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RÖVID KÖZLEMÉNYEK - KURZE MITTE1LUNGEN

A BADENI ACiYAÍi ELFORDULÁSA BUDAPESTEN.

Irta: Dr. Földvári Aladár.

DAS VORKOMMEN DES BADENER TEGELS IN BUDAPEST.

Von A. Földvári.

Die im Budapester Városliget (Stadtwaldchen) durchgeführ-
ten Probebohrungen schlossen typisehen Badener Tegel in einer

Machtigkeit von ungefáhr 40 m auf. Die volle Machtigkeit dessel-

ben konnte in dicsen Bohrungen nieht festgestel.lt werden. Das

Gestein stimmt sowohl launistisch vie auch petrog rapid seb mit

(leni Badener Tegel des Wiener Bcekens überein. Seine Schiehten

bilden eine Antiklinale. Da dér Badener Tegel bisher nur ans dem
W-lichen Teil Ungarps bekannt war, ist das Vorkommen dieses

Sedimentes im Ungarischen Becken vöm palaogeogra pilisében Ge
sichtspunkt wiebtig.

* # *

A Városligeti új artézi kúttal kapcsolatban végzett kutató

fúrások földtani eredményei mái megjelentek*' és a mélyfúrás lm

1 yót a geológiai bizottság kitzte. Budapest székesfváros kívánsá-

gára Dr. Vendl Aladár megyetemi tanár és Dr. Pávai-
Vaj na Ferenc fbányatanácsos urak foglalkoztak azzal a kér-

déssel, hogy lehetne-e a Széchenyi fürdhöz a régebben kijelölt

helynél közelebb telepíteni a mélyfúrást, mivel így a melegvíz ve-

zetésének költségeit és nehézségeit el lehetne kerülni. Pá va i-Vaj
na Ferenc a pleisztocén rétegeken végzett megfigyelései alap-

ján egy, a Széchenyi fürd közelében lév boltozaton ajánlotta az

Földvári A- : A tervezeti újabb városligeti ártézi kút elkészít fúrásai.

Földtani Közlöny LXI1. 1932.
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új fúrási. V e u dl A I a d á r .javaslatára a székesfváros ellenrzés-

ként 7 új kutató fúrást végeztetett, hogy az idsebb rétegek tekto-

nikáját a pleisztocén rétegek alatt tisztázzák.

A fúrásokban a talajréteg alatt a Duna pleisztocén üledékei,

homok és kavics találhatók. Az T/3, és lía/3. fúrásokban mocsár-

fid réteget is lehet találni, ez a régi Duna árterületének mélyedé-

seiben képzdött. A pleisztocén rétegek alatt a középs miocén
Uortonien) rétegei következtek. Ezek legfels tagja a körülbelül

40 m vastagságban feltárt, szürke szín badeni agyag fáciesben

kifejldött rétegcsoport. A badeni agyag teljes vastagsága sokkal

több, mint 41) in, azonban a valódi vastagságai csak a Herminá-
idtól keletre es területen lehetni' fúrással megállapítani.

Mivel eddig a badeni agyag elfordulását csak a bécsi-me-

dencével határos területeken ismertük, paleogéográfiai szempontból

is fontos ennek a jellemz fácies üledéknek a magyar-medencében
való elfordulása.

A badeni agyag alsó részében szürke homok közbetelepülések

voltak. A badeni agyagot a fúrásokban egy kövületdús homokk
réteggel határoltam el a mélyebb rétegektl E homokk alatt szür-

ke szín túlnyomóing homokos rétegsor következik, amelyben még
vékony badeni agyag rétegek és lencsék fordulnak el, azonban a
rétegek túlnyomóan homokos kzettani jellege miatt a badeni
agyag rétegcsoporttól célszerbbnek láttam ezeket a rétegeket el-

választani. A legmélyebb rétegek zöldes és zöldes-sárga szín agya-

rig. 48. ábra.
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gok cs homokok voltak. E rétegek is tortonien koriak és a régi
! lírásokban a vulkáni tufa rétegek felett talált zöldes sárga szín
agyag és homok rétegek csoportjába tartoznak.
A részletesebb vizsgálatok megtörténte eltt csupán a fúrások

szelvényét és a rétegek korát és fáciesét rögzít adatokat közlöm.
A badeni agyagból a következ fauna került el:
Amussium cristatum Broun., Chlamys glóriámárts Dub.

