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A Békési-medence pannóniai s. 1. 
iiledékösszletének rétegtani viszonyai

K . J U H Á S Z  G Y Ö R G Y I 1, M O L E N  A A R  C. M \  B É R O Z I  I S T V Á N 1, 
R É V É S Z  I S T V Á N 1, K O V Á C S  A N D R

A  Békési-medence komplex feldolgozásában jelentős szerepet kap az a törekvés, amely meg
próbálja korrelálni a szedimentológiai, litosztratigráfiai és szeizmosztratigráfiai feldolgozásokból nyert 
információkat. Jelen munka mindezek segítségével megpróbálja fölvázolni azt a sztratigráfiai keretet, 
amely megvilágítja a pannóniai s. 1. üledékösszlet főbb jellegzetességeit, törvényszerűségeit a kutatási 
területen, különös tekintettel a szénhidrogén-kutatásban fontos csapdázódási lehetőségekre, a homokkő 
fáciesek eloszlására, kiterjedésére.

В комплексной обработке данных по Бекешскому бассейну важную роль играет стрем
ление найти корреляцию информаций седиментологического, литостратиграфического 
и сейсмостратиграфического анализа. С помощью этой информации настоящая работа 
представляет ту стратиграфическую основу, которая осветит лгавные характерные 
особенности паннонской осадочной толщи, закономерности разведочной территории, 
обращая особое внимание на важные в разведке углеводородов возможности образования 
ловушек и условия распределения и размещения песчаниковых фаций.

The investigation which tries to correlate the lithostratigraphic, seismic stratigraphic and sedi 
mentological informations, plays an important role in the complex analysis of the Békés basin. This 
paper describes the stratigraphic framework of the basin, which sketches out the main characteristic 
features and regularities of the Pannonian s. 1. sedimentary sequence, with special regard to the sandstone 
facies distribution and entrapment perspectivities within the hydrocarbon exploratin.

Bevezetés
A Békési-medence, amely a Pannon-medence DK-i részén helyezkedik el, 

egy óharmadidőszaki süllyedék, amelyet több mint 6500 m vastag neogén 
törmelékes üledéksor tölt ki. (1. ábra) Ez az összlet a medenceperemeken körben 
szerkezeti típusú szénhidrogéncsapdákat tartalmaz. A DK-alföldi pannon 
sorozat általános rétegtani és szeizmikus jellemzőit tárgyalja számos korábban 
megjelent tanulmány Jámbor et ál. (1987), Pogácsás — Révész (1987), Pogácsás 
(1987). Jelen munka a Békési-medence kőzeteinek rétegtani, ősföldrajzi kere
teivel, a homokkőfáciesek térbeli eloszlásával foglalkozik, szeizmikus és 
földtani szelvények korrelálásának segítségével.

A pannon sorozat üledékképződési környezetei a mélymedencebelitől 
a medencelejtőn keresztül a sekélytavi és deltasíkság környezetekig változnak, 
az üledéksort alluviális síkságüledékek zárják. Az üledéksor lényegében egy 
üledékképződési ciklust képvisel. E hatalmas üledéktömeg lerakódásában 
döntő szerepet azok a delta-rendszerek játszottak, amelyek ÉNy-i és ÉK-i 
irányból gyors progradációval érték el a medence területét. Ennek következtében 
a különböző fáciesek nagymértékben diakrónok. A gyors felhalmozódás és a tavi 
leülepedési környezet miatt azok a korábbi próbálkozások, amelyek meg
kísérelték a vastag üledékes összlet biosztratigráfiai zónákra való tagolását, 
sikertelennek bizonyultak. A rendelkezésre álló nagy mennyiségű sok csatornás
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1. ábra. A Békési-medence pannoniai s. 1. összletének vastagságtérképe. (Az értékek km-ben). 
A szaggatott vonalak a közölt szelvények nyomvonalait jelzik

Puc. 7. Карта мощности паннонской толщи в Бекешском бассейне (значения в км). 
Штриховые линии показывают расположение представленных профилей

