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1. Bevezető gondolatok 



 

E-learning 

Kérdés: 

 

Milyen érdemi változás 

történt  a felszín alatti  

vizekkel kapcsolatos  

szemléletben az  

utóbbi 50 évben? 

 

Lényegi változás: 

„Talpunk alatt is folyik” 

 

A felszín alatti vizek fizikai 

alapon működő  

dinamikájának  

felismerése. 



2. A hidrogeológia fejlődéstörténete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vízáramlások a felszín alatt? 
ha igen... 

Mire jó ezek ismerete? 

1. Bevezető gondolatok: globális vízprobléma, 

Kárpát-medence adottságai 

2. A  víz-tudományok és a hidrogeológia 

viszonya, vízkörforgalom a felszín alatt 

3. A felszín alatti vizekről való vélekedés 

átalakulása 

4. A felszín alatti vízáramlások megértésének 

jelentősége a környezet- és 

földtudományban 

 

 

 



Hidrológia Hidrogeológia

G hidro  =  Felszín alatti

víz hidrológia

eo lógia

Atmoszféra Litoszféra Hidroszféra HidraulikaKémiaHidrológia Geológia

Hidrológia s.l. (víztan): a Földön előforduló 

vizek eloszlásával és mennyiségtani 

 elemzésével foglalkozó tudomány. 

Feladata a szférákon belüli  

és azok közötti globális  

vízszállítódás elemzése.  

Hidrogeológia (vízföldtan): a felszín alatt,  

a litoszférában tárolt és mozgó víz 

tudománya. 

3. A  víz-tudományok és a hidrogeológia 

viszonya,  vízkörforgalom a felszín alatt 
 



Atmoszféra 

(Fetter, 1994) 

A litoszféra vizeit tárgyaló tudományterület: 

hidrogeológia vagy vízföldtan – a felszín alatti 

zajló lefolyás is része a vízkörforgalomnak! 

Vízmérleg közelítés 

rezervoárokra:  
BEFOLYÁS – ÁTFOLYÁS – KIFOLYÁS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• BEFOLYÁS-UTÁNPÓTLÓDÁS:  

     Beszivárgás 

• ...és koncentráltan  

víznyelő 
 

• ...folyókból, tavakból 



• ÁTFOLYÁS: Felszín alatti lefolyás, felszín alatti vízáramlások révén 



KIFOLYÁS-MEGCSAPOLÓDÁS: Forrás formában történő megcsapolódás 



KIFOLYÁS-MEGCSAPOLÓDÁS: Tómederben történő megcsapolódás 



KIFOLYÁS-MEGCSAPOLÓDÁS: Folyómederben történő megcsapolódás 
 



KIFOLYÁS-MEGCSAPOLÓDÁS: Tengerben történő édesvíz 

megcsapolódás 



KIFOLYÁS-MEGCSAPOLÓDÁS: Síkvidéken párolgás és növényi  

párologtatással történő megcsapolódás 



4. A felszín alatti vizekről való vélekedés 

átalakulása 

 

 

 A vízföldtan tudományában az 

1960-as évektől paradigma-
váltás kezdődött.  

 A XIX. századtól  meghatározó 

artézi koncepciót - talajvíz, 

vízzárókkal elszigetelt rétegvíz - 
felülvizsgálva, új alapokra 

helyeződött. 

 

 

• A felszín alatti lefolyás: a vízkörforgalom szemléletében értelmezhető.  

• Probléma: az artézi szemlélet nem engedi meg a vízzárókon keresztüli  

     (függőleges) kommunikációt. 



• Milyen felismerések vezetettek az „artézi” szemlélet 
túlhaladottá válásához? 

 

1940: Hubbert 

1885: Chamberlin 

A korábban vízzárónak gondolt 

kőzetek tökéletes szigetelő-

képességét elvetették. 

Felismerte hogy a földfelszín alatt –  

a folyadékpotenciál eloszlásnak  

megfelelően,  fizikai alapelvekből  

levezethetően, geometriailag 

leírható pályák mentén zajlik  

a vízmozgás. 
 



• A felszín alatti vizeket mozgásban tartó hajtóerő: 

uralkodóan a gravitáció (és egyebek...) 

