
KÉT ALFÖLDI ARTÉZI KÚT FAUNÁJA.

írta: SÜMEGHY JÓZSEF dr.*

Az alább ismertetend faunák közül az egyik a kunszentmiklósi

vasútállomás, a másik pedig a szegedi Tisza Lajos-körút artézi kütjából

került el. A kunszentmiklósi faunát 70 50—89'20, a szegedit 929—943 m
mélységben lev rétegekbl gyjtötték. Az els pannoniai, a második

pedig levantei-korúnak bizonyult.

Az egymástól korban is elüt két faunát fleg azért tárgyalom együtt,

hogy segítségükkel is reámutathassak arra a nagy hézagosságra, amely

az Alföld mély altalaja ismerete körül még elttünk áll.

1 .

A kunszentmiklósi faunát a „Kunszentmiklós—Tass“ vasúti állomás

1914-ben létesített artézi kútjából gyjtötték. A mélyfúrás maga a vasúti

állomás baloldalán, 96'29 m t. sz. f. magasságú ponton készült. A fúró-

lyuk, a terepszinttl számítva, 156’50 m mélység s a belle kifolyó víz

hfoka, a kút elkészítése után, 20'’ C volt, 1928 augusztus hó 26-án

pedig 191 ® C.

Ez a mélyfúrás a következ rétegeket tárta föl

:

1., 0-00— 0-60 m mélységben termtalaj;

2., 0-60— 1-70
yy

sárga homokos, löszös agyag;

3., 1-70— 2-85
yy

rozsdafoltos, sárgásszürke, kissé

homokos agyag;

4., 2-85- 4-90
yy

sárgásszürke, összeálló agyagos hóm.;

5., 4-90— 8-00
yy

szürke folyó homok;

6., 8-00— 11-10
yy kékesszürke, durva homok, kevés

kvarckaviccsal;

7., 11-10— 17-30
jy yy

durva kavics (ököl nagyságig), kevés

homokkal;

8., 17-30- 19-40
yy yy

kékesszürke homokos agyag;

9., 19 40— 22-60
yy yy

sárgásszürke kemény márga;

10., 22-60— 27-00
yy yy

rozsdavörös, kissé homokos agyag;

11., 27-00— 28-10
yy yy

szennyes sárgásfehér mészk;

12., 28-10— 33-54
yy yy

ersen meszes, vörös márga;

13., 33-54—

* Eladta

szakülésén.

41-50 „

a Magyarhoni Földtani

vörhenyessárga, agyagos homok;
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14.,

15.,

16.,

17..

18..

19.,

20.,

21 .,

22 .,

23.,

41-50-

50-20-

53-80-

70-50-

89-20-

96-25-

109 80-

112 30-

13600-

145-50-

- 50-20 in

- 53-80 „

- 70-50 „

- 89 20 „

- 96-25 „

109-80 „

112-30 „

136 00 „

145-50 „

155-50 „

24., 155-50—156-50

mélységben sárga agyag;

„ sárgásszürke, összeálló agyagos hóm.

;

„ sárga agyag;

„ összeálló, szürke agyagos homok;

„ apró kavicsos, finom szürke homok;

„ rozsdafoltos szürke agyag;

„ összeálló, szürke agyagos homok;

„ szürke, kissé agyagos, finom homok;

„ szürke homok;

„ sötétszürke, összeálló homok, agya-

gos erekkel;

„ sötétszürke, összeálló homok, alsó

részében agyagos.

smaradványokat csak három rétegben találtam. A 8-00— 11-10 m
mélységben lev kékesszürke, kavicsos homok

Helix sp. ind;

Claiisilia sp. ind;

Melanopsis sp.? közelebbrl meg nem határozható, diluviális-korú-

nak látszó fajok héjtöredékeit tartalmazza.

