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A BUDAI-HEGYSÉG PALEOKARSZTJAI 
ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÜK 

I. Termális hatást nem tükröző paleokarsztok

Nádor Annamária -  Sásdi László

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Budai-hegységben a mai összetett karsztrendszer 6 fázis során alakult ki a triásztól napjainkig. Az első 4 
karsztosodásifázis tengeri és meteorikus környezetben játszódott le, melyeket a későbbi termális esetnenyekjelentősen 
módosítottak. A korai, szin-diagenctikus (kar ib-típusú) paleokarsztok a felső-triász és felső-eocén karbonátos 
összlctekben mutathatók ki. A legulősebb kontinentális típusú karsztosodás a felső-kréta -  paleocén -  eocén 
időszakban történt. Az ekkor kialakult paleokarszt-rendszer az infraoligoccn dcnuiláció során részben felújult.

A termáIkarsztrcndszcr felépítésével kapcsolatos új eredményeket a cikk következő számban megjelenőfolytatása 
ismerteti

Bevezetés

A budai-hegységi karsztok fejlődéstörténetének vizs
gálata eddig a feltételezetten jura-kréta szárazulat! perió
dus karsztos folyamatainak (KRIVAN 1959), a késő
eocén üledckképződcssel közel egyidős karsztosodásnak 
(BÁLDI ct a l  1983, KRAUS 1988), valamint a termális 
karszt jelenségeinek elemzésére szorítkozott (KOVÁCS 
-M ÜLLER1980, KR,\US 1982, SCIlEUER-SCUW lÁT
VER 1980, 1988). leglátványosabban e fázisok nyomai 
ismertek, a terület karsztos fejlődéstörténete azonban 
több, egymásra épülő fázis folyamataiból áll. Vizsgálata
inkat, ahol szükséges volt, Pilis-hegységi megfigyelése
inkkel is kiegészítettük.

Paleokarszt-rcndszcrek -  irodalmi áttekintés

Az utóbbi években rohamosan fejlődő karbonát szed i- 
mentológia és diagenezis-vizsgálatok előretörése követ
keztében a karsztok klasszikus, geográfiai szemléletű 
definíciója (CVIJIC 1918) tágabb értelmezést nyert. Ma 
már a meteorikus környezetben a karbonátos kőzetekre 
nézve telítetlen oldatok oldóhatóságán kívül karsztos 
folyamatként tárgyalják a karbonátos üledékek korai, 
szin-diagenetikus oldásos-cementációs folyamatait is.

A palcokarszl jelenségeket a karsztosodott kőzet 
üledékképződési környezetéhez való viszonya alapján 
két nagy csoportba osztják (Cl 10 QUETTE -  JAMES 
1988). A karib-tipusú korai, szin-diagenetikus és lokális 
paleokarszt jelenségek az eredeti sekély tengeri, karboná
tos üledékképződési környezethez kapcsolódnak. A kon

tinentális típusú paleokarsztok az előbbiektől térben és 
időben távol, a már tektonikusán kiemelt, litifikálódott 
kőzetekben szárazföldi környezetben találhatóak (7. 
ábra).

A terület földtani felépítése

A Budai-hegység felszínen ismert legidősebb képződ
ményei a középső-felső-triász korú, zömmel sekélyten
geri dolomitok és mészkövek (Budaörsi Dolomit, Fődo
lomit, Dachsteini Mészkő)* (WE1N 1977).

A jura-alsó-krétában a Bakonyhoz hasonló pelágikus 
üledékképződés valószínűsíthető, s a terület csak a felső
krétában válhatott szárazulattá.

A késő-eocén, korai-oligocén üledékképződés geo
metriáját a Budai-vonal szabta meg (BÁLDI et a l  1983, 
FODOR et al. 1991). A vonal ÉNy-i szárnyán a késő
eocénben abráziós konglomerátum, nummuliteszes-dis- 
cocyclinás-lithotamniuniós mészkő (Szépvölgyi M ész
kő), majd a Bryozoás Márga rakódott le. A DK-i 
területen ezekből a batiális fáciesű Budai Márga fejlődött 
ki.

A Budai-vonal ÉNy-i szárnyán az alsó-oligocén Hárs
hegyi Homokkő diszkordánsan települ a triász rétegek 
infraoligocén denudáció során erodálódott felszínére. A 
vonal DK-i szárnyán a Budai Márgából folyamatosan 
fejlődött ki a Tardi Agyag (WE1N 1977, BÁLDI 1983), 
végül a Kiscelli Agyag fedte el regionálisan a területet.

