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A végig magvétellel készült fúrást a Maros hordalékkúpjának ÉNy-i részén, a píio- 
cén végi és negyedidőszaki összletek rétegtani és vízföldtani viszonyainak részletes megis
merése céljából mélyítették (1. ábra). Előzetesen az ELGI több éven át folytatott különféle 
geofizikai vizsgálatokat a hordalékkúp egész területén a vízadószintek térbeli elhelyezke
désének és minőségének felderítésére.

A Földtani Intézet a Maros hordalékkúp-kutatásának korábbi szakaszaiban is részt 
vett már. így az 1979-ben mélyített Pusztaottlaka I/P. és az 1980-ban mélyített Kevermes 
II/P. jelű, hasonló mélységű magfúrások anyagának részleges feldolgozásával, valamint 
egy összefoglaló tanulmány készítésével a hordalékkúp egész területéről, az addig rendel
kezésre álló fúrási és vízföldtani adatok alapján.

A fúrás maganyagából készült nagyszámú üledékföldtani, kőzetfizikai és őslénytani 
vizsgálatsor a rétegek korának pontos tagolását és gyakorlati célú vízföldtani értékelését 
tette lehetővé.

Kutatási előzmények, a fúrás célja

A  Központi Földtani Hivatal anyagi támogatásával, a Mélyépítési Tervező Vállalat fővál
lalkozásában és koordinálásával került sor a Békés megyei regionális vízmű kialakítását célzó és 
1978 óta folyó marosi hordalékkúp-kutatás 1981. évi ütemtervében a harmadik 500 m mély 
fúrásra és a közelébe telepített kisebb mélységű víztermelő és megfigyelő kutak kivitelezésére 
Tótkomlós térségében. A  kutatások korábbi szakaszában is részt vett már a Földtani Intézet 
a pusztaottlakai (1979) és kevermesi (1980) 500 m mély fúrások részleges feldolgozásával, va
lamint egy összefoglaló tanulmány készítésével a terület földtani—vízföldtani viszonyairól 
(1980), de nem olyan részletességű és nagyszámú anyagfeldolgozással, mint jelen fúrásban. 
Mindhárom fúrás végig magvétellel készült.

A  kutatási munkálatokban kezdettől fogva részt vett a hordalékkúp csaknem egész terüle
tére kiterjedő sokirányú geofizikai vizsgálatsorral az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet is.

A  fúrás részletes anyagfeldolgozását és a nagyszámú vizsgálati eredmény értékelését a 
Földtani Intézet Ásvány-kőzettani és Síkvidéki osztálya vállalta és végezte el.



A fúrásnak kettős célja volt: földtani célja folyamatos magvétellel feltárni a teljes negyed- 
időszaki folyóvízi—tavi üledéksort és elérni a felső-pannóniai képződményeket. Megismerni a 
harántolt összlet kőzettani kifejlődését és tagolódását, üledékképződési folyamatait, szem
cseösszetételi viszonyait. Vízföldtani célja pedig a feltárt összlet jelentősebb vastagságú ho
mokrétegeinek minél részletesebb és pontosabb hidrológiai—hidrodinamikai kivizsgálása és 
megismerése volt. Ezért közvetlenül a fúrás mellé hat kisebb mélységű termelő-, és mintegy 
250 m távolságra hat hasonló mélységű észlelő (vízszintmegfigyelő) kutat mélyítettek teljes
szelvényű fúrásmóddal.

A fúrás helye, maganyagának feldolgozása

A  fúrás helyének kijelölésére a korábbi évek geofizikai vizsgálatai alapján került sor, víz
nyerés szempontjából reménybeli területen, Tótkomlóstól mintegy 3 km-re K—DK-i irány
ban, a hordalékkúp csaknem teljesen sík, 94,5 m körüli tengerszint feletti magasságú térszínén, 
a Maros egykor bővizű fattyúágától, a Száraz-értől kb. 200 m-re (1. ábra). Kivitelezését —

1. áb ra . A Tótkomlós III/P. jelű fúrás helyszínrajza 

Fig. 1 Location of borehole Tótkomlós III/P
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A fúrás anyagából készült vizsgálatok 
Analyses of the borehole material

Vizsgálat darab

Szemcseösszetétel 1182
CaC03 1182

PH 1182
Palynológiai 522
Ostracoda 516
Mollusca 32
Gerinces 8

Ásványtan 100
DTG 36
Színkép 36
Részletes kémiai 29
Bitumentartalom 29
Fajsúly 49
Térfogatsúly 49
Porozitás 49
Hézagtényező 49
Természetes víztartalom 201
Folyási határ 28
Sodrási határ 28
Plasztikus index 28
Telítési határ 28
Zsugorodási határ 28
Lineáris zsugorodás 28
Kapilláris emelkedés 31
Vízáteresztő képesség 31
Fajlagos felület 28
Redoxpotenciál 27
DTA 37
Röntgen 62
Vízelemzés 18
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az előző két fúráshoz hasonlóan — az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat végezte. A fú
rás 493 fm fúrómagot szolgáltatott. Ez 98,6%-os magkihozatalt jelentett, ami kitűnő rétegle
írást és földtani feldolgozást tett lehetővé.

A megmaradt fúrómagokat a MÁFI Síkvidéki osztályának szolnoki raktárában helyeztük 
el dokumentációs célra.

A nagyszámú minta (1. táblázat) feldolgozásában több laboratórium és specialista vett 
részt. A szemcseösszetételi, C aC 03 és pH vizsgálatokat a Síkvidéki osztály szolnoki laborató
riuma végezte el, a többi kőzettani, kőzetfizikai, röntgen és termikus vizsgálat a MÁFI üle
dékföldtani, kémiai, röntgen és termikus laboratóriumaiban készült el R i s c h á k  G é z a  irányítá
sával. Az ásványtani vizsgálatokat E l e k  I z a b e l l a , a palynológiai feldolgozást H u t t e r  E r i k a , 

az Ostracoda fauna vizsgálatokat S z é l e s  M a r g i t  végezte, a Mollusca faunát K r o l o p p  E n d r e , 

míg a néhány gerinces leletet K r e t z o i  M i k l ó s  határozta meg.



2. á b ra . A Tótkomlós Ill/P. jelű fúrás szelvénye
1. Kőzetliszt, agyag, márga, 2. finom és apró szemcséjű homok, 3. közép és durva szemcséjű homok, 4. durva, murvás, homokos 

kavics. — Szemcseösszeiétei: 5. agyag (<0,005 mm 0), 6. kőzetliszt (0,005—0,02 mm 0), 7. homokliszt (0,02—0,06 mm 0),
8. finom szemcséjű homok (0,06—0,1 mm 0), 9. apró szemcséjű homok (0,1—0,2 mm 0), 10. középszemcsés homok 

(0,2—0,5 mm 0), 11. durva szemcsés homok (0,5—2,0 mm 0 ), 12. murva (2,0—5,0 mm 0). — Qp =  pleisztocén,
P:—felső-pannóniai



A többszáz oldalt kitevő laboratóriumi és őslénytani vizsgálatsor részletes értékelésére a 
tanulmányban nincs mód, ezért csak a legfontosabbakról adunk rövid összefoglalót.

