
ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Pal&eontologicae/, 25, /1980 / Budapest,pp, 143-153,

EOCÉN-OLIGOCÉN HATÁRKÉPZŐDMÉNYEK A KÖZLEKEDÉSI
l é t e s ít m é n y e k k e l  k a p c so l a t o s  (/budai

FELTÁRÁSOKBAN

Horváth Mária, Nagymarosy András

1. Bevezetés

Az 1977-78. években szerződéses munka keretében dolgoztunk fel mintegy 25 

mélyfúrási szelvényt, melyeket az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
mélyitett az óbudai metró-nyomvonal földtani viszonyainak felderítése céljá
ból. A 60-200 m-ig terjedő mélyfúrások közül a legtöbb a Kiscelli Agyagban 

állt meg, egy részük azonban elérte a fekvőben a Tardi Agyagot, sőt azt át
fúrva a felső-eocén korú Budai Márgába jutott, Az eocén-oligocén határt ha- 
rántoló, vagy a Tardi Agyagot feltáró fúrások a következők voltak: H-3/XI1I. 
kér, Szt, István-park/, H-7 és H -7/1/III,kér. Sajka utca/, H-10, -11, -11/a, 
-12, -13, -14 /III, kér, Koiozsi-tér és Flórián-tér között/, H-15, -16, -17, 
-18 / TTT.ke.r. Vörösvári utón/. Fontos földtani információt jelentett a délbu
dai metróvonalon mélyitett 3 db Gellért-téri fúrás /H-299, =300, -303/, va
lamint az FTV józsefhegyi fúrásai /jh -2 , =3, -4, -6/„ 2

2, A vizsgált kőzettípusok makroszkói

A kőzettípusok terepi eikülönithetosége és felismerhetősége érdekében néhány 
alapvető kőzettani és üledékföldtani jelleg kíhangsulyozásával a következő rö
vid összefoglalásban adjuk a ha ránt cl t formációk makroszkópos leírását,
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2,1. Budai Márga Formáció

Bázisát a vizsgált fúrások nem tárták fel. Mélyebb része vízszintes rétegzé- 
sü, drapp, fehér, sárga szinii, kemény mészmárga, márga. Általában dur
vább szemcséjű meszesebb és finomabb szemcséjű pelitesebb padok váltakoz
nak. Magasabb része lazább, kevésbé meszes, világosszürke márga, agyag- 
márga. Benne gyakoriak a tengeralatti lejtőn iszapfolyással szállított, gradált 

rétegzésü, allodapikus mészkőpadok /BODA és MONOSTORI 1973/, melyek 
lefelé éles határral, felfelé folyamatos átmenettel települnek a finomabb szem- 
csenagyságu rétegsorba. A szelvényben felfelé egyre gyakoribbak a 2-80 mm 

vastag tufitos homokkő zsinórok.

2.2. Tardi Agyag Formáció

Sötétszürke, világosszürke, fekete, agyagos aleurit, finomhomokos agyagos 
aleurit, aleuritos agyag, a Budai Márgára üledékfolytonossággal települ. 
Nyugodt vizben leülepedett, vizmozgás nyomait nem mutató, párhuzamos ré
tegzésü üledék. Jellemző és terepen jól felismerhető a képződmény laminált- 
sága, mikrorétegzettsége, amely három tényező következtében jöhetett lét

re:

-  szemcsenagysági változások; finomhomokos-csillámos és agyagosabb 
mikrorétegek váltakozása /ez  a legritkább, csak a "Tardi-tenger" feltétele
zett partjához legközelebb eső H-14, -18. sz. fúrásoknál találtuk meg/.

-  a Tardi Agyag legnagyobb tömege rosszul szellőzött, kénhidrogénben gazdag 
euxin fáciesü üledékgyüjtőben képződött. A bentosz szervezetek teljes hiánya 
a bioturbáció elmaradását és az eredeti rétegstruktura teljes megőrzését ered
ményezte. /Ahol a Tardi Agyag Formációból bentosz szervezetek kerültek elő, 
ott megfigyelhető, hogy a kőzet nem laminált, szervesanyag- és pirittartalma 
kevesebb, tehát az euxin jelleg háttérbe szorult/.
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-  főleg a formáció alsó és felső határának környezetében tizedmilimétertől 
a 3-4 miliméterig terjedő vastagságban fehér laminák települnek a törmelé

kes laminák közé. Ezek anyaga az évszakosán felvirágzó majd hirtelen ki
haló mészvázu tengeri nannoplankton együttesek vázelemeiből áll, csaknem 
100 % CaCO -tartalommal. /A Tardi Agyag törmelékes laminájának mész-ó
tartalma átlagban mindössze 4-5 %. /  /lásd még MÜLLER és BLASCHKE 
1971, BÁLDINÉ BEKE M. 1977/.

