéssel" kompenzálhatja a más folyamatok által előidézett süllyedést.
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ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY 
A DUNA—TISZA KÖZI 

TALAJVÍZSZINT-SÜLLYEDÉS OKAIRÓL 
ÉS A VÍZHIÁNYOS HELYZET 

JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐL

Dr. Pálfai Imre

1. BEVEZETES

A Duna—Tisza köze hátsági jellegű területein a talajvíz szintje az 1970-es 
évek végén a sokévi átlag alá szállt, majd tovább süllyedt (1. ábra). A 80-as évek
ben számos megfigyelő kútban minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek.

/. ábra. Az évi közepes talajvízál lás változása egy Duna— Tisza közi észlelő kútban

. Vízállás 
a terep alatt ( m )

* Dr. Pálfai Imre osztályvezető, Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged.



A süllyedő irányzat napjainkban is tart, olyannyira, hogy nemcsak sok ásott kút, 
de néhány megfigyélőkút is kiapadt. A talajvízszint süllyedése az 1956-1975. évi 
középvízálláshoz képest átlagosan 1,7 m, de a hátság tetején 3. méternél is több (2. 
ábra).

A jelenség káros következményeire először a természetvédők figyeltek föl. 
Később egyre többen panaszkodtak a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, a tanyai 
lakosság és az üdülni vágyók részéről is. Utóbbiak azért, mert a talajvíz-süllyedés 
következtében az itteni kis üdülőtavak elvesztették fő utánpótlódási forrásukat.

A vázolt probléma tisztázása és a helyzet javítását szolgáló teendők meghatá
rozása céljából - az egykori Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 
megbízására - 1990 tavaszán egy átfogó előtanulmány (MTESZ 1990, Pálfai 1. 
1992) készült. Dolgozatunkat elsősorban az ebben foglalt vizsgálatok eredményeire 
alapoztuk, de figyelembe vettük az előtanulmány és az azt 1990 őszén kiegészítő 
munka (MHT 1990) szakvéleményeit (ezek rövidített változatát kiadványunk tartal
mazza), néhány korábbi és újabb közleményt, végül a tárgyba vágó legfrissebb 
vizsgálataink eredményeit is.

2. A TALAJVÍZSZINT-SÜ LLYEDÉS OKAI

2.1 . A talaj vízszint-süllyedés lehetséges okai

A Duna—Tisza közi talajvízszint-süllyedés okait illetően eleinte csak vizsgála
tok nélküli föltételezések hangzottak el. A fő okot egyesek a belvízrendezésben, a 
csatornák talajvízleszívó hatásában vélték fölfedezni, míg mások - így Rónai And
rás is - ezzel ellentétes véleményüknek adtak hangot (Tóth K. 1980). A Magyar 
Hidrológiai Társaság pécsi vándorgyűlésén - Major Pál előadásához (Major P. 
1981) hozzászólva - fölvetettük, hogy a tiszántúli talajvízszint-emelkedéssel ellen
tétben a Duna—Tisza közén süllyedő irányzat van, melyre esetleg a Kecskemét 
környéki nagyarányú rétegvízkitermelés is hatással lehet.

A jelenség okainak tisztázására először a Vízgazdálkodási Tudományos Kuta
tóintézetben végeztek vizsgálatokat (VITUKI 1986, Major P.-Neppel F. 1988). 
Mérési adatokon nyugvó vízháztartási számításokkal és bizonyos területi analógiák 
fölismerésével megállapították - később Major Pál újabb elemzései (kötetünkben 
közölt első tanulmánya) megerősítették -, hogy a Duna—Tisza közén tapasztalt 
szokatlan méretű talajvízszint-süllyedést az 1971-től fokozatosan kialakuló igen 
jelentős csapadékhiány, a rétegvízkitermelés fokozódása és az erdőterületek növe
kedésbe együttesen idézte elő.

A nagyfokú csapadékhiányt, melyet Harmati István és Iványosi Szabó András 
adatai is alátámasztanak, kötetünk több tanulmánya döntő okként említi a talajvíz
süllyedés előidézésében. Az időjárás szárazabbra fordulását jól mutatják a soltvad-
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2. ábra. A talajvízszint-süllyedés területi eloszlása

3 méternél több



kerti adatok (3. ábra). A csapadékhiány talajvízsüllyesztő hatását a növekvő párol
gás fokozta. Ez különösen 1990-ben és 1992-ben volt erőteljes.