A fúrás környezetének földtani felépítése

Mélyföldtani viszonyok

A fúrás a pusztaföldvár—tótkomlós—battonyai magasrög-vonulaton és annak a Békési- 
süllyedék melletti szegélyén helyezkedik el, melynek mélyföldtani helyzetét, szerkezeti és li- 
tosztratigráfiai viszonyait több tucat szénhidrogénkutató fúrás tárta fel a környéken. A fúrás e 
magas helyzetű és bonyolult szerkezetű, paleozóos gránitokból, metamorfitokból és mezozóos 
képződményekből álló, DK-ről ÉNy felé 900 m-ről 2000 m-ig süllyedő rögvonulat Ny-i, a 
hódmezővásárhely—makói-árok irányába lejtő szegélyén települ. Közvetlen közelben két 
szénhidrogénkutató fúrást is mélyítettek, melyek triász korú alaphegységet tártak fel 1800— 
1900 m körüli mélységben. Ez az Erdélyi-középhegység (Munti Apu§eni) felszínen is előfor
duló, hasonló korú és kifejlődésű képződményeivel vethető össze (bihari autochton). A közel
ben néhány fúrás jura és kréta kori képződményekben állt le, ill. tárta fel azokat. DK-re újpale- 
ozóos gránit és ópaleozóos metamorf kőzetek alkotják a neogén képződmények aljzatát. Ezek
re Tótkomlós környékén nagyobb területen diszkordánsan miocén korú képződmények tele
pülnek.

A  medence kialakulása és feltöltődése

Az alaphegység intenzív süllyedése a miocén második felében indult meg, mely a pliocén 
és pleisztocén folyamán több szakaszban, de folyamatosan tartott. A  keletkezett süllyedékben 
közel 2000 m vastag üledéksor rakódott le.

Az alsó-pannóniai összlet vastagsága 400—500 m, főleg agyagos—márgás kifejlődésű, 
kevés homok, homokkő betelepüléssel. Alján nem nagy vastagságban konglomerátum települ.

A felső-pannóniai képződménysor vastagsága 500—600 m, jóval tagoltabb az előzőnél, 
sokkal több homokréteget tartalmaz. Kevés benne az agyagmárga—márga; a finom szemcséjű 
üledékeket főleg a kőzetliszt és az agyag alkotják, sűrűn váltakozva finom és apró szemcséjű 
homokrétegekkel. Helyenként vékony lignitcsíkok, mocsári szintek települnek. Felszíne a je
lenlegi terepszint alatt 220—250 m körüli mélységben helyezkedik el.

A kiédesedett és feltöltődött Pannon-medencében az erőteljesen meginduló alp-kárpáti 
kiemelkedés (rhodáni fázis) következtében egy új, az előzőtől lényegesen eltérő, folyóvízi üle
dékfelhalmozódás indult meg, melynek ismert vastagsága (220—250 m). A fúrás a pleisztocén 
képződményeket teljesen feltárta és elérte a felső-pannóniai összletet.

Az 500 m mély fúrás anyagának jellemzése

Az 500 m mélységig folyamatos magvétellel feltárt és többezer üledékföldtani és őslény
tani vizsgálattal részletesen megismert rétegösszlet három szakaszra osztható. E szakaszokat 
már a terepi makroszkópos feldolgozás során felismertük, és a részletes anyagvizsgálatok ezt 
igazolták is (2. ábra).

F ig . 2  Profil of borehole Tótkomlós III/P
1 Silt, clay, marl, 2 fine and small-grained sand, 3 medium and coarse-grained sand, 4 coarse-grained sandy pebble. — Grain 

composition: 5 clay (<0.005 mm), 6 silt (0.005—0.02 mm) 7 coarse silt (0.02—0.06 mm), 8 fine sand (0.06—0.1 mm),
9 small-grained sand (0.1—0.2 mm), 10 medium-grained sand (0.2—0.5 mm), II coarse-grained sand (0.5—2.0 mm), 12 granula 

(> 5.0  mm) — Qp =  Pleistocene, P2=Upper Pannonian



a) Felső-pannóniai képződmények

A rétegsor legalsó, 373 m alatti része tartozik e szakaszhoz a néhány őslénytani adat és ás
ványtani vizsgálat alapján (ld. a specialisták részletes jelentését). A kőzettani jelleg ugyan már 
430 m körüli mélységtől változást mutat, és nagyon hasonlít a korábbi fúrásban több helyütt 
megismert felső-pannóniai rétegsorokhoz (vékony homokkőpadkák, márgás szakaszok, sok 
mocsári szint, éles határ a homok- és agyagrétegek között). Színe egyveretű, általában szürke, 
anyaga tömörebb, meszesebb, mint a felette települő tarka agyag (korábban levantei). Ilyen át
meneti szakaszok — az üledékképződés közel azonos jellege és folyamatossága következtében 
— a legtöbb alföldi fúrásból ismertek.

A képződmények egy része finoman rétegzett, nagy része azonban tömör szerkezetű, ke
mény vagy darabosan széteső. Főleg agyag- és kőzetliszt-rétegekből áll, melyek 5—10 % finom 
szemcséjű homokot is tartalmaznak, az agyagfrakció 30—45, a kőzetlisztfrakció 50—60 súly- 
százalékot tesz ki e rétegekben. Szerkezetük tömör, kissé zsírfényű, helyenként apró mészfol- 
tokat, -göböket (0,5—1,0 cm 0 ), elszórtan apró rozsdafoltokat találunk bennük. Több sötét
szürke mocsári szintet (0,4—0,8 m) is tartalmaznak, alattuk mészakkumulációs zónákkal. Szí
nük szürke, sötétszürke, néhol olajzöldesszürke.

Az egész összlet jellege sekélyvízi, partközeli kifejlődésre utal.

b) Felső-pannóniai (korábban „levantei”) képződmények

Feltárt összlet 234—373 m közötti szakaszát képviselik e rétegek. Elhatárolása a negyed
időszaki rétegek felé nem egészen egyértelmű; 218—248 m között 20—30 m-es átmeneti sza
kasszal itt is számolni kell. Nagyobb részét agyag- és kőzetliszt-rétegek alkotják, a homokréte
gek csak mintegy 30 %-ot képviselnek. A finom- és durva szemcséjű rétegek eléggé éles határ
ral különülnek el egymástól, ami a felszínalakulás (üledékfelhalmozódás) gyors változásait jel
zi. Mint mindenütt az Alföldön, fossziliákban itt is nagyon szegényes ez az összlet. Az agyagré
tegek vastag összefüggő szakaszokat alkotnak, szerkezetük tömör, kemény, néhol zsírfényű. A 
rétegek többségében a szemcsék zöme nem az agyag-, hanem a kőzetliszt-frakcióba tartozik 
(40—60%), az agyag csak néhány kisebb szakaszban éri el az 50—65%-ot. Emellett még 
3—8 % (ritkán 10—15 %) körüli finom szemcséjű homokot is tartalmaznak helyenként e réte
gek. Néhol rétegzettség, kagylós törés, apró szénült növénytörmelék, levéllenyomat, konkréci- 
ók (0,5—2,0 cm 0 ), mészfoltok-csomók figyelhetők meg. Színük általában szürke, piszkos- 
szürke, sárgásszürke, olajzöldes szürke, néhol bamásszürke.

