
A LÁGYMÁNYOSI POSTÄSKÖRIIÄZ TERÜLETÉNEK  
VÍZFÖLDTANI VISZONYAI

í r ta :  F ö l d v á r i A. — Cs a já g h y  G. — Ma jzo n  L.

1941. évben a kérdéses telken két ízben végeztünk próbafúrásokat, 
tavasszal és nyáron.

A tavaszi próbafúrások szelvénye a következő:

I. fúrás
0,00— 0,15 m-ig fekete, agyagos iszap.
0,15— 0,70 « szürke, agyagos iszap, apró kaviccsal.
0,70— 1,20 « sárga, iszapos, aprókavicsos, m urvás homok.
1 .20— 2,00 « sárga, durva homok.
2.00— 2,70 « sárga, durva homok, kevés kaviccsal.
2,70— 3,20 « sárga, homokos iszap, diónyi kaviccsal.
3.20— 4,00 « m urva és apró kavics.
4.00—  10,00 « szürke, kiscelli agyag (felső 10—20 cm átázott).

A szulfátos víz a felszín alatt 0,70 m-ben jelentkezett és felemelke
dett a felszín alatt 0,28 m-ig.

II. fúrás
0,00—0,60 m-ig
0,60—1,20 «
1,20—1,60 «
1,60—2,40 «
2,40—2,60 «
2,60—2,80 «
2,80—3,20 «
3,20—3,30 «
3,30—3,45 «
3.45—4,60 «
4,60—5,30 «

fekete, agyagos iszap, 
szürke, kavicsos iszap, 
sárga homok, apró kaviccsal, 
sárga, iszapos homok, apró kaviccsal, 
sárga homok, ökölnyi kavicsokkal, 
sárga homok.
sárga homok, apró kaviccsal, 
murva.
mogyoró nagyságú kavics, 
á tázo tt kiscelli agyag, 
száraz, szürke, kiscelli agyag.

A szulfátos víz 0,60 m-ben jelentkezett és a felszín alatt 0,35 m-ig 
emelkedett.

III. fúrás
0,00—0,50 m-ig fekete, agyagos iszap, sok csigahéjjal.
0,50—1,00 « sárga, iszapos homok.
1,00— 1,80 « sárga homok.
1,80—3,50 « szürke, kavicsos homok.
3,50—4,25 « szürke, száraz, kiscelli agyag (felső 10—20 cm-es része átázott).

A szulfátos víz 0,50 m-ben jelentkezett és felszállt a felszín alatt 
0,10 m-ig. Az esős időjárás miatt átázott felszín víz alatt állott és ezért 
a fúrás kezdettől fogva vízben haladt.
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IV. fúrás
0,00— 0,80 m-ig fekete, agyagos iszap, nagy kavicsokkal.
0,80—-1,40 « sárgafoltos, szürke, iszapos homok, kaviccsal.
1.40—  2,00 « sárga homok, kaviccsal.
2 .00—  2,40 « sárga, iszapos homok.
2.40— 2,60 « sárga homok.
2.60— 3,40 « sárga, kavicsos homok.
3.40— -4,40 « száraz, szürke, kiscelli agyag (a felső 10—20 cm-es része

átázott).
A szulfátos víz 0,80 m-ben jelentkezett és a felszín alatt 0,20 m-ig 

emelkedett. A fúrás végig vízben készült, mert a felszínen keletkezett 
esővíz-pocsolyák a fúrásba befolytak.

V. fúrás
0,00—0,80 m-ig fekete, agyagos iszap, nagy kavicsokkal.
0,80—1,20 « sárga, iszapos homok, kavicsokkal.
1 .20—  1,60 « sárga homok.
1.60—  1,90 « sárga, iszapos homok, kavicsokkal.
1.90— 2,05 « sárga, homokos iszap.
2,05—3,40 « sárga homok.
3.40— 3,90 « á tázo tt, kiscelli agyag.
3.90— 4,90 « száraz, szürke, kiscelli agyag.
A szulfátos víz 0,80 m-ben jelentkezett és a felszín alatt 0,25 m-ig 