Fig. 1. Isopach map of the Pannonian s. 1. sedimentary sequence in the Békés basin (values in km) 
Dashed lines are directions of cross sections
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2. ábra. A szeizmikus reflexiók, a leülepedési körülmények és a litosztratigráfiai egységek kapcsola
tának sematikus ábrázolása

Puc. 2. Схематическое изображение связи между сейсмическими отражающими горизон
тами, у с л о в и я м и  осадконакопления и литостратиграфиическими единицами

Fig. 2. Shematic diagram showing the relationship between the lithostratigraphic units and the 
depositional patterns indicated by seismic reflections

CDP szeizmikus adat azonban lehetővé teszi a kutak között a szeizmikus idő
szelvények korrelálását és információkkal szolgál a leülepedési környezetek 
térbeli kiterjedésére vonatkozóan.

A területről 21 darab geológiai szelvény készült, amelyek behálózzák 
az egész Békési-medencét, de fúrásos adatok főleg a medenceperemi zónákról 
álltak rendelkezésre. A szelvényeken elkészült a pannóniai s. 1. sorozat litosztra
tigráfiai tagolása, a különböző leülepedési környezetek azonosítása. Ezenkívül, 
a peremi területeken, ahol a fúrássűrűség ezt lehetővé tette, a különböző gene- 
tikájú homokhőtestek szelvényalakelemzése (elektrofácies elemzése), és korre
lációja ezek térbeli eloszlására, kiterjedésére enged következtetni. (3 — 6. ábra)

A pannon sorozat rétegtani kereteit ábrázoltuk 4 keresztszelvényen, melye
ken a karotázs és geológiai értelmezés adatait összevetettük a szeizmikus szel
vények adataival. (9 — 12. ábra).

A laterális sebességváltozások miatt fontos, hogy a kutak és a szeizmikus 
reflexiók korrelálásához megbízható sebességadatok álljanak rendelkezésünkre. 
Az ábrázolt szelvényeken 12 fúrásban mért sebességadatot használtunk fel, 
így maximum 50 m lehet az idő és mélységvonalak eltérése. Ezek a szelvények 
adják azt a rétegtani keretet, amely az egész medence geológiai felépítésére 
jellemző.

A pannóniai s. 1. összlet üledékképződési viszonyai
A kutatási terület üledékképződési viszonyainak tisztázása a karotázs 

adatok, a geológiai információk, valamint a szeizmikus szelvények komplex 
feldolgozásával történt.

A felhalmozási környezetek, litosztratigráfiai egységek jól megfeleltethetők 
az egymástól jellegükben különböző szeizmikus reflexiós egységekkel. Ezért 
a szeizmikus jellegek tárgyalásával kezdjük jelen tanulmányunkat.
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LEÜLEPEDÉS! EGYSÉGEK,DELTA SÍK
Geo 89/5-3

3. ábra. A deltasíkság leülepedési egységeinek jellegzetes karotázsszelvény alakjai (SP és ellenállás
görbék)

Puc. 3. Характерные для отложений равнины дельты формы каротажных кривых (ПС
и сопротивления)

Fig. 3. Typical well log shapes in the delta plain (SP and resist.)
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TO R K O LA T I Z Ä T O ^ Y S O R  + T U R B ID IT
Geo 89/5-4

4. ábra. Torkolati zátony és turbidit üledékritmusok a delta front-delta lejtő környezetében (SP
és ellenálás görbék)

Puc. 4. Ритмы осадконакопления отмелей устья дельты и турбидитов в условиях фронта 
и склона дельты (кривые ПС и сопротивления)

Fig. 4. Mouth bar and turbidite deposits in the delta front and delta slope environments (SP and
resistivity)
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A szeizmikus szelvények reflexiói majdnem mindig időfelületet jelentenek. 
A Békési-medencében a reflexiók három vertikálisan elkülönülő csoportra 
oszthatók, melyek a — megfelelő magyar terminológia híján — “topset”, 
“foreset” és “bottomset” rétegek. (2. ábra).

