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Abstract 

As the first step in basin-wide investigations, a sedimentological study was carried out in the 
Pleistocene alluvial sediments of the Körös Basin based mainly on the data of water-prospecting 
wells. Large-scale depositional facies were identified by the analysis of the well-log response with the 
help of three continuously cored wells. In the fluvial-alluvial sedimentary succession 4 characteristic 
facies associations were differentiated. These overlie each other in an order forming fining-upward 
fluvial cycles in some areas. In the course of basin-scale facies mapping, at least three different fluvial 
systems were recognized. The sandy facies zones pinpoint the earlier channel belts or alluvial ridges 
in the N, W, and S part of the study area (palaeo-Tisza, palaeo-Körös and their confluence), while in 
the eastern side the distal part of an alluvial fan appears with sheet-flood sediments. In the central 
and thickest part of the basin a wide wetland zone existed during most of the Pleistocene times. 

Összefoglalás 

A szerző egy medenceméretú vizsgálatsor első lépéseként szedimentológiai feldolgozást végzett a 
Körös-medencében, elsősorban a medencebeli vízkutató fúrások adatainak értékelésével. 
Azonosította a karotázs szelvények felbontásával követhető, nagyléptékű üledékes fácieseket, melyek 
egymáshoz kapcsolódási formáiból négyféle fáciesasszociációt különített el. Az egyes fácies 
asszociációk bizonyos rendszer szerint jellegzetes vertikális rétegsort alkotva egymásra is 
települhetnek, felfelé finomodó üledékes ciklusokat alkotva. Litofácies eloszlási térképen ábrázolta az 
általános kvarter kifejlődési típusokat a medencében. A szedimentológiai értelmezés nyomán a 
litofácies térkép alapján legalább három különböző folyóvízi rendszer különíthető el. A homokos 
litofácies zónák a mederövek tengelyét jelölik ki. A déli és északi mederöv két különböző folyóvízi 
rendszert jelöl (Ős-Tisza és Ős-Körös?), míg a nyugati mederöv ezek valamelyikének folytatása, ül. az 
összefolyásukat jelentheti. A harmadik alluviális rendszert a medence keleti részén sikerült 
azonosítani, amely egy alluviális hordalékkúp disztális részét képviseli. A medence központi részén 
kiterjedt lápi-mocsári környezet valószínűsíthető a kvarter nagy részében, csak az utolsó 
harmadában jelent meg itt a Sebes-Körös őse, amely a rétegsor legfelső részének lerakódásában 
játszott szerepet. 

Bevezetés 

A Körös-medence a Körösök és a Berettyó vidékén helyezkedik el, amelyben a 
kvarter fluviális rétegsor vastagsága elérheti az 5 0 0 m-t is (1. ábra, R Ó N A I & F R A N Y Ó 

1992). Ilyen nagy vastagságú negyedidőszaki folyóvízi üledéksor tanulmányo-

'Magyar Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest, Stefánia út 14. 
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1. ábra. Helyszínrajz és a kvarter képződmények vastagságtérképe az Alföldön (RÓNAI & FRANYÓ 1992 
nyomán) 

Fig. 1 Location of the study area and isopach map of the Quaternary (after RÓNAI & FRANYÓ 1992) 

zása szedimentológiai szempontból is rendkívül érdekes feladat, amelyet a 
különböző mélységet elért vízkutató és szénhidrogénkutató mélyfúrások 
sűrűsége tesz lehetővé a medencében. Jelen tanulmány elsősorban az előbbiek 
feldolgozására épül, hiszen csaknem 6 0 vízkutató fúrás rétegsorát használta fel a 
vizsgált területen ( 2 . ábra). 

A medencebeli rétegsorok a korábbi vizsgálatok alapján a teljes kvartért 
képvisel ik, legalábbis ciklusszinten folyamatos volt az üledékképződés a 
negyedidőszak során ( R Ó N A I 1 9 8 5 , M I H Á L T Z N É F A R A G Ó 1 9 8 2 , N Á D O R et al. 2 0 0 0 ) . A 

rétegek megőrződését a medence jelentős és a pliocén óta szinte folyamatos 
süllyedése segítette elő. A Körös-medence gyakorlatilag két neogén süllyedek, a 
Derecskei-árok és a Békési-medence területén, nagyjából azok fölött helyezkedik 
el. A feltöltődés folyamán a térszín nagy vonalakban kiegyenlítődött, az egy
máshoz közel elhelyezkedő medencerészek összeolvadtak, és ma egy medence
ként je lenik meg a vastagságtérképen. 

Jelen tanulmány első lépése egy medenceméretű feldolgozásnak, amely első
sorban a vízkutató fúrások adataira, karotázsszelvényeinek értékelésére épül, 
figyelembe véve a néhány folyamatos maggal fúrt M A F I alapfúrás eredményeit 
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2. ábra. A Körös-medencében bemutatott fúrások és szelvények helyszínrajza. 1. vízkutató fúrás, 2. 
bemutatott fúrás, 3. alapfúrás, 4. halastó, 5. település, 6. vizsgált szelvény, 7. bemutatott szelvény 

Fig. 2 Location of the cited wells and geologic profiles. 1 water prospecting well, 2 cited well, 3 well with 
continuous cores, 4 pond, 5 village, 6 studied profile, 7 cited profile 

is. Ezen tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtsunk a terület kvarter réteg
sorának szedimentológiai felépítéséről, a felismerhető fáciesekről és fácies 
asszociációkról, valamint ezek térbeli elterjedéséről a medencében. 

A Körös-medence kvarter kutatásának áttekintése 

A medencebeli kvarter képződmények vizsgálatával érdemben U R B A N C S E K 
kezdett foglalkozni a 60-as években, miután rendszeressé váltak a karotázs-
mérések a fúrásokban. Ismeretei összegzéseként az egyes medencerészekről 
regionális jellemzést készített a Kútkataszter VII. kötetében, valamint több 
vastagságtérkép is készült szerkesztésében ( U R B A N C S E K 1963,1977) . 

A Magyar Állami Földtani Intézetben R Ó N A I A. vezetésével indult átfogó térké
pezési program, amelynek keretében 35 db végig magvételes fúrás mélyült. 
Paleomágneses mérést két fúrásban végeztek, amelynek nyomán nyilvánvalóvá 
vált, hogy a DK-Alföldön folyamatos üledékképződés eredményeként a teljes 
kvartért képviselő rétegsor rakódott le. A kvarter-pliocén határt a határozott 
üledéktípus váltás miatt a Matuyama-Gauss térátfordulásnál fellépő cikluskez
dettel azonosították, valamint szintézis készült a kvarter tektonikai eseményeiről. 
R Ó N A I A. munkásságának eredményeit monográfiájában foglalta össze ( R Ó N A I 

1972,1985; C O O K E et al. 1979). 

