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A KISALFÖLDI MEDENCE FIATAL ÜLEDÉKEINEK 
SZERKEZETE REGIONÁLIS GEOELEKTROMOS MÉRÉSEK

ALAPJÁN

HOBOT József és DUDÁS József

A nyolcéves kutatási program geofizikai tevékenységének talán legfonto
sabb eleme az ün. közepes mélységtartomány (kb. 100-500 m) kutatása, amely 
minden korábbi kutatásból kimaradt. E tartománynak síkságainkon elsősorban 
vízföldtani jelentősége van, mert a jövő ivóvízbázisait országunk jelentős 
részén csak 100 m-nél mélyebben kereshetjük. A Kisalföld ezen összletének 
szerkezetét, litológiai tulajdonságait, perspektivikus vízbázisait 9 térképen és 
6 szelvényen mutatjuk be.

A közepes mélységtartomány geofizikai vizsgálatának földtani célja: a 
felszíntől 500-700 m mélységig települt — elsősorban negyedidőszala — 
képződmények szerkezeti, litológiai, rétegtani viszonyainak regionális megis
merése.

A vizsgálatokra vertikális elektromos szondázás (VESz) és gerjesztett 
polarizáció (GP) méréseket alkalmaztunk. E módszerekkel a kőzetek fajlagos 
ellenállása (p) és polarizálhatósága (P) határozható meg. A felszíni mérésekből 
származó p és P paramétereknek, valamint a korábbi és a kutatás során mélyített 
fúrások adatainak együttes értelmezésével közvetlen információkat szereztünk 
a pleisztocén és pannon összletek felépítéséről, a részmedencék kapcsolatáról, 
a hidrológiai szempontból legjelentősebb víztároló képződmények horizontális 
és vertikális elhelyezkedéséről és a perspektivikus vízbázisok minőségi osztá- 
lyozhatóságáról.

1. A geoelektromos modell, mérés és feldolgozás

A méréseket főbb szerkezeti irányokra merőleges vonalak mentén, gradi
ens elektróda-elrendezéssel (AMNB), DIAPIR-E és DIAPER-18 típusú, ELGI 
gyártmányú műszerekkel, 6-8 km2/pont-os átlagsűrűséggel végeztük. A VESz 
mérések (ABmax = 4000 m) behatolási mélysége a földtani felépítéstől függően 
max. 1000 m, a GP mérések (ABmax = 800 m) közvetlen információi viszont
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csak a felső 150-200 m-ig települt képződményekre jellemzőek, bár közvetet
ten mélyebb hatásokra is utalhatnak.

A VESz görbéket HP-9845-ös, illetve Sharp PC-1500-as számítógépe
ken, Marquardt algoritmust alkalmazó programmal dolgoztuk fel. A mérési 
adatokat mágneslemezre rögzítettük, majd a feldolgozás után ugyanezen leme
zeken tároltuk a geofizikai-földtani értelmezés végeredményét is, így ezek 
együttesen egy VESz-GP adatbázist alkotnak. A kétféle géppel feldolgozott 
és rögzített ( 1990-91-ben) adatok egységes rendszer szerint szervezett, komp
lex geofizikai adatbázisba kerülnek. Az adatok lehívhatók, újraértékelhetők, 
belőlük tetszés szerinti szelvények és térképek szerkeszthetők.

A geoelektromos modellt a kisalföldi medence földtani-szerkezeti felépí
tése határozta meg. A medence Ny-i és K-i peremein a néhányszor 10 m 
vastagságú laza üledék alatt a méréspontok nagy részénél megtalálható a 
kelet-alpi paleozoós vagy mezozoós, illetve a középhegységi mezozoós kép
ződményekből álló harmadkori aljzat. Ezek a képződmények viszonylag nagy, 
de egymáshoz képest eltérő fajlagos ellenállással jellemezhetők, s mindkét 
oldalon fokozatosan besüllyedve, valószínűleg több vető és szerkezeti vonal 
mentén eltűnnek a mérések hatóköréből. A medence nagyobb területén az aljzat 
1000 m-nél mélyebben van és méréseinkkel már nem követhető.

Az üledékes összletek felépítése a VESz mérések szerint igen változó. Az 
összlet rétegeinek ellenállása anyaguktól, eredetüktől és települési helyzetüktől 
függően 10 film és többszáz £2m között változik. A viszonylag kis távolságon 
belüli nagy ellenállásváltozásokat a negyedkori folyók változó anyagú horda
lékai, a pleisztocénre és pannonikumra jellemző lencsés szerkezetek és réteg- 
kiékelődések, a keresztrétegzettség és helyenként a felszíni morfológiai hatások 
külön-külön vagy együttesen okozzák. Az összlet alapvetően és fúrásokkal 
igazoltan agyag-, homok-, kavicsrétegekből, illetve ezek átmeneteiből áll. A 
pannon rétegsor mélyebb szintjeiben, főleg a medence K-i pereménél homok- 
köves-márgás betelepülések is előfordulnak.

A medence aljzatának és üledékszerkezetének változékonyságából követ
kezik, hogy a VESz görbék alapján jól követhető területtípusok legfeljebb csak 
regionális értelmezésben ismerhetők fel. Ahol az aljzat felszínközeiben van, 
ott a görbék jobboldali szakasza (vége) H  vagy A típusú. Az utóbbiaknál, ha a 
görbe vége 100 fim körüli, vagy nagyobb, akkor ez általában, de a K-i 
peremnél biztosan a mezozoikumot, ha csak 30-100 fim közötti, akkor a 
fiatalabb, valószínűen miocén korú képződményeket jelzi. Ugyanez a Ny-i 
peremnél nem ilyen egyértelmű. Az aljzat elkülönítése itt nehezebb, mert 
helyenként a metamorf palák ellenállása alig nagyobb a pannon rétegsor 
ellenállásánál. A 200 fím körüli értékek viszont egyértelműen a paleozoós 
metamorfitokat jelzik.

A VESz görbékből — a módszer felbontóképességi határán belül — 
viszonylag jól meghatározható volt az egyes rétegek ellenállása és vastagsága. 
Ezek az értékek képezték a különböző ellenállástérképek és geoelektromos 
rétegszelvények szerkesztésének alapját.
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2. A medenceüledékek ellenállása

A kiértékelhető geoelektromos rétegek paramétereinek területi vagy szel
vénymenti korrelációja a méréspontok nagy távolsága miatt nehezen, vagy csak 
közelítésekkel oldható meg. Ezért a különböző földtani képződmények fajlagos 
ellenállásának — mint anyagi jellemzőnek — változásait az egyes rétegek 
vastagságával súlyozott ún. átlagellenállás-értékek térképi ábrázolásával tettük 
szemléletessé. Ilyen térképek az elsődleges ellenállásértékekből, felszíntől 
számított különböző (50, 100, 200, 500 m stb.) mélységhatárig, illetve egyes 
mélységközökre (0-50,50-100,100-200,200-500 m) egyaránt előállíthatok. 
A térképek szerkesztéséhez a kiértékelt rétegvastagsággal súlyozott átlagellen
állás értékeket e kiadvány másik cikkében közölt összefüggések alapján szá
moltuk.