A három fő reflexiós csoport mindegyike olyan jellegzetességeket tartalmaz, 
melyek a geológiai adatokkal való korreláció alapján litológiához vagy leüle- 
pedési környezethez köthetők.

“Topset” reflexiók (sekélytavi, deltasíkság, alluviális síkságüledékek).
A “topset” reflexiók 1000 — 2000 m (1000 — 1900 ms beérkezési idő) vastag 

szelvényének alsó 300 — 450 m-e (200 — 300 ms) általában közepesen nagy 
amplitúdójú, és közepesen folytonos reflexiókból áll. A karotázs szelvényeken 
ez az ősziét homokkő és agyagmárga sűrű változásából áll, melyben az egyes 
homokkő testek 10 — 50 m vastagok. A rétegsorban a homokkő üledékek dominál
nak. Az összlet deltasíkság, deltafront, illetve sekélytavi fáciesű, amely torkolati 
zátonyokat, medencekitöltést, illetve elosztó csatorna homokkő üledékritmusokat 
tartalmaz. (3 — 4. ábra)

E sorozat fölötti reflexiók folytonosabbak, közepes és változó amplitúdójúak, 
sok közülük buckás-hullámos megjelenésű. A karotázs szelvények alapján 
a rétegsor igen sűrűn rétegzett, vékonypados, a vastagabb homokkő-betelepü
lések száma és vastagsága erősen lecsökken, maximum 5 —10 m lehet. Ez az 
összlet delta háttér vagy alluviális síkság üledékeket tartalmaz. Szárazföldi 
mocsári üledékek jelenléte is valószínű.

A “topset” reflexiók az ún. felső-pannóniai üledékeket reprezentálják, 
melyek fölfelé haladva a következő formációkra tagolhatok: Törteli, Zagyva! 
és Nagyalföldi Formáció. Ezen formációk szeizmikus elkülönítése gyakorlatilag 
megoldhatatlan. Miként a 9 — 12. ábrán láthatók, ezen egységek kapcsolata 
nem mutat szükségképpen progradáló fáciesre utaló jegyeket.

A topset reflexiók a Szalay — Szentgyörgyi-féle (1979) Pa2 litogenetikai 
egységeket képviselik.

“Clinoform” (deltalejtő) reflexiók
A clinoform vagy deltalejtő reflexió csomagok a 300 — 600 ms (500 — 900 m 

vastag) beérkezési időintervallumot fedik le. A vékonyabb intervallumok 
az aljzat kiemelkedésein jelennek meg, vastagságuk tehát az aljzatmorfólógiához 
kapcsolódik. Ezek a reflexiók közepes, illetve alacsony amplitúdó júak, a foly
tonostól a kaotikusig változhatnak. A felhalmozódási iránnyal közel párhuzamos 
szelvényeken határozott dőléssel jelentkeznek a clinoformok. A felhalmozódásra 
merőleges szelvényeken a reflexiók közel párhuzamosak a fedő “topset” és a feküs 
“bottomset” rétegekkel. Jellegük szerint nem folytonos, hullámos-buckás 
reflexiók. A “clinoform” rétegek meredeksége föntről lefelé csökken, és fokozato- 
tosan simulnak az alattuk levő bottomset reflexiókba.

Karotázs szelvények alapján az összlet élesen elkülönül a fölötte levő kép
ződményektől. A felső határ (L’marker) mélységének szintvonalas térképe 
látható a 7. ábrán. A medence nagy részén az agyagos kifejlődés dominál a réte
gekben, amelyekbe csak ritkán települnek vékonyabb-vastagabb, általában 
turbidit genetikájú homokkő testek. Néhány területen azonban, mint például 
Szarvas, ill. Pusztaföldvár, vagyis főleg az alaphegységi kiemelkedések fölött, 
ezen deltalej tő-képződmények is erősen homokos kifejlődésűek, vízalatti meder 
(Szarvas), ill. turbidit homokkő üledékritmusok (5. ábra). Ez utóbbiak főleg 
az összlet alsó részén jelennek meg.
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TURBBDITTESTEK, DELTA LEJTŐ
Seo 8 9 /5 - 5