Terepen a Tardi Agyag Formáció három jellegzetes kőzettípusát különböz

tettük meg:

1. /  Világosszürke, kevéssé rétegzett agyagos aleurit, halpikkelyekkel, hal
maradványokkal, apró termetű endemikus molluszkafaunával /BALDI 1979/, 
gazdag nannoflórával. Ez a tipus néha igen hasonló a Budai Márga magasabb, 

pelitesebb részéhez.

2 . /  Sötétszürke, mikrorétegzett finomhomokos, agyagos aleurit, aleuritos 
agyag, halpikkelyekkel, halmaradványokkal, epidermisszel együtt megőrző-

t

dött levéllenyomatokkal. Nannoflórája szegényes vagy hiányzik.

3 . /  A 2 ./-hez hasonlitó kőzettípus a fentiekben már tárgyalt fehér laminás 
közbetelepülésekkel. /A fehér laminákat csaknem kizárólag egy-egy nanno
plankton faj tömegesen elhalt egyedei alkotják. Ezek: Discolithina multipora 
KAMPTNER, D, pygmaea MÜLLER, Reticulofenestra lockeri MÜLLER,
R. ornata MÜLLER, Braarudosphaera bigelowi GRAN et BRAARUD./

♦
4 . /  Általában 10-140 cm vastagságot elérő enyhén mikrorétegzett, fekete, 
halr és növénymaradványokat, valamint nannoplanktont nem tartalmazó be
települések.

A fentieken kivül a rétegsorba települve gyakoriak az 1-2 cm-es tufa- és 

homokkő zs inór ok.
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A Tardi Agyag Formáció alsó határát általában a legmélyebb laminitbetele- 
piílésnél vontuk meg, mig felső határán a mikrorétegzetlen Kiscelli Agyag 
konkordánsan települ rá, melyet a kőzetfácies változáson kívül a bentoszfora- 
miniferák megjelenése és a planktonszervezetek tömeges fellépése is jelez, 
/Helytelen lenne a Tardi Agyag Formáció felső határát az utolsó laminites 
rétegnél megvonni, mivel hasonló laminites betelepülések -  az oxigénszegény 

környezet átmeneti visszatérései -  még a Kiscelli Agyag magasabb részén is 
előfordulnak alkalmanként, /

3, A Tardi Agyag kora nannoflóra alapján

A Tardi Agyag és a Budai Márga nannozonációhoz viszonyított helyzetét 

BÁLDINÉ BEKE M, a korábbi években jórészt tisztázta /BÁLDI-BEKE M, 
1971, 1972, 1977; IBRÁNYINÉ és BÁLDINÉ 1973/,

Alapvető megállapításait vizsgálataink csak alátámasztják, /A szelvények 
nannoflórájának részletesebb feldolgozását egy későbbi dolgozatunkban kí
vánjuk közreadni, /

A rétegsor legmélyebb tagjának, a kemény, típusos Budai Márgának nanno- 
flórája a priabonien emelet magasabb részének megfelelő NP 19-20-as zó
nába sorolható, A két zóna egymástól el nem választható, mivel az NP 20 
bázisát definiáló Sphenolithus pseudoradians BRAMLETTE, WILCOXON 
faj fellépését világszerte jóval korábbianak tartják,

A Tardi Agyag alsó harmada, fele az igen rosszul, csak kihaló fajokkal de
finiálható NP 21-22-es zónába sorolható. Nehezíti a kormeghatározást az 
áthalmozás ténye is, A visszahúzódó tenger ugyanis a felsőeocén Budai 
Márgából folyamatosan iszapolta a Tardi Agyagba az eocén végén kihaló, 
tehát zónahatárt jelző formákat. A zónaintervallumok megállapításánál fon
tos bizonyitékot jelent a Lanternithus minutus LOCKER és az Eliipsolithus 
subdistichus ROTH et HAY fajok tömeges előfordulása, amely általában az 

NP 21-22-es zónákra jellemző.
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A Tardi Agyag magasabb, euxin fáciesü, esetleg csökkentsós vízi részét a 
fehér lamináltság, ezzel a nannoplankton teljes eltűnése jellemzi,, /Csak 
egy-egy tengeribb jellegű betelepülésből sikerült szegényes nannoflórát nyer
ni, melyekben a Reticulofenestra lockeri MÜLLER faj előfordulása már az 
NP 23 zóna alsó határát jelzi /rupéli emelet = felső-kiscellien/.

A Tardi Agyagot fedő Kiscelli Agyag az NP 24-es zónába tartozó gazdag nanno- 
flórája alapján jól elválik a fekvőképződménytől.