M I H Á L T Z N É F A R A G Ó (1982) a Körös-medencében a Szarvas-Komádi szelvény 
mentén elkészítette a négy alapfúrás részletes palinológiai rétegtani beosztását. 
Paleomágneses szelvényezéssel kombinált palinológiai vizsgálatok során 11 
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klímaciklust különített el, és megállapította, hogy a folyamatos kvarter réteg
sorban a cikluskezdő durvább rétegek a glaciálisokban, míg a felettük települő 
finomszemcsés szakaszok az interglaciálisokban képződtek. 

Franyó ciklusossági vizsgálatokat végzett, amelynek során 5 - 7 db nagyobb és 
tíz kisebb ciklust különített el a DK-Alföldön. Kvarter térképezési munkája során 
vastagság és kifejlődés térképeket szerkesztett, amelyek 2 0 0 0 0 0 - e s változata 
kéziratban maradt ( F R A N Y Ó 1 9 7 7 , R Ó N A I & F R A N Y Ó 1 9 8 9 ) . 

M O L N Á R B. egyrészt nehézásvány-, másrészt ciklusossági vizsgálatokat végzett 
az Alföldön. A kvarter rétegsorban 4 nagy 1 5 0 - 1 8 0 m vastag ciklust különített el, 
amelyek képződését tektonikai okokra vezette vissza ( M O L N Á R 1 9 7 2 , 1 9 7 3 ) . 

K O R D O S L . ( 1 9 7 9 ) tekintélyes irodalmi anyag feldolgozása alapján összegezte a 
magyarországi paleoklimatológiai kutatásokban elért eredményeket. M I K E ( 1 9 9 1 ) 
áttekintette és bőséges adatokkal alátámasztva felvázolta a magyarországi folyók 
ősvízrajzát. A Körös-medencebeü kvarter rétegsorról litológiai szelvényeket, 
valamint felszíni vízrajzi térképeket közölte, különböző típusú ősmedrekkel. 

J Á M B O R ( 1 9 9 8 ) összefoglaló munkájában jó áttekintést adott a hazai kvarter 
képződmények kutatástörténetéről, felépítéséről, valamint a pliocén-kvarter 
határkérdésről a mélymedencék területén. A ciklusos felépítés bemutatására és 
bizonyítására a Dévaványa D - l fúrásban hat cikluskezdő homokréteget jelölte ki. 

A közelmúltban N Á D O R és munkatársai a Körös-medence folyamatos kvarter 
magfúrásainak különböző vizsgálati eredményeit (mágneses szuszceptibilitás, 
szemcsevizsgálatok stb.) összevetették a tengeri oxigénizotóp görbével, amely jó 
korrelációt mutatott, és ezzel a rétegsor ciklusszintű folyamatosságát bizonyí
tották ( N Á D O R et al. 2 0 0 0 , N Á D O R et al. in press). A Körös-medence kvarter üledék

sora nehézásvány és tektonikai vizsgálatának összevetésével a lehordási terültek 
változásaira következtettek a kvarter során ( T H A M Ó N É B O Z S Ó & K E R C S M Á R 2 0 0 0 ; 

T H A M Ó - B O Z S Ó et al. 2 0 0 2 ) . 

Szedimentológiai értékelés 

A Körös-medence vizsgált fluviális kvarter rétegsorának szedimentológiai 
felépítése meglehe tősen változatos. Komplexitására je l lemző, hogy mind 
vertikálisan, mind horizontálisan megfigyelhetők tendenciák az üledékösszlet-
ben. Mivel je len tanulmány elsősorban a vízkutató fúrások karotázsszelvé-
nyeinek értékelésére épül, ezért nagyléptékű üledékes fáciesek, valójában 
„elektrofáciesek" azonosítására nyílt lehetőségünk, amelyek vastagsága egyen
ként 3 - 3 0 m között változik. Az azonosított fáciesek jellegzetes fácies asszociáci
ókba tömörülnek a medence bizonyos részein, amelyek vastagsága 3 0 - 1 0 0 m le
het. Bizonyos területeken az egyes fácies asszociációk vertikálisan üledékes ciklu
sokat alkotnak. Az alábbiakban az azonosított üledékes fáciesek, fácies asszociáci
ók és üledékes ciklusok jellemzőit tekintjük át néhány jellemző példán keresztül. 

Terminológia és módszerek 

A litológiára érzékeny karotázsszelvények vertikálisan nagyléptékű azonosí
tásra adnak lehetőséget, amely az időbeliséget, a vertikális trendeket jobban 
követhetővé teszi, mint az egy több 1 0 0 m vastag rétegsor részletes tanulmá-
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nyozása során magokon lehetséges. Ugyanakkor nem látjuk az üledékszerkezeti 
jegyeket, a réteglapok, határfelületek jellegét, a belső felépítést, a geometriát, és 
még sok bélyeget, ami nagyon fontos lenne a litofáciesek pontos jellemzéséhez. 
Éppen ezért a rétegsorok leíró jellegű tanulmányozása, a litofáciesek elemzése ez 
esetben csak a homok, aleurit, agyag stb. megkülönböztetésére szorítkozna, 
amelyekből még pontosítani sem tudunk teljes bizonyossággal, hogy finom, 
avagy középszemcsés homokból áll az üledékanyag. A szelvényalakelemzés 
azonban relatív ér telmezésre ad lehetőséget , ahol a f inomodó-durvuló 
tendenciák rendkívül szembetűnőek, így a vertikális rétegsorok változásából 
mind üledékes fáciesekre, mind fej lődéstörténeti vonatkozásokra lehet 
következtetni. Ez azonban csak abban az esetben használható módszer, ha 
kalibrálni tudtuk a fúrások rétegsorát maganyagokból készült vizsgálatokkal, 
tehát az alapvető üledékes környezet meghatározott. 