var. duplicicostata S eh a f f., Cardium taron iáim May., Nucula
nucleus L., Arca diluvii Lám., Venus umbonaria Lám., Aloidis

gibba 0 1 i v i., Aporrhais pes pelecani L., Terebra fuscata Broee,
Conus ventricosus Broun., azonkívül közelebbrl meg nem hatá-

rozható ostrea, pinna, venus, ealyptraea és decapoda rák darabok.

A fauna-lista majdnem kivétel nélkül a badeni agyag jellem-

z fajait tartalmazza (F. X. Seb affér: Das inneralpine Becken
dér Umgebung von Wien. Sammlung geologischer Fiihrer XII.).

A badeni agyag alatti homokkben a következ lenyomatok
voltak: Ancilla glandiformis Lám., pinna. cardium, aporrhays,

eerithium, decapoda rák.

A homokk alatti szürke homokban a következ fauna volt:

Chlamys gloriamaris Dub., Chione plicata G m el ., Loripcs den

latus Uef ráncé., Turritella nrchimedis B r o n g., Natica mii

lepunctata Lám., Caecam trachea Mont., azonkívül leda, ostrea,

apporrhays, fusus, scaiaria.

A miocén rétegek antiklinálist alkotnak, mint a mellékelt

szelvényen és a fúrások helyét feltüntetet vázlaton látható. A ré-

tegdlések szerkesztésére a badeni agyag homok betelepülései és

a kövületes homokk réteg szolgált.

A mélyebb rétegek lencsés kifejldésük miatt réteg ólés meg
állapítására kevésbé voltak alkalmasak. A különböz rétegekbl
szerkesztett dlés irányok elég jól egyeztek.

A fúrások szelvényében a vékony közbetelepülések, lencsék

vagy jelentéktelen kzettani eltérések nincsenek feltüntetve. Csu-

pán az 1/1. fúrás vastagabb agyagleneseit tüntettem fel. A rétegek

számozása a mellékelt szelvényen feltüntetett rétegekre vonatko-

zik, a számozás minden fúrásban felülrl kezddik és független,

u többi fúrás számozásától. A badeni agyag csoport rétegeit dlt
bets szedés jelzi. 1/1. fúrás. 1. í) 00—1,50 m humusz. 2. 1,50—4,00 ni

szürke homok. 3. 4,00— 12,50 in sárga kavicsos homok. 4. 12,50—
13,80 m szürke homok. 5. 13,80 17,73 m szürke kövületdús agyag.
(17,00- 17,75 m kövületdús, kissé agyagos homok) (i. 17,75 18,07 m
szürke kavicsos köviiletdús homokk 7. 18,07 -21,00 m szürke kavi-

csos kövületdús durva homok. 8. 21,00 -25,40 m szürke homokos
agyag. 0. 25,40—26,30 m zöldesszürke agyagos homokk. 10. 26,30

37,17 m szürke homok agyaglencsékkel. Részletezve: 26,45 m-ig

agyagos homok kövületekkel, 27,80 m-ig durva csigás homok, 30,0

1

m-ig homokos agyag, 30,70 m-ig finom homok, 31,20 m-ig homokos
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agyag, 32,00 m-ig durva csigás homok, 34,30 m-ig zöldes

szürke homokos agyag. 34,90 m-ig kavicsos csigás homok,

35,70 m-ig zöldes szürke homokos agyag, 37,17 m-ig zöldes szürke

csigás homok, 11. 37,17—40,00 m zöldessziirkc homokos
agyag. (38,70 39,00 m-ig szürke homok betelepülés.) 12. 40,00 45,00

m sárgászöld homokos agyag. 13. 45,00 49.00 m szürke iszapos ho-

mok. 14. 49,00—50,20 m sárgászöld homokos agyag. 2.— 4. réteg ple-

isztocén, a többi törtömén kori.