A felszíntől számított átlagellenállás térképek összevontan bár, de látha
tóvá teszik a finomabb és durvább szemcseösszetételű összletek horizontális 
elterjedését. E térképek (1. ábra) hátránya, hogy a kutatási mélységen belül 
nem pontosítható ezen összletek helyzete, ugyanis a nagyobb vagy kisebb 
ellenállású képződmények jelentősen hatnak a szomszédos mélységinterval
lum kőzeteinek átlagellenálására is, így mélységi lehatárolásra csak közelítéssel 
alkalmazhatók.

A különböző mélységintervallumokra szerkesztett térképek (2., 3., 4.,
5. ábra) az adott mélységközben már pontosítják az eltérő ellenállású hatókat, 
s jobban közelíthető a rétegtani felépítés litológiai jellege. Különösen kedve
zően használhatók ezek a térképek a vízföldtani értelmezésben, ugyanis a 
kedvezőbb paraméterekkel rendelkező rétegsoroknak jobb mélységi lehatáro
lását teszik lehetővé.

Az ellenállástérképek feltűnő és általános jellemzője a pm anomáliák 
eloszlásának területi állandósága, csaknem minden mélységközben. Az ano
máliákat létrehozó okok azonban területenként és mélységközönként eltérőek, 
földtani értelmezésük is csak közelítő és regionális jellegű, ami a geoelektro
mos szelvények alapján pontosítható.

A különböző mélységintervallumok ellenállástérképei alapján a kisalföldi 
medencének a Ny-i peremétől a középhegység Ny-i pereméig öt eltérő szerke
zetű és üledékfelhalmozódású terület körvonalazható. E területek ellenállás
anomáliáról a következőket mondhatjuk: 

а/ A medence Ny-i peremterületének ellenállás-maximumait a Soproni és 
Kőszegi-hegység felszínre vagy felszínközeibe került alpi-típusú meta
morf tömegei okozzák. A Kőszegi-hegység K-i előterében a különböző 
palákból álló aljzat és a felette települt üledékek között az ellenálláskont
raszt alig kétszeres, ezért ezek egyértelműen nem különülnek el, noha 
tudjuk, hogy itt az aljzat 200-1000 m közötti mélységben van. A szom
bathelytől Ny-DNy-ra látható ellenállás-maximum viszont biztosan 
üledékinhomogenitástól származik, ugyanis 200 méternél nagyobb mély
ségben hatása már nem észlelhető. A 200-500 m-es és nagyobb mélységű
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térképeken már határozott anomáliával kirajzolódik a Vashegy-csoport 
nagyellenállású aljzata.

b/ A Ny-i, átmeneti terület nagy részét relatív ellenállás-minimum jellemzi. 
A térség összleteinek uralkodó ellenállása 20-40 fím  között változik, 
csupán a felső 50 m-ben, illetve az 50-100 m-es mélységközben fordul
nak elő 40-60 fím-es vagy nagyobb értékű lokális maximumok. Kisebb 
kitetjedésűek vannak a Perint, a Gyöngyös és az Arany-patak kanyarjai
ban, a Répce mentén, nagyobbak, Uraiújfalu térségében és Hegyfalu-Csa
pod között. Az utóbbiak kisebb változásokkal belesimulnak a Rába-menti 
maximumokba. Ezeket az anomáliákat az említett vízfolyások fiatal 
hordalékai, helyenként a felső-pannon összlet 100-200 m-ig települt 
homokosabb rétegei okozhatják. Az É-felé forduló, Rábapaty-Csapod- 
Kapuvár közötti anomáliák hatójának alakulásában valószínűleg közre
játszott a Kisalföld nagy süllyedésének befejező szakasza, a Pinnye-Bük 
magasrög kiemelkedése, ami a magasrögről való lehordásban és a Répce 
mederváltozásában jelenik meg. A magasrög Ny-i oldalán is felfedezhe
tők viszonylag nagyobb ellenállású pozitív anomáliafoltok, de ezek a 
mélység növekedésével meg is szűnnek. A mélyebb szintek anomália
mentesek, ott számottevően nagyobb porozitású képződmények csak 
alárendelten fordulhatnak elő.

с/ A szigetközi és rábavölgyi ellenállás-maximumok összefüggő — 
2000 km2-t meghaladó — területe a teljes Kisalföldi medence legjelentő
sebb vízföldtani tájegysége.
A Szigetközre és tágabb térségére korlátozódik az ellenállástérképek 
szembetűnően magas értékű anomáliája. A 0-50, 50-100, 100-200 m 
mélységközű térképeken a 350 Qm-nél nagyobb ellenállásanomáliák 
részben a Lajta és a Mosoni Duna mai medervonulatával esnek egybe, 
részben az Öreg Dunát követik. A mélység felé az anomália területe egyre 
kisebb lesz, de még a 200-500 m közötti térképen is lefedi a Szigetköz 
teljes területét. Értelmezésünk szerint a mélység felé csökkenő területű 
Pmax anomália É-on a Duna és a Lajta, D-en a Duna-Rába-Rábca folyók 
fiatal kavicsos, durvahomokos teraszait, mélyebb szintekben a pleisztocén 
eleji Duna és más ÉNy-Kárpáti ősfolyók egymásra és egymás mellé 
települt hordalékkúpjait, egyben az ország legnagyobb felszín alatti víz
bázisát határolja le.
A Rába-völgyhöz kapcsolódó, széles ívű, több maximum-csoportból álló 
anomália vonulata mintegy folytatása a szigetközi maximumnak. Hatójuk 
azonban lényegesen kisebb mélységekben keresendő. A felső 100- 
200 m-es mélységig az anomáliát valószínűen az összefüggő, durvaszem
csés rétegek okozzák. A mélység felé ezek kiterjedése és ellenállása 
csökken, 200 m-nél mélyebb szintekben már csak részmaximumok jelzik 
a homokosabb rétegsorokat. Körmendtől Rábapatona-Bősárkány vona
láig a Rába folyót kísérő 50-150 £2m között változó maximum-vonulatot 
a Csorna, Rábakecöl és Sárvár térségében észlelt relatív minimumok négy 
csoportra tagolják.
A Csornától É-ra látható „átmeneti” maximum a szigetközi nagy anomá-
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lia D-i szegélye, ami a felső 100-200 m mélységig egyértelműen a dunai 
hordalékkúp nyúlványaként értelmezhető.
A Szil központú maximum hasonló mélységű hatójának kialakításában a 
dunai lehordás mellett, már komoly szerepe lehetett a Rábának és mellék
vizeinek (Marcal, Répce) is.
A Rába mentén a legnagyobb (100-300 Qm) ellenállású anomália a 
Kemeneshát É-i területéhez kapcsolódik. Csúcsértékei Sárvár -  Kemenes- 
magasi között vannak. Ennek hatóját — a felszíni morfológia hatásán túl 
— nem lehet csak folyóvízi eredettel magyarázni, ugyanis itt még a 
felső-pannon 200-500 m közötti mélységeiben is 40-50 Óm-es az összlet 
átlagellenállása. Jellegében hasonló, de sokkal kisebb területű a Várkesző 
környéki maximum, amelynek hatóját a negyedkori bazaltokban már 
korábban megismertük.
A Rába felsőbb szakaszának és mellékvizeinek nagyobb hordalékkúpjait 
jelző ellenállás-maximumok — így a kemenesháti és a Sárvár-Körmend 
közötti anomáliák — szinte minden mélységtartományban a folyó K-i, 
jobb partjához kapcsolódnak, míg az É-i a folyó alsóbb szakaszának 
anomáliái a balparti térségekhez kötődnek. A Sárvártól D-DNy-ra látható 
anomáliák egy másik jellegzetessége, hogy hatójuk alakításában a Rábától 
eltérő irányú folyók (Zala? Marcal?) is közreműködhettek. A folyó felső 
szakaszán Vasvár térségében és attól К -re látható anomáliák is erre 
utalnak. A Rábához közvetlenül kapcsolódó kisebb területű, 50-60 fím- 
es foltokat a folyó fiatal, homokos-kavicsos teraszképződményei alakít
hatták ki.