3. ábra. Az évi és a téli félévi csapadékösszeg változása 
Soltvadkert meteorológiai állomáson
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A rétegvízkitermelés és a talajvízszint-süllyedés kapcsolatát a VITUKI szimu
lációs modellvizsgálatainak kezdeti eredményei (VITUKI 1989) alátámasztották, 
megállapítva, hogy a talajvízből évente 10-20 mm szivárog át a rétegvízbe. A 
regionális kiterjedésű Duna—Tisza közi homokos-kavics hordalékkúpokon a kom
munikációt összefüggő vízzáró rétegek nem akadályozzák. A talajvizek és a réteg
vizek egységes lydrodinamikai rendszert alkotnak (Erdélyi M. 1979). Liebe Pál e 
kötetben lévő tanulmánya rámutat arra, hogy a tartós beszivárgáshiány és a több
letleszívás következtében a talajvízháztartás korábbi egyensúlya fölborult ott, ahol 
a talajvíz szintje az evapotranspiráció által befolyásolt zóna alsó határán volt. 
Berényi P.-Erdélyi M. (1990) szerint a talajvízsüllyedés fő oka a rétegvíz túlzott 
termelése, mely a természetes utánpótlódás többszörösét teszi ki, s amelynek a 
hatását csak fokozza a száraz időjárás. Davideszné Dömötör Katalin és Nagy
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András közös tanulmánya részterületenként elemzi a rétegvizek nyomásváltozását 
és annak kapcsolatát a rétegvíztermelés változásával. A nyomáscsökkenés általában 
5-15 m, de pl. Kecskemét térségében 20-25 m. A rétegvíztermelés időbeli vál
tozását a 4. ábra szemlélteti.

4. ábra. A rétegvíztermelés változása a Duna—Tisza közi hátságon

m illió m 3 /é v

Az ásott és csőkutakból közvetlenül kitermelt talajvíz mennyisége csak nagyon 
durván becsülhető, ezért az ebből eredő süllyesztő hatást csak egészen hozzávető
legesen lehet megállapítani. Major Pál kötetünkben olvasható második tanulmánya 
a vízügyi igazgatóságok adatai alapján a talajvízkitermelés víznívót csökkentő 
hatását kisebbre értékeli, mint a használt rétegvizek elszikkasztásából eredő el
lenkező előjelű hatást. Csatári Bálint és Csordás László tanulmánya és kutatási 
jelentése (Csordás L.—Csatári B. 1990), majd a VITUKI ezekre alapozott újabb 
vizsgálatai (VITUKI 1991) szerint a talajvízkitermelés jóval több mint a ViZIG-ek. 
korábbi becslései, a hátság nagy részén 10-20 mm közötti, helyenként még na
gyobb. Az ilyen mértékű talajvízhasználat már lényegesen hozzájárulhat a talajvíz
szint süllyedéséhez.

Az erdők a vízháztartásban általában pozitív szerepet töltenek be, száraz 
alföldi területeken azonban a negatív hatások túlsúlyba kerülhetnek. A V1TUKI- 
nak a Duna— T isza közi kísérleti területeken végzett m érései, illetve vizsgálatai, 
melyek eredm ényeit Major Pál kötetünkben szereplő első  tanulmánya k özli, az
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erdő jelentős talajvízsüllyesztő hatását mutatták ki. Harmati István tanulmánya 
szerint az erdőterületek megduplázódása jelentősen több talajvíz fölhasználásával 
járt együtt. Lóki József is azon a véleményen van, hogy a hátság területén az 
egyre növekvő területű erdők hozzájárulhattak az utóbbi években tapasztalható 
talajvízszint-csökkenéshez. Szodfridt István az erdők hatását az előzőkhöz képest 
bizonyos eltérésekkel és árnyaltabban ítéli meg. Nem tagadja, hogy az erdők 
általában több vizet igényelnek mint a mezőgazdasági kultúrák, de bizonyos fafa
jok (pl. egyes fenyőfélék) kevesebbet, és az állomány kora sem mellékes. A Ke
rekegyháza határában telepített nyíres és fenyves erdők talajvízsüllyesztő hatását 
korábbi erdészeti kutatások 50-60 cm-re becsülték (Szodfridt I.-Faragó S. 1968). 

\Az erdő és a talajvíz kapcsolatáról a Duna—Tisza közi vizsgálatok nyomán élénk 
publicisztikai vita bontakozott ki (Major P.—Neppel F. 1988, 1990, Szodfridt I. 
1990, 1991).

A Harmáti-féle tanulmány fölhívja a figyelmet arra, hogy az újabb növényfaj
ták nagyobb termőképességüket csak nagyobb vízfelhasználással tudják kifejteni, s 
hogy a mélyen gyökerező növények vízigényük tekintélyes részét a talajvízből 
nyerik. Szalóki Sándor - kísérleti adatok alapján - úgy látja, hogy a Duna—Tisza 
köze nagy részén a talajvíz a szántóföldi növények jelentős kiegészítő vízforrásául 
szolgált, s hogy a drasztikus vízszintsüllyedés a termőképességet 20-30 %-kal 
csökkentette. Tehát itt bizonyos önkorlátozással állunk szemben. Harmati I. és 
Lóki J. megállapítja, hogy a Duna—Tisza közén nagy területeket elfoglaló gyü
mölcsösök a száraz évjáratokban jórészt a talajvíz rovására elégítik ki vízigényü
ket.