A 70-50—89-20 m mélységben föltárt, szürke agyagos homokréteg-

böl pedig a következ fajokat gyjtötték:

Limnocardiuni decoruni Fuchs;

Limnocardium cf. Mayeri Horn;

Linmocardium sp. ind;

Limnocardium sp. ind;

Hydrobia syrmica Neum;
Limnaeus (Acéllá) aciiariiis Neum;
Planorbis (Corefus) corneiis L.;

Planorbis sp. ind;

Bithynia tentaculata Müll; (operculumok.)

Staja obfusecarinata Fuchs sp.

A 89-20—96"25 m mélységben átfúrt, aprókavicsos, finom szürke

homokból:

Limnocardium sp-ek;

Planorbis sp. ind;

Helix sp. ind. héjdarabjai kerültek csak el. Azonban az innen

gyjtött Limnocardium-ok héjdarabjai díszitéséböl ítélve valószín, hogy

ebben a rétegben is a 70-50—89"20 m mélységben szerepl Lininocar-

dium-okka\ van dolgunk.

A kunszentmiklósi artézi kút faunája fels pannoniai-korú s meg-
egyezik a hajdúszoboszlói, a nagyhortobágyi, a vérvölgyi, a nádudvari,

a nagykrösi és a kalocsai Congeria balaionica — Congerica Ariangu-

4*
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laris-os szintre jellemz alföldi faunával. i Az alföldi pannon faunában

most jelenik meg elször a Hydrobia syrmica Neum; a Limnaeus (Acéllá)

aciiarius Neum. és a Staja obtusecarinata Fuchs sp.

A Hydrobia syrmica Neum., a szlavóniai alsó paludinás rétegek-

ben^ a Balaton környékén pedig a Congeria spinicrista — Prosodacna

Vutskitsi jellemezte fáciesben fordul el.^ A Limnaeus (Acéllá) acuarius-t

Neumayr a Gradiska környéki „Congeria“'S rétegekbl írta le,'^ a Staja

obtusecarinata Fuchs sp. pedig a tihanyi fels pannoniai alemelet gya-

koribb faja.°

A kunszentmiklósi fels pannoniai-korú fauna inkább korhatározás

szempontjából eshetik fontosabb elbírálás alá; faunisztikai szempontból

már kevésbé, mert fajokban is de megtartásban is szegényesnek mond-
ható. A fauna szegényes társaságában a Limnocardium-ok a leggyakoriab-

bak s ez a jelenség is mind jobban kezdi kidomborítani az Alföldnek,

csak fleg legújabban elkerül, fels pannoniai-korú faunája jellegét.

Amíg ugyanis a dunántúli, a felosztás szempontjából általában mintának

vett, fels pannoniai-korú képzdményeket a Congeria-k, mint legjelleg-

zetesebb fajok alapjai osztályozták, addig — úgy látszik — az alföldi,

hasonló korú üledékek faunájátj a Limnocardium-ok jellemzik. Ez a

körülmény — természetszerleg — azt is mutathatja, hogy az alföldi

fels pannoniai-korú üledékek más fáciest jelölnek, mint a dunántúli, azonos

korú képzdmények, illetve az alföldnek, mint különálló medencerésznek

önállósága már a fels pannonban ersebben kidomborodott.

II.

A szegedi Tisza Lajos-körút artézi kútját 1927-ben fúrták meg. A
fúrás helye 82'47 m t. sz. f. magasságban van s a kút 959 m mély. A
mélyfúrás 85, egymástól jól szétkülöníthetö rétege anyagának össze-

gyjtésére Miháltz István dr. ügyelt föl állandóan s így neki köszön-

het, hogy a vízöblítéses rendszer és igen gyors fúrás mellett is az

átfúrt rétegekrl megbízható adatokkal rendelkezünk. De elssorban is

MiHÁLTZ-nak köszönhet az az alább fölsorolandó, igen fontos fauna is,

aminek földolgozását legnagyobb részt már el is végezte s amibl magam
csak néhány, irodalmilag nehezebben hozzáférhet fajt határoztam meg.