emelkedett.
VI. fúrás

0,00— 0,80 m-ig fekete, iszapos agyag, kavicsokkal.
0,80— 1,20 « sárga, kavicsos homok.
1.20—  1,50 « sárga, homokos iszap.
1.50—  2,60 « sárga, iszapos homok, kaviccsal.
2.60—  3,60 « szürke homok kaviccsal.
3.60— 3,80 « á tázo tt kiscelli agyag.
3,80—5,90 « száraz, szürke, kiscelli agyag.
A szulfátos víz 0,80 m-ben jelentkezett és a felszín alatt 0,35 m-ig 

emelkedett.
VII. fúrás

0,00—0,70 m-ig fekete, agyagos iszap, kavicsokkal.
0 . 7 0 .1 ,5 0  « sárga, kavicsos homok.
1.50— 3,00 « sárga homok.
3.00—  3,20 « szürke, kavicsos homok.
3.20—  4,35 « szürke, száraz, kiscelli agyag (felső 10—20 cm átázott).
A szulfátos víz 0,70 m-ben jelentkezett és a felszín alatt 0,20 m-ig 

emelkedett.
A fúrások adataiból kitűnik, hogy a kórház telkének altalaja lényegi

leg három rétegre tagolható:
1. A felső vízzáró fekete színű agyagos iszapréteg. (Holocén.)
2. A szulfátos vizet tartalmazó sárga és alárendelten szürke színű 

homokos kavicsos rétegcsoport. (Óholocén.)
3. Az alsó vízzáró szürke színű kiscelli agyagréteg, amelynek felső 

néhány dm-es része átázott, az alsó része száraz. (Középső-oligocén.)
Az alapozásra csak a száraz kiscelli agyagréteget lehet felhasználni. 
A szulfátos vízzel teli homok- és kavicsrétegeket a vizsgálati időben 

(1941 április 15—23-ig) teljesen kitöltötte a talajvíz, a két agyagréteg közt. 
Sőt a szulfátos víznek még bizonyos nyomása is volt a kérdéses időben, 
mert a hidrosztatikai nívója a homokréteg felett volt.

A szulfátos víz koncentrációja a legtöbb fúrásban meghaladja a
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0,300 g/1 értéket és így a betonra káros hatású. A talajvíz koncentrációja 
az Erzsébet Sósfürdő felé közeledve nő, mint azt az 1. ábrán feltüntettem.

AZ m  ÁPRILIS 15.-25. KÖZT V É G Z E T T  P R Ó B A FÚ R Á S O K  S Z E L V É N Y E  ÉS H E L YS Z ÍN R A JZ A
F E L V E T T E  F Ö L D V Á R I  A L A D Á R

Profil et levé de plan des ïorafjes d’essai exécutés du 15 à 23 Avril, 1941
Levé par A. Földvári

1. Vase, 2. Sable, 3. Gravier, 4. Argile «de Kiscell» mouillée, 5. Argile «de Kisc.ell» grise, 
sèche, 6. Niveau hydrostatique de l’eau, 7. Limite supérieure de l’eau sulfatique, 

8 . Couches pleines d’eau sulfatique, 9. Limite inférieure de l’eau sulfatique
Разрез и план опытных бурений, проведенных между 15 — 23 апреля 1941 г.

Составил: Аладар Фёлдвари
1. Ил, 2. Песок, 3. Гравий, 4. Промоченная глина Кишцелл, 5. Сухая, серая глина 
Кишцелл, 6. Гидростатический уровень водь;, 7. Верхняя граница сульфатной воды, 

8 . Слои, наполненные сульфатной водой, 9. Нижняя граница сульфатной воды.
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A vizsgálatok nem a legalkalmasabb időben végeztettek. A tavaszi 
olvadás és az esős időjárás nagyon megduzzasztotta és felhígította a szulfá- 
tos talajvizet. Nyáron és szárazabb években a szulfáttartalom a most 
megadottnál feltétlenül magasabb értékű az elpárolgás miatt.

Az építkezésnél tehát egyrészt az agresszív talajvíz ellen kell véde
kezni megfelelő szigeteléssel, másrészt az alapozást kell száraz kiscelli 
agyagrétegben végezni. Az alapfalak feltétlenül aszfaltos szigetelésű elő
véddel választandók el a talajvizes rétegtől.

Legcélszerűbb lenne az alapozás készítésekor az alapgödör víztelení
tése végett szükséges körülárkolást a kiscelli agyagig mélyíteni és az ala
pozás elvégzése után ezt az árkot kiépíteni szulfátos víznek ellenálló víz- 
szigetelő betonozással. így az épület alapfalaitól teljesen elzárhatnánk a 
szulfátos talajvizet.