Az üledéksor nagyobb részét kőzetliszt alkotja, mely általában szintén rétegzetlen tömör 
szerkezetű. Egy része azonban jól rétegzett, lemezesen elváló, szénült növénytörmelékes sá
vokkal sűrűn tagolt. Néhol a keresztrétegzettségből adódóan 15—20, sőt 30—40°-os dőlések is 
megfigyelhetők. E lemezesen elváló rétegek különböző szemcseállományű finom rétegtagok
ból (0,5—1,0 mm) állnak. Sok helyütt az eléggé kemény, tömött szerkezetű anyag darabosan 
szétesik, kis nedvességre tarhonyásodik. Szemcseállományuk nagyrésze a kőzetliszt-frakcióba 
tartozik (60—80 %), az agyag 20—30, míg a finom szemcséjű homok 3—10 %-kal részesedik. 
Sokfelé nagyobb szénült növényi törmeléket, levéllenyomatokat is tartalmaznak e rétegek. 
Ezenkívül meszes szakaszok, mészcsomók és mészkonkréciók is előfordulnak. Színük az agya
gokéval egyezik. A nagy vastagságú finom szemcséjű (agyag, kőzetliszt) üledékek ártéri-tavi 
képződmények, melyek vízfolyásoktól távol képződtek. E rétegekben sok huminites szint ta
lálható, melyek a felszínalakulás lassú menetét, szakaszosságát igazolják. Egyúttal bizonyítják 
a terület növényborítottságát, a klíma humidus jellegét is. Vastagságuk 1—2 dm-től 1,0 m-ig 
terjed; anyaguk tömör, zsírfényű, gyakran darabosan széteső szerkezetű. Az agyagfrakció 40— 
50, a kőzetliszt 50—60%-át alkotja e rétegeknek, míg a finom szemcséjű homoktartalmuk a



3—4% -ot nem haladja meg. Növényi törmelék többfelé megfigyelhető. Színük sötétszürke, 
szürkésfekete, feketésszürke, fekete, néhol a rozsdafoltoktól barnás árnyalatú.

A  finom szemcséjű üledékek jelentős szakaszai tarka agyag jellegűek; sárga, rozsdasárga, 
rozsdabarna, vörösbarna és vöröses foltokat-ereket tartalmaznak (0,5—5,0 cm 0 ). E foltok- 
erek elrendeződése általában szórt, de helyenként határozottan függőleges. E rétegek sok vé
kony sötétszürke szár- vagy gyökémyomot, mészereket, -konkréciókat (1,0—4,0 cm 0 )  is tar
talmaznak. Szemcseösszetételük megegyezik a többi finom szemcsés üledékével.

A homokrétegek kisebb hányadát alkotják az összletnek és főleg a 320 m alatti szakaszban 
jelentősek. Szemcseanyaguk zömében apró- és középszemű (30—60% ), kevesebb a finom 
szemcse aránya, de jelentős a kőzetliszttartalmuk (5—30%). A rétegek vastagsága 1—2 m-től 
5—8—12 m-ig terjed, a vastagabb rétegek szemcseállománya durvább, vízadásra alkalmasak. 
Szerkezetük laza, elvétve enyhén kötött, színük szürke, szürkéssárga. Jelentős részük kereszt
rétegzett (néhol 20—30°-os a dőlésük), sok helyen szénült növénytörmelékes sávokkal sűrűn 
tagolt (0,5—1,0 mm), de nagyobb szénült növényi törmelék (uszadékfa) is előfordul. Több sza
kaszon csillámosak e rétegek (sok 2—4 mm2-es csillámmal). Előfordulnak 10—20 cm vastag 
összemosott konkréciós szintek is, apró kőzetliszt- és agyaggöbökkel, kevés homoktartalom
mal. Színük általában szürke, világosszürke, sárgásszürke, helyenként szürkéssárga. Talaj- és 
mocsári szint nem alakult ki bennük. Egy-két vékony, mésszel cementált homokkőpadka 
(0,1—0,2 m) is található.

A homokrétegek folyóvízi eredete kétségtelen, az Ős-Maros és Ős-Körös hordaléka volt 
(ld. E l e k  I z a b e l l a  ásványtani értékelését).

A  277—284 m mélységköz homokrétegének közepe táján egy vékony tőzegréteg települj 
az ártér egykori rövid idejű elmocsarasodását bizonyítva.

c) Negyedidőszaki képződmények

A fúrás felső részét alkotják; a feltárt rétegösszlet legtagoltabb, legváltozatosabb rétegso
ra. Alsó 30 m-es szakasza átmeneti üledéksor a felső-pannóniai képződményekbe, a gyér ős
lénytani adatok alapján oda is sorolhatnánk. Az agyag- és kőzetliszt-rétegek kisebb részét te
szik ki az összletnek, nagyobb részét homokrétegek építik fel. Az egyes rétegek nem vastagók, 
sűrűn váltogatják egymást, szemcseösszetételük általában durvább, szerkezetük is lazább mint 
a pliocén kori képződményeké. A  homogénnek tűnő kőzetliszt- és agyagrétegek sok homok
frakciót, a homokrétegek pedig jelentős százalékban tartalmaznak finomszemű anyagot.

Igazi agyagrétegek csak néhány helyen és pár méter vastagságban fordulnak elő; ezek 
tömör, kemény, rétegzetlen, kissé zsírfényű agyagok. Helyenként mészfoltokat, -göböket, füg
gőleges elrendeződésben apró rozsdafoltokat, itt-ott apró szénült növényi törmeléket tartal
maznak. Szemcseállományukban az agyagfrakció 40—70%, a kőzetliszttartalom 40—60%, 
míg a finomszemű homok részaránya 0—10% között változik. Színük szürke, sárgásszürke, 
szürkéssárga, olajzöldes szürke. Több sötétszürke, szürkésfekete mocsári- és talajszint fej
lődött ki bennük, ami időszakos vízbontást és száraz szakaszokat jelent, a felszín növényborí- 
tottságát, a klíma mérsékelt, csapadékos voltát igazolja. Alattuk sokfelé meszes szintek (A és B 
zóna), mészcsomók és mészkonkréciók képződtek.