A belvízcsatornák által elvezetett vízmennyiség talajvízszintet csökkentő hatását 
kötetünkben többen (Harmati I., Iványosi Szabó A. stb.) hangsúlyozzák, ugyanak
kor Szalai György tanulmánya szerint - a vízrendezés viszonylag alacsony színvo
nala miatt - ez a hatás nem túl lényeges. A Duna—Tisza közi belvízrendszerek 
csatornahálózata 60-90 %-ban 2 méternél kisebb mélységű csatornákból áll, s az 
összhossznak csupán néhány százalékát teszik ki azok a mélyebb csatornák, ame
lyek leszívást tudnak kifejteni a talajvízre, de hatásuk ez esetben is csak néhány tíz 
méterig terjed. Ezzel kapcsolatban Major Pálnak is az a megállapítása (kötetünk
ben közölt második tanulmányában), hogy bár a belvízcsatornákon történő lefolyás 
hatást gyakorol a talajvízszint-süllyedésre, azonban ez a vízelvonás kevésbé lehet 
meghatározó a hátság tetején, hiszen a csatornák helyszínrajzi elhelyezkedésük 
folytán nem képesek a hátsági területeket lecsapolni. Ha a Duna—Tisza köze 
vizsgált déli részén belvízelvezető csatornák nem lennének, évente csupán 2 cm-rel 
lett volna magasabb a talajvízállás, tehát tíz év alatt - ha az évi hatások ilyen egys
zerűen összeadhatók - 20 cm-rel.

A lehetséges okok között végül megemlíthető a szénhidrogén bányászat is, 
mély Kovács Gy. (1984) föltételezése szerint megzavarhatja az egységes felszína
latti vízrendszer működését. Nincs kizárva, hogy ez a tevékenység a Duna—Tisza 
köze déli részén tapasztalható talajvíz- és rétegvízszint-süllyedéshez valamelyest
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hozzájárult, hiszen Kiskunhalas—Szánk környékén az 1970-es évek óta intenzív 
szénhidrogén termelés folyik.

2.2. A talajvízszint-süllyedést előidéző hatások közelítő arányai

A talajvízszint süllyedését előidéző hatások két fő csoportba oszthatók:
- a természeti tényezők és
- az emberi beavatkozások hatására.

A természeti tényezők közül a csapadék és az evapotranspiráció (párolgás + 
párologtatás) alakulása van lényeges hatással a talajvízszint változására. Ennek a 
kapcsolatnak a tanulmányozása céljából a Kecskeméttől Jánoshalmáig húzódó térsé
get választottuk ki, mely elég jól el van látva hosszú és megbízható adatsorú talaj- 
vízkutakkal. Összesen nyolc kút adatait dolgoztuk föl, s 1933-tól kezdve meghatá
roztuk az évi középv ízállás ok területi átlagát. A csapadékviszonyok jellemzésére öt 
állomás adataiból képeztünk területi átlagot. Az evapotranspirációnál kecskeméti 
adatokat vettünk alapul.

Mivel a talajvíz utánpótlódása szempontjából a téli félévi csapadék a döntő, a 
havi csapadékokat a következő súlyozó tényezőkkel szoroztuk: október 1,0; no
vember 1,25; december-január-február 1,5; március 1,25; április 1,0; május 0,75; 
június-július-augusztus 0,5; szeptember 0,75. Az ily módon korrigált havi csapadé
kokból állítottuk elő az évi (októbertől szeptemberig számított) összegeket. Az 
evapotranspirációt pontosan meghatározni nem lehet, ezért csak egy azzal arányos 

о érték kialakítására törekedtünk, a szabad vízfelület párolgása és a léghőmérséklet 
mért adataiból kiindulva. A továbbiakban ezt a tényezőt egyszerűen párolgásnak 
nevezzük.

Mivel a talajvíz szintje 1980 után kezdett feltűnően süllyedni, az 1933-1980 
közötti adatsorozatot lényeges emberi behatásoktól mentesnek, zavartalannak téte
leztük föl. Egy-egy év közepes talajvízállását függő változónak tekintve, regresz- 
szió vizsgálatokat végeztünk. Ezek eredménye szerint a csapadék esetében a tárgy- 
évin kívül még a megelőző öt év adatát érdemes számításba venni, a párolgásnál 
viszont csak a tárgyévit és az azt megelőzőt. Ezzel a nyolc független változóval 
meghatározott regressziós egyenlet az alábbi (1):

T( = 516,8 - 0,241 CS; - 0,160 CSM - 0,084 CS^ - 0,50 CSW - 
- 0,060 CSM - 0,048 CSk, + 0,074 P; + 0,068 PM

ahol Ti - a közepes talajvízszint terep alatti mélysége az i-edik évben (cm), 
CSj - súlyozott csápadékösszeg az i-edik évben (mm),
Pi - párolgás az i-edik évben (mm).
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A kapcsolat szorosságát jellemző többszörös korrelációs együttható értéke 
0,893; a számított és a mért talajvízszint közötti eltérések szórása ±  17,6 cm. Á 
kapcsolat elég szorosnak mondható, az eltérések sem mutatnak egyirányú válto
zást, ezért jogos az a föltételezés, hogy a vizsgált 1933-1980 közötti időszakban a 
talajvízállást a csapadékon és a párolgáson kívül más tényezők lényegesen nem 
befolyásolták.