Folyóvízi környezetek ősföldrajzi értelmezésére nagy számú átfogó munka 
készült ( G I B B A R D 1 9 8 8 , T Ö R N Q V I S T 1 9 9 3 , M A R R I O T T & A L E X A N D E R 1 9 9 9 , M A K A S K E 

2 0 0 1 , B E R E N D S E N & S T O U T H A M M E R 2 0 0 1 , M A D D Y et al. 2 0 0 1 , H O R N U N G & A I G N E R 

2 0 0 2 a, b). Komoly szakirodalmi háttere van ma már a karotázs szelvényalak
elemzés módszerének ( P I R S O N 1 9 7 0 , S E R R A 1 9 8 5 ) , de a fáciesmodellekkel foglal
kozó szedimentológiai alapirodalom nagy alakjai is foglalkoztak a szelvények 
használatának lehetőségeivel ( G A L L O W A Y & H O B D A Y 1 9 8 3 , R E A D I N G 1 9 8 6 , W A L K E R 

1 9 8 6 , MlALL 1 9 9 6 ) , valamint több ezer megjelent cikk hivatkozik rá. 
így ebben a munkában is megpróbáltam üledékes fácieseket elkülöníteni a 

litofáciesek helyett, ahol arra mód nyílott. A vékony, ( 1 - 3 m vastagságú) 
jellegzetes szelvényképpel nem rendelkező képződmények esetében azonban 
megmaradt a litofácies, vagyis valójában litológiai értelmezés. Bár a cikkben 
bemuta to t t fúrásszelvények vízkutató fúrásokat képvise lnek, többségük 
lehetőség szerint valamelyik végig magvételes alapfúrás közelében helyezkedik 
el (1. Déva, Vésztő, Kornádi fúrások, 2 . ábra). A jellegzetes fácieszónák e fúrásokon 
keresztül kerülnek bemutatásra. 

Üledékes fáciesek 

A karotázsszelvények értelmezése alapján a következő üledékes fácieseket, ill. 
környezeti elemeket különítettük el a medencében: különböző mederkitöltés 
típusok, övzátony üledékek, vastag homokpados áradási lepel üledékek, ártéri 
képződmények, valamint vékonyabb aleuritos - finom homokos üledékes testek. 
Az eolikus üledékek karotázsszelvények alapján sajnos nem határozhatók meg, 
ezért azonosításukra nem nyílt lehetőségünk, ezeket is az előző csoport foglalja 
magában. 

Mederkitöltő üledékek 
A mederki töl tő ü ledékeknek je l legzetes görbealakjuk van a karotázs-

szelvényeken. A mederkitöltés fáciesek éles alsó határa jelzi az ártéri üledékekbe 
történő bevágódást, míg a görbealak közel hengeres alakú, néha felfelé finomodó 
tendenciát mutat, fogazott, vagy fogazatlan, attól függően, hogy a medret 
közepén avagy szélén találta el a fúrás és mennyire közberétegzett finomabb 
szemcsés üledékekkel. A medrek ugyanakkor nagy változatosságot mutatnak a 
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vastagságuk, ill. a görbék lefutása tekintetében. Sajnos a ősmedrek geometriája 
(szélesség-mélység arány), ill. a folyók jellege (meanderező, fonatos, ágazatos) 
nehezen határozható m e g mélyföldtani módszerekkel . A fúrások közötti 
korreláció az egyes homokkőtestek szintjén teljesen bizonytalan, a folyóvízi 
környezetekben jellemző laterális fáciesváltozékonyság következtében. Itt az 
adott fúrássűrűség alapján azonban a mederöv szélességére tudunk követ
keztetni. 

A karotázsszelvényeken elsősorban a mederüledékek vertikális változásait 
tudtuk követni, amely alapján több medertípus határozottan elkülöníthető volt. 
Az egyik típust a 3. ábra J/a típusa szemlélteti egy ecsegfalvi példán. Az üledéksort 
itt egymásra rakódott medersoroza tok alkotják. Az egyes mederkitöl tés 
sorozatok 15-20 m vastagságúak, éles alsó határ jellemzi őket, a közel hengert 
formázó görbealak felső részén egészen enyhe felfelé finomodás látható. A 
finomszemcsés üledékek részaránya jelentéktelen, az egyes medrek között csak 
vékony ártéri üledéksor található, vagy a medrek közvet lenül egymásba 
vágódtak. 

Másik medertípus látható a 3. ábra l/Ъ típusán egy csabacsűdi fúrás példáján. A 
mederkitöltések itt is sűrűn egymás fölött települnek, és a finomszemcsés 
üledékek részaránya szintén kicsi. Az egyes homokkőtestek vastagsága azonban 
kisebb, és fölfelé erősen csökkenő szemcseméret jellemző, hogy a medrek felfelé 
fokozatosan övzátonyba mennek át, sőt egyes homoktestek teljes egészében 
övzátony üledékeket képviselnek. Ez szinte teljes bizonyossággal meanderező 
folyó jelenlétét jelzi számunkra. 

Az ártéri rétegsorba települve vékonyabb-vastagabb magányos medreket 
találunk, amelyek lehetnek felfelé finomodóak, de néha hengeres szelvény
alakkal is találkozunk. Vastagságuk 3-10 m között változik (3. ábra, II. típus). Ez a 
leggyakoribb medertípus a vizsgált Körös-medencebeli kvarter rétersorban. 

Övzátony üledékek 
Az övzátonyok a meanderező medrekhez kapcsolódnak. A folyómeder 

oldalirányú bevágódása és migrációja következtében, mivel a meder egyre 
távolodik, felfelé finomodó rétegsor jellemzi. Ez markánsan jelentkezik a karotázs 
szelvényképen is, a felfelé finomodás jól látható a karácsonyfához hasonló 
görbealakon, amelynek időnként az „ágai" is látszanak. Az övzátony fácies igen 
gyakori a rétegsorokban, helyenként vastagabb mederkitöltés rétegsor fölött jelenik 
meg közvetlenül, másutt önállóan jelentkezik, a vékony medertalpi üledékekre 
települve (3 ábra, I/b típus). Vastagságuk néhány métertől 10 m-ig terjed. 