dJ A medence K-i harmadának nagyobb része ellenállás-minimumokkal 
jellemezhető. E területrész paramétereiben hasonlít a Ny-i átmeneti zóná
hoz, de az üledékek települése itt nyugodtabbnak tűnik. A terület É-i 
részén kevesebb és kisebb, a D-i részén több és nagyobb ellenállás-maxi
mum van. Az É-i rész legjellemzőbb anomáliája Ravazdtól ÉNy-ra 
látható. Oka minden bizonnyal az, hogy itt az összlet felső szakaszán a 
környezeténél jóval durvább szemű és kötöttebb kőzetanyag van, ami több 
mélységintervallum ellenállás értékeiben kifejeződik.
Gönyű-Komárom vonalában a felszínközeiben jól tanulmányozható a 
Duna változó kiterjedésű kavicsterasza. Több mélységtartományban fel
ismerhető a Győr-Nagyigmánd térségi kavicsfoszlány területe. Különö
sen jól látszik a 200-500 m-es intervallumú térképen, de felette és alatta 
már gyengébb a hatása. Az É-i területrészen a kisebb értékű ellenállás
maximumok lokális homok- és kavicslencséket tükrözhetnek. A térképek 
K-i szegélyén — a Középhegység Ny-i előterében Tatától Pápáig — 
20 £2m körüli minimumsáv húzódik, amit a felszínközeibe került agya- 
gos-márgás alsó-pannon korú összlet hatásaként értelmezhetünk.
A K-i átmeneti terület középső és D-i harmadában az összlet felsőbb 
szintjeit viszonylag nagy ellenállású képződmények jellemzik. Az egyik 
nagyobb anomália vonulat a Marcal folyóhoz kapcsolódik, de hatójuk 
nem egyértelműen a folyóhordalék, azzal ugyanis csak az 50-100 m 
mélységközre vonatkozó térképen látszik összefüggés. A medence peremi
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részén itt is jelen van egy kis ellenállású sáv, ami a medence felé egy 
maximum vonulatban folytatódik. A csökkent ellenállású sáv a kismély- 
ségű aljzatra települt agyagmárgás alsó-pannon képződmény, de a földtani 
térkép alapján lehet epikontinentális kréta, vagy sekélytengeri, nóri kar
bonátos képződmény is (veszprémi márga). Az alacsony ellenállású sáv 
jól látható a 200-500 m közötti összlettérképen is. A medenceperem felé 
az ellenállás ugrásszerűen nő, ami már az idősebb mezozoós aljzat hatása. 
A medence mélyebb területén, Celldömölk-Jánosháza-Pápa háromszög
ben, több mélységintervallumra jellemző, változó alakú, de jól lehatárolt 
ellenállás-maximum van. Hatóját az üledékképződés mechanizmusával 
nehezen lehetne magyarázni. Ehhez az anomália-csoporthoz tartozik a 
Sághegy és a Somlóhegy közepes ellenállású bazaltjainak hatása is. 

e/ A K-i, DK-i medenceperemen felszínközeibe, majd kibúvásba kerülő 
mezozoós tömegek hatását tükrözik az 50-500 fím  közötti értékek. Az 
anomáliák területe a mélység növekedésével egyre nagyobb lesz, s jelzi a 
fokozatosan mélybe süllyedő vagy vetőrendszerek mentén leszakadó 
harmadkori aljzat hatását. A medence mélyebb részein több területen 
(Tütje, Ukk, Jánosháza) kiemelt helyzetű aljzatot jeleznek a 150 Qm-nél 
nagyobb értékű anomáliák, amelyek mintegy kibillent vagy leszakadt 
részei a Középhegység mezozoós tömegének.

3. A medence fiatal üledékeinek szerkezete

A VESz mérések adataiból tetszőleges számú és irányú rétegellenállás- 
mélység (vastagság) szelvény állítható elő. A medence középmélységű üledé
keinek geoelektromos felépítését 6 szelvényen mutatjuk be (6., 7, 8. ábra). 
Ezek nyomvonalát néhány lényeges kritérium figyelembevételével úgy válasz
tottuk meg, hogy azok nagy vonalakban fedjék le az egész területet, bírásokat 
magukba foglalóan harántolják a fontosabb anomáliákat, illetve üledékes 
szerkezeteket azzal a céllal, hogy a fiatal üledékek áttekintő földtani értelme
zése biztosított legyen.

A szelvények szerkesztéséhez a fúrásokból anizotrópia-tényezőt számol
tunk. Ezek értéke kavicsos-homokos laza üledékekre 1,10-1,15 agyagos-kő- 
zetlisztes, erősen rétegzett összletekre 1,25-1,30 közötti volt. A szelvények 
tehát értelmezett földtani metszetek. Nyomvonalukat minden térképen ábrá
zoltuk, biztosítva ezzel a különböző paraméterek összevetésének lehetőségét. 
A szelvények alapján néhány, az egész medencére érvényes és általánosítható 
megállapítást tehetünk:

— a mérésekkel követhető, fúrásokkal igazolható és földtanilag értel
mezhető a pleisztocén képződmények feküje. A terület lagnagyobb 
részén ez a határ az első kisellenállású (15-35 fím) geoelektromos 
réteg felszínével azonosítható, vagy azon belül valószínűsíthető;
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— felismerhetők, horizontálisan és vertikálisan lehatárolhatok az 50- 
500 Qm-es kavics, homok rétegekből álló hordalékkúpok és a 
folyómenti kavicsteraszok;

— a DK-i medenceperem fúrásaival összevetve a szelvényekből meg
állapítható, hogy az elfedett mezozoós karbonátos képződmények 
felszíne jól egyezik a nagyellenállású geoelektromos réteg határá
val.