1.

/2. fúrás. 1. 0,00—1,20 m humusz. 2. 1,20— 5,30 m homok (1,60 m-ig
sárgásszürke humuszos, 5,30 m-ig sárga) 3. 5.30—13,90 m sárga ka-

vicsos homok. 4. 13,90—1(1,00 m zöldessziirkc agyag. 5. 16,00—18,''

7

i> i zöldessziirkc csigás du; va homok, 0. 18, 17 31,30 in zöldessziirkc

köviiletes agyag. 7. 21,30 22,00 m szürke csigás durva homok. 8.

22,00—24,20 m zöldessziirkc agyag. 9. 21.20 25,20 n< szürke durva
homok. 10. 25,20—27,00 m szürke homokos agyag. 11. 27,00—27,44 m
szürke kavicsos köviiletes homokk. 12. 27,41—30,10 m szürke kövii-

letdús homokos agyag. 13. 30,10—37,00 m szürke homok. (34,25-ig

durva homok 37,00 m-ig kövületdús agyagos homok.) 14. 37,00—38,00

m világosszürke, kissé agyagos homokkszer homok. 15. 38,00 39,50

m szürkéssárga homok. 16. 39,50—40.40 m szürke homokos agyag.

17. 40,40—43,80 m szürkéssárga durva homok. 18. 43,80—45,00 m zöl-

dessárga agyagos homok. 19. 45,00—50,00 m zöldessárga agyag. A

2.

—3. réteg pleisztocén, a többi tortonien kori.

1/3. fúrás. 1. 0,00—0,80 m humuszos homok, 2. 0,80 —3,00 m fe-

kete agyag (mocsárföld). 3. 3,00—10,80 m homok, (3,80 m-ig sárga

homok, 4,90 m-ig sárga durva homok, 10,80 m-ig sárga homok.) 4.

10,80—14,20 m sárga kavicsos homok 5. 11,20 17,60 m szürke kövii

letdús agyag. G. 17,60—17,95 m szürke kavicsos köviiletdús homok-

k. 7. 17,95—22,30 m szürke homok. (21,40 m-ig durva homok,

22,30 m-ig agyagos homok.) 8. 22,30—29,80 m homokos agyag (24,80

m-ig szürke, 27,80 m-ig világos zöldes szürke, 29,80 m-ig világos

szürke.) 9. 29.80—31,10 m-ig szürke köviiletes agyagos homok. 10.

31,10—31,35 m szürke köviiletes homokk. 11. 31,35—37,60 m szürke*

széntartalmú agyagos homok. 12. 37,60—40,00 m szürke homokos
agyag. 13. 40.00—44,75 m homok (42,65 m-ig világos szürke sárgás-

zöld foltos agyagos homok. 43,65 m-ig zöldessárga agyagos homok.

14,75 m-ig zöldessárga homok.) 14. 44,75—50,00 m zöidessárga homo-
kos agyag. A 2.—4. réteg pleisztocén, a többi kn tonien kori.

II/l. fúrás. 1. 0,00—0,20 ni humusz. 2. 0,20 0,65 m sárga kavi-

csos homok. 3. 0.65—6,30 m sárga homokos kavics. 4. 6,30—13,30 ni

szürke köviiletes homokos agyag. 5. 13,30—13,75 m szürke kavicsos

köviiletes homokk. 6. 13,75—17,85 m szürke kavicsos durva homok.
7. 17,85—20,90 m szürke homokos agyag, 8. 20,90 —35.40 m szürke a-

gyagos homok. (34.20 m-tl agyagos homokk.) 9. 35,40- -43,00 m ho-

mokos agyag. (37.5Ü m-ig zöldessárga, 40,85 m-ig sárga, 43,00 m-ig
sárgásszürke.) 11. 43,00—50,00 ni homok (44.50 m-ig szürke durva
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homok, 50,00 m-ig sárgássziir-

ke agyagos homok.) A 2.—3.

réteg pleisztocén, a többi tor-

toneien kori.