Vastag homokkőpados áradási lepel- (sheetflood) üledékek 
Ebben a fáciesben vékonyabb-vastagabb (2-5 m) finom- és középszemcsés 

homokrétegek váltakoznak sűrűn agyagos-aleuritos ártéri rétegekkel. A karotázs 
szelvényalak rendkívül fogazott, egy homokkőtesten belül jellegzetes általános 
tendencia nélkül, pontosabban az egyes rétegek vastagsága és a karotázs-
szelvények felbontóképessége nem engedi meg, hogy tendenciákat figyeljünk 
meg rajtuk. Első közelítésben egy speciális medertípusnak tételeztük fel ezt a 
fáciest, de a rétegek térbeli megjelenése és elterjedése, valamint csomagokba 
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I/a típus I/b típus II típus 

III típus IV típus 

TG R_ .clay.silt, sand , SP R_ . clay sill, sand 

I I Homok 
Fz-á Aleurit 
H l Agyag 

3. ábra. Jellemző fácies asszociációk. I. típus: Egymásra települt mederüledékek, a/: inkább fonatos, ill. 
átmeneti medertípus egy ecsegfalvi fúrás rétegsorában, és b/: meanderező medertípus övzátonyokkal 
egy csabacsűdi fúrás példáján, II. típus: Altalános folyóvízi rétegsor, amelyben a proximális árteret 
időről időre átjárták a folyók, egy dévaványai fúrás példáján. III. típus: Artéri medence rétegsora, 
amely disztális ártéri és lápi, esetleg sekély tavi üledékeket foglal magában. IV típus: Aradási 
homokleplek disztális hordalékkúpon váltakoznak ártéri üledékekkel egy kornádi fúrásban 

Fig. 3 The identified characteristic faciès associations. Type I: Superimposed, multistory channel belt sands, a: 

supposedly braided or transitional fluvial style, b: supposedly meandering fluvial style. Type II: Floodplain with 

thick discrete channel fill sand bodies (proximal floodplain). Type III: Basin plain muds and clays, including the 

sediments of the distal floodplain, wetland and sometimes possibly small shallow lakes. Type IV: Sandy sheet-

flood sediments on a distal fan alternate with floodplain muds 

rendeződése következ tében végül vastag homokkőpados áradási lepel 
üledékeknek értelmeztük őket (amely az angol nevezéktanban „sandy sheet-
flood" néven szerepel), amelyek egy alluviális hordalékkúp disztális részén 
rakódtak le (3. ábra, IV típus). Egyes homokkőtestek értelmezhetők vékonyabb 
folyómederként is, amelyek nyilvánvalóan előfordulnak a rétegsorban, de 
feltehetően a homokkőrétegeknek nagyobb része nagy áradások következtében, 
azok termékeként ülepedett le. Vastagabb rétegsor vizsgálata során jól megfigyel
hető az egész hordalékkúp rendszer előre, illetve hátralépése, ezzel felfelé dur-
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vuló, és finomodó tendenciákat kialakítva. Ezen képződmények csak a vizsgált 
terület keleti részén je lennek meg, amelyről a későbbiekben még több szó esik. 

Artéri üledékek 
A fáciesvizsgálatok alapján aKörös-medence már a múltban is rendkívül sík 

terület volt, amelyet több folyó szelt át. Az ártéri finomszemcsés üledékek 
részaránya a legnagyobb az átlagos kvarter rétegsorban, de ez területenként 
rendkívül változó lehet. A morfológiai adottságok, valamint a környezet miatt 
több folyó érte el a területet, amelyek ártere összeért, és az év nagy részében 
vízzel borított volt, lápok, mocsarak (habár ez utóbbit lignites üledékek nem 
támasztják alá, csak mélylápi huminitpelites agyagok kerültek eddig elő a hazai 
pleisztocénből - J Á M B O R A. szóbeli közlés), és kis tavak jellemezték, vagyis egy 
ártéri medence alakult ki, nem csupán egyszerű ártéri környezet. A vízzel 
borítottság a folyók éves vízjárásával, de a nagyobb periódusú talajvízjárással, ill. 
éghajlatváltozásokkal is összefüggött. Az ál landóan vízzel borított terület 
nagyságát a folyószabályozás előtti országos vízrajzi térkép tanúsítja az 1800-as 
évekből (1938). 

Az ártéri üledékeket agyag és aleuritrétegek sűrű váltakozása jellemzi, az 
erősen fogazott szelvénykép sűrű rétegzettségre utal (3. ábra, III. típus). Az ártér 
proximális részén, vagyis a mederövhöz közeli területeken leggyakoribb a vasta
gabb homokrétegek, medrek, övzátonyok betelepülése a rétegsorban, amely a 
nagyobb , újabb mederkomplexumok megje lenésé t , mederá the lyeződések 
(avulzió) nyomát jelzi. A mederövektől távolodva a homoktestek vastagsága és 
száma csökken az ártéri rétegsorban. Ezek árvízi hordaléklebenyeket és 
vékonyabb lepleket képviselnek, míg a medence középső részén elsősorban 
ártéri, lápi üledékek alkotják a kvarter rétegsort. 

Vékonyabb aleuritos-finomhomokos üledékes testek 
Az ártéri rétegsorban elszórtan, minden tendencia nélkül találhatók véko

nyabb, 1-2 m vastag aleuritos-finomhomokos rétegek, amelyek a karotázsszel-
vényen - azok felbontása miatt - csak egy jellegtelen kiugrással je lennek meg. 
Ezen rétegek fáciese a legkülönfélébb lehet, pl. természetes töltés, gátszakadás 
(vagyis árvízi hordaléklebeny, vagy „crevasse splay") üledékek, áthalmozott 
áradási leplek, ill. viharüledékek, de a lösz megjelenése is gyakori lehet a 
rétegsorban. Előfordulhat az is, hogy a vékony homokkőtest mederüledéket 
képvisel, amely fölött a lefűződés nyomán morotvató agyagos üledéke jelenik 
meg. Sokféle lehetőség nyíl ik tehát e vékony, 0 ,5-1 m vastag homokok 
értelmezésére, éppen ezért tartózkodunk tőle, hogy konkrét üledékes fácies 
elnevezéssel illessük őket. 

Fácies asszociációk 

Az egyes azonosított fáciesek vertikálisan különböző formában kapcsolódnak 
egymáshoz, ez alapján különböző fácies asszociációkat különböztettünk meg. 
Ezen fácies asszociációk jellegzetes karotázs szelvényképpel különíthetők el, 
vastagságuk általában 30-100 m között változhat. 
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I. típusú fáciesasszociáció: Egyes területeken a mederüledékek szuperponá-
lódnak, sűrűn egymásra rakódnak, sőt egymásba vágódnak, ezzel jellegzetes 
fácies asszociációt alkotva. A mederövek belső részén jel lemző ez a rétegsor, 
amelyet a 3. ábra, I/a-b típusok szemléltetnek. A 3. ábra I/b típusán a sűrűn egymás 
fölött települő medrekkel jellemzett homoktesteket erőteljes felfelé finomodó 
tendencia jellemzi, tehát itt sok az övzátony üledék a rétegsorban, amely a 
meanderező folyótípus sajátossága. 