A fenti kapcsolati egyenlettel azután kiszámítottuk az 1980 utáni évek közepes 
talajvízszintjét is. A kapott értékek rendre és jelentősen elmaradtak a mért vízál
lásoktól, jelezve, hogy a számításba vett tényezőkön kívül más tényezők, minden 
bizonnyal az előző pontban tárgyalt emberi beavatkozások is, jelentősen hatottak a 
talajvízszint változására.

Az 1980-as évekre ilyen módon kiszámított talajvízszintek a vizsgált Kecske
mét—Jánoshalma térségben kb. 0,5 méterrel vannak alatta az 1933-1980. évi 
átlagnak, míg a mért vízszintek kb. 1,0 méterrel. Ezt figyelembe vévé az 1990 
tavaszán készült előtanulmányban úgy becsültük, hogy a bekövetkezett talajvízszint- 
csökkenést 50 %-ban a természeti tényezők (a tartósan száraz időjárás), 50 %-ban 
pedig az emberi beavatkozások okozták.

Újabban - az eredeti alapadatokra támaszkodva - a bemutatott kapcsolatvizsgá
lattól kissé eltérő módszerrel is megpróbálkoztunk. Ennek az a lényege, hogy a 
zavartalan adatsorból meghatározott regressziós egyenlettel az évi közepes talaj
vízállást évről évre előrehaladva úgy számítjuk ki, hogy mindig fölhasználjuk az 
előző évre kapott eredményt is; Az 1933-1975. évi adatokból meghatározott össze
függés a már ismert jelölésekkel (2);

Ti = 2 2 5 , 0 + 0 , 4 3  8 7 ^ - 0 , 2 2 9 C S ±
\ T i -1

+ 0 , 0 6 8  Pi

A T az 1933-1975 közötti időszak átlagos talajvízállása, mely esetünkben 240 
cm. A gyökjel alatti korrekciós tényezővel azt akartuk érzékeltetni, hogy a csapa
dék és a párolgás hatása a talajvízszint terep alatti mélységétől is függ. A (2) 
összefüggés szorosságát jellemző többszörös korrelációs együttható 0,937; a számí
tott és a mért talajvízállások különbségének szórása +13,8 cm.

A (2) egyenlettel 1976-tól kezdve 1991-ig kiszámított Ts értékek alig térnek el 
az (1) összefüggés alkalmazásával kapott eredményektől, tehát a csapadék és a 
párolgás együttes talajvízszint-süllyesztő hatásának arányát - az utolsó tíz év át
lagában - továbbra is kb. 50 %-nak tekinthetjük.

A tárgyalt Kecskemét—Jánoshalma közötti térségen kívül más Duna—Tisza 
közi területekre, hét kisebb körzetre is előállítottuk a talajvízállás mért és számított 
adatsorát. A mért vízállások a Kecskeméttől északnyugatra fekvő és a Jánoshal- 
ma-Baja közötti területen térnek el legnagyobb arányban a számított értékektől. A 
Tisza menti "mélyártéri" részen a két adatsor között számottevő különbség a 80-as 
években sincs», míg a Duna és a Dunavölgyi-főcsatorna közötti öntözött területen a
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80-as évek tényleges vízállásai kissé magasabbak, mint amit a korábbi évek csapa
dék- és párolgási adataiból számítani lehetett.

Ezek a területi különbségek egyrészt - és legfőképp - az egységes Duna—Ti
sza közi hidrodinamikai rendszer sajátosságaiból adódnak. A csapadékhiányt, 
illetve a vízkitermelést a hátság tetején, a vízválasztó mentén elhelyezkedő "be
szivárgás i " zóna érzi meg legjobban, míg a mélyebb fekvésű "föláramlási" zóna 
kevésbé, vagy egyáltalán nem, mert - éppen az előbbi terület rovására - oldalról és 
alulról is kap vízpótlást. A jelzett területi különbségek másreszt a befolyásoló 
tényezők egyenlőtlen területi eloszlásából erednek. Ezt a kettős hatást a talajvíz- 
szint-süllyedés és a föltételezett befolyásoló tényezők közigazgatási egységenként 
megállapított jellemző értékeinek (területi átlagainak) összeyétésével próbáltuk 
tisztázni, egyúttal választ keresve arra a kérdésre, hogy a különféle emberi beavat

kozások egyenként milyen arányban járultak hozzá a talajvízszint süllyedéséhez. A 
kapcsolatvizsgálatot a Duna—Tisza köze szinte teljes hazai területére, mintegy két
száz közigazgatási egységre terjesztettük ki.

A vizsgálatok azt igazolják, hogy a talajvízszint-süllyedés (az 1989. évi közép
vízállás eltérése az 1956-1975. évi átlagtól) nagyon szoros kapcsolatban van a 
domborzati adottságokkal, nevezetesen a talajvíztükör átlagos tengerszint feletti 
magasságával, mely térségünkben 78-150 m közötti. A korrelációs együttható 
közel 0,9. Ez az erős kapcsolat elhomályosítja a többi tényező szerepét, kivéve 

1 azokat, amelyek ugyancsak kapcsolatban vannak a tengerszint feletti magasággal, 
minfpl. az erdősültség és a csatornasűrűség. Ezeknél a korrelációs együttható 0,5; 
illetve -0,5 körüli. Ebből következően e tényezők a talajvízszint-süllyedéssel is 
hasonló kapcsolatot mutatnak, ami az erdősültség esetében valós lehet, a csator
nasűrűséggel való negatív korreláció azonban nyilvánvalóan csak látszólagos, 
hiszen fizikailag éppen ellentétes hatás tételezhető föl.