IIa/1. fúrás 1. 0,00—3,50 m
barna humuszos homok. 2.

3,50—4,30 m barnásszürke ho-

mok. 3. 4,30—10,90 m szürke

kavicsos homok. 4. 10,90—11,20

szürke iszapos homok. 5. 11,20

41,40 m szürke agyag. (13,00

m-ig szenes homokos agyag,

18.00 m-ig homokos agyag he-

lyenkint agyag sávokkal, 20,0^

m-ig zsíros agyag, 21,00 m-ig

homokos agyag, 22,00 m-ig

zsíros agyag, 23,00 m-ig

zsíros agyag homok erekkel,

25,50 m-ig homokos agyag ke-

vés kövülettel, 26,50 m-ig ho-

mokos kövületdús agyag, 28,00

m-ig zsíros agyag vékony ho-

mokos és kövületes csíkokkal,

33.00 m-ig kövületdús agyag,

38,C0 m-ig kövületdús agyag

homok csíkokkal, 40,00 m-ig

kövületes homokos agyag a-

gyag sávokkal, 41,40 m-ig ho-

mokos agyag.) 6. 41,40—46,00

m szürke durva homok. 7.

46,00—47,10 m szürke homokos
ugyag. 8. 47,10— 46,00 m szür-

ke durva homok. 9. 49,60 50,21)

m szürke homokos agyag. A
2.—4. réteg pleisztocén, a töb-

bi tortonien kori.

IIa/2. fúrás. 1. 0,00—1,50 m
humusz, 2. 1,50—3,50 m barna
homok. 3. 3,50—11,00 m szürke

kavicsos homok. 4. 11,00 35,60

m szürke agyag. (17,40 m-ig

homokos agyag, 18,10 m-ig kö-

vületdús agyag, 18,30 m-ig ho-

mok, 19,00 m-ig homokos a-

gyag 23,00 m-ig agyag, 25,20

m-ig kövületdús agyag, 27,50

m-ig agyag nagy kagylókkal,
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28,50 111-ig kövületdús homokos agyag, 31,00 tn-ig liomo-

kos agyag kevés kövülettel, 32,00 m-ig márgás agyag, 33,00

m-ig köviiletdús agyag, 34,00 m-ig köviilotds homokos már-
gás agyag, 35,00 m-ig köviiletdús homokos agyag. 35,00 m-ig homo-
kos márgás agyag kövületekkel és kavicsokkal, 5. 35,60 38,90 > >

szürke kavicsos durva homok csigákkal. 0. 38,90 12.00 m szürke
homokos agyag, 7. 42,00 46,00 m szürke kavicsos durva homok. S.

46,00—48,50 vi szürke agyag (47,30 m-ig homokos agyag.) 0. 48,50—
48,85 m kavicsos kövületcs homokk, ez alatt laza iszapos homok
volt,amelybl mintát nem tudtak venni. A 2.—3. réteg pleisztocén,

a többi tortonien kori.

IIa/3. fúrás. 1. 0,00—1,20 ni humusz. 2. 1,20- 2,10 m barna ho-

mok. 3. 2,10—4.10 m fekete agyag. 4 4,10—8,10 m kavicsos homok.
5. 8,10—39,70 m szürke agyag. (11,50 m-ig homokos agyag, 14,00 in-

ig agyag, 16,00 m-ig homokos agyag, 17.80 m-ig agyag, 20,50 m-ig

köviiletdús agyag, 24,00 m-ig agyag. 29,60 m-ig köviiletdús agyag
homoksávokkal, 35.50 m-ig agyag homokos és köviiletes sávokkal,

36,40 m-ig köviiletes homokos agyag kavicsos beágyazásokkal.) 6.

36,40- 39.70 m szürke köviiletdús durva homok. 7. 39,70—40,80 m
szürke homokos agyag. 8. 40,80—44,20 m szürke homok. 9. 44,20

45,00 m szürke homokos agyag. 10. 45,00 48,30 m szürke homok. 11.

48,30—50,10 m szürke homokos agyag. A 2. 4. réteg pleisztocén, a

többi tortonien kori.
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