Az egri emelet során a visszahúzódó tenger homokos
agyagos üledékei már csak a hegység peremén található
ak meg (WEIN 1977), a terület fokozatosan szárazulattá

A kőzettani e lnevezéseket a szerzők írásmódja szerint közöljük. IS?éri.)
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/. ábra. A karib és a kontinentális karsztmodell (JAMI\S -  CHOQUETTE 1988 és FORD 1988 alapján). 1 = 
vad őz us zárni, 2  = meteorikus frcalikus zóna, 3  = tengeri freatikus zóna, 4  = keveredési zóna, 5  = barlangok, 6 
= calichc, 7 -  víznyelő, 8  = karszttorony, 9 -  talaj, 10 -  beszivárgás, 11 -  keveredés, 12 = vízszint, 13 = 
mcdcnceterületekről származó fluidumok, 14 -  magmás kőzetek (CO exhaláció), 15 = allogén folyó

Fig. 1. The Caribbean and the Continental karst rmodéi (after JAMES -  CHOQUETTE 1988 and FORD 1988). 1 
= vadosc zone, 2  = meteorié phreatic zone, 3  = maríné phreatic zone, 4  = mixing zotie, 5  = caves, 6  = caliche, 
7 -  sinkholc, 8 -  karst towers, 9 = so ií 10 = pereolation, 11 -  mixing, 12 = water table, 13 = Jluids from  basins 
(U2S), 14 -  mag mát ic rocks (CO2 exha lation), 15 = allogcne river

vált. Az eggenburgi-ottnangi-kárpáti-bádeni során nagy
arányú erózió történt, a karsztrendszert addig fedő 
vízzáró Kiscelli agyagtakaró jelentős része lepusztult.

A felső-pannóniaiban a DK-i irányból transzgredáló 
tengerből a hegység félszigetként emelkedett ki.

A pleisztocénben a Duna bevágódásával párhuzamo
san a Budai-hegység szakaszosan emelkedett. A minden
kori erózióbázison kilépő, nyílt karsztból utánpótlódó 
hévforrások jól elkülöníthető szintekben édesvízi mész
követ raktak le (IVEIN 1977, SCHEUER -  SCIIWE1T- 
ZER 1980).

A Budai-hegység elvi rélcgoszlopát a 2. ábra mutatja.

A Budai-hegység íerm ális hatást nem tükröző paleo- 
karszt jelenségei

/. Felső-triász palcokarsztok

A Fazekas-hegyi kőfejtőben a Ix)fer-ciklusos Dach- 
steini Mészkő B-tagjához kapcsolódva az egykori alga- 
gyep párhuzamos lemezeinek felcserepesedése figyelhe
tő meg. Az indián kunyhóra emlékeztető háromszögletű 
forma (ún. tepee szerkezet, 1. kép) az üledék árapályszint 
fölé kerülését és kiszáradását rögzíti (3. ábra).

A Fazekas-hegyi és Rácskai kőfejtőkben gyakoriak a 
B-tag visszaoldott felszínéhez kapcsolódó, a rétegzéssel 
párhuzamos, vörös, 1-8  mm vastag, hullámos lefutású 
agyagos laminák (2. kép). E diszkontinuitási felszínek 
szintén a korai szárazulati kitettség közvetlen ismérvei. 
Az üledék árapályszint fölé kerülését követően a víz- 
szintemelekedés következtében képződött újabb rétegek 
őrizték meg a „szubaerikus pillanat" nyomait.

2. ábra. A Budai-hegység elvi rétegoszlopa a karsztoso
dási fázisok feltüntetésével (Fodor et a l, 1991)