A fenti probléma áthidalására - fölhasználva a tengerszint feletti magasság és 
a talajvízsüllyedés közti öszefüggést - a süllyedéseket azonos tengerszint feletti 
magasságra (115 m) számítottuk át, s a továbbiakban ezt a korrigált értéket (Y115) 
vetettük össze a különböző befolyásoló tényezőkkel (X,,X2 stb.). A kétváltozós 
vizsgálatokban a kapcsolat szorosságát az alábbi korrelációs együtthatók jellemzik:

csapadékhiány (X,) 0,300,
rétegvízkitermelés (X2) 0,145,
talajvízkitermelés (X3) 0,030,
erdősültség (X4) , 0,348,
csatornasűrűség (X5) -0,200.

A csapadékhiányt az 1976-1989. időszakra vonatkozó évi súlyozott csapadék
összegnek az 1953-1975. évi átlagtól való eltéréseként értelmeztük. A többi füg
getlen változó olyan összetett paraméter, amely az 1989. évi állapotot és a megelő
ző évtizedekben bekövetkezett változást egyaránt tükrözi.
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A többváltozós vizsgálat eredményeként kapott regressziós egyenlet (3):

Yu5 =  72,5 + 0,805 X l + 1,104 X2 + 0,176 X3 + 1,648 X4 - 8,3 X5

A többszörös korrelációs együttható 0,462; a maradék szórás ±45 cm. A 
kapcsolat ezek szerint szerény szorosságának minősíthető. Mivel a parciális kor
relációs együtthatókat - technikai okok miatt - nem tudtuk meghatározni, a füg
getlen változók együtthatóit a változók értéktartománya szerint értékeltük. A befo
lyásoló hatás erőssége szempontjából a következő sorrend állítható föl: X4, Xb X2, 
X3, X5. Ez megegyezik a kétváltozós vizsgálatokból kiadódó, a kapcsolatok szoros
ságát kifejező sorrenddel (az X5 a negatív előjel miatt kerül az utolsó helyre).

Az emberi beavatkozások hatásának arányairól - e vizsgálatok alapján - annyit 
mondhatunk, hogy a talajvíztermelés és á csatornasűrűség szinte hatástalan a kor
rigált talajvíszint-süllyedésre, a rétegvízkitermelésnek kimutatható hatása van, de 
méginkább az erdősültségnek. A rétegvízkitermelés látszólag alárendelt szerepe 
valószínűleg azzal magyarázható, hogy a vízkitermelés leszívó hatása regionális 
jellegű, azaz az adott közigazgatási egység határán túl is megérződik.

A fölsorolt aggályok és általában a regressziós módszer korlátái miatt a talaj- 
yízszint-süllyedést befolyásoló hatások közötti arányokat más megközelítésű - a 2.1. 
pontban ismertetett - vizsgálatok eredményeit is mérlegelve célszerű megállapítani. 
Ilyen módon az előtanulmányban (MTESZ 1990) a következő arányokat tételeztük 
föl: -

- időjárás 50 %,
- rétegvízkitermelés 25 %,
- talajvízkitermelés 6 %,
- földhasználatban bekövetkezett 

változások (erdősültség stb.) 10 %,
- vízrendezés 7 %,
- egyéb (szénhidrogéntermelés) 2 %.

" Az előtanulmányban föltételezett, fent közölt arányokon a vizsgálatok jelenlegi 
állása szerint nincs különösebb okunk változtatni. Azokat - jobb híján - a Liebe Pál 
által nemrégiben összeállított.kutatási jelentés (VITUKI 1992) is átvette. Az ered
ményeket természetesen íehet és kell is vitatni. Lényegesen megbízhatóbb és pon
tosabb következtetésekre azonban minden bizonnyal csak célirányos és több tudo
mányterületre kiterjedő beható kutatások által juthatunk. Ezeket az átfogó kutatá
sokat - a kérdés nagy horderejére tekintettel - minél hamarabb meg kellene kez
deni.
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3. A VÍZHIÁNYOS HELYZET JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A vízháztartási helyzetet javító teendőket a jelenség többé-kevésbé föltárt és 
az előzőekben ismertetett okai szinte maguktól kínálják.' A magyarázatokban 
azonban ma még sok bizonytalanság lelhető föl. Ezek eloszlatása a helyzet továb
bi, behatóbb tanulmányozását, célirányos és több tudományterületet átfogó kutatá
sok megindítását, az ehhez szükséges megfigyelő-észlelő hálózat létrehozását 
igényli. Mivel végleges kutatási eredmények a probléma összetettségénél és bonyo
lultságánál fogva rövid időn belül nem várhatók, a kutatásokkal párhuzamosan az 
első gyakorlati lépéseket is meg kell tenni. Ezeket két fő csoportba sorolhatjuk:

- jobb alkalmazkodás a vízhiányos állapothoz,
- vízpótlás külső vízforrásokból.

