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AZ ÚJVIDÉKI VÁROSI ARTÉZI KÚTRÓL,

Adda Kálmán*tói.*

Újvidék r. t. város, a nagy magyar medencze déli és a Fruskagóra hegy
ség északi szegélye mentén, a Duna bal partján ott terül el, hol az említett 
hegység északkeleti kiszögelése folytán, a Duna keleti irányból, észak felé 
vette útját. Újvidék városának mélyen fekvő térszínét (77—82 m a tenger 
felett) a Duna elöntvén, annak altalaját elrondítja, mi által, főleg jó ivóvíz 
hiánya miatt a lakosság egészségi viszonyai nem a legjobbak. E viszonyokon 
változtatandó, egy artézi kút fúrását határozta el a városi tanács, mely 
mélyfúrás 1897. év deczember havában, saját mérnökük által, bérbe veti 
fúróeszközökkel, a város nyugati oldalán, 82 m t. sz. f. magasságban, az 
u. n. Kálvária mellett, üzembe is vétetett és 1898. év márczius 18-án siker
rel be is végeztetett. A kezdőfúró átmérője 40 cm ; be végeztetett a fúrás 
193,42 m mélységben, 9 cm átmérőjű csővel.

Az artézi kúttal átfuratott három víztartó,

egy a 102 m mélységben 
a 2-ik a 190,33 m « 
a 3-ik a 193,42 m «

A fúrás 24° C hőmérsékletű, 4,5 m magasságra, saját erejéből a felszín 
felé szálló vizet perczenként 240 litert, szolgáltat. Hasonló mennyiségű, de 
17.5° C víz szállott fel a 2-ik víztartóból a felszínre; ez azonban a fúrás köz 
ben elzáratott. Mindkét víztartó rétegből, erős gázkitöréseket észlelni, 
melyek azonban a víz kellemes ízét nem alterálják. A legalsóbb víztartó 
24° C hőmérsékletű termás víz, a 2-ik víztartó 17,5c C vízével keverve, 
a megfelelő üde ivóvizet szolgáltatná.

A fúrólyuk földtani szelvénye a következő :

m-től a réteg vastagsága:

0,00- 33,95 Alluviális képződmények, humusz, kavics, agyag, fekete 
agyag.

* Előadta az 1898. junius 1-én tartott szakülésen.
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33,95— 45,71 Diluviális homokos lösz.
45,71— 61,30 Kék homokos agyag és sárga, majd fekete agyag.
61,30 74,20 Kék agyag és kékes, szürke homokos agyag, mészmárga

concretiókkal.
74.20— 93,40 Kékes szinű homokos agyag és finom szemű homok.
93,40— 102,42 Kékesszürke és sötét szinű agyag.

102,42— 102,82 Csillámos, víztartó kvarczhomok.
102,82— 114,20 Kékesszürke szinű agyag, mészmárga concretiókkal és ho

mokos agyag.
114,20— 132,26 Kékesszürke és sötét szinti homokos agyag.
132,26— 132,86 Lignit.
132,86— 135,36 Finom szemű homok.
135,36— 138,50 Sötét szinű agyag lignittel.
138,50— 157,40 Szürke kékes, homokos agyag és sötét szinű agyag.
157.40--161,40 Lignit.
161.40--163,65 Kvarczos, csillámos, finom szemű homok.
163,65—171,00 Szürkéskék és fekete szinű agyag, homokrétegecskékkel. 
171,00— 173,80 Lignit feküjében homok.
173,80- 180,20 Lignit feküjében homokos agyag.
80.20— 180,80 Lignit.

180,80 182,70 Kék és sötét szinű agyag, kövületekkel.
182,70— 189,33 Agyagos homok.
189,33 -190,33 Csillámos, kvarczitos homok 17,5° C vízzel.
190,33— 191,64 Homokos, szürke agyag.
191,64— 193,42 Csillámos, kvarczitos homok 24° C fokú vízzel.

A Fruskagóra dunamenti, északi szegélyén fellépő üledékes termé
nyek : a diluviális lösz, a szórványosan fellépő levantei emelet rétegei és a 
pontusi kor márgái, melyek északkeletnek 4 óra alatt, Újvidék város felé 
való bedőléssel, települtek.

E rétegösszleteket, dr. Koch Antal egyet, tan., «Fruskagóra geológiája» 
czimű munkájában találjuk először, Cserevicz városka felső végéről felem
lítve, hol a diluvium alatt, a legfiatalabb plioczén, a levantei emelet, kékes 
szürke agyagok, alárendelten homok közé zárt lignittelepek fordulnak elő. 
Ha az utóbbiak fedőjéből ismertetett faunát, az említett feltárástól észak
keletre telepített fúrólyukból felszínre került kövületekkel és a két feltárás 
anyagát összehasonlítjuk, feltűnő azoknak nem csak rokonminősége, hanem 
a rétegek petrografiai és sztratigrafiai egyenlősége is.

Tekintettel arra, hogy dr. Koch A. egyet, tanár, e levantei rétegeket a 
«paludina-rétegek, lignit-telepekkel» czímmel látta el, hasonlóan kell elne
veznünk a fúrólyukban feltárt azonos rétegösszleteit is. A mi e két kü
lön feltárt rétegösszletek egymáshoz való térbeli viszonyát illeti, látni*
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való, hogy a Fruskagóra szegélyén feltárt levantei rétegek körülbelül 100 m 
magasságban találhatók, míg a fúrólyukban azok közel 150 méterrel mé
lyebben tárattak fel, mi világosan bizonyítja a Fruskagóra menti rétegössz- 
letek süppedését.

A kérdéses artézi kútban 33,95 m vastag alluvium, 11,86 m vastag 
diluvium és 148,14 m vastag levantei rétegösszletet fúrtak át, a nélkül, 
hogy a fruskagórai levantei feltárások feküjéből ismeretes pontusi márgákat 
elérték volna, mi egy folytatólagos fúrásnál feltételezhető körülmény.

A napfényre jutott levantei emeletet jellegző és meghatározható kövü
letei, melyek töredékeben már a 114 m mélységben jelentkeztek, a Vivipa- 
rák , Uniói: és Melanopsisok édesvizi képviselői.

Szép példányai közül meghatározhatók voltak a :

LithoglyjiJius fascus Tiegl. nagy mennyiségben

Melanopsis Esperi F ér. « «
Unió Partschi Penicke « «

Vivipara Neumeyeri B russ. « «
Dreissena polymorpha Páll. « «
jSerila tlanubialis P fe if .  « «

Összehasonlítva az Újvidék artézi kútjában feltárt levantei emelet vas
tagságát, a szomszédságában telepített fúrások profiljai után rendelkezésre 
álló levantei emelet ismeretes vastagságának adataival, a Fruskagóra menti 
rétegsülyedés a felmerült képleteknek egyenlő vastagságából is kiviláglik 
u. m .:

Szabadkán, (t. sz. f. m. 112,73 m) a levantei emelet 96,36 m-től — 
275,70 m, tehát 179,34 m vastag.

Zomborban, a levantei emelet 32,54 m-től 149,50 m, tehát 116,96 m 
vastag.

Újvidéken, (t. sz. f. m. 82 m) a levantei emelet 45,71 m-től 193,42. m, 
tehát 147,72 m vastag.