Sajnos, csak a 929—943 m mélységben átfúrt, kavicsos homok-

rétegbl került el fauna s ennek tagjai a következk:

1 SüMEOHY j.: Pannoniai-korú fauna az Alföldrl. — Földtani Közlöny. LVII.

kötet, 41—53. oldal, Budapest 1927.

2 Neumayr Paul ; Die Congerien- und Paludinenschicliten Slavoniens und dérén

Faunén. — K. k. geol. R. A. Bd. Vll. H. No. 3. p. K. Tab. IX. Fig. 11. Wien 1875.
3 Lörenthey J.: Adatok a balatonmelléki pannoniai-korú rétegek faunájához stb.

A Balaton tudományos tanúim, eredményei. I. kötet, 1. rész, függelék; 10. kötet. 122.

oldal, 1. tábla, 20. ábra. Budapest 1911.
* Neumayr Paul: i. h. 80. old.

j Löventhey J.: i. h. 138. old.
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Pisidinni cf. nigosiim Neum;
Unió sp ind.;

Neritina (Theodoxiis) transversalis Ziegler;

Valvata (Cincinna) piscinalis Müll;

Valvata cf. Peneckei Brus;

Valvata connecteus Brus;

Vivipara sp. ind. (convex);

Vivipara sp. ind. (concav);

Bithynia teniaculata Müll;

Prososthenia sepulcralis Partsch. sp;

Prososthenia sp. ind;

Pseudo-Micronielania Halavátsi n. g; n. sp;

Melanopsis decollata Stol;

Melanopsis hastata Neum;
Melanopsis cf. croatica Brus;

Melanopsis sp. ind;

Boscovicia sp. ind;

Lithoglyphas an n. sp;

Limnaea (Acéllá) acuarUis Neum;
Linmaea (Linmophys) sp. ind;

Planorbis (Coretus) corneus L.;

Planorbis sp. ind;

Planorbis cf. (Tropidiscus) marginatus Müll;

Xerophila sp. ind.

A szegedi százon felüli artézi kút közül csak tizennégybl került

el meghatározásra alkalmas fauna. A szóbanforgó artézi kút helyén idö-

^ közben megsznt s 1877-ben létesített, 253 m mély, valamint a Mars-

téri s a MÁV rókusi vasúti állomása artézi kútjainak faunáját Halaváts

irta le.** A többi, eddig még nem publikált 1 1 szegedi artézi kút faunáját,

néhány évvel ezeltt ismertettem a Földtani Társulat egyik szakülésén.

Ez általában 250 m mély artézi kutak faunája is 150 m mélységig

diluviális- korúnak, 150 m mélységen alul pedig fels levantei-korúnak

bizonyult, utóbbi a Vivipara I^öckhi-szxnire jellemz fajokkal.

A Tisza Lajos-körút 959 m mély artézi kútja, 929—943 m mély-

ség rétegébl összegyjtött fauna azonban már nem sorozható be a

Vivipara Böckhi-s,zmVoe. Ebbl a faunából ugyanis már teljesen hiányzik

maga a Vivipara Böckhi Halaváts is, meg az alföldi fels levantei alerneletre

oly jellemz, vastaghéjú Unio-V. s helyettük inkább a horvát-szlavon-

6 Halaváts Gy.: A szegedi két artézi kút. A ni. kir. Földtani Intézet Évkönyve.

IX. kötet, 5. füzet. Budapest 1891 és:

— Az alföld Duna-Tisza közötti részének földtani viszonyai. A m. kir. Föld-

tani Intézet Évkönyve. XI. kötet, Budapest 1895.



54 SÜMEGHY JÓZSEF DR.

országi levantei rétegekbl ismeretes fajok jutnak túlsúlyba. A Valvata-k,

a Prososthenia-k és a Melanopsis-ok adják meg faunánk jellegét s velük

egy, eddig az Alföld fiatalabb üledékeibl csak szórványosan jelentkez,^

idsebb levantei-korú faunát ismertünk meg.