3.1. Jobb alkalmazkodás a vízhiányos állapothoz

A vízhiányos állapothoz a vízigények és a vízveszteségek csökkentésével lehet 
jobban alkalmazkodni. Ezek a lehetőségek azonban nagyon korlátozottak, egyrészt 
mert a kényszerű alkalmazkodás már jórészt megtörtént, másrészt a vízigények 
további visszafogása az életkörülmények jelentős romlásához vezetne. Néhány, a 
helyzet javulásával kecsegtető "kis lépést" azonban lehetne még tenni. Ajánlásaink:

- a lehullott csapadék helybentartására, az esetlegesen keletkező belvizek 
■ visszafogására és tározására, minden alkalmat és eszközt meg kell ragadni;

- a párolgási veszteség csökkentése az un. nedvesség-megőrző agrotechnika 
alkalmazásával;

- a kisebb vízigényű növény- és fafajok, valamint fajták előtérbe helyezésével 
a száraz körülményekhez jobban igazodó földhasználatra kell törekedni;

- helyi felszín alatti vízkészletre alapozott öntözéses gazdálkodás csak korláto
zott mértékben, az ivóvízellátás sérelme nélkül legyen folytatható, a legin
kább víztakarékos berendezéseket és üzemmódot alkalmazva;

- a háztartások és a közületek vízfogyasztásának csökkenését korszerű, vízta
karékos szerelvények széles körű elterjesztésével kell előmozdítani;

- a nem ivóvízminőségű vízigényeket (kocsimosás, kertek locsolása, stb.) - a 
rétegvízkincs kímélése végett - nem a közüzemi vízhálózatról, hanem más 
módon, értéktelenebb vízkészletből ajánlatos kielégíteni,

- az ipari nyersvízfogyasztást technológiai változtatásokkal és a használt, s 
megtisztított vizek nagyobb arányú visszaforgatásával kell mérsékelni;

- a szennyvizeket - a kecskem éti és a ceglédi példát követve - célszerű a 
mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban hasznosítani, betartva a környe
zetvédelm i és közegészségügyi előírásokat;
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- a jóléti és a halastavakban a kellő vízmélységet a helyenként vastag fenék
iszap óvatos eltávolításával és a vízfelület esetleges beszűkítésével lehet 
fönntartani; mindemellett a tavak mérsékeltebb igénybevétele, az időnként 
kifolyó vagy lecsapolt vizek újrafölhasználása indokolt.

Az ajánlások valóra váltása érdekében központi és helyi intézkedésekre, ható
sági és gazdasági ösztönző, illetve fékező rendszabályokra egyaránt szükség van. A 
lakosság és a gazdálkodó szervek megfelelő tájékoztatása sem maradhat el. Az 
ajánlások a teljes Duna—Tisza közére érvényesek, de a teendőket elsősorban a fő 
vízutánpótlódási zónára, a hátsági területekre érdemes koncentrálni.

3.2. Vízpótlás külső vízforrásokból

A vízhiányos állapothoz való jobb alkalmazkodással, mint láttuk, csak szerény 
eredményekre lehet számítani. Ahhoz, hogy a helyzet gyökeresen megváltozzék, 
külső vízforrásból kell vizet juttatni a hátságra. A szóbajöhető vízforrások: a vizs
gált területet határoló két folyó, a Duna és a Tisza.

A Duna kedvezőbb adottságokkal rendelkezik, nemcsak azért, mert hasznosít
ható (kivehető) vízkészlete jóval nagyobb, mint a Tiszáé, hanem azért is, mert kb. 
10 méterrel magasabban folyik. További előny, hogy a Duna vizét a Ráckeve— 
Soroksári Duna-ágon és az abból kiágazó meglévő csatornákon keresztül viszony
lag egyszerűen, s így olcsón, a hátság közelébe lehet vezetni.

A Tisza hasznosítható vízkészlete nagyrészt le van kötve, de a Csongrád alatti 
szakaszon valamelyest még növelhető a kivett vízhozam. Csongrád és Kisköre 
között újabb jelentős vízkivételt csak a Kiskörei tározó (Tisza-tó) bővítése és/vagy 
a Csongrádi vízlépcső, valamint a hozzá kapcsolódó tározó megépítése esetén 
lehetne megengedni.

A hátság vízhiányának pótlásához tehát a megfelelő vízforrások rendelkezésre 
állnak. A következő kérdés az, hogy a folyók vizét hogyan juttassuk föl a hátság
ra? A rövid válasz: a lehető legkisebb költséggel és káros környezeti hatások nél
kül.