5. ábra, Turbidittestek a deltalejtő lábánál 
Рис. 5. Турбидитные тела у подножья склона дельты 

Fig. 5. Turbidites at the bottom of the slope
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A “clinoform” rétegek tehát a deltalejtő túlnyomóan agyagos képződ
ményeit foglalják magukba. A meredek lejtőkön a homokkő üledékek mobili
zálódtak, és a lejtő alján halmozódtak fel. A kaotikus vagy szakadozott reflexiók 
a lecsúszott üledékekkel azonosíthatók.

A “clinoform” egység tehát az Algyői Formáció képződményeit foglalja 
magába, amely a Pannóniái s. str. felső részén helyezkedik el. Ez az egység 
megfelel a Szalay — Szentgyörgyi-féle (1979) litogenetikai osztályozás Pa2x 
egységének.

Sok helyen a reflexiók hirtelen változást mutatnak a felső “topset” rétegek
től az alatta levő “foreset” rétegekig. Ez a típusú bélyeg az ún. ferde (oblique) 
progradációs konfiguráció és a delta gyors kiépülését reprezentálja. (Mitchum 
and others, 1977. p. 128). A Békési-medencében mindkét konfiguráció jellemző.

7. ábra. Az Algyői Formáció tetőtérképe (L’ marker)
Рис . 7. Карта кровли Алдёйской Формации (маркер Г) 

Fig. 7. Contour map of the L’ marker, top of Algyő Formation
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A selfperem jelentősége

A “topset”-ből a “clinoform” reflexiókba való átmenet helye az ún. self
perem. Ez a hatás azért jelentős, mert a selfperem vízmélységfüggő, ezenkívül 
nagy valószínűséggel függ a víztest hullámzási és áramlási energiájától. A bel- 
tóban levő korlátozott széljárástól és egyéb áramlások hiányából következően, 
a Pannon tenger self pereme nem lehetett nagyobb 35 m-nél. A selfperem a 
sekélytavi és felszíni körülmények között képződött üledékeket (Törteli For
máció) választja el a vízalatti partközeli és mélyebb medencebeli lerakódásoktól 
(Algyői Formáció).

A selfperem fölötti homokkőtestek leülepedése folyókban vagy egyéb 
medrekben a vonszoló áramlások hatására, ill. sekély tavi környezetben torkolati 
zátonyként és lepelhomokkőként történt.

A clinoform alatti homokok csúszás, suvadás, rogyás, ill. turbiditáramlások 
formájában ülepedtek le. így a selfperem alatti és fölötti homokkőtestek geo
metriája igen eltérő lehet.

Puc. 8. Карта мощности Аллёйскои Формации 
Fig. S. Isopach map of Algyő Formation
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A szeizmikus szelvényeken kijelölt selfperem a Törteli Formáció aljával 
(ill. Algyői Formáció tetejével, azaz L’markerrel) azonosítható a vizsgált fúrások
ban, ill. kevéssel az alatt helyezkedik el (az L’marker térképe látható a 7. ábrán). 
Az eltérés azzal magyarázható, hogy az átmenet a két környezet között fokozatos, 
a karotázs görbéken nem jelölhető ki egyértelműen pontos határ, de előfordulhat, 
hogy a karotázs görbék minősége, ill. a selfperem fölötti self-agyagnak a nor
málisnál vastagabb kifejlődése okozza az eltérést.