Fig. 2. Stratigraphy o f  the Buda Ilii Is (Fodor et a l, 
1991), numbers indicate the mainphascs o f  karstification 
(fór cxplivuition sec the text)
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3. ábra A tepee szerkezet kialakulásának elvi vázlata, 
lépték nélkül, 1 = sekélytengeri üledékképződés az 
árapálysíkságon, 2  -  a tengersz bitesés következtében 
szárazra került algagyep felcserepesedik 
Fig. 3. Schematic model o f  the developmení o f  the tepee 
structures, without scale. 1 -  shallow maríné sedimenta- 
tioti on the lidal fiat, 2  -  as a result o f  sea-level fa li  
the subaerially exposed a Igái mais dehydrate atid crack
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4. ábra. A szin-diagenetikus breccsák képződésének elvi 
vázlata, lépték nélkül 1 = sekélytengeri üledékképződés, 
árapály-csatorna, 2  = a tengerszintesés következtében 
szárazra került üledék felszíne felbreccsásodik, 3 -  az 
újbóli tengerszint-emelkedés során képződött rétegek 
fosszilizálják a breccsás szintet 
Fig. 4. Schematic model o f  the developmení o f the syn- 
diagenetic breccias, without scale. 1 -  shallow maríné 
sedimentation on the tidal fia t with channels, 2  -  as a 
result o f sea-level fa l i  the upper part o f  the subaerially 
exposed semi-lithified sediments brecciates up, 3 = 
sediments, deposited during the next sea-level rise 
fossilize the brecciated horizons

A  Rácskai kőfejtőben a Dachsteini Mészkő B-tagjához 
kapcsolódva 10-50 cm vastag, monomikt, mátrix-vázú 
breccsás szintek figyelhetőek meg a rétegzéssel konkor- 
dáns településben. A kőfejtő DK-i falán egy 2 m széles, 
1,2 m magas árapály csatorna (3. kép) feküjében a 
szögletes mésziszap kiasztok a fekühöz (alapkőzet) 
fokozatos átmenettel kapcsolódnak (4. kép). Ez a diage
nezis idején bekövetkezett, rövid időtartamú, lokális 
szárazulattá válást jelez, melynek során az üledék felső 
része kiszáradt és felbreccsásodott (4. ábra). A rétegzés
sel nem konkordáns településű breccsás szintek az 
eredeti fácieselrendeződést tükrözik (árapálycsatoma 
fala) és nem jelentenek a triász üledékképződésen belüli 
lokális szögdiszkordanciát.

1. kép. Tepee szerkezet (Fazekas-hegyi kőfejtő) 
Photo 1. Tepee structure (Fazekas-hegyi quarry)

2. kép. Agyagos lamina a Dachsteini Mészkő B  tagjának 
visszaoldott felszínén (Fazekas-hegyi kőfejtő)
Photo 2. Clayey laminae at the top o f  the truncatcd B 
unit o f  the Dachstein limestone (Fazekas-hegyi quarry)

3. kép. Árapály-csatorna a Dachsteini Mészkőben (Rács- 
kai kőfejtő)
Photo 3. Tidal channel in the Dachstein limestone 
(Rácskai quarry)
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A Fazekas-hegyi kőfejtőben a rétegzésre közel merő
leges, oldással megnagyobbodott, 1-5 mm széles repedé
seket vörös, finomszemű, a rétegzéssel párhuzamos 
agyagos laminákhoz hasonló anyagú üledék tölti ki (5. 
kép). E repedések a ciklushatárokat nem szelik át. 
Oldásos tágulásuk és kitöltődésük az üledékképződést 
tagoló kis szárazulati periódusokhoz köthető korai karsz
tosodás során történt.

2. Felső-kréta-palcocén-eocén paleokarsztok

A triász karbonátos térszín változatos morfológiájú 
mélyedéseiben a Budai-hegységben több helyen bauxit 
halmozódott fel.

Pilisvörösváron és Budakeszin a felső-triász porló 
dolomit lapos, tál alakú mélyedéseit tölti ki. A Budakeszi
4.sz. fúrás 20 m vastagságban harántolta a felső-triász 
porló dolomitra települő vörös, bauxitos agyagot. Az 
Apáthy-szikla mellett, a Kőkapunál a felső-triász dolo
mitban kioldódott, 3 -5  m széles, 2 m magas üregben 
halmozódott fel. A zugligeti kőfejtőben a lilásvörös 
bauxitos agyag a triász porló dolomit trópusi kúpkarsztra 
emlékeztető, meredek falú, 10-15 m mély fosszilis 
töbreiben található (5. ábra). A trópusi klímán zajló 
karsztosodásra utaló bauxitokat általában felső-eocén 
transzgressziós rétegsor fedi.

A Budai-hegységben és környékén a kréta bauxitszint 
meglétére nincs bizonyíték. Az ismert bauxitok litofáci- 
esük alapján felső-kréta (túron-szenon), vagy paleo- 
cén-alsó-eocén korúak CSZ/\NTNFR eí al. 1986).

