
A MAKRANCI (MOKRANCE) LEGELŐ VÍZELLÁTÁSA
í r t a  : F ö l d v á r i A l a d á r

1. Makranc (Mokrance) község környékének legidősebb felszínre kerülő 
kőzete triász időszaki mészkő, amely Heténypusztán, Vinyicske-pusztán és 
a Rudnoki-patakban van feltárva. Azonos a Bódva Ny-i oldalán lévő 
mészkőhegyek anyagával. A mészkő a Bódva-völgy K-i oldalán vetődés 
mentén mélyebb helyzetbe süllyedt és csak az említett helyeken ju t fel
színre. A mészkő nagyobb mélységben rejtőző karsztvize a legelő vízellá
tása szempontjából nem jöhet számításba.

2. A mészkő fölötti pliocén összlet főleg kavicsos homokrétegekből 
áll, amelyek közé agyagos vízzáró rétegek települnek. E rétegcsoport pon
tos vastagsága nem ismeretes, a helyszíni viszonyok alapján legalább 
58—80 m lehet. Ez a képződménycsoport alkalmas kellő mennyiségű és 
minőségű víz tárolására.

3. A Bódva és Kanyapta diluviális terraszait főleg iszap-, homokos 
iszap, és agyagos-nyirkos iszaprétegek alkotják. Túlnyomórészt vízzáró 
rétegei között helyenként víztartalmú homokosabb rétegek is akadnak. 
A rétegcsoport — hidrológiai viszonyainak gyors változásai m iatt — a 
legelő vízellátásánál nem vehető figyelembe.

4. Makranctól (Mokrance) D-re a Kanyapta-medencét réti agyag és 
tőzeg borítja.

A mak.ran.ci legelőn a 3. sz. rétegcsoport alatt ismeretlen, de legalább 
10—15 m mélységben a 2. sz. kavicsos homok rétegcsoport következik. 
A 2. csoport rétegei alatt ugyancsak ismeretlen mélységben a triász mészkő 
következik.. A 2. rétegcsoport kavicsos rétegei kétségkívül vizet tárolnak 
(Belső-kút). A triász mészkő és a pliocén kavicsos homok között vízzáró 
agyagrétegnek kell lennie, különben a kavics vizét a mészkő elnyelte volna.

A legelő területén tehát — a felszíni 3. sz. rétegcsoport átfúrása 
után — a 2. sz. rétegcsoportból egészséges és kellő mennyiségű víz lenne 
termelhető. A víztartó réteg 30—40 m, kedvezőtlen esetben 50—60 m mély
ségben érhető el. Felszálló víz nem remélhető, a víz kiemelése a faluból 
odavezetett elektromos áram segítségével oldható meg.

A kút a legelő bármely pontján telepíthető, nem szabad azonban 
a víztartó réteg és a mészkő közt lévő vízzáró agyagréteget áttörni, mert 
különben a mészkő a kavics vizét lecsapolja.
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L’ALIMENTATION EN EAU DU PÂTURAGE DE MAKRANC
(MOK RANCE)

P ar A. F ö l d v á r i

En vertu de l’examen approfondi des conditions géologiques et hydro
logiques des environs, l’alimentation du pâturage de Makranc en eau ne 
peut être assurée que par l’ensemble pliocène de 60 à 80 m d’épasseur, 
qui couvre le socle triasique et dont les horizons de sable à gravier contiennent 
une quantité suffisante d’eau.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПАСТБИЩА У Д. МАКРАНЦ
(МОКРАНЦЕ)

А л а д а р  Ф ё л ь д в а р и
На основании рассуждения геологических и гидрологических условий 

данного района, водоснабжение пастбища у д. Макранц нельзя обеспечить 
иначе, чем из плиоценовой свиты мощности 60—80 м, покрывающей триасо
вые коренные горы. Гравелистые песчаные горизонты этой свиты содержат 
соответствующее количество воды.



Carte géologique des environs de Makrane 
(Mokrance)

Levé par A. F ö l d v á r i , 1943

1. Alluvium, vase et argile de pré.
2. Diluvium, sable vaseux et sable argileux.
3. Limon.
4. Pliocène, gravier et sable.
5. Calcaire triasique.
6. Endroits marécageux.
7. Lignes de niveau par 50 m.
8. Pâturage de Makranc.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РАЙОНА 
Д. МАКРАНЦ (МОКРАНЦЕ)

Съёмка Аладара Фёльдвари, 1943
1. Аллувий, или луговая глина.
2. Дилювий, илистый песок и глинистый песок.
3. Саман.
4. Плиоценовые гальки и песок.
5. Триасовый известняк.
6. Наводненные места.
7. Горизонтали по 50 м.
8. Пастбище д. Макранц.
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