A mélyzónák irányában a clinoformrétegek vastagodása (8. ábra), ill. 
a selfperem „emelkedése” figyelhető meg, ezt sztratigráfiai emelkedésnek 
nevezzük. Ez valójában nagyobb vízmélységet és aljzatsüllyedést jelent. A 
hirtelen éles emelkedések kisebb transzgressziót jelezhetnek. Ezek a változások 
megfigyelhetők a formációhatárok tekintetében is, megerősítve ezzel azok 
diakrón jellegét. (9 — 12. ábra)

A tengerektől eltérően a tó szintje egy telítési ponttal kontrollált (hacsak 
nem teljesen zárt), amit befolyásol az erózió, a helyi tektonikai események, 
vulkáni tevékenység vagy akár az üledékzátonyok kialakulása is. További 
tényezőkként említhetők a tektonikus, ill. klimatikus változások a vízgyűjtőben, 
vagy a nagy tömegű törmelékes beáramlás a medencékbe. A vízszint tehát sok, 
egymástól függő vagy független tényező függvényeként alakul ki, és az idővel 
változik.

V ízmélységméréselc
A clinoform reflexió felső része általában a legmeredekebb. Néhány mérés 

azt mutatja, hogy a legnagyobb dőlés ma 3 — 4,5° körül van. A kompakciót 
is figyelembe véve azonban az eredeti dőlés ennél egy vagy több fokkal nagyobb 
lehetett.

A “clinoform” rétegek szintkülönbsége azt a vízmélységet indikálja, amely
ben a delta progradált. Méréseket végezve a szeizmikus szelvényeken, a leg
vastagabb clinoformréteg 475 m volt. Bekalkulálva a kompakciót és a selfperem 
fölötti vízmélységet, megállapítható, hogy a vízmélység valószínűleg meg
haladta az 500 m-t, a mélyebb zónákban 600 m-t is elérhette.

A medence mélyebb zónáiban elhelyezkedő turbiditek és bazális márga 
leülepedésének idején a vízmélység ennél jóval nagyobb lehetett, de ennek 
meghatározása nem áll módunkban. Ezen rétegek “clinoformjainak” helye 
a Békési-medencén kívül, attól északra található.

A deltalejtő fáciesű Algyői Formáció (amely nagyjából megegyezik a 
“clinoform” rétegekkel) vastagságtérképe látható a 8. ábrán, amely így a delta 
progradáció időszakában jellemző mindenkori vízmélység térbeli eloszlására 
utal.

Bottomset reflexiók (mélymedence fácies, turbiditek)
A “bottomset” reflexiók a karotázsszelvények és a geológiai értelmezés 

alapján a mélymedencebeli turbidit képződményeknek feleltethetők meg. Ezen 
összlet vastagsága a fúrások adatai szerint 0-1200 m között váltakozik. A szer
kezeti magaslatok irányában elvékonyodik, ill. kiékelődik. Legvastagabb a mély
zónákban, ahol azonban fúrással még nem tárták fel. Ebben a tartományban 
a reflexiók párhuzamosak, amplitúdójuk a kicsitől a nagyig változhat, és bár 
az amlitúdó változik, több kilométer távolságon nyomon követhetők.

A sorozat legalsó része rendszerint egy vagy két nagy amplitúdójú reflexióból 
áll, amelyet általában agyagmárga, márga épít fel. Ez azonosítható a Nagykörűi
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10. ábra. A lito- és szeizmosztratigráfiai, valamint a fáciesviszonyok alakulása a Békési-medence
különböző területein

Puc. 10. Лито-, сейсмостратиграфические и фациальные условия в различных чостях
Бекешского бассейна

Fig. 10. Cross sections across the different parts of the Békés basin, showing depositional relations 
of the Pannonian s. 1. sequence (lines in fig. 1), on the basis of time lines (dashed) and diachronus

contact

vagy a Tótkomlósi Formáció mély vízi üledékeivel. Vastagsága 50 — 300 m 
közötti lehet.

Az e fölött települő “bottomset” reflexiók alacsony amplitúdó]* úak az alsó, 
nagyobb amlitúdójúak a felső részen.