II. típusú fáciesasszociáció: Másutt a mederövi és ártéri üledékek váltakoznak, 
tehát az egyedülálló homoktestek különböző vastagságú ártéri üledéksorokkal 
felváltva követik egymást (3. ábra II. típus). A homoktestek vastagsága és 
gyakorisága attól függ, milyen messze van a mederöv zónája, vagyis hogy milyen 
gyakran járt erre a folyó. Itt a homokok nem csak medrek, hanem övzátony és 
gátszakadás (áradási homoklebeny) üledéktestek is lehetnek. A II. típusú fácies
asszociáció megjelenése elsősorban a mederöv külső részén és a proximális 
ár téren je l lemző, de ez a legál talánosabb el terjedésű a vizsgált Körös
medencében. 

III. típusú fáciesasszociáció: A medence jelentős, központi részén vastag ártéri 
rétegsor található, amelyben az agyagos-aleuritos rétegsorba csak ritkán iktatódik 
egy-két vékony, (esetleg árvízi lepel, ritkán meder fáciesű) homoktest (3/III. ábra). 

IV. típusú fáciesasszociáció: Végül jellegzetes fáciesasszociáció jellemzi a kvarter 
rétegsort a medence K-i részén jelentős (20-300 m) vastagságban, amelyben 
alluviális horda lékkúphoz kapcsolódó, annak disztális részén kialakuló, 
vastagpados áradási homokkőleplek, homoktestek sűrűn összefogazódnak az 
ártéri, ill. lápi-mocsári rétegsorokkal (3/IV. ábra). 

Az itt jellemzett fáciesasszociációk térbeli elterjedése a medencében, mint azt 
leírásukban is említettük, változó tendenciát mutat mind vertikálisan, mind 
laterál isán. A köve tkező fe jeze tekben rész le tesebben k i té rünk erre a 
kérdéskörre. 

Üledékes c ik lusok 

A fent tárgyalt fácies asszociációk bizonyos rendszer szerint jellegzetes 
vertikális rétegsort alkotva egymásra is települhetnek, elsősorban a mederövben, 
ill. az ártér proximális, vagyis a mederövhöz közeli részén. Tehát a Körös
medencében nemcsak térben, hanem időben is tendenciózusan változó folyóvízi 
rétegsorokat találunk. Az egymás fölött települő fáciesek, fáciessorok felfelé 
finomodó üledékes ciklusokat alkotnak, amelyek ideális kifejlődése a 4. ábrán 
látható. 

A ciklus legalsó tagja az egymásra rakódott, vagy egymásba vágódott medrekből 
álló fáciesasszociáció (I. típusú fáciesasszociáció vagy alsó ciklustag). Az egyes 
mederkitöltés üledéktestek közé csak vékony finomszemcsés ártéri üledék 
települt. Karotázsszelvényen éles, eróziós bázissal, ill. alig fogazott, henger alakú 
görbealakkal rendelkeznek. Az egyes homokré tegekben n e m jelentkezik 
határozott felfelé történő finomodás. Vastagsága elérheti az 50 m-t, de ez a legalsó 
egység a mederövtől távolodva kivékonyodik, akár hiányozhat is. 
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SP Mélység [m] R Litológia Típus Litofácies Környezet 

• ^ 3 5 0 

F \ Felső ciklustag 
(III. tip. fácies-

asszociáció) 

agyag 
aleurit csíkos ártér 

• ^ 3 5 0 

К" 
Középső ciklustag 

(II. tip. fácies-
asszociáció) 

agyagos és 
homokos 

rétegsorok 
váltakozása 

meder
ártér sorozat 

• ^ 3 5 0 

Alsó ciklustag 
(I. tip. Fácies-
asszociáció) 

finom 
és középszemű 

homokos 
rétegsorok, 

aleurit 
és agyag

betelepülésekkel 

egymásra 
települt és 

összeolvadó 
mederüledékek 

• ^ 3 5 0 

Alsó ciklustag 
(I. tip. Fácies-
asszociáció) 

finom 
és középszemű 

homokos 
rétegsorok, 

aleurit 
és agyag

betelepülésekkel 

egymásra 
települt és 

összeolvadó 
mederüledékek 

• ^ 3 5 0 

Alsó ciklustag 
(I. tip. Fácies-
asszociáció) 

finom 
és középszemű 

homokos 
rétegsorok, 

aleurit 
és agyag

betelepülésekkel 

egymásra 
települt és 

összeolvadó 
mederüledékek 

4. ábra. Ideális üledékes ciklus a Csabacsűd-50 fúrás pleisztocén rétegsorában 

Fig. 4 Ideal depositional cycle in the pleistocene succession of a well (Csabacsűd-50). Legend: see on Fig.3 

A középső ciklustag homokos meder-, ill. agyagos-aleuritos ártéri üledékek közel 
egyenletes váltakozásából áll (II. típusú fáciesasszociáció). Vastagsága változó. A 
közbefogazódó különálló homoktestek vastagsága 2 -10 m között változik. A 
szemcseméret már finomabb, mint a cikluskezdő mederüledékeké, az egyes 
homoktestek többnyire felfelé finomodnak, tehát meanderező folyók üledékei, 
valamint kisebb vastagságú gátszakadás és áradási üledékek is előfordulnak a 
rétegsorban. Az agyagos-aleuritos üledékek részaránya felfelé növekszik, tehát 
enyhén felfelé finomodó tendencia jellemző. 

A legfelső ciklustagot elsősorban ártéri agyagok, és sűrűn közberétegződő 
aleuritrétegek építik fel (III. típusú fáciesasszociáció). Helyenként vékony (1-2 m) 
homoktestek települnek a rétegsorba, melyek fáciese változó lehet. A cikluszáró 
tag vastagsága 30 -50 m között változik. Míg a mederövben ez a cikluszáró tag a 
következő cikluskezdő üledékek bevágódása következtében erodálódhatott, 
tehát akár teljesen hiányozhat is, addig az ártér disztális részén, az ártéri 
medencében kivastagszik, és a rétegsor nagy részét ez a cikluszáró tag alkotja, 
50-80 m vastagságot is elérve. Az üledékes ciklus legfelső tagja az alluviális síkság 
aggradáló üledéksorát képviseli. 