Hogy ezeket a követelményeket teljesíteni lehessen, többféle műszaki megol
dást meg kell vizsgálni. A legnagyobb probléma az, hogy a hátság nagyon maga
san, a folyók vízszintje fölött 40-50 méterre, helyenként még magasabban fekszik. 
A magasságkülönbség leküzdésére a vizet emelni, azaz szivattyúzni kell, ami igen 
jelentős energiafelhasználással jár. Ráadásul,- ha a vizet csőhálózatban, nyomás 
alatt vezetjük, ami a hátság meredekebb részein szinte elkerülhetetlen, akkor ko
moly súrlódási veszteség is keletkezik. Ilyenformán nem egy esetben 80-100 méte
res nyomásigény is fölmerül. A legjobb megoldás valószínűleg a nyílt csatornás és 
a nyomócsöves vízszállítás kombinálása lesz. A hátság gerincén túljutva a vízszálr 
lításra a meglévő belvízcsatornák is igénybe vehetők. A fogyasztási csúcsok alkal
mas helyeken létrehozott víztározókkal egyenlíthetők ki.
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- "A Duna— Tisza közi hátság távlati vízellátásának koncepciója" (1992) két fő 
műszaki .megoldási változatot tartalmaz.

Az А-változat szerint a hátságnak kb. négyötöd része a Duna félő};.; egyötöd, 
része a Tisza felől kapna vizet. ' . ” -T .• ;•

A Duna felöli vízpótló rendszereké hátság.nyugati peremén több mint ТОО km. 
hosszúságban végighúzódó Dunavölgyi főcsatornára támaszkodnak, amelybe a 
Duna-víz a Ráckeve—Soroksári Duna-ágból vezethető be, mégpedig' egyrészt a 
Dunaharasztinál kiágazó és Dabasig húzódó félszelvénnyel elkészült Duna—Tisza 
csatornán, másrészt a lejjebb kiágazó árapasztó csatornán és a Tassi zsilip fölött 
induló Kiskunsági főcsatornán keresztül. A Duna-völgyi főcsatorna és a fölsorolt 
többi csatorna - a megnövekvő vízigénynek megfelelően - természetesen bővítésre 
szorul, sőt a Duna alsóbb szakaszán (Soltnál és Foktőnél) valószínűleg újonnan 
építendő fővízkivételi szivattyútelepekre is szükség lesz, melyek a meglévő belvíz
csatornahálózaton keresztül csatlakoztathatók a Duna-völgyi főcsatornához. A 
koncepció А-változata e főcsatornára támaszkodva négy rendszer, a Ceglédi, a 
Kecskeméti, a Kiskőrösi és a Bácskai rendszer létrehozását javasolja.

A Tisza felőli vízpótlásra a meglévő öntözőrendszerek bővítésével, a hátság 
felé történő kiterjesztésével nyílik praktikus lehetőség. Ezek a rendszerek a Tó
szegi, a Kécskei, a Tiszaalpári, a Vidré-éri, a Csanyteleki, a Percsorai és az Al
győi rendszer.

A B-jelü vízellátási változat a Dunavölgyi főcsatornának kisebb szerepet szán, 
a Duna—Tisza csatorna meglévő kezdeti szakaszának s a folytatásaként tervezett 
Hátsági főcsatornának viszont nagyobbat. .Ez a főcsatorna átlós irányban haladva 
a viszonylag legalacsonyabb térszínen, a "nyereg"-ben keresztezné a hátságot. így 
kb. 10-12 méteres emeléssel lehet átvezetni a vizet a hátság keleti oldalára. A 
szivattyús vízemelés számára az előzetes vizsgálatok szerint Kunbaracs térsége 
látszik a legkedvezőbbnek. A Duna—Tisza csatorna kezdeti szakaszát, mely 22 km 
hosszú, bővíteni kell. A tervezett Hátsági főcsatorna 81 km hosszúságú, s Jász- 
szentlászlónál csatlakozik á Dongéri belvízi főcsatornába, mely Csanytelek és Baks 
között torkollik a Tiszába. Ilyenformán megvalósulna az összeköttetés a Duna és a 
Tisza között. ■

A Hátsági főcsatornából a következő tervezett mellékágak szállítják a vizet-a 
távolabbi területekre: a Ceglédi ág, a Kecskemét—Nagykőrösi ág, a Vadkerti ág 
és á Félegyházi ág, valamint a Dongéren túl déli irányban húzódó Mórahalmi fő
csatorna. -

A Hátsági főcsatornát tájba illően, a természetes vízfolyásokhoz hasonlóan 
ajánlatos kialakítani, lehetőleg úgy, hogy az üzemvízszint a környező talajvíz 
közepes szintjével egyezzék meg. A medret helyenként öbölszerűen kiszélesítve, 
vízparti üdülésre alkalmas környezet hozható létre.

A Hátsági főcsatorna a hajózható Duna—Tisza-csatornának egy lehetséges 
nyomvonalán halad. Ha a közlekedéspolitikai koncepciónak is részét képező ha
józható csatorna megépítése hamarabb napirendre kerülne, mint a Hátsági főcsator

123



náé, akkor azt úgy kell megcsinálni, hogy a hátság vízellátását is szolgálja. El
lenkező esetben a Hátsági főcsatorna tervezésénél kell figyelembe venni a későbbi 
hajózási igényeket és szempontokat. E két problémakör összekapcsolása és össze
hangolása elengedhetetlen.