A medence felső néhányszáz méteres összletéről a szelvények részletesebb 
vizsgálatával a következők állapíthatók meg: ___ ___

A teljes pleisztocén összlet 2-4 geoelektromos szintre bontható. A meden
ce K-i és Ny-i területrészein minden szint vékony és hiányos, a középső 
Rába-völgyi területeken és a Szigetközben jelentős, helyenként igen vastag 
rétegsort alkot. A felszíni néhány métertől 50 m-ig nagyon változó — 10- 
1000 Qm közötti — ellenállású összletben agyagtól a kavicsig minden előfor
dul. A sokféle hordalékos üledéket tartalmazó felszínközeli rétegsor alatt a 
Szigetköz egész területén megtalálható egy 150-450 Gm ellenállású összlet 
(1., 2., 5. szelvény), amit homogén vagy réteges pleisztocén kavicsterasznak 
értelmezhetünk. Vastagsága a Szigetközben a 200-300 m-t is eléri, másutt pl. 
a Rába-völgyben vékonyabb és hiányos. A terasz alatt hasonló, helyenként 
nagyobb vastagságú, sok homokréteget tartalmazó 40-200 Gm-es összlet 
települ, ami nagyobb részben még pleisztocén, de alsó harmadában felsőpan
non is lehet. Ezek a tipikusan hordalékkúp jellegű rétegsorok jól felismerhetők 
a jelentősebb üledéket szállító folyók körzeteiben.

A pleisztocén korú képződmények alatt a geoelektromos kutatás maximá
lis mélységéig (1000 m) megtalálható felső-pannon összlet 3-4 különböző 
ellenállású és vastagságú rétegre bontható, amelyek együttesen nem mindenütt 
fordulnak elő. A pleisztocén alatt közvetetlenül egy viszonylag kisebb ellenál
lású (10-35 Gm) agyagos vagy erősen rétegzett homokos agyag összlet települ. 
Ennek felszínén vagy ezen összleten belül valószínűsíthető a pleisztocén-pan
non határ. Ez az összlet a Szigetköz térségében és a Rába-völgy területén 
nagyobb mélységben van, vastagsága jelentős; D-i irányban elvékonyodik (5.,
6. sz. szelvény) és felszínközeibe kerül, több helyen kiékelődik. Kifejlődése — 
az ellenállás és GP adatok alapján — a medence K-i részén és a Rába-völgyben 
homokosabb, a Ny-i területeken erősen agyagos, kőzetlisztes.

A felső-pannon következő, jól követhető geoelektromos szintje 25- 
60 Gm közötti ellenállású rétegsor. Vastagsága 50- 400 m, összetétele a fúrá
sok szerint a homok-agyag rétegek váltakozása, sok helyen márga és homokkő 
betelepülésekkel. A nagyobb ellenállású szelvényszakaszon ez az összlet alig 
rétegzett (P= 2-2,5 %), a homok, homokkő rétegek kivastagodnak, az alacso
nyabb ellenállású szakaszokon viszont erős agyagosodás mellett nagyon réteg
zett. E rétegsor a medence K-i, D-i, DK-i szegélyén elvékonyodik, 
felszínközeibe kerülve kiékelődik.

A felső-pannon harmadik és/vagy negyedik szintje a vízföldtanilag ked
vezőbb rétegsorok feküjeként is értelmezhető. Vastagsága a VESz mérésekkel 
már csak helyenként határozható meg. Ez már a legtipikusabb pannon összlet. 
Ellenállása 7-30 Gin közötti. Összetételében dominál az agyag, a kőzetliszt,
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helyenként előfordulnak benne vékony homokrétegek. A medence DNy-i 
részén kissé emeltebb ellenállású (20-30 fîm).

A medence K-i, DK-i peremén néhány szelvényben (1., 2. szelvény) 
megjelenik a 10-20 Í2m-es agyagos-márgás alsó-pannon, majd ugyanitt né
hány helyen egy 40 fím  körüli képződmény, ami a fúrások alapján miocén 
(törtön) korú kőzet lehet (2. szelvény). Az 1. szelvény K-i végén a többszáz 
méteres mezozoikum feletti 40 fím-es képződmények az erősen bontott kar- 
ni-nóri dolomit aljzattal hozhatók összefüggésbe.

4. GP mérések és térkép

Rétegzett, fiatal üledékes összletben mélyített fúrásokkal és felszínen 
végzett GP mérésekkel igazolt tapasztalat, hogy ahol az összletben az agyagos
ság az uralkodó — tehát finom szerkezetű a pórustérfogat — vagy ha az összlet 
osztályozatlan kavicsot tartalmazó rétegekből áll — azaz durva szerkezetű a 
pórustérfogat — akkor a felszínen mérhető polarizálhatóság egyformán kicsi, 
1 % körüli, vagy kisebb érték. Vastag homokrétegeket tartalmazó összleteknél 
a polarizálhatóság közepes, (2-3 %), míg az erősen rétegzett összletekben a 
vékony homok-agyag-kőzetliszt rétegek sűrű váltakozásának hatása miatt 
3-4 %, de a litológiai változások zónáiban a 4-6 %-ot is elérheti. Ha P értéke 
6 %-nál is nagyobb, akkor azt már más hatás, legtöbbször az üledékekbe 
bemosódott szulfidok, másodlagos piritesedés, esetleg szerves eredetű anya
gokat tartalmazó rétegek (szén, lignit), esetenként ipari szennyeződés vagy 
földalatti csővezeték jelenléte okozhatja.

A kisalföldi GP mérések a VESz mérésekkel egy ütemben, azokkal azonos 
pontokon, AB=800 m-es szondázási görbék felvételével és szelvényezéssel 
történtek.

A GP görbék feldolgozása során megállapítottuk, hogy az esetek többsé
gében a polarizálhatósági határok nem esnek egybe ellenállás-határokkal. A 
VESz görbékből jól meghatározható ellenállású összlet nem jellemezhető 
egyértelműen egy bizonyos P értékkel. Ennek legfőbb oka, hogy az üledékes 
összletben nincsenek éles képződmény határok, hanem az átmenetek jellemző
ek. A mérhető, de viszonylag kis polarizálhatósági kontrasztok pedig különö
sen rontják a réteghatárok meghatározási pontosságát. Ezért a teljes GP görbe 
felvétele helyett 4-5 kiválasztott AB távolságnál szelvényezésszerűen mértük 
meg a látszólagos polarizálhatóságot (Pa). A szelvénypontokat úgy választot
tuk meg, hogy a mérésekből származó információ az üledékes összlet felső 
200 m-es szakaszára legyen jellemző (AB =100, 200, 400, 640 m).

A különböző AB-nél mért Pa értékekből értelemszerűen változó mélység
határú látszólagos polarizálhatósági térképek szerkeszthetők. A polarizáíható- 
ság területi eloszlását tanulmányunkban csak egy, AB=400 m-es térképpel 
mutatjuk be (9. ábra). Ennek önálló földtani értelmezésétől eltekintünk, de a 
GP-anomáliák területi okairól azonban néhány jellemző, de nem általánosítha
tó megállapítást tehetünk.
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Röviden:
— A kisértékű (0,5-1,5 %) polarizálhatóság csak a medence néhány 

kisebb területére jellemző. A szigetközben és tágabb térségében ezt 
az összlet erős kavicsossága okozhatja. Hasonló lehet az oka a Győr 
K, Bőnyrétalap, Komárom környéki 1-2 %-os anomáliáknak is. A 
medence más részein látható Pa-minimumok többsége az adott 
mélységközben az agyagrétegek túlsúlyát jelzi.