A körülárkolásban elhelyezett vízgyűjtő alagcsövezéssel és az így 
összegyűjtött talajvíz állandó szivattyúzásával azért nem lehet védekezni, 
mivel a nagy vízelvonás veszélyeztetné a közeli Erzsébet Sósfürdő gyógyvíz
ellátását. A fürdő védőterülete miatt csak olyan talajvíz ellen védekező 
eljárás alkalmazható, mely a fürdő érdekeit nem sérti.

A készülő csatornázás hatását a talajvíznívó csökkentésére vonatkozó
lag a szükséges adatok, hiányában nem lehet megbecsülni sem.

Ez a víznívócsökkenés azonban csak igen kis területre és igen csekély 
mértékre fog szorítkozni; először mivel a víztartó réteg rendkívül nagy 
vízvezetőképességű; másodszor mivel a vízgyűjtő terület igen nagy, jófor
mán az egész lágymányosi lapály talajvize összefüggő egészet képez.

A tavaszi fúrássorozatból vett vízminták elemzési adatai:
I. SZ. fúrás SO,

II. « (( s o 3
III. « (( s o 3
IV. « (( s o 3
V. « (( s o 3

VI. « (( s o 3
VII. « « s o 3

0,0837 g /lit er 
1,4162 «
0,4826 «
1,1634 «
1,3308 «
4,2824 «
0,9439 «

A fenti eredményekből megállapítható, hogy az I. számú kivételével 
a beküldött minták szulfáttartalma igen magas. Figyelembe veendő az a 
körülmény is, hogy a talajvíz felső határán elpárolgás következtében még 
töményebb szulfátos oldatok keletkezhetnek.

A tavaszi fúrássorozat eredményeit a 2. és 3. ábrán tüntettük  fel.
Augusztus hónapban a tervezett kórház telkének másik oldalán készült 

fúrássorozat, abban a reményben, hogy ott a talajvíz kedvezőbb összeté
telű lesz.

A fúrások szelvénye a következő:

VIII. fúrás
0,00— 1,50 m-ig sárgásszürke, homokos iszap.
1,50—2,10 « sárga homok.
2,10—3,30 « kavicsos, szürke homok.
3,30—6,00 « szürke, kiscelli agyag.
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Ä LÁGYMÁNYOS] POSTAS К О Ш  TELKEN 1941 ÀWtlLIS 15-23 KÖZÖTT 
VÉGZETT PRÓBAFÚRÁSOK TÜMBSZELVÉNYE
FELVETTE'  : FÖLCvÁSI  » [ » « » . <

/  s é í  <?/ S ó s  fú r  i/o f c / é

1

3

Fefsö vízzáró réreg г
I
Aràzorr kiscelli agyag '4

Szulfáros vízzel reIr rétegek

Száraz kiscelli agyag,alsó vízzáró 
réteg,hordkepes altalaj

Ti Szulfáros víz felső és alsó 
Hil nívója 1941. április 45.-23. közrapr

2. ábra
Diagramme des forages d’essai exécutes au terrain de l’Hôpital des Postes à Budapest

du 15 à 23 Avril, 1941
Levé par A. Földvári

1. Couche imperméable supérieure, 2. Couches pleines d’eau sulfatique, 3. Argile «de Kis- 
celb mouillée, 4. Argile «de Kiscell» sèche, couche imperméable inférieure, sous-sol à force 

portative, 5. Niveaux supérieur et inférieur de l’eau sulfatique du 15 à 23 Avril, 1941
Сводный разрез опытных бурений, проведенных между 15—23 апреля 1941 г. на 

участке больницы почтовиков на Ладьманьоше
Составил: Аладар Фёлдвари

1. Верхний водоупорный слой, 2. Слои, наполненные сульфатной водой, 3. Промоченная 
глина Кишцелл, 4. Сухая глина Кишцелл, нижний водоупорный слой, грунт с хорошей 
несущей способностью, 5. Верхний и нижний уровни сульфатной воды между 15—23 апреля

1941 г.
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0 ,00— 1,00  m-ig 
1,00— 1,60 « 
1,60—2,50 «
2,50—3,00 «
3,00—4,10 «
4,10—4,15 «

0,00—0,80 m-ig

0,80— 1,40 «
1,40—2,10 «
2,10—4,00 «
4,00—6,00 «

IX. fúrás
sárgásszürke, foltos, iszapos homok.
barna  homok.
szürke homok.
szürke, homokos kavics.
szürke, kavicsos homok.
szürke, kiscelli agyag.