A kőzetliszt-rétegek már jelentősebb hányadát teszik ki a negyedidőszaki üledéksomak. 
Vastagságuk néhány dm-től 5—10 m-ig változik. Tömör, ártéri üledékek ezek; agyagtartalmuk 
nagy (15—40%), dejelentős a finomhomok szemcseállományuk is (5—25 %). Sok helyen na
gyon sok csillámot tartalmaz. Helyenként igen finoman rétegzett, lemezes szerkezetű; az 
agyagos—kőzetlisztes és az igen finom szemcséjű homokrétegek sűrűn váltogatják egymást 
(0,5—1,0 mm). Néhány szakaszon sok a szénült növényi törmelék, finom rétegeket alkotva. A 
rétegek színe általában szürke, dejelentős a sárgászürke, szürkéssárga, néhol barnássárga és



olajzöldes szürke is. Előfordulnak rozsdafoltos, mészeres, -csomós, tarka agyag jellegű rétegei 
is. Sötétszürke, szürkésfekete, egykori mocsári és talajszintek is (0,2—0,8 m) kifejlődtek e réte
gekben, melyek alatt szintén megtalálhatók az akkumulációs zónák mészerek, -csomók, 
-konkréciók formájában. E szakaszok az üledékképződés időleges szünetelését, a terület szá
raz, növénybontotta jellegét igazolják.

A negyedidőszaki összlet közel 2/3-át homokrétegek alkotják. A rétegek vastagsága és 
szemcseállománya is igen változó. A néhány cm-es finom szemcséjű rétegektől a 8—20 m vas
tagig mindenféle kifejlődés és szemcseösszetétel megtalálható. Legdurvább a felső 100—120 m 
anyaga, ahol átlagosan 30—60 % a közép- és aprószemcsék részesedése, a durva homok állo
mányuk pedig 5—20 % közötti, míg a finom szemcséjű frakció 5—25 % is lehet, egyes rétegei
ben jelentős a kőzetliszt-állomány is (5—10%). Helyenként murvát és néhány apró kavicsot 
(1—3 cm 0 )  is tartalmaznak e rétegek (főleg a felső 70 m-ben). Víztermelés szempontjából 
ezek a legjobb rétegek, az artézi fúrások zöme ezeket csapolja meg. A vastagabb, durvább 
szemcseösszetételű rétegek anyaga vegyesebb, osztályozatlanabb, sok finom alkotórészt is tar
talmaznak, ami viszonylag gyors leülepedésre utal. A vékonyabb homokrétegek finomabb 
szemcséjűek, kevés apró szemcsét, de több kőzetlisztet tartalmaznak. E rétegek kissé kötötteb- 
bek is mint a durvább szemcséjűek, és általában jobban rétegzettek is. Az összlet alsó felének 
(120—234 m) homokja már kissé finomabb szemcseállományű; a középszemű homok már 
csak 15—40%-ot, az aprószemcséjű 30—60% -ot képvisel a rétegekben, durvább szemcse 
csak elvétve fordul elő, annál nagyobb viszont a finomszemű homok és kőzetliszt-frakció ará
nya (együtt 20—35 %). Helyenként sok apró mész- és agyaggöböt, szénült növényi törmeléket 
(szórtan és finom rétegekben egyaránt) is tartalmaznak. Egyes szakaszai csillámosak 
(2—3 mm2-es csillámokkal), amely a mai Maros hordalékára is jellemző. Szerkezetük laza, szí
nük szürke, sárgásszürke, szürkéssárga, kékesszürke és sárgásbarna. Néhány szakasza Mollus- 
cában gazdag, de itt apró agyag- és mészgöbökkel, durvább homokkal együtt összemosott réte
gekben települ.

A  homokrétegek legnagyobb részét az Ős-Maros szállította és rakta le. Ezt igazolták az ás
ványtani vizsgálatok, de néhány szakasz üledékanyagában más folyók tevékenysége (lehordási 
irányok változása) is felismerhető.

Anyagvizsgálatok

A homokrétegek ásványtani vizsgálata

Az E l e k  I z a b e l l a  által vizsgált 100 db pleisztocén és felső-pannóniai homokminta ás
ványösszetétele egyhangú, szegényes. A homok főleg kristályos, magmás és metamorf kőzetek 
törmelékéből áll, és az Alföld sok fúrásában már megismert összetételt mutatja (3. ábra).

A felső-pannóniai törmelékes összletére jellemző ciklusosság mind a képződés körülmé
nyeiben, mind az ásványos összetételben kimutatható. A felső-pannóniai felső részében 
feltöltődő Pannon-tó kezdeti elmocsarasodása után meginduló folyóvízi hatás jelentkezik és 
fölfelé egyre erőteljesebbé válik. A kezdeti lehordási terület a Déli-Kárpátok vidéke és a Maros 
alsó folyásának vízgyűjtője lehetett. Esetenként — az összlet középső szakaszában — a távolab
bi területekről történő szállítás is megfigyelhető. Az Erdélyi-medence süllyedése kisebb lehe
tett, a folyóvízi feltöltés kiegyenlítette azt, sőt bevágódás nyoma is észlelhető az üledék összeté
telében. Az összlet felső harmadában határozott elsekélyesedés figyelhető meg, az ásványtár
saság lefűződő, pangó vizű tóra utal. Az anyag származási területe uralkodóan a Déli-Kárpá
tok, ill. a Bihar-hegység és az Erdélyi-érchegység vidéke volt, főleg magmás és metamorf ele
mekkel. Két kisebb, valószínűleg helyi bevágódásból eredő tufaszint is jelentkezik itt. A felső- 
pannóniai összlet tetején az átmeneti zónában ismét összeköttetés létesült az Erdélyi-meden
cével.



Nehézásványok

3. á b r a . A z  uralkodó nehéz- és könnyűásványok átlagos összetétele 
(szerkesztette: E lek  1. 1982)

Nehézásványok: 1. magnetit, ilmenit, 2. gránit, 3. epidot, 4. piroxén, 5. amfibol, 6. klorit, 7. egyéb ásvány. — Könnyűásványok: 
S. kvarc, kvarcit, 9. agyagásványosodott szemcse, 10. muszkovit, II. plagioklász, 12. kőzettörmelék, 13. káliföldpát

Fig. 3  Average composition of the predominant heavy and light minerals in the sand layers
Heavy minerals: 1 magnetite, ilmenite, 2 garnet, 3 epidote, 4 pyroxene, 5 amphibole, 6 chlorite, 7 other minerals. — Light 
minerals: 8 quarzt, quartzite, 9 clay-mineralized grain, 10 muscovite, 11 plagioclase, 12 rock debris, 13 potassium felspar



A  pleisztocén összlet határozottan folyóvízi jellegű. Az alsó szakaszban az ősfolyók még 
mindig a déli területek kőzettörmelékét szállították, de az egyre távolabbi területek anyaga is 
megjelenik. A pleisztocén elején az Erdélyi-medence Ny felé megnyílt, és a finomabb szemcsé
jű törmelékes ásványok a távolabbi vulkáni területekről (Hargita) eljutottak az Alföld DK-i ré
szére is. Időszakos elzáródások — valószínűleg morotva-tavak keletkezésével — ebben az idő
ben is előfordultak. A lefűződő folyóágak időszakos áramlások által kaptak törmeléket, mely
nél a D felől való hozzáfolyást K-i váltotta fel. A  folyó(k) energiaviszonyainak megváltozását, a 
bevágódást a koptatott szemcsék alakváltozása és a szelektált ásványtársaság jelzi.