 

• Az energia-átadás a talajvíztükör révén történik  mint a 

felszín alatti áramtér felső potenciál-felülete, amely 

energia-minimumra törekszik 

talajvízszint 



•A víztermelési célból fúrt kutak egyúttal alkalmasak a 

felszín alatti energia-eloszlás mérésére  

• A folyadékpotenciál () kapcsolata a kutakban mért 

nyugalmi vízszinttel (h) 
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Terepi potenciométer, kút 

(Freeze & Cherry, 1979) 

A folyadékpotenciál ()  a 

kutakban 

(potenciométerekben) 

a tengerszinthez  

viszonyítva mért 

nyugalmi vízszintekkel  

(h) arányos 

és kifejezhető a (h) 

és a (g) szorzatával. 



folyadékpotenciál felszín alatti eloszlása 

felszín alatti vízmozgás iránya 

Henry Darcy francia hadmérnök 



•A folyadékpotenciál matematikai úton (analitikus, numerikus) ki is 

számolható „Lássuk hová akar menni a víz magától?” (Tóth József)  

Analitikus  

számítás  

egy elméleti 

2D vízzárókkal 

határolt,  

lineárisan  

lejtő talajvíz- 

szintű,  

azonos  

szemcseméretű  

homokkal kitöltött 

medencére  

Laplace egyenlet 

1962-63:Tóth József 



•Szinusz függvénnyel közelített, tagolt 

talajvíztükrű medence: „hierarchikusan 

fészkelt áramlási rendszerek”- holland szóhasználat 

Következtetés: a felszín alatti vizek (talaj/réteg) nem különülnek el „vízzáró” 

rétegek mentén, hanem a vizek  különféle rendű, rangú áramlási rendszerekbe 

szerveződve mozognak (elkülönülés az áramlási rendszerek határain akár fizikai 

kontraszt hiánya esetén is). 

 

 

 

Felszíni  

mozaikosság  



Tagolt geológiájú medence:  valós medencék jóval bonyolultabbak - 

tartózkodási idő a felszín alatt változatos, napoktól - évmilliókig 



A felszín alatti vizek környezeti és földtani 

hatótényezők 

A talajvízszint alatt mindenhol számítani kell a folyadékok  jelenlétére, a 

víz-kőzet kölcsönhatásra, amely geológiai időskálán átalakítja a 

kőzetvázat: old-szállít és lerak 



Folyó 

• A felszín alatti vizek utánpótlódásuk és megcsapolódásuk révén  

hatnak a felszínre és a felszíni vizekre 

Belvíz: probléma oka felfelé áramló vizek, 
főleg regionális kiáramlási területeken  



                    Az artézi szemlélettől a modern hidrogeológiáig 
(Mádlné Szőnyi J. 2013 - MTA doktori tézisek: „közoktatási megállapítások” in preparation) 

 

1) Fizikai alapok: folyadékpotenciál különbségek által mozgatott összefüggő 

medencebeli felszín alatti áramlási rendszerek. Más vízhajtóerő 

(sűrűségkülönbség, tektonika stb.) is lehetséges a gravitáció mellett. 

2) A talajvízszint a gravitációsan vezérelt áramlási rendszerek felső 

potenciálfelülete. Nem önálló vízkészlet! Jelentősége, hogy szintkülönbségei 

idézik elő a gravitációsan vezérelt felszín alatti vízmozgást. 

3) Utánpótlódás: a medence belsejében is zajlik. Az utánpótlódás és a 

megcsapolódás a felszínen mozaikos mintázatban fordul elő. A felszín alatti 

lefolyás (történhet lokális, intermedier és regionális rendszereken keresztül) 

kapcsolja össze az utánpótlódási és megcsapolódási területeket. A felszín alatti 

vizek is szerves részei a vízkörforgalomnak. 

4) Nem létezik abszolút vízzáró kőzet. A kőzetek vízáteresztő képessége 

skálafüggő: geológiai időskálán még az agyagos kőzeteken keresztül is lehet 

átszivárgás; ugyanezek a kőzetek rövid időtartamra, vízrekesztőként 

viselkednek. 

5) A hidrogeológia víznyerési feladatai mellett  földtani és környezeti 

alaptudomány lett. 

 

 
 

5. Összegzés 



(Al-Zoubi and Uri ten Brink 2002) 

(Gvirtzman, H. and  

Stanislavsky, E., 2000) 

Egy szentföldi zarándoklat hidrogeológiai  

tapasztalatai… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gvirtzman and Stanislavsky, 2000) 



En Gedi Természetvédelmi terület: Dávid forrása 

A Judeai sivatagra hulló csapadék táplálja 

4 forrás, évi 3 millió m3 édesvíz, csapolódik meg  

Dávid vádi 

Édesvízi növényzet a kiáramlás körül 

Holt-tenger Dávid forrása 