— Területenként más-más hatás okozhatja a viszonylag nagyértékű, 
3-5 %-os anomáliákat. Győrnél, valamint a Rába-medence K-i és 
Ny-i peremén a jellegzetes litológiai változások, Celldömölk-Du- 
ka-Türje vonalában a szerves szennyeződés, a magas csillámtarta
lommal tarkított erős rétegzettség, Szombathely térségében az 
5 %-ot meghaladó anomáliákat pedig az iszapos, kőzetlisztes, lig
nitcsíkos felépítés indikálja. A Mosonmagyaróvárnál látható jel
legzetes anomáliát feltehetően ipari eredetű (cső, kábel, szennyzés) 
hatás okozza.

— A közepes értékű (2-3 %) polarizálhatóságot a terület középső és 
K-i felében a vastag homokrétegeket tartalmazó összlet, a Ny-i 
részen a különböző kiterjedésű homoklencsék, illetve a bennük 
tárolt víz változó só ionkoncentrációja okozza.

A különböző mélységintervallumokra jellemző GP térképek üledékeket 
minősítő információit az ellenállástérképekkel együtt a litológiai térképek 
szerkesztésekor hasznosítjuk.

5. Az ellenállás és polarizálhatóság üledékföldtani értelmezése

Az üledékes összletek vizsgálataiban a geoelektromos ellenállás (p) és 
polarizálhatóság (P) együttes értelmezésének alig 10 éves múltja van. A hazai 
gyakorlatban a két paramétert előbb a Maros hordalékkúp, majd a Rába terasz 
Sárvár-Répcelak közötti szakaszának fúrásokkal alátámasztott vizsgálatával 
összekapcsolva alkalmaztuk. Az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva, a 
hagyományos geoelektromos szelvényekkel, az ellenállás és polarizálhatóság 
térképek területi anomáliának összevetésével adjuk meg a kisalföldi medence 
közepes mélységű üledékeinek litológiai, szerkezeti, vízföldtani értelmezését.

5.1. Litológiai változatok a p -P  értékek összefüggéséből

Laboratóriumi mérésekből ismert, hogy a tiszta homok, a tiszta agyag és 
a különböző homok-agyag keverékek eltérően polarizálódnak és az ellenállá
suk is eltérő.
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Az előző tanulmányunkban [DUDÁS et al.] közölt ellenállás és polarizál- 
hatóság diagramból látható, hogy a szemcseméret növekedésével az ellenállás 
folyamatosan nő, a polarizálhatóságnak viszont egy meghatározott szemcse- 
méret-intervallumban maximuma van. Az is látható, hogy egy-egy képződ
ményre jellemző szemcsemérethez tartozó ellenállás vagy polarizálhatóság 
széles határok között változik, tehát csak a polarizáció alapján meglehetősen 
durva becslés adható a képződmények minősítésére. A két paraméter együtte
sen már jobban meghatároz egy szemcseméret intervallumot, s ezzel kedve
zőbb lehetőség nyílik az üledékek osztályozására.

Hagyományos karotázs mérésekkel és felszíni műszerekkel számos kisal
földi fúrásban, s ahol lehetőség volt, laboratóriumban fúrómagokon megmér
tük az egyes képződmények ellenállását az anyagi minőség függvényében. Az 
így mért p és P  értékeket a karotázs mérések alapján a képződmények anyagi 
minősége szerint csoportosítottuk. Azt tapasztaltuk, hogy az azonos anyagú 
rétegekben mért p-P  értékpárok a koordinátarendszer meghatározott területén 
csoportosulnak és a különböző képződmények értékpárjainak elhelyezkedésé
ben meghatározott tendencia tapasztalható. E felismerés indokolta egy olyan 
nomogram megszerkesztését, amiről a p -P  értékpár, mint koordináta alapján 
az összletben uralkodó átlagos szemcseméret (d) leolvasható.

Az előző cikkben [DUDÁS et al.] közölt nomogram segítségével a mért 
p-P  értékpárok felhasználásával megszerkesztettük az elvi rétegsorokat, s 
ezeket összehasonlítottuk a terület fúrásainak valódi rétegsorával és karotázs 
szelvényeivel. Az egyezések, eltekintve az esetenkénti hibás mérésektől, meg
lepően jók voltak.

A nomogram alapján a Kisalföld közel 1300 méréspontján felszínen mért 
p-P  értékpárokból néhány AB-távolság melletti mélységintervallumra (25 in
ig, 25-50 m-ig, 50-100 m-ig) az átlagos szemcseméretre (dA jellemző tér
képvázlatokat szerkesztettünk, amelyeket litológiai vázlatoknak neveztünk el. 
Ezekből a felszínközeli összletekre összevont 0-50 m-es és az 50-100 m 
közötti vázlatot közöljük (10., 11. ábra). Értelmezésünk szerint e vázlatok a 
különböző szemcseméretek túlsúlyával jellemezhető összletek regionális elter
jedését mutatják az adott mélységtartományban. Az izovonalak az átlagos 
szemcseméret intervallumok közelítő határait jelzik. A vázlatokat területileg 
értelmezve nagy számú, korábban mélyített fúrás rétegsorával való összeha
sonlítás során jó egyezést találtunk olyan értelemben, hogy az adott mélység
tartományban olyan szemcséjű képződményből volt több, amit a nomogram 
alapján meghatároztunk.

A 0-50 és az 50-100 m közötti litológiai vázlatokon — színkulcs segít
ségével — üledékföldtanilag az alábbi szemcseméretű képződmények túlsú
lyát értelmeztük:

Sötétzöld terület: a képződmények ellenállása 10-20 Dm és polarizálha- 
tósága 0,5-1,5, így az értelmezett szemcseméret d< 0,006 mm, tehát az összlet 
80-90 %-a agyagos.

Zöld terület: a képződmények ellenállása 10-28 Dm közötti, a polarizál
hatóság 1,0-5,0 % között változik. Az összlet 60-80 %-át d=  0,006-0,012 mm 
szemcseméretű, vékony rétegekben települő agyag-közetliszt rétegek építik fel.
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A magas polarizálhatóságot a rétegek nagy csillámtartalma, vagy szervesanyag 
szennyeződés okozhatja.

Világoszöld terület: az ellenállás 15-35 fím, a polarizálhatóság 3-5 % 
közötti, az uralkodó szemcseméret d = 0,012-0,03 mm. A rétegsort agyag, 
kőzetliszt és vékony finomhomok rétegek alkotják. A finomhomok rétegek 
részaránya az összletben 20-30 %-ot is elérheti.

Sárga terület: a képződmények ellenállása is (20-50 Om), polarizálható- 
sága is (2-3 %) közepes, az összletet 50-50 %-ban vastag agyagos kőzetliszt 
és fmomszemcsés (0,03-0,07 mm) homokrétegek alkotják.