A Budai-hegységben a triász felszínre települő felső
eocén transzgressziós rétegsor kezdő tagjai (alapkonglo
merátum és Szépvölgyi Mészkő) egyes szelvényekben 
hiányoznak. A karsztos triász térszínre közvetlenül a 
Bryozoás Márga (II. kér., sportpálya mögötti kőfejtő, 
Budaörs, Farkas-hegy), illetve a Budai Márga (Sas-hegy 
ÉK-i oldala, Budaörs, Út-hegy) is települhet. A késő
eocén transzgresszió során a tenger tehát nem egysége-

4. kcp. Szín-diagenetikus brcccsa az árapály-csatorna 
feküjében (Rácskai kőfejtő)
Photo 4. Syn-diagenctic breccias at the boltom o f  the 
tutal channcl (Rácskai quarry)

5. ábra. A Zugligeti kőfejtő szelvénye. 1 = dolomit, 2  = 
baxuit, 3  = agyagos bauxit, 4  = agyag, 5  = márga, 6 
= homokkő, 7  = konglomerátum
I4ig. 5. Profié o f  the Zugliget quarry. 1 -  dolomité, 2  
= bauxite, 3  = clayey bauxite, 4  = clay, 5  = mari 6  = 
sa/ulstone, 7  = conglomcrate

5. kép. A Lofer-cikluson belüli oldott repedés a Dachste- 
ini Mészkőben (Fazekas-hegyi kőfejtő)
Photo 5. Solutionallv enhancedfssure within the Lofer 
cyclc in the Dachstein limestone (Fazekas-hegyi quarry)
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6. kép. A Dachsteini 
Mészkő karsztosodott 
térszínét felső-eocén
konglomerátum-ho - 
mokkő fed i (Róka-hegyi 
kőfejtő)

Photo 6. The palcokarst 
surface o f  the Dachstein 
limestone is covered by 
Upper Eocéné conglo
méra te ami satui (Róka
hegyi quarry)

sen ömölte el a területet. A Szépvölgyi Mészkő lerakódá
sa során egyes szabad felszínű triász blokkok tovább 
karsztosodul, s az üledékképződésnek csak egy későbbi 
fázisában fedődtek le a Bryozoás, illetve a Budai Márgá- 
val.

A szárazföldi lepusztulás mértéke a Budai-hegység 
egyes részterületein változó volt. A legintenzívebb denu- 
dáció a D-i szárnyon történt. Itt a teljes közepso-felső- 
triász rétegsor hiányzik, a Diósd-1. sz. fúrásban az alsó
triász szürke, lila agyagpala, aleurit és homokkő rétegek 
fedőjében oligocén képződmények találhatók {ALFÖL
DI 1979). É-abbra haladva, Budaörs környékén a ladini 
diplopórás dolomit található a felszínen, míg a Ilárs- 
hegy-János-hegy vonaltól É ra mára nóri korú Dachstei- 
ni Mészkő is megjelenik.

A Róka-hegyi kőfejtőben felső-eocén fluviális kong
lomerátum-homokkő sorozat {FODOR -  KÁZMER 
1989) tölti ki a Dachsteini Mészkőben kialakult 1-2 m3- 
es barlangot és a 8 -10  m mély, meredek falú töbröket 
(6. kép). Az erősen tagolt karsztos térszín a helyenként 
kúpkarsztra emlékeztető formákkal trópusi klímán zajló 
karsztosodásra utal. A felső-eocén üledékekkel kitöltött 
barlangroncs és a Kőkapunál található felső-eocén üledé
kek által fedett bauxittal részben kitöltött üreg tekinthe
tők a Budai-hegység legidősebb barlangjainak.

E karsztfázis felszín alatti formakincsét tárja fel az 
Ürömi kőfejtő. Itt a Dachsteini Mészkőben a rétegzésre 
merőleges, 3 -10 cm széles, enyhén oldott falú hasadékok 
találhatók, melyek egykori vadózus vízvezető járatok 
leliettek. Szürke, Crinoidea-törmelékes, mészhomokkő 
kitöltést tartalmaznak, melyben 3 -7  mm-es, kerekítetlen 
mészkőklasztok is megfigyelhetőek. A kitöltés eocén 
korát a mészhomokkőben talált Asterocyclina fauna 
{LESS, szóbeli közlés) igazolja.