X. fúrás
feltöltés (kavics, fekete agyagos iszap, szürke és
sárgásfehör, meszes iszap).
sárgásszürke homok.
sárga- és szürkefoltos, iszapos homok.
sárgásszürke homok.
homokos, szürke, kiscelli agyag.

A  LÁGYMÁNYOSI PO STÁStóPH ÁZ Í N Y E K É N E K  
G E O LÓ G IA I ÉS H ID R O LÓ G IA I V IS Z O N Y A I

6 l.-XIII. 0 083? g Fúrósok helye és a víz szulfállorlalmo g/lil

7 közel ozonos szulfáHorlolmú területek hatóra

3. ábra

Conditions géologiques et hydrologiqucs des environs de l’Hôpital des Postes à Budapest
Levé par A. Földvári

1. 0,0—0,5 g S 0 3/lit.,2 . 0,5— 1,0 g S 0 3/lit.,3 . 1,0— 1,5 g S 0 3/lit., 4. 1,5—2,0 g S 0 3/lit„  
5. 2,0 g S 0 3/lit., 6. 0,0837 g. Forages et le contenu en sulfate de l’eau g/lit. 

7. Lim ite des terrains à contenu presque identique en sulfate.
Геологические и гидрологические условия окрестности больницы почтовиков на

Ладьманьоше
Составил: Аладар Фёлдвари

1. 0,0- 0,5 г 8 0 3/лит., 2. 0,5- 1,0 г S 03/niiT., 3. 1,0—1,5 г SOj/лит., 4. 1,5—2,0 г вОй/лит., 
5. > 2 ,0  г SO/з-чит., 6 . 0,0837 г Места бурений и сульфатосодержание годы в г/лит., 

7. Граници территорий с почти одинаковым сульфатосодержанием.
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XI. fúrás
0,00—1,50 m-ig

1,50—3,00 «
3.00— 3,40 «
3,40—4,00 «
4.00— 5,00 «

feltöltés (kavics, fekete, agyagos iszap, term őföld, 
szürke és fehér, meszes iszap), 
murvás homok, 

rozsdás homok, 
kavicsos homok, 
szürke, kiscelli agyag.

XII. fúrás
0,00—0,70 m-ig 
0,70—2,00 «
2,00—3,40 «
3,40—5,50 «

fekete, agyagos iszap.
sárga- és szürkefoltos, iszapos homok.
szürke, kavicsos homok.
szürke, kiscelli agyag.

X III. fúrás
0,00—0,55 m-ig 
0,55— 1,20 «
1,20—2,20 « 
2,20—3,00 «
3.00— 4,00 «
4.00— 4,85 «
4,85—6,00 «

feltöltés (fekete, iszapos agyag és ta la j darabok).
sárga- és szürkefoltos, agyagos, meszes iszap.
barna, agyagos iszap.
sárga, homokos iszap.
szürke, kavicsos homok.
szürke, homokos, kiscelli agyag.
szürke, kiscelli agyag.

A fúrások frissen feltöltött területen készültek, ezért pontos szinte
zésük nem volt keresztülvihető, a megadott mélységek az ülepedés folytán 
csökkenni fognak.

A hordképes altalaj a 3,50—4,00 m mélység körül található, vízzáró 
száraz kiscelli agyag. A szulfátos talajvíz e réteg felett foglal helyet.

A fúrásokból gyűjtött talajvizek szulfáttartalma :
V III. fúrás 1,5681 g/1 SO.

IX. « 0,4932 « « '
X. (( 2,1777 « «

X I. (( 1,1339 « «
X II. (( 1,2989 « «

X III. <( 1,8847 « «
Az I—VII. sz. fúrás vizeinek elemzésével összehasonlítva, megállapít

ható, hogy az új fúrásokban feltárt talajvíz is közel azonos szulfáttartalmú, 
mint az első hét fúrásban talált talajvíz. Olyan kiugróan magas szulfát
tartalm at azonban, mint a VI. sz. fúrásban volt, ezúttal nem találtunk.