Pontosabb szintet azonban még összfaunánk alapján sem lehet

megállapítani. Mert ez a fauna fleg olyan fajokból áll, amelyek szlavóniai,

levantei-korú rétegeknek úgy a középs, mint az alsó paludinás szint-

jeiben megtalálhatók s függleges elterjedésük ép olyan nagy, mint a nagy-

becskereki, HALAvÁTS-tól ismertetett, középs levantei alemelet faunájáé.®

Míg ugyanis a Melanopsis croatica Brus; a Prososthenia Sepulcralis

Partsch; a Valvata Peneckei Brus; a Valvata (Cincinna) piscinalis Müll;

a Valvata connecteus Brus; a Bithynia tentaculata Müll; a Melanopsis

decollata Stol; a Limnaea (Acéllá) acuarius Neum. fleg az alsó

paludinás rétegekre jellemz, st közülük több a fels pannóniai

alemeletböl is ismeretes, addig a Pisidium rugósam Neum; a Neritina

(Theodoxus) transversalis Ziegl; a Melanopsis hastata Neum; a Melanopsis

croatica Brus. a középs paludinás szintre jellemz. Miután összfaunánk
alapján sem lehet pontosan megállapítani, hogy melyik ismert

levantei szintnek felel az meg s miután olyan szintjelz fajunk

sincsen, amelyik nagyobb faj számmal volna képviselve, ezen

szegedi faunáról csak azt állapíthatjuk meg, hogy idsebb
levante i-kort jelez.

Miután a szegedi Tisza Lajos-körút új artézi kútjából csak a 929

—

949 m mélység rétegekbl került el fauna, a segítségével megismert

idsebb levantei-korú rétegek határát se fölfelé, se lefelé való értelemben

megállapítani nem lehetett. A szegedi vízmütelep 8. számú artézi kútja

397 méteres homokrétege jelenti itt, eddigi ismereteink szerint, a fels levantei

alemelet alsó határát. Hogy meddig terjed még lefelé ez az alsó határ,

kövületek híján megállapítani nem lehet, csak feltehet — miután

Szegeden még a 397 méter mélységben is csak a fels levantei alemelet

Vivipara Böckhi-szmixe. utaló smaradványokat gyüjthetjük —
,

hogy

250—300 méter vastagságot Szeged altalajában is elér.

Ilyen értelemben Szeged altalajában a diluviumot 150, a fels

levantei alemeletet 250—300, az idsebb levantei alemelet üledéksorát

legalább is 600—700 méter vastagságúnak becsülhetjük. Ez az 1000

—

1100 méter vastagságú, diluviális-levantei korú rétegkomplexum az

Alföld közepetáján talán nem is lenne olyan meglep, ha már nem

ismernénk ugyancsak az Alföld közepérl, aránylag kis mélységekbl,

a fels pannóniai-korú rétegeket. A nagykrösi 238, a kalocsai 206, a

Halaváts Gy.: A nagybecskereki fúrólyuk. A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve.

XXll. kötet, 2. füzet. Budapest 1914. 201. old.

« Halaváts üy; A 7. sz. a i. h. 179., 180., 201. old.



KÉT ARTÉZI KÚT FAUNÁJA 55

vérvölgyi 181 és a hájdúszoboszlói 151 m mélységben jelentkez pannóniai-

korú rétegekre gondolhatunk elssorban.

A kunszentmiklósi, 70 m mélységben jelentkez pannoniai-korú

rétegek kis mélységben való elbukkanását azonban már könnyebben

megmagyarázhatjuk, mert ezek nem lehetnek mások, mint egyenes foly-

tatásai, a medence belseje felé lejtve, azon agyagos, homokos, Limno-

cardiiirn Penslii-i tartalmazó, kelet-délkeleti irányban 5*’- kai dl pannoniai-

korú rétegeknek, amelyek a fejérmegyei sikságon, a soroksári úton,

Pestszentlörincen, avagy a Csepelszigeten a felszínére érnek ki.

Eszerint a Duna-Tisza köze budapest— kunszentmiklósi részében

csakugyan olyanformán lejthetnek enyhén lefelé a medencetöltelékek,

amint azt eddig is képzelték.