Az összlet középső szakaszában ismét megnőtt a folyó energiája, a déli és északi területek 
egyaránt részt vesznek az üledékképződésben. Jelentős áthalmozás észlelhető főleg az Erdélyi
medencéből, melyet erősödő vulkanikus hatás követ, K-i származással.

Az összlet felső részében a déli kapcsolat fokozatosan háttérbe kerül, kialakul a mai fo
lyók (Maros, Körös) lehordási területe, uralkodóan vulkánitokból származó törmelékanyag
gal.

Őslénytani vizsgálatok

A gerinces leleteket meghatározó Kretzoi Miklós véleménye szerint az összlet 
328 m-ben már csarnótai faunát tartalmazott (felső-pannóniai 3,0—3,3 millió év), 355 m-ből 
alsó-csarnótai faj került elő (3,3—3,5 millió év), 461 m-ben ugyanez vagy idősebb a lelet, ez 
alatt pedig a felső-ruszciniumi is feltételezhető (3,5—4,0 millió év).

A fúrás anyagából Krolopp Endre 32 minta malakológiai vizsgálatát és értékelését vé
gezte el. Ezek alapján 68 m-ig a fauna vízi és szárazföldi fajokból áll. A vízi fajokból álló, vagy 
lassan folyó vízre lehet következtetni. A szárazföldi fajok (legalábbis 10—14 m között) pleisz
tocén viszonylatban enyhe klímát jeleznek. A  fauna fiatal pleisztocén kort igazol, azonban 38— 
68 m között nincs adat. 68 m-nél idősebb pleisztocén jelző faj jelenik meg, amely a középső
pleisztocén idősebb részét, illetve az alsó-pleisztocént magába foglaló szakaszt igazolja. A fau
nában ettől lefelé nincs már szárazföldi alak, a víziek pedig folyóvíziek.

219 m-nél a felső-pannóniai fajok (díszített Unió, Melanopsis stb.) jelennek meg. Ez a fa
una 278 m alatt egyes mintákban gazdag. Kora felső-pannóniai („levantei”). A fajok pontos 
meghatározását megnehezíti, hogy az eddigi alföldi fúrásokban ez a fauna csak szórványosan 
mutatkozott, gazdagabb fauna csak a nagybecskereki (Zrenjanin) fúrásból került elő hasonló 
mélységből.

A fajok mind víziek. Legnagyobb valószínűséggel olyan élethelyet jelentenek, ahol a víz 
időnként folyóvíz volt, máskor meg állóvízzé vált.

A  fauna 461 m-ig azonos típusú, elegyesvízi pannóniai fauna eddig a mélységig nem ke
rült elő.

Az ősmaradványok alapján tehát a rétegtani besorolás a következő:

38 m-ig biztosan felső-pleisztocén,
68 m-től idősebb pleisztocén (a középső-pleisztocén idősebb része és alsó-pleisztocén),
219 m-től 461 m-ig felső-pannóniai.

Mivel 194 m-nél a faunában olyan kagylófaj került elő, amelynek a pliocénnél fiatalabb 
korú rétegekben való előfordulását eddig nem igazolták, így az is lehetséges, hogy a rétegsor 
már e mélységtől felső-pliocén korú.

A folyamatos magvétellel mélyült fúrás 516 mintájának Ostracoda-vizsgálatát és értéke
lését Széles M argit végezte el. A mintákból csak 33 tartalmazott értékelhető anyagot a 
11,13 m-től a 487,69 m-ig terjedő mélységközben. A  felső, 222,61 m-ig tartó szakaszból tíz 
faj mutatható ki. Az előfordulások gyakorisága alapján ez a szakasz három részre tagolódik. 
222,61 és 170,00 m között a leggazdagabb a fauna mind fajszámra (itt mind a tíz faj képviselve



van), mind a leletek számára vonatkozóan. Igen szegényes a fauna 170—70 m között, majd 
70 m-től a felszín felé ismét valamivel gazdagabb. A pleisztocén rétegsor hármas tagolására ez 
kielégítő támogatást nem nyújt, mert — a gazdagságától eltekintve — a fauna jellege az alsó, 
középső és felső részben azonos; „idősebb” és „fiatalabb” jellegű fajok nem állíthatók szembe a 
három tagozatban.

Mélyebbről, 246,3 m és 297,9 m között még hat mintából került ki meghatározható Ost- 
racoda, de csupán két faj, a Candonaparallela G. W. M ü l l e r  és a Cyclocypris huckei T r ie b e l  
került elő mind a hat mintából. Jóllehet ez a két faj is a hazai pleisztocén fauna jellemző alakjai 
közé sorolható, kevés mintában és kis példányszámban való előfordulásuk az illető szintek ko
rának meghatározásához nem elégséges. A 300 és 430 m közötti rétegsorban az Ostracodák hi
ánya a felső-pannóniai felső részét feltételezi. Ez a hiány eléggé megszokott a felső-pannóniai 
tetőrészében is.

A  fúrás 11,13 m—500,00 m-ig tartó szakaszából 522 minta palynológiai vizsgálatát és ér
tékelését H u t t e r  E r ik a  végezte el.

A rétegsor a felszíntől 60 m-ig meddő. 60,7—63,5 m között a fenyőpollenek dominálnak, 
majd ismét meddő szakasz következik 137 m-ig. 137,0—158,7 m között a fenyőpollenek domi
nanciája mellett Betula, Alnus, Chenopodiaceae pollenek jelennek meg nagyobb számban. 
159 m-től ismét meddő a rétegsor, majd kevés egyed- és fajszámú szakaszok váltakozása tart 
210,0 m-ig. A 210,23—210,65 m közben ismét Pinus, Alnus, Betula dominancia van. A 210— 
230 m mélységközben kis egyed- és fajszámú minták váltakoznak. 234 m-től a Nymphaeaceae 
domináns, szubdomináns a kis és nagy egyedszámú mintákban egyaránt. 294 m-től a vizsgált 
minták 1—1 pollen, plankton vagy áthalmozott sporomorpha kivételével meddők. 
310—326 m mélységközben 1—1 meddő minta kivételével kevés egyed- és fajszámú minták ta
lálhatók. 326—329 m között a fenyőfélék dominanciája mellett Betula, Alnus szubdominan- 
cia, illetve gazdagabb fajszámú minták jellemzik az összletet. Ezalatt meddő szakasz követke
zik, majd 334 m-től 350 m-ig ismét fenyőfélék uralják a pollenspektrumot Betula, Alnus szub- 
dominanciával. A 354,6—355,0 m-ből származó mintában az Alnus az uralkodó, majd 374 
m-ig ismét meddő rétegeket találunk. A 374—388 m mélységközben úgyszólván csak 
Nymphaeaceae pollenek találhatók, illetve meddő minták vannak. A 388—396 m mély
ségközben fenyő-domináns minták, majd 1—2 sporomorphát tartalmazó vagy meddő minták. 
következnek 423 m-ig. 423—426 m-ben fenyőfélék, 431—435 m-ben pedig Nymphaeaceae 
pollenek, majd 439—462-m-ig ismét a fenyő pollenek dominálnak. 482—497 m-ig Nym
phaeaceae dominancia található.