A hátságra följuttatott vizet az ismertetett vízszállító főcsatornák, illetve nyo
mócsővezetékek menti vízhasználók közvetlenül igénybe vehetik, az ezektől .távo
labb fekvők számára azonban további létesítményekre, vízszétosztó hálózatokra lesz 
szükség. E hálózatokba - kisebb-nagyobb átalakítások árán - a meglévő belvíz- 
csatornákat is érdemes bekapcsolni.

A víz fölhasználásának módja, vagyis a vízhiány megszüntetése - a helyi igé
nyektől függően - többféle lehet. A legfontosabbak a következők:

- természetvédelmi oltalom alatt álló tavak és egykori vizenyős területek 
feltöltése, illetve elárasztása,

- jóléti célú tavak feltöltése és vízcseréje,
- halastavak feltöltése és vízpótlása,
- mezőgazdasági területek (szántók, legelők, ültetvények) és kertek öntözése,
- erdőterületek (főként faiskolák) öntözése,
- közterületek, parkok, sportpályák- öntözésé,
- ipari jellegű vízhasznosítás,
- vízminőség-javítás (belvizek, szennyvizek hígítása),
- tűzoltás,
- talajvíz-feltöltés.

Legegyszerűbbnek látszik a különféle tavak és a vizenyős területek vízellátá
sának megoldása. Előzetes fölmérés szerint természetvédelmi célra - száraz évet 
föltételezve - évi 25 millió m3 vízre, jóléti célra és a halastavak számára együttesen 
ugyancsak kb. 25 millió m3 vízre volna szükség.

A mezőgazdasági területek és a kertek öntözése iránti konkrét igényt - az 
átalakulóban lévő gazdasági és tulajdonviszonyok, az általános tőkeszegénység és 
az előre pontosan nem látható öntözési költség miatt - ma aligha lehetne fölmérni. 
Sajátos helyi gond, hogy az öntözés - a nagy fajlagos energiafölhasználásból eredő 
magas vízszolgáltatási díj miatt - várhatóan igen költséges lesz, s így kérdéses, 
hoz-e annyi jövedelmet, amiből a pótlólagos tőkebefektetés megtérül. Ezért a 
Duna—Tisza közi hátságon az öntözésnek csak fokozatos, lassú és viszonylag szű- 
kebb termelési kört, elsősorban a zöldség- és gyümölcstermesztést érintő térhódítá
sára lehet számítani. A szóbanlévő vízellátási koncepció azt tételezi föl, hogy a 
hátságon 20-25 év alatt mintegy 40 000 hektárnyi területen vezetik be az öntözéses 
gazdálkodást. Az öntözés távlati éves vízigénye kereken 100 millió m3-re tehető.

Az erdőterületek és a közterületek öntözése, valamint az ipar, a vízminőség
javítás és a tűzoltás együttes vízigénye a mezőgazdasági területek öntözési igényé
nek, mintegy 10 %-ára becsülhető.
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A talajvíz feltöltése, vagyis a talajvízfelszín általános fölemelése szivárogtató 
csatornák és medencék útján, elvileg ideális megoldás lenne a vízhiányos helyzet 
javítására, de erre hazai gyakorlati tapasztalatok nincsenek. E módszert külföldön 
is csak kísérleti jelleggel alkalmazzák. Számos hidrológiai és hidraulikai kérdés, 
tisztázatlan, a műszaki megoldások kiforratlanok. A módszernek a Duna—Tisza 
közi hátságon történő alkalmazásáról a beindítandó hazai kísérletek eredményei, s 
gazdasági megfontolások alapján lehet majd dönteni.

A vázolt elképzelések szerint a hátságon végső soron évente kb. 160 millió m3 
külső vízforrásból származó vizet használnának föl, s ez - a helyi vízkészletekkel 
való észszerűbb gazdálkodással együtt - remélhetőleg helyrebillentené a megbom
lott vízháztartási egyensúlyt.

A folyók vizének tényleges fölhasználása mellett a víz figyelemre méltó pozi
tív változást eredményezne a táj arculatában. Növelné annak ökológiai és esztétikai 
értékét, fokozná az idegenforgalmi vonzerőt. A nagyobb vízszállító csatornák - 
megfelelően kialakítva - a vízi sportok, sőt a vízi közlekedés számára is lehetősé
get nyújthatnak.

Láthatjuk,hogy a Duna—Tisza közén egy olyan többcélú vízgazdálkodási 
rendszeregyüttes létrehozásáról van szó, mely a mellett, hogy megőrzi az itt kiala
kult élet eleven térmészetes rendjét, újabb lehetőségeket is kínál az életminőség 
javítására.' A többcélúság javítja a rendszerek hatékonyságát és több költségviselő 
bevonására ad alkalmat. Erre nagy szükség lesz, mert az előzetes számítások 
szerint a beruházási és főleg az üzemeltetési költségek jóval magasabbak lesznek 
mint az Alföld más részein.
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