Narancsszínű terület: az összlet ellenállása 30-100 fím  közötti, a polari
zálhatóság közepes (1,5-2,5 %). Az átlagos szemcseméret d  = 0,07-0,5 mm, 
az összletnek 50-80 %-át közép és finomszemű homok, kisebb arányban kavi
csos rétegek alkotják Az agyagos, iszapos rétegek száma kevés.

Világosbarna terület: a képződmények ellenállása 20-500 fím között 
változik, a polarizálhatóság 0,5 -1,5 %, de nagy ( < 5 % ) értékek is előfordulnak. 
Szemcseméret (d = 0,5-3,0 mm) alapján e területnek az összleteit homok, 
nagyobbrészt durvahomok és kavicsrétegek építik fel.

Sötétbarna terület: a képződmények ellenállása is (50-350 Í2m), polari- 
zálhatósága is (0,5-6 %) nagyon változó, az átlagos szemcseméret — a nagy 
ellenállás és a változó polarizáció miatt (mivel a nomogram területéről kiesnek) 
— nem határozható meg. Az összlet az ellenállás alapján főleg kavics, agyagba 
ágyazott kavics, fiatalkorú cementált konglomerátumnak minősíthető.

A litológiai vázlatokon a területi minősítés lényegében a felszíntől mintegy 
100-150 m-ig települt összletek üledékföldtani viszonyait tükrözi. Termé
szetesen átfedések, ekvivalenciák lehetségesek. Nagyobb mélységekre, ahol a 
képződményre nem volt értékelhető p-P  adatpáros, folyamatos litológiai 
átmenetet feltételezve csak az ellenállásérték alapján minősítettük az összletet.

5.2. A medence regionális vízföldtani értékelése

Az előzőekben ismertetett litológiai vázlatok adataiból, valamint a na
gyobb mélységre is jellemző (AB=640, 800, 1000 m), de esetenként már 
bizonytalansággal meghatározott P értékekből és az igen jól mérhető ellenál
lásértékekből összesítő litológiai térkép készült (12. ábra). Ez a térkép — mivel 
mélyebb információkat is tartalmaz — mutatja be legkifejezőbben és össze
foglalva a VESz-GP mérések üledékföldtani értelmezésének eredményeit. E 
térkép tartalmazza az összes középmélységű információt, s ennek alapján 
értékelhetők a különböző területegységek vízbeszerzési perspektívái. Hogy 
egy-egy területen vagy területrészen a legjobb vízadó réteg, illetve rétegsor az 
összletnek milyen mélységében van, az a különböző mélységintervallumú 
litológiai vázlatokkal és ellenállás-térképekkel, valamint a geoelektromos szel
vényekkel együtt megfelelő biztonsággal meghatározható.
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Mindezek figyelembevételével a medence közepes mélységű összleteit 
üledékföldtani, vízföldtani szempontból a térképen különböző területi minősí
téssel osztályoztuk.

A Kisalföld területe — már az ellenállástérképekkel is — öt eltérő 
üledékföldtani egységre osztható. Ezek közül a medence Ny-i és K-i perem
hegységeinek közvetlen előtereiben — ahol a paleo-mezozoós alaphegység 
felszínközeibe, majd felszínre kerül — a p-P  kapcsolat üledékföldtani követ
keztetései nem érvényesülnek. E terület üledékei vízföldtani szempontból 
egyébként nem is számottevőek

A továbbiakban a nagyobb területi egységeket, vízföldtani értékük okán 
részletesebben ismertetjük.

aj A Ny-i átmeneti területtípusnak a Fertő-tótól Körmendig terjedő viszony
lag nyugodt településű medencerészt tekintjük, ahol a pleisztocén és 
felső-pannon üledékek alapján kétféle üledékföldtani felépítést különböz
tetünk meg:
Az egyik típus a tágabb értelemben vett hegységelőterek (Sopron, Kőszeg 
térsége) és a magas rögök területsávja (Pinnye-Bük), ahol a jelentéktelen 
vastagságú pleisztocén hordalék alatt települt finomszemcsés, agyagos, 
iszapos, kőzetlisztes felsőpannon összlet 500 m-ig igen kevés homokré
teget tartalmaz (12. ábrán az 5. típus). E területrésznek — eltekintve a 
kisebb homoklencséktől — víznyerési perspektívái kedvezőtlenek.
A másik területtípusba az ősfolyókés jelenlegi vízfolyások kisebb teraszai 
és ártéri feltöltései, valamint a magasrögökről a mélyzóna irányába történt 
eróziós lehordások területei tartoznak. Itt a pannon összlet legfelső 50- 
150 m közötti szakaszán több homokréteg van, amelyek a mélység felé 
egyre finomodnak, elvékonyodnak, mélyebben már csak kisebb lencsék 
formájában jelennek meg. E területek vízföldtanilag kissé kedvezőbbek 
(12. ábrán a 4. típus), helyenként — lokális igényeket kielégítő — kisebb 
vízbázis előfordul. Legkedvezőbbnek a D-i részen, az Arany-patak és a 
Sorok-patak felső szakasza (Ják térsége), Gyöngyös és a Perint-patak alsó 
szakasza (Ikervár) tűnik.
A középső területrészen a Kőris-patak és a Répce folyónak a Rábával 
ölelkező teraszos, hordalékküpos térsége, valamint a Répce, Pós-patak és 
az Ikva eltemetett homokos ősmedrei lehetnek kedvezőbbek.
Ezek a keskeny sávok viszonylag nagy távolságon vízvezetők, medrüknél 
a szintbeli eltérés csekély, ezért a Rábától jelentős távolságban is lehetsé
ges bizonyos mértékű visszaduzzasztás. A terület É-i részén, Csapodtól 
E-ra és Kapuvár térségében már vannak jelentős vastagságú homokréte
gek (12. ábrán a 3., 4. minősítés), ahol közepesek a víznyerési lehetőségek, 

b/ A Szigetközben és tágabb térségében található a Kisalföldnek — valószí
nűen az országnak is — a legnagyobb, vízminőségét illetően egyelőre 
még a legkedvezőbb felszín alatti vízbázisa. Az 1000 km2-nél nagyobb 
területre kiterjedő, többszáz méter vastagságú kavicsos-homokos összlet 
döntően a Duna, kisebb mértékben az ÉNy-i mellékfolyók (Lajta, Morva) 
hordalékaiból épült fel a felső-pannon végétől a jelenkorig. Ez a vízbázis 
a Duna változó pleisztocén kori vízjárásával létrehozott különböző minő
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ségű kavicsteraszok egymásra és egymás mellé településével kialakult 
tipikus hordalékkúp. Vastagsága a Szigetköz térségében a 400-600 m-t 
is eléri, de a peremi területeken is 200-300 m körüli. A geoelektromos 
paraméterek itt vízföldtanilag igen kedvező litológiájú kőzetsort jeleznek. 
A 100-300 fím-es átlagellenálláshoz — kevés kivétellel — 1,0-1,5 % 
körüli polarizálhatóság tartozik, amelyek az egyébként is jó vízbázist 
minősítik. Ahol a polarizációs érték igen nagy (P> 5-6 %), ott a felszín
közeiben vagy a rétegsorban hiányzik egy vízzáró védőréteg, ami a 
mélyebben lévő rétegek hatalmas vízkészletét megóvná a felszíni 
szennyeződéstől. A hordalékkúp nagyobb része (12. ábrán az 1. és 2. 
típus) azonban vízfeltárásra nagyon kedvező.