A minták viszonylag szegény sporomorpha-tartalma csak a gazdagabb minták esetében 
engedi meg ökológiai következtetések levonását.

A részletezettek alapján a rétegsorban a korhatárok kijelölését pusztán palynológiai ala
pon bizonytalannak tartjuk. Ez csak az egyéb vizsgálatokkal, eredményekkel együtt végezhető 
el.

A rétegsorban szinte végig megtalálható mezozóos és harmadidőszaki áthalmozott sporo- 
morphák erőteljes lehordásra utalnak.

HIDRODINAMIKAI VIZSGÁLATOK, VÍZFÖLDTANI EREDMÉNYEK 

Tótkomlós és környékének vízföldtani viszonyai

Az elmúlt 80—90 évben Tótkomlóson és közvetlen környékén eddig több tucat artézi kút 
létesült, és nagy részük még ma is termel. Megfelelő rétegleírás és hidrodinamikai vizsgálatsor 
azonban csak 15—20 kútról áll rendelkezésünkre. Mind a fúrások mélysége, mind vízhozama, 
üzemi és nyugalmi vízszintje eléggé változatos. A  maximális hozamuk 30—40 1/p-től 2000



1/p-ig változik, zömében azonban 250—4 0 0 1/p körüli. Ehhez hasonlóan alakulnak a fajlagos 
vízhozamok is 22—1001/p/m  közötti értékekkel. A nyugalmi vízszintek alakulása már szélső
ségesebb, mint azt a 12 kút alapján várnánk. Már a 300—500 m közötti mélységből is nyerhető 
felszín fölé szökő víz (+3,5, +7,5 m nyugalmi szint). A többi nyugalmi szint értékek nagyjából 
megegyeznek kútjainkéval. A kifolyó vizek hőmérséklete a mélység függvényében változik 
(12—80 °C), a geotermikus gradiens 12—15 méterenként 1 °C. A  vizek összes oldottanyag-tar- 
talma 500—2000 mg/1 között változik, keménysége 2—5 nk°, vastartalmúk 0,2 m—0,3 mg/1, 
de előfordulnak 0,6—0,8 mg/1 értékek is. A kutak többsége metángázos, ezért a fúrások kivite
lezése, a kutak kivizsgálása, kiképzése és üzemeltetése fokozott figyelmet és eljárást kíván.

A feltárt összlet vízföldtani és hidrodinamikai vizsgálata

A  földtani és geofizikai adatok értékelése, a termelő és figyelőkutak kiépítése

Mint az előbbiekben már jeleztük, a kutatás fő célja a vízföldtani viszonyok minél jobb 
megismerése és értelmezése volt. Ezt a végig kitűnő magvétellel mélyült és jól feldolgozott fú
rás lehetővé tette.

Az 500 m mély fúrás rétegsora és a geofizikai szelvények alapján kijelölték azokat a mély
ségközöket, melyek beszűrőzésre és részletes hidrodinamikai kivizsgálására kerültek. E réte
gekre külön-külön kutat telepítettek, egymástól kb. 20—20 m távolságra. Hidrodinamikai ki
vizsgálásuk nem egyszerre, hanem egymás után történt.

A termelő kútsortól kb. 250 m-re, közvetlenül a Száraz-ér (a Maros egykori ága) mellé 
ugyancsak hat hasonló mélységű és beszűrőzési szintű vízmegfigyelő-kutat létesítettek, ahol a 
termeltetés leszívó hatását észlelték folyamatosan.

A kutak által bekapcsolt vízadószintek csak mintegy felét teszik ki a vízadásra alkalmas ré
tegeknek. Minden megfelelő vastagságú és kedvező szemcseösszetételű vízadóréteg beszűrő- 
zésére és részletes hidrodinamikai kivizsgálására természetesen nem kerülhetett sor részben 
időhiány, részben a költségkeret korlátozottsága miatt, de ez vízföldtani szempontból sem volt 
indokolt. A rétegvastagságok és a szemcseösszetétel alapján már a többi réteg vízadóképessége 
is viszonylag jól meghatározható a kivizsgált rétegek után.

A megismert összlet az alsó 20 m-től eltekintve csaknem teljes egészében a hordalékkúp 
anyaga, bár alsó fele, a felső-pannóniai képződmények jóval kevesebb homokréteget tartal
maznak, nagyobb részét ártéri—tavi kőzetliszt- és agyagrétegek építik fel. Az igazi hordalék- 
kúp-összlet (a negyedidőszaki folyóvízi üledéksor) 233 m-ig tart.

Egy-egy vízadóréteg pontos és biztonságos hidrodinamikai kivizsgálása és akár termelő, 
akár megfigyelő kúttá való kiépítése csak külön-külön fúrásban oldható meg a csőrakatok mű
szaki biztonsága és a többi vízadószint teljes kizárása mellett. Ezért minden kút beszűrőzött 
szakasza feletti zárórétegig a csőrakat palástcementezett, a szűrőzött szakaszok alatti záróré
tegbe pedig a homokfogó vakcső nyúlik be, és zárja el a szűrőzött részt az alulról jövő vízbe
áramlástól. A beszűrőzött termelő és figyelő szakaszok között függőleges vízmozgás tehát 
nincs.

A nagyobb vastagságú vízadószintek horizontális kiterjedése is nagyobb, szemcseállomá
nyuk is általában durvább, így vízbőségük és utánpótlódási viszonyaik is kedvezőbbek, mint a 
vékonyabb, kisebb kiterjedésű, csaknem mindig finomabb szemcséjű, hamar kiékelődő víz
adóké. A nagyobb kiterjedésű és vastagabb homokos összletek a fekü és fedő vízzárókon túl 
érintkeznek egymással és a betáplálás területének durva szemcséjű összleteivel. Ezek készletei 
így jóval nagyobbak, hamarabb pótlódnak és tartós termeltetésnél sem csökken jelentősen az 
ide telepített kutak hozama.

A beszűrőzött rétegek szemcseösszetétele víznyerés szempontjából eléggé jó, ami mind a 
maximális, mind a fajlagos vízhozamokban is megnyilvánul; ezek az alföldi átlagnál magasabb
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értékek. A rétegek egy részében azonban 8—20 % a finom homok és a kőzetliszt, ami a vízle
adást kedvezőtlenül befolyásolja (ld. a 2. táblázatot). Elsősorban a teljesen folyóvízi kifejlődé
st! negyedidőszaki üledéksorra jellemző ez; az inkább lakusztris képződésű felső-pannóniai 
homokrétegek már osztályozottabbak, kevesebb finom anyagot tartalmaznak.