Megemlítem még, hogy az első hét fúrás 1941 áprilisában csapadékos 
időben készült és így higítottabb talajvizet adott; az újabb hat fúrás 1941 
augusztusában készült és így koncentráltabb talajvizet tá rt fel. így a két 
különböző időben végzett fúrássorozat talajvizének szulfáttartalma nem 
hasonlítható közvetlenül össze.

Megállapítható azonban, hogy az új fúrások is kivétel nélkül veszélyes 
szulfáttartalmú talajvizet tártak  fel. így nem teljesült a remény, hogy 
a telek másik sarkában építkezésre alkalmasabb helyet találjunk. A szulfát
tartalom  térbeli eloszlását az 1. és 2. ábra adatai alapján összefoglalóan a 
3. ábra mutatja, ezen látható, hogy a legkisebb szulfáttartalom a telek 
Török Ignác-utcai frontján várható, azonban itt is meghaladja a veszélyes 
szulfáttartalom értékét.

Hidrológiai szempontból érdekes jelenség a talajvíz koncentrációjá
nak térbeli változása.



14

Vendl Aladár szerint («A Lágymányos talajvizéről» Hidrológiai Köz
löny X. 1930. 31—44.) a legkoncentráltabb talajvíz az óholocén Dunameder 
helyén és földalatti talajvíztavakban helyezkedik el. A mi vizsgálataink 
szerint az is lehetséges, hogy hígabb talajvíz-inkluziók helyezkednek el 
a koncentráltabb talajvízzónában. Mivel ebben az esetben sem domborzat 
okozta, sem fiatalabb rétegekből származó édesvíz-hozzáfolyás nincs a 
hígabb talajvíz-inkluzióhoz, a jelenség magyarázata nehéz. Talán a követ
kező magyarázat lehetséges: a körülvevő dombok lejtőtörmeléke a csapa
dékvizet a Lágymányos lapálya felé vezeti. Ez az édesvíz a szulfátos talaj
víz felett helyezkedik el. Az altalajban az 1. és 3. vízzáró réteg közt meg
szűkült szelvényben mozog tovább a víz. Az előző felhőszakadás vagy 
hóolvadás édesvizét, mely a szulfátos vizen helyezkedik el, a szűk talaj
szelvényben később hozzáfolyó szulfátos vízréteg tolja maga előtt.

Mindenesetre a szulfátos talajvízben édesvizű inkluziók keletkeznek, 
melyek csak lassan keverednek a szulfátos vízzel.

A próbafúrások rétegmintáinak iszapolási maradékaiból az alábbi 
jómegtartású fauna került elő : Rhabdammina abyssorum M. Sars, Glomospira 
cliaroides (Jón.—P ark.), Haplophragmoides latidorsatus (Born.), Cyclam- 
mina placenta (Rss.), Textularia carinata d’Orb., Vulvulina subflabelti- 
formis (Hantk.), Spiroloculina limbata d’Orb., Sigmoilina celata (Costa), 
Pyrgo ringens (Lám.), Cornuspira involvens Rss., Robulus inornatus (d’Orb.), 
Robulus cultratus Montf., Saracenaria arcuata (d’Orb.), Marginulina 
gladius Phil ., Marginulina fragaria Gümb., Nodosaria exilis Neug., Nodo- 
generina spinicosta (d’Orb.), Guttulina problema d’Orb. var. deltoidén Rss., 
Bolivina nobilis Hantk., Bolivina budensis (Hantk.), Uvigerina pygmea 
d’Orb., Gyroidina soldanii (d’Orb.), Eponides budensis (Hantk.), Cerato- 
bulimina contraria (Rss.), Cassidulina subglobosa Brady, Pullenia sphae- 
roides d’Orb., Sphaeroidina bulloides d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb,, 
Anomalina cryptomphala (Rss.), Planulina osnabrugensis (Münst.), Cibicides 
ungerianus (d’Orb.), Cibicides propinquus (Rss.), Cibicides dutemplei 
(d’Orb.), spatangida tüske.

A fauna összetétele alapján a rétegek lerakodási ideje a rupéli emelet 
felső részére tehető. Itt már nincsen meg a Clavulinoides szabói (Hantk.) 
forma. Ilyen korú rétegek a bükkszéki, szajlai, recski, őrszentmiklósi, 
csomádi és városligeti II. sz. mélyfúrásokban is kimutathatók voltak. 
Bükkszék és Recsk környékén lemélyített mélyfúrásokban e rétegeknek 
vastagsága közel 100 m körül mozgott, a városligeti II. sz. mélyfúrásban 
pedig már vastagabb volt.