A bemutatott ideális üledékes ciklus rendkívül változatos formában jelenik 
meg a vizsgált medencebel i rétegsorokban, attól függően, mely alluviális 
alkörnyezetben ülepedett le az üledék. A mederövben a ciklus legfelső, esetleg 
középső tagja is erodálódhatott , esetleg ki sem fejlődött, míg attól távolodva 
fokozatosan csökken a cikluskezdő tag vastagsága, esetleg ebben a formájában 
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teljesen elmarad, és az ártéri medence területén már mindössze egyetlen 
homoktes t képviseli a ciklus alsó és középső tagját, nagyon ritkán azonban ez is 
elmarad. 

A Körös-medence vizsgált kvarter üledéksorában több ilyen üledékciklus 
azonosítható egymás fölött. A nagyobb léptékű ciklusokon belül, amelyek térben 
jól korrelálhatok, helyenként kisebb ciklusok is felismerhetők, ezek térbeli 
követhetősége azonban korlátozott. 

A kvarter képződmények litofácies eloszlása 
a Körös-medencében 

Egy medenceméretű terület általános fáciestérképének megrajzolásakor figye
lembe kell venni azt a tényt, hogy a folyóvízi környezetben leülepedett képződ
mények mind térben, mind időben nagyon nagy változatosságot mutatnak. A 
vizsgált Körös-medencében is különböző tendenciák figyelhetők meg úgy 
vertikálisan, mint horizontálisan. Mindemellett szükséges egy általános litofácies 
térkép megszerkesztése az egész kvarterre nézve, amely iránymutató lehet a 
további vizsgálatok során, mint ahogyan azt már a fácies asszocációk, és üledékes 
ciklusok jellemzésekor is láthattuk. Természetesen a fáciestérképek időszeleten
ként történő megrajzolása sokkal pontosabb képet nyújtana a terület ősföldrajzi 
képének megismeréséhez, ehhez azonban szükséges egy általános modell felállí
tása, amely segítséget nyújt majd a kvarter időszakon belüli időszintek meghatá
rozására és a korreláció elvégzésére. 

Ezért a Körös-medence területén a kvarter litofáciesek térbeli eloszlását 
térképen próbáltuk m e g ábrázolni. Mivel vertikális t rendek is megfigyelhetők a 
rétegsorokban, ezért pl. a homokos fácies nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott 
csak homokos üledékek találhatóak, csupán azt, hogy ezen a területen a 
h o m o k o s mede rü l edékek részaránya sokkal nagyobb , min t másut t . A 
medencében 4 litofácies zónát különítet tünk el, ezek a következők: homokos 
litofácies zóna, agyagos-homokos (általános fluviális) litofácies zóna, agyagos 
fácies zóna és egy sűrű homok-agyag váltakozással jel lemzett litofácies zóna. A 
litofácies zónák határa te rmésze tesen n e m éles, fokozatosan m e n n e k át 
egymásba, sőt egymásba is főgázodnak a vastagabb homokos és agyagos 
üledéksorok. Ezt a térképet tehát leíró ábrázolásnak kell tekinteni, amely 
azonban ősföldrajzi értelmezést kap (5. ábra). Jobban szemlélteti a fáciesövek 
térbeli elterjedését valamint azok időbeli eltolódását a területen közel Ny-K-i 
i rányban megrajzolt földtani szelvény, amely átszeli a különböző típusú 
zónákat (6. ábra). 

A medence legnagyobb részén jellemző az agyagos-homokos litofácies zóna, 
amely általános fluviális rétegsorokat tartalmaz. Ez valójában a II. típusú fácies-
asszociáció üledékeit foglalja magában, de a zónák időbeli eltolódása következ
tében előfordulhat kisebb vastagságban I. és III. típus is. Ezen a területen 
elsősorban a proximális ártér és mederöv peremének üledékei találhatóak, a 
mederövek tő l távolodva egyre kevesebb az ártéri rétegsorokba iktatódó 
mederhomokok száma és vastagsága, és lassanként megjelennek a disztális ártéri 
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5. ábra. Litofácies eloszlási zónák a Körös-medencében. A határok fokozatosak, az egyes zónák 
összefogazódnak egymással, és vertikálisan változnak a rétegsorok. 1. agyagos-homokos litofácies 
zóna - általános folyóvízi rétegsorok, amelyben a proximális árteret időről időre átjárták a folyók, 2. 
sűrű homok-agyag váltakozással jellemzett litofácies zóna - áradási homokleplek disztális 
hordalékkúpon váltakoznak ártéri üledékekkel, 3. homokos litofácies zóna - mederöv zónája, 4. 
agyagos litofácies zóna - ártéri medence rétegsora, amely disztális ártéri és lápi, esetleg sekély tavi 
üledékeket foglal magában, 5. vizsgált szelvény, 6. vízkutató fúrás, 7. bemutatott fúrás, 8. alapfúrás, 9. 
település, 10. halastó, 11. bemutatott szelvény, 12. a vizsgált terület határa 

Fig. 5 Lithofacies distribution zones in the Körös Basin. The boundaries are gradual, the zones interfinger with 
each other. 1 Muddy-sandy lithofacies zone: proximal floodplain, 2 frequent sand-mud alternation zone: distal fan, 
3 sandy lithofacies zone: channel belt zone, 4 muddy lithofacies zone: basin plain, 5 studied profile, 6 water well, 
7 cited well, 8 well with continuous cores, 9 settlement, 10 pond, 11 cited profile, 12 margin of the study area 
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7. ábra. Jellemző kifejlődés a 
homokos-agyagos litofácies zóná
ban, ahol a proximális árteret 
időről időre átjárták a folyók 
(Gyomaendrőd-59 fúrás részlete). 
Jelmagyarázat: 1. a 3. ábrán. 

Fig. 7 Characteristic well in the sandy-
muddy lithofacies zone, in the proximal 
floodplain. Legend: see on Fig. 3 

üledékek, ahol már csak igen kevés mederfáciesű homoktest található. E zóna 
általános rétegsorát mutatja a 7. ábra. 