с/ A Rába-völgy teknőszerű mélyedését az ősfolyónak és mellékvizeinek 
lehordásából származó közép- és durvaszemcséjű üledékek töltik ki. 
Litológiai szempontból azonban a folyó alsó és felső szakasza között 
különbség van.
A Rába alsó szakaszán, Sárvártól Rábapatona, Bősárkány vonaláig a 
nagyobb kiterjedésű hordalékkúpok a folyó bal partján találhatók, ame
lyek közül vízföldtanilag legértékesebb a Csoma-Bősárkány-Rábapato- 
na térségnek a Duna-hordalékkúppal érintkező, 100-150 m vastagságú, 
durvaszemcsés üledéksora.
A Sárvár-Beled közötti szakaszon a folyónak nincs igazán jó terasza, 
viszont a pleisztocén alatt fekvő finomhomokos felső-pannon rétegekből 
kedvező víztermelési adatok vannak [HOFFER 1955]. A folyó jobb part
jának nagyellenállású képződményei — különösen a Kemeneshát száraz, 
cementált kavicsösszlete — víznyerésre nem igazán kedvezőek.
A Rábafelső szakaszának mindkét oldala bővelkedik jó víztároló rétegek
ben. A bal parti szakaszon Körmend-Rum-Ikervár térségében vannak 
részben már feltárt, részben még feltáratlan vízbázisok. A jobb parti 
régióban az előzőeknél is kedvezőbb geoelektromos paraméterekkel jel
lemezhető hordalékkúpok vannak. Különösen perspektivikusnak tűnik a 
Rum-Bögöte-Gérce háromszögben lévő, valamint Vasvár térségében a 
bal parti összletekkel szorosan összefüggő és 100 m-nél is nagyobb 
vastagságú homokos rétegsor (12. ábrán 1-es minősítés). A minden 
bizonnyal jóminőségű (12. ábrán 2, 3. minőségű) vízbázisok kialakításá
ban feltehetően az ős-Zala vagy más, K-ről szállító folyó (Marcal?) is 
közreműködhetett.

dj A K-i átmeneti zóna É-i harmadában Győrtől Komáromig a Dunához 
kapcsolódó 4-8 km szélességű teraszban nem túzottan vastag, de bizo
nyára jó vízadó kavicsösszlet van. Ehhez kapcsolódik két középhegységi 
patak (Conco, Cuha) durvatörmelékes mederzónája Mezőőrs, Ács vona
lában.
Az átmeneti zóna középső harmada, a Pápától É-ra és a középhegységi 
perem közötti terület vízföldtanilag kedvezőtlen, agyagos-kőzethsztes, 
alárendelten finomhomok rétegsorú, ahol csak lokális kiterjedésű és 
gyenge vízadó összletek fordulhatnak elő.
Az átmeneti zóna D-i harmadában az üledékföldtani viszonyok, s ezzel
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együtt a víznyerés lehetőségei is jobbak, eltekintve a kiemelt helyzetű 
durvakavicsos, száraz üledékektől (Pápa-Ukk közötti terület). A terület 
legidősebb vízfolyása a Marcal lehetett, ezt látszik igazolni az 50-100 m 
közötti ellenállástérkép és a hasonló mélységközű Utológiai vázlat is. A 
Marcal és a K-i mellékfolyók, patakok találkozásainál az idősebb pleisz
tocénben nagy területekre kiterjedő és jelentős vastagságú kavicsos-ho
mokos rétegsorok alakultak ki, amelyek kisebb-nagyobb hordalékkúpok 
alakjában a folyó teljes hosszán megtalálhatók, de különösképpen a 
Marcal-Bitva, Marcal-Kígyóspatak találkozásnál, valamint délen a Zala 
ívében követhetők nyomon. E területek vízföldtani értékei a közepesnél 
jobbak (12. ábrán 2, 3 típus). A pleisztocén kései időszakában a Zala 
környezetében eltűnik a felső szakaszra jellemző durva üledék. A folyó 
ÉNy-ra tolódhatott, s a Rábához közelebb kerülve, azzal együtt építette 
fel a folyó jobb partjának már korábban említett nagy hordalékkúpjait.

A röviden összefoglalt vízföldtani értékelés az információ sűrűségének 
megfelelő, regionális léptékű, tehát nem részletekre kiterjedő. A különböző 
területegységeken még számos kisebb, a térképeken felismerhető, de az elem
zésben nem említett, helyi igényeket kielégítő feltárásra reményteljes terület 
van, vagy lehet. Ezt a mérések jelezték, de lehatárolásuk csak nagyobb pont
sűrűségű vizsgálatokkal lehetséges. Megjegyezzük, hogy bármilyen feltáró 
(fúrás) és termelő (vízmű) létesítmény telepítése előtt a jelzett vízbázisok 
részletesebb megismerése és lehatárolása céljából kiegészítő vizsgálatok még 
szükségesek.
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STRUCTURE OF YOUNG SEDIMENTS IN THE BASIN OF 
THE LITTLE HUNGARIAN PLAIN FROM GEOELECTRIC

MEASUREMENTS

József HOBOT and József DUDÁS

One of the most important elements of our wide-ranging investigation 
project was to study the so called medium depth interval (from the surface to 
a depth of 500-700 m), including mainly sequences of Quaternary and Upper 
Pannonian age for hydrogeological purposes. This was performed by VES and 
IP methods.

1. The geoelectric model. Measurement and data processing

Measurements with DIAPIR type instruments manufactured by ELGI 
were carried out along regional profiles and in a gradient array (resistivity values 
were measured up to an AB separation o f4000 m, IP values up to AB = 800 m), 
the average density of measurements was 6-8 km2/point. Data were processed 
with HP-9845 and Sharp PC 1500 computers using the Marquardt algorithm, 
as described in the previous paper [DUDÁS et al. 1995].

Geoelectric-geological models of the survey area can be divided into two 
basic types:
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— At the foothills of the Alps (western part of the area) and of the 
Transdanubian Middle Ranges (eastern, southeastern part of the 
area) the Paleozoic-Mesozoic basement can be found below the 
young sedimentary sequence. The right-hand section of the VES 
curves measured in these sub-areas are of Я  or A type.

— The other type is the deep basin region (this is the larger part of the 
survey area) where our measurements cannot detect the basement. 
The deposits in the depth interval of our investigations are of 
terrestrial, lacustrine or fluvial origin and very inhomogeneous: 
Pinchouts and crossbedding characterize their structure and this 
appears as very frequent changes in resistivity (between the orders 
of magnitude 10 and 100 Qm). These changes take place primarily 
laterally. The vertical distribution of resistivity can be described by 
the general trend that the grain size becomes finer and finer down
wards resulting in curves of Q type, which makes vertical resolution 
difficult.