A faunára nézve a következőket mondhatjuk. Az egyes formák a 
rupéli idősebb lerakódásaihoz viszonyítva már ritkább meg'jelenésűek, de 
megtalálhatók még köztük a paleogén formák, a HANTKEN-féle fajok, bár a 
Clavulinoides szabói (Hantk.) már nem fordul elő. A katti-rupéli határa felé 
mindinkább fogynak a foraminiferák, de jó «vezérkövület» a Haplophragmoi
des latidorsatus (Born.), Cyclammina placenta (Rss.), Vulvulina subflabel- 
liformis (Hantk.), Cornuspira involvens Rss., Bolivina nobilis H antk., 
B. budensis (Hantk.), Eponides budensis (Hantk.), Planulina osnabrugensis 
(Münst.) és a Cibicides propinquus (Rss.), melyek még a rupélire utalnak.
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A faunában leggyakoribb formák voltak a Cyclammina placenta 
(Rss.), Haplophragmoides latidorsatus (Born.), Sigmoilina celata (Costa), 
Rhabdammina abyssorum M. Sars és különösen az I. sz. próbafúrásban az 
Eponides budensis (Hantk.) fajok. Míg az ubiquista formák közül az Uvi- 
gerina pygmea d’Orb., Cassidulina subglobosa Brady, Cibicides ungerianus 
(d’Orb.) és a C. dutemplei (d’Orb.) a leggyakoribbak. Bitkásan került elő 
a Cornuspira involvens Rss., Vulvulina subflabelliformis (Hantk.), Bolivina 
nobilis Hantk., B. budensis (Hantk.), Planulina osnabrügensis (Münst.) 
kimondottan rupéli formák, melyek egyébként az ezen képződmény alatt 
fekvő «kiscelli agyag»-nak gyakori, közismert alakjai. Az itteni ritka elő
fordulásukkal már m utatják a lassan megváltozó életkörülmények folytán 
beálló faunisztikai diszkordanciát, melyet a paleogén faunatípusú rupéli 
és a már neogén habitusú katti között találunk.

CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES DES ENVIRONS 
DE L’HÔPITAL DES POSTES À BUDAPEST

Par A. Föld v a r y , G. Cs a já g h y  et L. Ma jz o n

Selon les forages de recherche, le terrain est bâti de l’argile limoneuse- 
ârgileuse holocène suivie, sous les couches sableuses-caillouteuses, de 
l’argile « de Kiscell » oligocène moyenne. Les fondations de l’édifice ne 
peuvent être posées que sur l’argile « de Kiscell », au-dessus de laquelle 
se place l’eau souterraine sulfatique agressive. Le contenu en sulfate des 
échantillons d’eau des forages oscille entre de très larges limites et, ainsi, 
l’on peut supposer, dans l’eau souterraine, l’existence des inclusions d’eau 
douce provenant de la précipitation.

En vertu de l’examen de Foraminifères (v. la liste de faune dans le 
texte hongrois), l’argile « de Kiscell », ouverte dans les forages de recherche, 
appartient à la partie supérieure de l’étage rupélien.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦЫ 
ПОЧТОВИКОВ В РАЙОНЕ ЛАДЬМАНЬОШ

А. Ф ё л д в а р и, Г. Ч а я г и, Л. М а й з о н

По данным углубленных разведочных бурений под голоценовыми 
илистыми-глинистыми, а затем песчаними-гравийными слоями территория 
построена средне-олигоценовой глиной Кишцелл. Для закладки фундамента 
пригодна только глина Кишцелл, над которой располагается агрессивная 
сульфатовая грунтовая вода. Содержание сульфатов проб воды, взятых 
из бурений, колебалось между очень широкими границами и таким образом 
следует предполагать, что в сульфатоносной грунтовой воде имеются вклю
чения пресной воды, происходящие из атмосферных осадков.

На основании подробного исследования фораминифер, глина Кишцелл, 
вскрытая в разведочных бурениях (список фауны см. в венгерском тексте) 
относится к верхней части рупельского яруса.