A medence északi, déli és nyugati peremén találjuk a homokos litofácies 
zónákat, amelyekben a vastag, egymásra rakódott, ül. egymásba vágódott 
mederfácieseket, ül. fácies asszociációkat találjuk (I. típus), és az agyagos ártéri 
üledékek részaránya jelentősen kevesebb, mint a többi területen (8. ábra). Három 
homokos litofácies zónát vázoltunk fel a térképre, amelyek minden bizonnyal az 
egykori mederöveket képviselik. A folyamatosságukat nem tüntettük fel az egyes 
zónák közötti hiányos információk miatt. Az északi ág megfelelhet a M I K E (1991) 
szerinti Ős-Tisza mederövének, a déli pedig az Os-Körösnek(?). A Ny-i homokos 

<— 6. ábra. Ny-K irányú szedimentológiai szelvény a fácieszónákon keresztül. Érdemes megfigyelni a 
különböző fáciesövek időbeli vándorlását, az ősföldrajzi környezet változását a vizsgált területen. 
Jelmagyarázat: 1. 5. ábrán. 
<—Fig. 6 W-E trending sedimentologic profilé through the different faciès zones. The shifting of the faciès zones 
can be observed through space and time. Legend: see on Fig. 5 
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8. ábra. Jellemző kifejlődés a 
homokos litofácies zónában, 
amely a mederövet képviseli 
(Ecsegfalva-24 fúrás részlete). 
Jelmagyarázat: 1. a 3. ábrán. 

Fig. 8 Characteristic well in the 
sandy lithofacies zone, in the 
channel belt zone. Legend: see on 
Fig. 3 

zóna nyilván az egyikük folytatása, vagy akár az összefolyásuk is lehet. Figye
lemre méltó az a tény, hogy ezek nem a medence középső területére eső mély
zónában ta lá lhatók (legalábbis a negyedidőszaki képződmények vastag
ságtérképe - R Ó N A I & F R A N Y Ó 1992 - alapján), ahol várnánk, hanem körben a 
vizsgált terület peremein , amelynek fel tehetően ősföldrajzi - tektonikai 
magyarázata van. 

A m e d e n c e középső részén található az agyagos fácieszóna, amelynek 
rétegsorában elsősorban agyagos üledékek találhatók, aleuritbetelepülésekkel, 
illetve -csíkokkal (a III. típusú fáciesasszociáció jellemző). Csak elvétve fordulnak 
elő vékonyabb homokrétegek benne, amelyet jól szemléltet a 9. ábra a vésztői 
területről. A kvarter vastagságtérképen (2. ábra) jól látható, hogy a medence 
középső részén nagyobb az üledéksor vastagsága, mint a környező területeken, 
amely arra enged következtetni, hogy ez a terület süllyedt legerőteljesebben, 
tehát itt volt a legnagyobb az üledékek megőrződési potenciálja. Az üledéksort 
ártéri és lápi, mélylápi, időszakonként tavi üledékek alkotják. A szedimentológiai 
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9. ábra. Jellemző kifejlődés az agyagos 
litofácies zónában, amely az ártéri 
medence medrektől távoli részén, lápi, 
mélylápi, néha sekély tavi kör
nyezetben rakódott le (Vésztő-44 
fúrás). Vastagabb homokos rétegsort 
csak a kvarter talpon, annak 
cikluskezdő tagjaként, illetőleg a 
rétegsor legfelső 100 méterében 
láthatunk. Ez utóbbi a Sebes-Körös 
ősének megérkezését jelenti a Körös
medencében. Jelmagyarázat: 1. a 3. 
ábrán. 

Fig. 9 Characteristic well in the muddy 
lithofacies zone, on the floodbasin or 
wetland zone. Sands can be observed only 
in the uppermost 100 m and in the bottom 
of the Quaternary. Legend: see on Fig. 3 

szelvény szerint a pleisztocén közepén volt legnagyobb e fácieszóna elterjedése, 
akkor minden bizonnyal hosszabb ideig sekély tó jelenlétét valószínűsíthetjük 
(6. ábra). A talajvízszint ezen a területen rendkívül magas lehetett, az év nagy 
részén vízzel borítottság jellemezte, mint ahogyan azt a 19. századi vízrajzi 
térképeken is láthatjuk, amelyek a szabályozás előtti időkben készültek (A 
Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei... 1938). Elsősorban a kvarter 
legelején, és a vége felé jártak folyók ezen a területen, a legalsó és a felső részeken 
találunk vékonyabb mederüledékeket a vastag ártéri-lápi rétegsorban. Tehát 
ezen a területen is homokosabb üledékekkel zárul a kvarter rétegsor, amely a mai 
Sebes-Körös őse lehet. 

A medence keleti részén ez az agyagos fácieszóna fokozatosan összefogazódik 
egy sűrű homok-agyag váltakozással jellemzett litofácies zónával (IV típusú fácies-
asszociáció). Ezen a területen, amely megegyez ik a mai Sebes-Körös 
környezetével, az ártéri-lápi üledéksorba sűrűn vékonyabb-vastagabb homok-
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10. ábra. Jellemző kifejlődés a sűrű homok-agyag váltakozással jellemzett litofácies zónában 
(Komádi-40 fúrás). A rétegsor felső 300 méterét hordalékkúp disztális részén lerakódott, vastag 
homokkőpados áradási lepel üledékek, valamint kisebb vízfolyások mederüledékei építik fel, amely 
ártéri üledékekkel váltakozik sűrűn. Alatta általános folyóvízi üledéksort látunk, amely a kvarter 
talpon mederöv üledékeivel indul. Jelmagyarázat: 1. a 3. ábrán. 

Fig. 10 Characteristic well in the frequent sand-mud alternation lithofacies zone. The upper 300 m of the 
succession was deposited as sheet-floods or small streams in the distal fan zone in the eastern part of the basin. 
It is underlain by fluvial sediments. Legend: see on Fig. 3 

testek iktatódnak, amelynek üledékszerkezeti jegyeiről sajnos nem rendelkezünk 
adatokkal, jellegzetes karotázsképe azonban a 10. ábrán tekinthető meg. Első 
közelítésben egy speciális medert ípusnak tételeztük fel ezt a fáciest, de a rétegek 
térbeli megjelenése és elterjedése, geometriája, valamint csomagokba rende
ződése következtében valószínű, hogy alluviális hordalékkúphoz kapcsolódó, 
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11. ábra. Korrelációs szelvény a súrű homok-agyag váltakozással jellemzett litofácies zónában, 
amelynek felső 300 métere egy hordalékkúp disztális (távoli) részén lerakódott üledéksort képvisel. 
Jól látható a rendszer előre-, illetve hátralépése az időben, vagyis a hordalékkúp időről időre 
közeledett a medence felé, majd hátrált az Erdélyi-középhegység irányában. Ezt az üledékanyag 
finomodása és durvulása, valamint az egyes homokrétegek vékonyodása és vastagodása jelzi 
számunkra, amelyet a karotázsszelvények nagyon jól tükröznek. A Biharugra-40 fúrás közelebb esik 
a hordalékkúphoz, tehát vastagabbak az egyes homoktestek, mint a Komádi-20 fúrásban 