A karotázsszelvények alapján ez az összlet egy homokkő és agyagmárga 
váltakozásából álló túrbiditsorozat, amelyben a homokkő részaránya 50 — 70%, 
az egyes homokkőtestek vastagsága pedig 10 — 30 m között váltakozik. E homok
kőpadokat vékony, többnyire finomszemcsés homokkőcsíkok építik fel. (ld. 
Révész — Phillips, jelen kötet).
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A turbiditek proximális és disztális prodelte képződményei a Szolnoki 
Formációba sorolhatók. A formáció vastagsága a kutatás területen eléri a 900 m-t, 
de ezt meg is haladhaja a fúrással fel nem tért részeken. (6 ., 9 — 12. ábra)

A homokkövek a karotázsszelvényeken nagy ellenállásúak, a rétegvizs
gálatok és magvizsgálatok azonban azt igazolják, hogy a porozitás és perme- 
abilitás értékek kicsik, kis mennyiségű vízbeáramlás és gáznyomok jellemzik 
az esetek túlnyomó részében.

12. ábra. A lito- és szeizmosztratigráfiai, valamint a fáciesviszonyok alakulása a Békési-medence
különböző területein

Puc. 12. Лито-, сейсмостратиграфические и фациальные условия в различных частях
Бекешского бассейна

Fig. 12. Cross sections across the different parts of the Békés basin, showing depositional relations 
of the Pannonian s. 1. sequence (lines in fig. 1), on the basis of time lines (dashed) and diachronus

contact
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Bazális agyagmárga, márgaképződmények
A bazális agyagmárga, márga jelentősége a szénhidrogén-képződés szem

pontjából igen nagy, mivel jó olajgeneráló anyag-kőzet. Ez az egység is diakrón, 
és megtalálható az alaphegységi kiemelkedések tetőzónájában is. Azokon 
a területeken, ahol a Szolnoki Formáció kiékelődik és a bazális márga összletre 
közvetlenül a delta lejtő fáciesű üledékek települnek, a karotázsszelvényeken 
elkülönítésük nem megoldható.

A pannon üledékképződés kezdetekor az üledékek karbonáttartalma magas 
volt, az Alföld nagy részén mészmárga, márgaképződés indult meg. (Tótkomlósi 
Mészmárga Formáció) fölfelé haladva a rétegsorban azonban a karbonáttartalom 
fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, az agyagmárga üledékek dominálnak. 
(Nagykörűi Formáció). A medence mélyebb részein a mészmárga, márga kőzetek 
színe fekete, amely sz oxigénszegény cirkuláció mentes euxin környezet követ
kezménye, míg a kiemeltebb területeken, a sekély vízmélységben, oxigén- 
dúsabb környezetben zöldesszürke, világos-sárgászürke a színük.

A miocén szigettenger partközeli területein konglomerátum képződés folyt, 
ami folytatódott a pannon elején is, míg a szigetek víz alá nem kerültek.
A battonyai alaphegységi kiemelkedésen a konglomerátumra települnek a Tót
komlósi Formáció mészmárga üledékei.

A bazális márga képződmények vastagsága 50 — 300 m között változik, 
elterjedésük általános az egész Békési-medencében. (6., 9 — 12. ábra).

Összefoglalás

A homokkőtestek fáciesviszonyai és eloszlásuk
A pannóniai s. 1. rétegsorban a homokkőrétegek, -padok előfordulása 

általános, mégis, legnagyobb gyakorisággal a mélyvízi tudbiditekben, valamint 
a sekélytavi, delta síkság és alluviális síkság felhalmozódási környezetekben 
fordulnak elő. A cikluskezdő bazális márga nem, vagy csak igen vékony csíkokban 
tartalmaz homokkő betelepüléseket. A deltalejtő sorozatban (egy-két peremi 
zóna kivételével) szintén igen kevés, de már jelentősebb vastagságú homok
kőtest található. Ez természetes is, hiszen a deltalejtő mobilizálta a leülepedő, 
még konszolidálatlan kőzeteket, amelyek a medence legmélyebb részeibe csúszás, 
suvadás, gravitációs, ill. turbiditáramlások útján jutottak el.