Ugyanitt a Dachsteini Mészkőben a rétegzéssel közel 
párhuzamosan kioldódott, több m3-es lencse alakú üre
geket a fenti szürke karbonátos hasadékkitöltéshez ha
sonló anyagú, de sárga színű, gyengén rétegzett mészho
mokkő tölti ki. E kitöltésből korjelző ősmaradvány nem 
került elő, de a szürke mészhomokkő kitöltéshez hasonló 
litológiája miatt ez az üledék is feltehetően eocén korú.

7. kép. A Szépvölgyi Mészkőben kiohlott üreget kvnimílt 
mészhomok tölti ki (Fenyőgyöngyei kőfejtő)
Photo 7. The dissolved cavitiy in the Szépvölgy limestone 
is felied with calcarenitc (Fenyőgyöngye quarry)

gyöngyei kőfejtő)
Photo 8. Nununulite in the calcarenitc (Fcnyőgvöngye 
quarry)

3. Felső-eocén paleokarsztok

A  Fenyőgyöngyei kőfejtőben a Szépvölgyi Mészkő
ben a rétegzéssel párhuzamosan kioldódott 5 -8  m hosz- 
szú, 0,8 m magas, elnyúlt lencse alakú üreg található, 
amelyet 0,1-1,5 cm vasúig párhuzamos lemezekből álló 
laminált, gradált, finomszemcsés mészhomok tölt ki (7. 
kép). Benne az alapkőzet anyagával azonos, kerekítetlen,
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9. kép. A Szépvölgyi Mészkő és a mészhomok kitöltés 
érintkezésének vékonycsiszolati képe (Fenyőgyöngyei 
kőfejtő)
Photo 9. Photomicrograph o f  the contact o f  the Szép
völgy limestone ami the calcarcnitic infilling (Fenyő - 
gyöngye quarry)

3-8 eni-es mészkőtörmelék figyelhető meg, amely az 
üreg stabilitásának csökkenése következtében hullott 
bele a kitöltő üledékbe (kollapsz brcccsa). A vékonycsi
szolati képben megfigyelt nummuliteszck {8. kép) a 
kitöltés késő-eocén korát igazolják. A mészhomok 1-2% 
tized mm-cs, éles kvarc-szemcséket is tartalmaz, ennek 
kis mennyisége a szárazföldtől elszigetelt képződési 
környezetre utal.

A kitöltés anyagának katódlumineszcens mikroszkópi 
képe az alapkőzetéhez hasonlóan fényesen lumineszkált. 
Ez közepes vastartalmú, mangándús reduktív környeze
tet jelez, ami freatikus zónában történt leülepedésre utal.

Az alapkőzet és a kitöltés éles határral érintkezik {9. 
kép), de jelentősebb mértékű oldásra, karsztosodásra 
utaló nyom nem látszik. Az üregkitöltés alatt az alapkő
zetben madárszem szerkezetek és nagy mennyiségű 
kora 11 tömi el ék figyelhető meg, amely igen sekély víz
szintet jelez, illetve zátonyfáciesre utal.

Fenti bélyegek együttes értelmezése alapján az üregek 
lokálisan kiemelt foltszerű zátonytestekben oldódhattak 
ki a sós- és édesvíz határán, illetve töltődhettek ki a
késő-eocén üledékképződési ciklus során (6. ábra).

A Budai-hegység területén hasonló karsztjelenséget 
azóta több kőfejtőből (Mátyás-hegy K-i, Pál-völgyi, 
Kecske-hegyi kőfejtők), illetve barlangból (Pál-völgyi, 
Mátyás-hegyi, Szemlő-hegyi, Ferenc-hegyi-barlang) is 
megismertünk. Az átlag 0 ,5 -3  m hosszú és 10-50 cm 
magas, lencse alakú üregek a kőzet rétegzésével párhuza
mosan oldódtak ki. A Mátyás-hegy K-i kőfejtőben és a 
Kecske-hegyi kőfejtőben folyamatos átmenet figyelhető 
meg a laminált mészhomok-kitöltés alja és a fekü 
alapkőzet között, ami a két képződmény közel egyidejű 
keletkezését igazolja.