Az ilyen osztályozatlan homokösszletek lerakódása viszonylag gyorsan történt a horda
lékkúp-térszínen; a hirtelen lecsökkenő esés (szétterülő folyó) következtében a hordalék nem 
osztályozódott. Ez mind a vastagabb, mind a vékonyabb homokrétegekre jellemző.

A hat kútban összesen beszűrőzött 18 db 3—12 m vastag homokréteg jellemző 
szemcsösszetétele mintegy 120 minta alapján a következő:

1. sz. kút: 422—481 m között beszűrőzve három réteg; durva homok 5—10%, középsze
mű homok 30—60 %, apró szemű homok 40—70 %, finom szemű homok és kőzetliszt-frakció 
együtt 4—10%.

2. sz. kút: 322—400 m-ig három beszűrőzött réteg; durva homok 5%, középszemű ho
mok 30—60%, apró szemű homok 30—60% , finom szemű homok és kőzetliszt 10—30%.

3. sz. kút: 180—218 m-ig három réteg szűrőzve; durva homok 3—6%, középszemű ho
mok 10—30%, apró szemű homok 35—70% , finom homok és kőzetliszt 10—30%.

4. sz. kút: 99—131 m között beszűrőzve három réteg; durva homok 1—5%, közép szem
cséjű 30—50%, apró szemcséjű 30—70%, míg a finom homok és kőzetliszt 5—15% közötti.

5. sz- kút: 41—69 m között két homokréteg szűrőzve; a fúrás csaknem legdurvább összle- 
te; helyenként néhány % apró kavics (1 cm 0 ) , 10—20% durva, 40—60% közép, 30—50% 
apró szemcséjű és néhány % a finom frakció.

6. sz. kút: 17—36 m között beszűrőzve három réteg: helyenként kevés apró kavics, 
5—15% durva homok, 40—50% közép- és 30—60% apró szemű homokból áll, finom szemű 
alkotói 5—15% közöttiek.

a )  N y o m á s v i s z o n y o k

A  két kútcsoport 12 kútjának nyugalmi vízszint-adatai alapján a következő kép rajzolódik 
ki: mindkét helyen a negyedidőszaki összletben felülről lefelé haladva egyre mélyebb nyugalmi 
vízszinteket kapunk. A nyomás tehát a hidrosztatikusnál kisebb mértékben nő. A  felső-pannó
niai összletben a helyzet megfordul, a mélység növekedésével a rétegvizek nyugalmi szintje 
egyre magasabban áll be. Ennek magyarázata az, hogy a negyedidőszaki üledéksor nagyobb ré
sze homokos, mely a felszínnel és a betáplálás területével közvetlenül érintkezik. Nagy kiterje
désű és nagy vastagságú igazi záróréteg nem települ benne, a vizek lefelé áramlanak. A felső- 
pannóniai rétegösszlet viszont nagy vastagságú és nagy kiterjedésű agyagos-kőzetlisztes kifej- 
lődésű rétegekből épül fel. A homokrétegek viszonylag vékonyak, kiterjedésük is korlátozott, a 
rétegnyomás itt jobban érvényesül. Ez az átfordulás kb. 240—250 m mélyben következik be.

b ) H ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y o k

A  geotermikus értékek pontos meghatározásához szükséges talphőmérséklet-mérést 
csak a négy mélyebb termelő kútban végeztek. A többi nyolc kútnál csak a kifolyó víz hőmér
sékletét mérték, ezeknél számítással kellett a talphőmérsékletre és a geotermikus viszonyokra 
következtetni, így kissé vegyes kép adódik. A  felszín közelében 14,6—15,3 m-enként emelke
dik 1 °C-kal a hőmérséklet, lefelé ez 11—13 m, majd 14 m-re nő (ld. a 3. táblázatot). Ezek az ér
tékek az alföldi átlagnál jóval kedvezőbbek a vizek hőhasznosítása szempontjából, kedvezőtle
nebb viszont az ivóvízként való felhasználásnál.
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c)  V í z k é m i a i  v i s z o n y o k

A két kútcsoport hat-hat kútjának vízminősége és változása a mélység felé teljesen meg
egyező. A negyedidőszaki képződmények felső részében (4., 5., 6. sz. kút) a vizek összes ol- 
dottanyag-tartalma 500—650 mg/1 közötti, összes keménysége 4—13 nk°, egyes rétegeinek 
vastartalma (0,3 mg/1), ez a megengedett érték. Baktériumokkal és kólibacilussal fertőzöttek 
(felszíni hatások), így a KÖJÁL vizsgálatai alapján ivóvízként nem használhatók.

Az alsó-pleisztocén rétegek (3. sz. kút) vize 900—970 mg/1 oldottanyag-tartalmú, ke
ménysége 3,8—7,0 nk° között változik, kólibacilussal fertőzött, így ivóvízként jelenleg nem 
használható.

A felső-pannóniai rétegek (1., 2. sz. kutak) vizének összes oldottanyag-tartalma 1200— 
2050 mg/1 között változik, jellege N aH C03-os (95—95 egyenérték %-kal), míg kemény
ségük csak 2—3 nk°, vastartalmúk is nagy (0,5 mg/1). E rétegek vize is fertőzött a kólibacilussal, 
így ivóvízként egyelőre nem használható. A nagy oldottanyag-tartalom a viszonylag nagy hő
mérséklet és a rétegösszlet agyagos jellegének következménye.

Kitermelhető vízmennyiség, utánpótlódási viszonyok

Az egymás közvetlen közelében települő, azonos szemcseösszetételű és -vastagságú, és 
közel hasonló mélységközöket megcsapoló hat-hat termelő- és vízmegfigyelő-kút vízhozam- 
és üzemi vízszintadatai jelentősen eltérnek egymástól, így a vízföldtani viszonyok értékelésé
hez és következtetések levonásához nem egészen egyértelműek.

A hat figyelőkút nagyobb leszívási értékek mellett is kb. 85 %-kal kisebb vízhozamot szol
gáltatott, mint a termelő kutak (ld. a 2. táblázatot). Ennek magyarázata véleményünk szerint a 
következő: a figyelőkutak szűrőcső 0-je kisebb, szitaszövetének mérete is finomabb lehetett 
mint a termelő kutaké, azonkívül a rétegek tisztító kompresszorozása és termeltetése sem tart
hatott addig, mint a termelő kutaknál. Ilyen nagy vízhozam-különbségek a rétegviszonyok 

: (vastagság, szemcseösszetétel) változásával nem magyarázhatók; e területen (de máshol sem 
az Alföldön) ilyen kis távolságon belül a szemcseviszonyok lényegesen nem változnak meg. 
A vízműkutak kiépítésénél éppen ezért a legfontosabb a minél nagyobb átmérő, a megfelelő 
szitaszövet, a réteg kellő letisztítása és a fokozatosan növekvő termeltetés. Az is fontos elv, 
hogy egy kútban lehetőleg csak egy réteg kerüljön beszűrőzésre (esetleg egymáshoz egészen 
közeli 2—3 kisebb réteg), ugyanis több réteg egybekapcsolva nem szolgáltat annyi vizet, mint 
külön-külön. Azonkívül az egymástól nagyobb távolságban elhelyezkedő vízadó rétegek 
szemcseösszetétele, vizeiknek vegyi alkata igen eltérő lehet, így vízadóképességük a legjobb 
szűrőmegválasztás esetén sem használható ki optimálisan.