A medencében két fő felhalmozódási irány jellemző.
Az ÉNy-ról érkező és DK irányban progradáló deltarendszer nyomán 

erősen homokos üledéktömeg áramlott a medencebelsőkbe. Az a deltarendszer, 
amely ÉK-i irányból érte el a Pannon-medencét, jóval finomabb szemcsés, 
pelites üledékanyaggal töltötte föl az útjába eső területeket. Ennek hatosa 
érvényesül a békési-medence ÉK-i zónáiban (Szeghalom) ahol a Szolnoki 
Formáció homokkő testjei összefogazódnak az ÉK-ről érkező deltarendszer 
pelites prodelta képződményeivel. Ezen a területen az Algyői Formáció üledék- 
összlete tartalmazza mind a deltalejtő, a prodelta és a bazális márga képződ
ményeket, mivel ezek kőzettanilag és karotázsszelvények segítségével nem 
különíthetők el egymástól.

A Szolnoki Formáció prodelta turbidit összletének vastagsága meghaladja 
az 1000 m-t is a mélyzónákban, míg az alaphegységi kiemelkedések irányában 
és ÉK-i irányban elvékonyodik, ill. kiékelődik. Az egyes homokkő üledék
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ritmusok vastagsága 10 — 30 m, de ezek az egységek is belsőrétegzettek, kis- 
ritmusok építik fel.

A nagyobb ritmusokat elválasztó, a nyugalmi periódusokban képződött 
agyagmárga rétegek vastagsága 5 — 30 m is lehet. A kisritmusokat néhány 
cm vastag agyagmárga-rétegek választják el. Az egyes homokkőrétegek térbeli 
kiterjedése, bár feltehetően elég nagy, a rendelkezésre álló fúrássűrűség mellett, 
és a szeizmikus reflexiók alapján sem követhető. Kivételt képez a peremeken 
néhány sűrűn megkutatott terület.

Az Algyői Formáció képződményei erősen pelites kifejlődésűek, azonban 
főleg a deltalejtő alsó harmadában, gyakran találhatók 10 — 20 m vastag homok
kő-betelepülések. Ezen rétegek az elektrofácies-elemzés alapján víz alatti meder
kitöltések, ill. torkolati zátony eredetűek lehetnek a formáció felső szakaszán, 
míg áthalmozott homokkőtest, turbidit, ill. turbiditlebeny genetikájúak a 
formáció alján. A medence ÉNy-i részén, a szarvasi területen a formáció (el
térően a többi területtől) erősen homokos kifejlődésű, vastag víz alatti meder- 
kitöltés homokkő üledékritmusok építik fel az alaphegységi kiemelkedés gerinc
vonalában. Az átlagosnál több homokkőbetelepülés található a Battonya — 
Pusztaföldvár gerincvonulat fölött is.

A Törteli Formáció delta síkság és delta-front környezetben képződött 
üledékeit homokkő- és agyagmárga-rétegek sűrű váltakozása jellemzi, a homokkő 
túlsúlyával. Az egyes homokkőbetelepülések 10 — 20 m vastagok, amelyekben 
agyagmárga, ill. aleurolit közberétegzések gyakoriak. Tároló tulajdonságaik 
sokkal jobbak a turbiditekénél, területi kiterjedésük azonban laterálisán kor
látozottak. A torkolati zátony üledékritmusok üledékes csapásirányú kiter
jedése a tápcsatorna közelségétől függ. Az elosztócsatorna, ill. mederkitöltések 
szintén kisebb kiterjedésűek oldal irányban, lejtő irányban azonban elnyúltak 
lehetnek. Ezt befolyásolhatják az időben később bevágódó, azután pedig el
hagyott medrek agyagos kitöltései. Ezeket a változásokat mind karotázs-, mind 
szeizmikus szelvények segítségével nehéz nyomon követni.

Az alluviális síkság üledékeiben a homokkövek részaránya erősen lecsökken. 
Kisszámú és vékonyabb mederkitöltés és övzátony üledékritmusok figyelhetők 
meg. Tárolótulajdonságaik azonban a kis eltemetési mélység miatt igen jók.
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