A Szépvölgyi Mészkő és a Bryozoás Márga közti 
diszkordanciát tárja fel Budaörsön az Üt-hegyi szelvény.
Itt a Szépvölgyi Mészkőben a rétegzéssel j>árhuzamosan 
kioldódott, közel izometrikus, kb. 1 m -es metszetű,
oldott falú üreget mm-es laminákból felépülő, gradált 
mészhomok tölti ki. Ennek keletkezése a fenyőgyöngyei 
szelvénynél ismertetettekkel hasonló módon értelmezhe

ti ábra. A késő-eocén palcokarsztos üregek kialakulásá t  
mik elvi vázlata, lépték nélkül 1 = sekélytengeri üledék- 
képződés, a zátony épülése, 2  = tengerszint-a
esés, a szárazra került zátonytestben üreg oldódik ki, J CI 
= tengerszint-emelkedés, az üreg kilőllődésc, folytatódó  ̂
sekélytengeri üledékképződés ^

Fig. 6. Schematic modcl o f  the dcvelopmcnt o f  the la té   ̂
Focenc palco -cavitics, wilhout scale. 1 -  shalow maríné s 
sedimentation with reef-like carbonate built-ups, 2  = as a 
a rcsult o f  sea-lcvel fa li cavitics dissolve in the reej t, 
body, 3  = sediments o f  the next sea-lcvel rise chock the g 
cavitics ami the shallow maríné sedimentation continues I

A. z. s. 't. s  6.

7. ábra. A budaörsi Út-hegyi szelvény (KÁZMÉR 1982). 
1 = lejlőtörmclék, 2  = nununuliteszes mészkő, 3 = 
korallos-algás mészkő, 4  = kovásodott Bryozoás Márga, 
5  = mész homokos üregkitöltcs, 6  = növényzet

Fig. 7. Profilé o f  the Úí-hcgy quarry (KÁZMÉR 1982). 
1 = slope debris, 2  = limestone with nummulites, 3 = 
limestone, with corals and algae, 4 -  silificicd Bryozoa 
nuirl 5  = calcarcnitic infilling o f  the paleo-cavüies, 6 
= vegetation

tő. A mészkő fedőjében eróziós és szögdiszkordanciával 
Bryozoás Márga települ (7. ábra). Ez a két képződmény 
lerakódása közti szárazulati periódusra, karsztosodásra 
és tektonikai mozgásokra utal (BALDI et at. 1983).
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4. Alsó-oligoccn paleokarsztok

A Hárshegyi Homokkő karsztosodott triász térszínre 
való települése számos kőfejtőben és feltárásban tanul
mányozható (pl. Hárs hegyi kőfejtő. Ürömi kőfejtő, a 
Pilisben az Arany-lyuk barlang fölött stb.). A vizsgált 
feltárásokban a triász kőzetek felszíne enyhén tagolt, a 
karsztos mélyedések laposak, tál alakúak. A legmélyebb 
(5-8 m) töbrök a IIárs-hegyi kőfejtőben figyelhetők meg.

Hárshegyi Homokkővel kitöltött, enyhén oldott falú 
hasadékok és üregek eddig csak triász képződményekből 
ismertek. Ezek É-felé egyre nagyobb számban és növek- 

j.vŐ méretben fordulnak elő.
- _ A Nagykovácsi-völgy ÉNy-i oldalán levő kőfejtőben 
f a Dachsteini Mészkőben a rétegzésre közel merőleges, 
-y enyhén oldott falú, 50 cm széles hasadékot tölt ki a 

-Hárshegyi Homokkő.
Az Ezüst hegy É-i oldalában nyíló Szabó József- 

barlang a Dachsteini Mészkő és a Hárshegyi Homokkő 
c határzónájában alakult ki. A bejárati szakasz és a felső 
c szint folyosóinak főtéjét a Hárshegyi Homokkő alkotja, 
s az alsó szint járatai a mészkőben oldódtak ki. A Nagy- 
/  teremben a Dachsteini Mészkőben kioldódott függőié
it ges, kb. 25 cm széles csatornában található a Hárshegyi 
s Homokkő.

A Piliscsaba-Jászfalu fölött emelkedő Nagy-Somlyó- 
hegy Ny-i oldalában található kőfejtőben a Hárshegyi 
Homokkő a Dachsteini Mészkő 15-20 cm széles hasadé- 
kát tölti ki. A Pilisszántói kőfejtőben a Dachsteini 
Mészkőben kioldódott, közel izometrikus alakú, 2 -3  m2- 
cs metszetű üreget tölti ki a Hárshegyi Homokkő.

Az infraoligocén denudáció során a mezozóos alap
hegységet fedő felső-eocén meszes-márgás réteg részben 
lepusztult. Az újból felszínre került, a felső-kréta-paleo- 
cén-eocén során már karsztosodott triász mészkövek és 
dolomitok tovább karsztosodtak. A hasadékok és üregek 
később a Hárshegy i Homokkővel töltődtek ki, illetve ez 
fedte le a reaktiválódott karsztrendszert.