Feltárt rétegsorban a beszűrőzésre alkalmas (70—80% -ban apró, vagy ennél durvább 
szemcseösszetételű) 4 m-nél vastagabb homokrétegek száma huszonöt, együttes vastagságuk 
145 m. Ezek 10—12 kúttal teljes egészében beköthetők lennének, s a hat kút által szolgáltatott 
vízhozamot (5040 1/p) meg lehetne kétszerezni. Nem tudhatjuk azonban, hogy a hónapokon 
át tartó folyamatos termeltetésnél a vízhozamok és üzemi vízszintek hogyan alakulnának. 
Ezért csak a jelenleg rendelkezésünkre álló adatsorból tudunk hozzávetőleges számítást végez
ni a kút közvetlen környékére és csak nagyon érintőlegesen a hordalékkúp egész területére.

Ha a kutakat a jelenleg ismert paraméterek mellett üzemeltetnénk, akkor egy év alatt 
2,649 000 m3 vizet szolgáltatnának. Kétszer ennyi kút esetén a kutak kisebb hozamokkal 
működhetnének, akkor az egyes rétegek megterhelése nem lenne olyan nagy, az utánpótlódás 
is egyenletesebben menne végbe. Feltételezzük, hogy a fúrás környékén 2 km-es sugarú körben 
a rétegviszonyok változatlanok, így e terület alatt 500 m mélységig 145 m vastag homokréteg 
esetén 1,821 millió m3 homokösszlet települ. Ennek víztartalma 25% hézagtérfogat esetén is



455,2 millió m3, melyből az évi 2,65 millió m3 kitermelés csak 0,6% veszteséget jelent. Ha a 
hordalékkúp kb. 2000 km2-nyi területére ugyanezeket a rétegtani és hidrogeológiai adatokat 
kivetítjük (természetesen vannak ennél gyengébb, de jobb adottságú területrészek is), akkor a 
tervezett regionális vízmű napi 100 000 m3 szükségletével számolva 14 hasonló kútcsoport ele
gendő lenne, és azok együttes évi víztermelése 36,5 millió m3-t tenne ki. Ez a vízkiemelés — ha 
az utánpótlódást nem számítjuk — 13,7 cm vízszint süllyedést eredményezne a hordalékkúp te
rületén. Ez azonban valójában nem következik be, a víz egy része mindenképpen pótlódik. Az 
utánpótlódás elsősorban az országhatáron túl a D—DK felé elterülő magasabb térszínek irá
nyából, a vékonyabb rétegsorú, de jóval durvább szemcseösszetételű, a Marosig és az Erdélyi
középhegységig nyúló, az Alföld belseje felé jelentősen lejtő rétegekből felépített hordalék- 
kúp-összletből, ill. ezen át történik. Ennek felső részébe a Maros bevágódott és így közvetlenül 
a mederből betáplál a durva szemcséjű összletbe. A hegységperemek durva törmeléktakarója is 
sok csapadékot nyel el és vezet tovább a mélyebb helyzetű kavicsos-homokos rétegekbe. A fel
színi laza üledékeken (homok, löszös homok, homokos lösz) át is jelentős mennyiségű csapa
dék szivárog be és táplálja a talajvizet, ez pedig az alatta elhelyezkedő rétegvizeket. Itt záróréteg 
nem települ a laza üledéksorban. A  betáplálás területétől a vízvezető rétegek eléggé jól lejtenek 
a kivastagodó hordalékkúp-összletben a medence belseje felé, ahol a finom szemcséjű üledé
kek vastagsága egyre nő. A kifinomodó homokrétegek vize a Körös-medence és a Tisza-völgy 
irányába szivárog. Ezt számos artézi fúrás vízszintadata és vízhozama egyértelműen igazolja.

GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS EXPLORED BY 
BOREHOLE TÓTKOMLÓS III/P IN SE HUNGARY

by

F. F ranyó

Hungarian Geological Institute 
Budapest, Stefánia út 14. 

H-1143

UDC: 551+556.3(439.175)

K e y - w o r d s  : water exploration, hydrogeology, micromineralogy, sand, clay, geothermal 
gradient, paleontology, palynology, Pannonian, Quaternary, Békés country, Great Hungarian Plain

The 500-m deep borehole Tótkomlós III/P  was drilled with coring for water exploratory 
purposes in 1981. By the borehole we wished to study the stratigraphy of the Ouatemary and la
test Pliocene alluvial fan of the NW part of the river Maros flowing in from Transylvania, with a 
simultaneous search for aquiferous sands and gravels storing drinking water. In oder to attain 
these goals, thousands of sedimentological, petrophysical and paleontological examinations 
were done on drill cores for determining as precisely as possible the stratigraphy and the hydro- 
geological potentials of the concerned beds. Formerly two boreholes of similar depth were 
drilled in the E part of the alluvial fan (at Pusztaottlaka and Kevermes) that provided an excel
lent geological and hydrogeological overlook on the region.

Before drilling, a geophysical monitoring of the water-storing layers of the alluvian fan 
area about 2000 km2 large was carried out by applying different methods. The far-sighting pur



pose of the investigations has been given by the need for setting up a system of waterworks with 
15—20, regionally properly distributed groups of wells tapping 5—6 aquiferous layers at each 
site, and producing altogether a quantity of 100 000—120 000 m3 per day of good-quality 
drinking water.

The age division of the drilled layers were performed on the basis of lithostratigraphical 
and paleontological data. The latest Pliocene (Late Pannonian) sediments of a shallow marine 
to lacustrine deposition are well-distinguishable from Quaternary fluvial detrial cone complex.

To obtain more accurate information about the hydrogeological conditions, immediately 
beside the borehole 4 shallower water wells were deepened into the best water-yielding beds, 
on the basis of the grain-size composition. The water-yielding capacity of the individual 
wells/beds was separately tested without operating the other wells (Table 2). At a distance of 
250 m from the six producing wells six check-wells of similar depht were drilled into the same 
layers. Their function is to give information on the water table lowering/rise influenced by wa
ter production through observing the static level fluctuation, enabling us thereby to get ac
quainted with the water-yielding capacity and the rate of recharge of the aquiferous beds (Table 
2 and 3). In the course of the water production lasting for weeks on 3—3 occasions water sam
ples were taken from the wells for checking the chemical composition and its possible changes.