2. Resistivity of the basin sediments

Resistivity and thickness parameters of the adjacent soundings obtained 
from 1-D inversion of curves correlate only rarely due to the sudden lateral 
changes in the given sequence of sand, clay and gravel beds. Therefore the 
methods described in the previous paper [DUDÁS et al. 1995] were chosen to 
characterize the sequence.

In Fig. 1 spatial changes in the averaged (resultant) resistivity of the 
sequence between the surface and a depth of 500 m can be seen. In Figs. 2, 3, 
4, and 5, maps of averaged resistivity characteristic of different depth intervals 
are shown. These could be interpreted as follows:

a. ) The resistivity highs at the western edge of the basin are caused by the
near-surface metamorphic rocks of Alpian type.

b. ) Resistivity lows characterize a large part of the western transition zone,
these lows are caused by drifts of young streams and Upper Pannonian 
sediments. Relative highs are assigned to coarser alluvial sediments and 
dominantly sandy Upper Pannonian sequences.

c. ) Extension of the resistivity highs in the Szigetköz and in the Rába Valley
exceeds 2000 km2. This is the most important hydrogeological region in 
the basin and the largest water resource in our country. First of all in the 
Szigetköz (detrital cone of the Danube) resistivity highs reach even a peak 
value of 350 fîm. This is interpreted as the effect of a coarse gravel 
sequence. The thickness of the detrital cone of the River Rába which joins 
the detrital cone of Danube from S W is smaller and there is more sand in 
it. The source of the resistivity high in the so called Kemeneshát (between
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Sárvár and Kemenesmagosi) is not of fluvial origin but the volcanic basalt 
intrusions reaching up to the surface play a role as well.

d. ) The larger part of the eastern third of the basin can be characterized by
resistivity lows, mainly due to the effect of the near-surface argillaceous 
and marly formations of Upper Pannonian age. The local resistivity highs 
in the northern part suggest the presence of sand and gravel lenses. In the 
middle, deep part of the basin, in the Celldömölk- Jánosháza-Pápa triangle 
several local resistivity highs may presumably be assigned to the basalts, 
the inselbergs on the surface (Ság, Somló) also support this.

e. ) At the eastern and southeastern edges of the basin, resistivity highs caused
by Mesozoic carbonate rocks of die basement can be found because the 
basement here approaches near to the surface along faults.

3. Structure of the young basin sediments

The structure of the basement is shown along six geoelectric sections 
shown in Figs. 6, 7, and & To construct these profiles anisotropy coefficients 
were calculated using the parameters measured at the wells. These have values 
between 1.10 and 1.15 for unconsolidated gravel and sand layers, and a value 
between 1.25 and 1.30 for strongly stratified sequences.

The following conclusions can be drawn by interpreting the sections:
— in most cases the formations underlying the Pleistocene sequence 

can be detected;
— the detrital cones and the gravel terraces along the rivers can 

laterally be delineated;
— at the edges of the basement (first of all in the SE) the high resistivity 

basement can reliably be detected.
Going into the detail it can be stated that:
— the Pleistocene sequence can be resolved into 2-4  layers;
— the thickness of the Pleistocene detrital cone of the Danube, a coarse 

gravel sequence in the Szigetköz reaches 200-300 m, but it is 
underlain by a 300-400 m thick sand and gravel sequence;

— the Upper Pannonian underlying the Pleistocene can generally be 
characterized by 3-4 layers. Among them there are sequences of 
hydrogeological importance (water-bearing), too.

4. IP measurements and IP maps

IP values were measured at four AB separations (100,200,400 and 640 m) 
at every VES sounding site (complete IP sounding curves as well at some sites). 
Polarizability maps were constructed using these values (e.g. Fig. 9).
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Some typical sources of different IP parameters are:
— low polarizability values (0.5-1.5%) are characteristic of coarse 

gravel (e.g. in Szigetköz) and dominantly argillaceous sequences;
— relatively high values (3-5%) were obtained at the sites of charac

teristic lithological changes (e.g. at the termination or splitting up 
of the Danube detrital cone). At other sites (e.g. at Celldömölk-Du- 
ka-Turje) organic matter, strong stratification associated with high 
mica content or even man-made effects (pipes, cables) might cause 
the higher IP values.

— medium polarizability values (2-3%) are characteristic of se
quences with thick sand layers.

5. Sedim entological interpretation o f  resistivity and polarizab ility
data

Integrated consideration of resistivity and polarizability enables the const
ruction of lithological maps (sketches) providing information about the domi
nant grain size.

5.1. Lithological map versions based on the connection between the p
and P values

Using the p-P -d  nomogram described in the previous paper [DUDÁS et 
al. 1995] and the p -P  value pairs obtained from ground measurements at several 
AB separations the dominant grain size was determined at nearly 1300 soun
ding sites in the Kisalföld; maps were then constructed. Figure 10 characterizes 
the depth interval of 0-50 m and Fig. 11 that of 50-100 m. Isolines represent 
the boundaries of different grain sizes.

In the figures the colours represent:
— dark green: 80-90% of sequence consists of clay;
— light green: clay, silt, thin sand beds
— yellow: argillaceous silt and sand beds;
— orange: sand, coarse sand;
— light brown: coarse sand, gravel;
— dark brown: gravel, gravel embedded in clay.

5.2. Regional hydrogeological evaluation o f the basin

In Fig. 12 the summarized hydrogeological, lithological evaluation is 
presented.
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a. ) Western transitional zones
One type of these is the zone of foothills of mountains and buried horsts 

where the Upper Pannonian sequences underlying the thin Pleistocene can be 
detected. Here only few sand lenses promising for water production can be 
expected. Terraces of the paleo-rivers and flanks of the horsts can be placed 
into the other type. Here smaller water resources satisfying the local demand 
can be assumed. Larger lenses can be found in the north, between Csapod and 
Lake Fertő.
b. ) Szigetköz

This is the largest water resource in our country; the Pleistocene detrital 
cone of the Danube. Its thickness reaches 400- 600 m and its area on Hungarian 
territory is more than 1000 km2. High resistivity and low polarizability are 
characteristic of the gravel layers deposited by the Danube.
c. ) Valley o f the River Rába

Its lower reach in the vicinity of Csorna, Bősárkány and Rábapatona is a 
100-150 m thick, coarse-grained detrital cone. There is no terrace of good 
quality in its middle reach (between Sárvár and Beled), but the Upper 
Pannonian sands have favourable water-bearing properties. Detrital cones of 
good water-bearing quality can be found at both sides of the upper reach of the 
river. These have only partly been utilized.
d. ) Eastern transitional zone

In its northern third, between Győr and Komárom, the 4-8 km wide 
Danube terrace is an excellent aquifer. The argillaceous and silty sequences in 
the middle third part are poor aquifers. In the vicinity of the rivers and streams 
in the southern third of the area the aquifers are of better quality.

Finally, the authors emphasize that although the reconnaissance maps 
presented here reflect the hydrogeological features, the planning of water
works requires detailed investigations.