Fig. 11 Correlation chart in the frequent sand-mud alternation lithofacies zone, where the upper 300 m of the 
succession was deposited as sheet-floods or small streams in the distal part of an alluvial fan. The forestepping 
and backstepping of the system can be well observed 

annak disztális részén kialakuló, vastagpados áradási homokleplekről, homok
padokról van szó, amelyek sűrűn összefogazódnak a medencebelső ártéri, ill. 
lápi-mélylápi rétegsoraival. Nyilvánvalóan előfordulnak vékonyabb folyó
medrek is a rétegsorban, de a homokrétegeknek nagyobb része feltehetően nagy 
áradások következtében, azok termékeként ülepedett le. Vastagabb rétegsor 
vizsgálata során jól megfigyelhető az egész hordalékkúp rendszer előre, illetve 
hátralépése, ezzel felfelé durvuló, és finomodó tendenciákat kialakítva, amelyek 
ráadásul igen jól korrelálhatok a fúrások között ( 1 1 . ábra). Ez ciklussztratigráfiai 
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értelmezésre ad lehetőséget, amely a medenceméretű feldolgozásnak már egy 
következő fejezetét képviseli. 

A fácies vastagsága igen változó, a legkeletebbi területen 300 m-t is elérhet, míg 
a medence belseje felé csak időnként ért el a hordalékkúp hatása, és itt mindössze 
4 0 - 5 0 m lehet a vastagsága. Alatta szintén ártéri-lápi üledékeket találunk. A 
hordalékkúp valószínűleg az Erdélyi-középhegység lábánál helyezkedett el, és 
közeledett K-i irányból. Ezért proximális részei a határainkon túl lennének 
nyomozhatok. A kvarter végére megérkezett a Sebes-Körös, és ezen a területen is 
mederüledékek zárják a negyedidőszaki rétegsort. 

A litofácies térképet értelmezve legalább három különböző folyóvízi rendszert 
tudunk elkülöníteni. A homokos litofácies zónák a mederövek tengelyét jelölik 
ki. A déli és északi mederöv két különböző folyóvízi rendszert jelöl, míg a nyugati 
mederöv ezek valamelyikének folytatása, ill. az összefolyásukat jelentheti. Jelen 
pil lanatban ezt nem áll módunkban pontosan megmondani . A harmadik 
alluviális rendszert a medence keleti részén sikerült azonosítani, amely egy 
alluviális hordalékkúp disztális részét képviseli. A medence középső részén 
ártéri-lápi környezet valószínűsíthető a kvarter nagy részében, csak a rétegsor 
felső ha rmadában-negyedében je len ik m e g a Sebes-Körös mederövének 
rétegsora. 

Következtetések 

1. A hagyományos szedimentológiai vizsgálatok során, elsősorban a medence-
beli vízkutató fúrások adatainak felhasználásával, a következő, a karotázs 
szelvények felbontásával követhető, nagyléptékű üledékes fáciesek, ill. környe
zeti elemeket sikerült azonosítani: különböző mederkitöltés típusok, övzátony 
üledékeket, vastag homokpados áradási lepel üledékek, ártéri képződmények, 
valamint egyéb vékonyabb aleuritos-finomhomokos üledékes testek. 

2. Az egyes fáciesek egymáshoz kapcsolódási formáiból alapvetően négyféle (I-
IV típus) fácies asszociációt különítettünk el. Az üledékes fáciesek és fácies 
asszociációk jellegzetes karotázs szelvényképét ábrákon szemléltettük. Ezek: I. 
típus: egymásra rakódott és egymásba vágódó meder, ill. övzátony üledékek, II. 
típus: egyedülálló homoktestek ártérben (proximális ártér), III típus: vastag 
ár tér i - lápi agyagos-aleur i tos ré tegsorok medrek nélkül, IV. típus: sűrű 
homok-agyag váltakozás - homokpados áradási lepel üledékek. 

3. A fácies asszociációk bizonyos rendszer szerint egymásra is települhetnek, 
ezzel felfelé finomodó üledékes ciklusokat alkotva. A ciklus legalsó tagja az 
egymásra rakódott, vagy egymásba vágódott medrekből álló fáciesasszociáció (I. 
t ípusú fáciesasszociáció vagy cikluskezdő tag). A ciklus középső tagja homokos 
meder-, ill. agyagos-aleuritos ártéri üledékek közel egyenletes váltakozásából áll 
(II. típus). A ciklus legfelső tagját elsősorban ártéri agyagok, és sűrűn közbe
rétegződő aleuritrétegek építik fel (III. típusú fáciesasszociáció). 

4. Litofácies térképen ábrázoltam a medencében a rétegsorok laterális elterje
dését. Ez alapján általános kvarter kifejlődési típusokat különítettem el, aszerint, 
hogy melyik fáciesasszociáció játszik döntő szerepet egy adott területen, ezzel 
rekonstruálva a pleisztocén alluviális környezet mozaikos felépítését. Ezek mind-
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egyike egy-egy fúrás típusszelvényén került bemutatásra. Természetesen a 
litofácieszónák határai nem élesek, az adott fáciesek mindenféle átmenete 
előfordul a területen. 

5. A szedimentológiai értelmezés során a litofácies térkép alapján legalább 
három különböző folyóvízi rendszert különítettünk el. A homokos litofácies 
zónák a mederövek tengelyét jelölik ki. Az északi és déli mederöv két különböző 
folyóvízi rendszert jelöl (Ős-Tisza és Ős-Körös?), míg a nyugati mederöv ezek 
valamelyikének folytatása, ül. az összefolyásukat jelentheti. A harmadik alluviális 
rendszert a medence keleti részén sikerült azonosítani, amely feltételezésem 
szerint egy alluviális hordalékkúp disztális részét képviseli. A medence középső 
részében tartósan vízzel borított ártéri medence , láp i -mocsár i környezet 
valószínűsíthető a kvarter döntő részében. 

6. A munka szerves folytatását tervezzük, amelynek során szekvenciasztratig-
ráfiai módszerekkel próbáljuk azonosítani, és korrelálni a különböző idő
interval lumokban leülepedett rétegsorokat, majd ezek segítségével fácies-
térképeket készíteni, amelyek időszeletenként mutatják be a medence ősföldrajzi 
képét, a fő mederövek alakulását, a folyóhálózat fejlődéstörténetét. 
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