A Budai-hegység palcokarsztjainak modellje és fejlő
déstörténetük

A felső-triászban a Budai-hegy ség területén a trópusi 
éghajlaton sekélytengeri karbonátos üledékképződés 
folyt. A platform egyes területeinek időszakos szárazra 
kerülése az üledék diagenezisével közel egyidős, karib- 
tipusú karsztjelenségek kialakulását eredményezte (NÁ
DOR -  KORPÁS, in press). Ezek elsősorban a rövid 
ideig tartó felszíni kitettséget tükröző, az üledék felszíné
nek kiszáradásával kapcsolatos jelenségek (tepee szerke
zetek, rétegzéssel párhuzamos agyagos laminák), amely- 
szerves része a Lofer-ciklusos üledékképződésnek. Az 
oldással megnagyobbodott, rétegzésre merőleges haj- 
szálrepcdésck és breccsás horizontok korai karsztosodás
ra utalnak.

A Budai-hegység nóri végén történt kiemelkedése, az 
eocénig tartó szárazulati periódus és karsztosodás (WEIN 
1977) mai ismereteink alapján már nehezen fogadható

el. A triász végén az egész régióban extenzió és süllyedés 
volt, s nincs arra bizonyíték, hogy a Budai-hegység 
szigetként túlélte volna ezt a regionális folyamatot.

A Középhegységben a jurában folyamatos, pelágikus 
üledékképzödés történt egészen a krétáig. Pelágikus jura 
korú üledékek a közelben a Pilisben ismertek, míg alsó
kréta korú radioláriás agyagok a Mátyásföldi 1., Cinkota
6. és Bugyi 3. sz. fúrásokból (CSONGRÁDINÉ et a l 
1959).

A jurában a korábban egységes triász karbonátos 
platform feldarabolódott (/MAS11989), így lokális karsz
tosodás legfeljebb a még rövid ideig fennmaradó sziget- 
jellegű platform töredékeken képzelhető el. Erre az 
irodalom eddig nem szolgáltatott bizonyítékot, s ilyen 
nyomokat mi sem találtunk.

A Budai-hegységben a felső-triász és a középső-felsö- 
eocén rétegek közti üledékhiány nem az üledékképződés 
hiányával (WEIN 1977) magyarázható, hanem a felső- 
kréta-palcocén-alsó-eocén szárazulati időszak során 
történt erózióval. Ezen időszak során a Budai-hegység
ben jelentős mértékű lepusztulás és a triász karbonátos 
képződmények karsztosodása történt. A karsztformák 
kialakulásának kora a felső-kréta-középső-felső-cocén 
időintervallumon belül pontosan nem azonosítható. A 
ma felismerhető karsztos formák leghamarabb azonban 
csak az ausztriai hegységképződési fázis után kezdhettek 
el kialakulni.

E szárazulati periódus nagy karsztos formáinak kifej
lődése független volt a triász paleokarsztoktól, azoknak 
a későbbi karsztos folyamatokat preformáló szerepe nem 
igazolható.

A Budai-hegységben a felső-eocén transzgresszió 
zárta le a kréta végétől tartó szárazulati periódust és 
karsztosodást. A sekélytengeri Szépvölgyi Mészkő kép
ződésével egyidőben ismét korai, karib-típusú karsztoso
dás történt az egyes, lokálisan kiemelt zátonytestekben, 
ez azonban csak rövid időre szakította meg az üledékkép
ződést. A késő-eocén üledékképződésen belüli diszkor- 
danciák a sekélytengeri környezet tengerszint változá
sokra érzékeny reagálást igazolják.

E karszt fázis rétegtan ilag a felső-kréta-paleo- 
cén-eocén paleokarsztokra szuperponálódik, de nincs 
köztük összefüggés. Előbbiek a triász kőzeteket érintet
ték, a késő-eocén paleokarsztok pedig az e térszínre 
települt felső-eocén mészkőben, ill. a mészkő és márga 
határán találhatók.

Az alsó-oligocénben az infraoligocén denudáció során 
a Budai-vonal ÉNy-i szárnyán a felső-kréta-paleo- 
cén-eocén paleokarszt-rendszcr feltáródott és reaktivá
lódott. A triász kőzetekből álló karsztot fedő felső-eocén 
üledékek lepusztulásával a mészkövek és dolomitok 
újból karsztosodtak, a korábban kialakult karsztformákra 
szuperponálódva továbbfejlődtek.

Nádor Annamária 
Sásdi L ászló  

M agyar Á llam i Földlani Intézet 
Budapest 
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PALKÓ KA RSTS AND LONG-TERM  KARST  
EVOLUTION O F T IIE  BUDA IIILLS

I. Pilleok arsts without Űr t  mai effect

Palcokarsts are now widely recognized in ancient 
carbonate sequences. Most of tlie published papers, 
however, focus on only one phase, though the multiple 
confomiities of complex karstification create conibined 
porosity pattems in an individual arca.

I lié  Central massif of the Buda Hills is built up of 
Triassic and Eocene carbonates, which form a joincd 
karst system, and it provides a good example of long- 
term karst evolution. Palcokarsts, related botli to high- 
frcqucncy sea-level changes and to major sequcnce 
boundaries can be found in successive positions exhibi- 
ting laté thermal overprints. Six stages of karstification 
were identified over a period of 200 millión years. Pre- 
Neogene nontliermal karsts (Slagé 1—4) dcveloped in 
maríné and meteorié environments, and are discussed in

ihis paper. The Ncogcne thermal phases (Stage 5 -(  
will be presented in the next issue.

Slagé 1: Laté Triassic Paleokarst 
Depositional palcokarsts, formed by an early stage ( 

subacrial exposure in tlic pcritidal Dachstein Limestor 
were controllcd by depositional facies pattems an 
lithologies. I l ié  tepees, discontinuities capping shoalin 
upward cycles, syngenetic breccias and the thin corre 
siónál fissurcs within the parascquence boundaries wer 
all formed as a result of high-frcqucncy sea-level changt 
in the I-ate Triassic.

Strictly speaking these features in the immatur 
carbonate sediment cannot be considcred as „reál karst' 
sincc the pore/conduit diameter did nőt exceed 5-1 
mm, thercby allowing flow to change from laminar t 
turbulent and creating more rapid dissolution.

Slagé 2: latié Cretaceous-Early Eocene Paleokarst 
Ih c  Laté Cretaceous-Early Eocene paleokarst is rela 

led to composite unconformities, which developed o 
the Triassic dolomitos and limestones after the Austria to 
orogeny, as the arca was uplifted. Ih e  Jurassic an^  
Cretaceous pelagic sediments were eroded during thi 
long subacrial period and exposed the underlying Triassc 
sic carbonates to the circulating fresh water, which wa sz 
guided through the secondary fractures. The extensiv ^  
tower karst landfomis indicatc subtropical climate at tha C] 
tinié, and the dissolved caves are the oldest ones of th 04 
Buda Bilis. ,

Slagé 3: Laté Eocene Paleokarst J(
During the Middle-Late Eocene transgression, shal e< 

low maríné limestones and maris were deposited on th u 
paleokarst surface of tlie Triassic carbonates, intimatel) 
connecting tlie Triassic and Eocene karst Systems. lh ( 1 
basal beds of the Upper Eocene carbonates filled th 
depressions and paleo-caves fomied during Stage 2. 
preserving the l^ate Cretaceous-Early Eocene paleokars  ̂
horizon.

'Ihe small cavities fomied within tlie Upper Eocem 
limestone, which are fii led with fine-graincd, thin bedet ' 
calcarenite, were formed by dissolving local carbonau ‘ 
buildups (e.g. reefs) during sea-level lowstands and wert ‘ 
füled in the subsequent high-stand periods. Otlier syntec- 
tonic and erosional discontinuities within the Uppci  ̂
Ivocene sequence alsó show clear evidence of karstillca 
tion at single unconformities.

Stage 4: Early Oligocene Paleokarst 
During the Early Oligocene denudation a local uplifi 

resulted in the erosion of the Upper Eocene carbonate 
rocks in somé parts of the Buda Bilis. The Laté 
Cretaceous-Early Eocene paleokarst system was parti) 
rcjuvenaled with the exposure of the underlying karsti- 
fied Triassic carbonates. Due to the circulation of the 
solutionally aggressive waters, the former conduits beca- 
me active again. 'Ihe Early Oligocene Hárshegy Sand- 
stone was deposited on the rcjuvenaled karst of the 
Triassic rocks, füling somé fissurcs and minor cavities 
within.
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