4, /  A foraminifera vizsgálatok eredménye

A Budai Márga Formáció felső, mészmárga-márga kifejlődésében gazdag és 
jellemző kisforaminifera fauna van, Heterolepa aff, dalmatina, Alabamina 
wolterstorfi és Queraltina-félék gyakoriságával a bentoszban, "nagy Globi- 
gerinákkal" /Subbotina eocaena, S, linaperta, stb, /  a planktonban, A fauna 
kora felső=priabonien„ Különösen feltűnő a Queraltiná-k gyakorisága, ennek 

alapján a hasonlóság az északolaszországi Brendolai Bryozoás Márga For
mációhoz /LORIGA 1969/, A plankton fauna a Turborotalia increbescens zó
nát /SZTRÁKOS 1974/ képviseli, mely a fácieseltérés miatt nehezen, de azo
nosítható a Ny-Kárpátok felsőeocén Globigerina officinális zónájával /SÁMUEL 

és SALAI 1968/,

A Tardi Agyag nem vagy kevéssé laminites kifejlődéseiben a Globorotaliás- 
chiloguembelinás faunaegyűttes fordul elő, E faunára a kisméretű plankton 
gazdagsága jellemző, nagyobb egyedszámban képviseltek a Globorotalia 
liverovskae, Gl„ brevispira, Chiloguembelina gracillima, Globigerina 
ouachitaensis gnaucki, A bentoszban 2=3 agglutinált taxontól eltekintve a mész 
vázu formák vannak túlsúlyban / Bt lívina antegressa, Discorbis cf, limbáta, 
Escornebovina sp ./ ,  a plankton-bentosz arány mindig a plankton nagyobb di- 
verzitását mutatja. Az asszociáció megfelel a Ny=Kárpátok Globorotalia 
postcretacea zónájának /SÁMUEL és SALAI 1968/, ha a zónajelző nem vagy 
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csak igen ritkán is fordul elő. Továbbá megfelelhet a BLOW-féle /1969/ P 18 
zónának is, habár a zónajelző Pseudohastigerina micra nem mutatható ki, 
sem a hüringi "Alsó Cementmárgában" gyakori /RÖGL 1975/, és a Középső- 

Paratethysben jellemzőnek tartott /STEININGER et ai. 1976/ P, naguewichiensis,

A globorotaliás-chiloguembelinás asszociáció kora alsókiscellien, megjegyez
ve, hogy csak a Globorotalia postcretacea zónára korlátozódó taxon nincs, A 
faunaegyüttes átmeneti helyzetű a tipusos felsőeocén és a már biztosan közép- 
sőoligocén /=felsőkiscellien/ asszociációk között,

A Tardi Agyag laminites kifejlődésü szakaszain is van, ha ritkán is, forami- 
nifera fauna. Kizárólag bentosz formák alkotják ezt az általunk Globotextula- 
riá-snak nevezett együttest. Egyes mintákban a Globotextularia sp. tömeges 
megjelenésű, néha Ammomarginuüná-k kisérik. Egyelőre szintjelző értékük 

nem tisztázott, csak fáciesjelző szerepük van /csökkentsósvizi környezetre 
utalnak/. A fauna kora nem határozható meg, rétegsorban való előfordulása 

alapján alsókiscellien.

A Kiscelli Agyag jellegzetes faunájának megjelenése előtt már feltörik egy 
"csökevényes" Kiscelli Agyag fauna, kb. az NP 23 kronozónának megfelelő 
szintben. E faunában a plankton és bentosz egyaránt képviselt, tartalmazza 
az Uvigerina hantkeni, Cassidulina vitálisi és Turborotalia munda taxonokat, 
melyek alapján a kor felsőkiscellien.

A Kiscelli Agyag bázisán "robbanás szerűen" teljesedik ki a foraminifera 
fauna, mely már a Cassidulina vitálisi zónát /SZTRÁKOS 1978/ = MAJZON 4. 
szintje/MÁJZON 1960, 1966/jelenti.
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5. /  A terület felsőeocén -  mélyebb oligocén fejlődéstörténetének rövid 
áttekintése

A felsőeocén tenger a priaborai emelet vége felé érte el területünkön maximá- 
lis kiterjedését, melyet a Budai Márga felfelé egyre finomabbá való üledéke, 
gazdag planktonfaunája és mélyvizi bentoszfaunája jeleznek. Az eocén-oligo- 

cén határon meginduló gyors regresszió és a klimaromlás az eddig a mész- 
tartalomnak kedvező mészanyag/törmelék arányt a törmelék javára tolta el.

Az alsóoligocénben képződött a Tardi Agyag mélyebb részét alkotó (óbudai 
Tagozat /BÁLDI 1979/, amely euxin fáciesü, mikrorétegzett és átszellőzött 
tengerfenéken lerakodott mikrorétegzetlen agyagos aleurit váltakozásából 
áll. Ennek bázisán a Gellért-téri H-300-as fúrásban /153,6 és 144,6 m -ben/ 
a pelites /nannoflórával bizonyíthatóan/ Budai Márga kavicsai települnek, 

ami a meginduló regresszió legközvetlenebb bizonyítéka. Az euxin fácies 
uralkodóvá válásával a rétegsor felsőbb részét összefüggő laminit képviseli, 
melyből kb. a felsőkiscellien alemelet /=rupéli emelet/ alsó határától fel

felé a tengeri jelleget tükröző fehér lamináltság is hiányzik,

A Tardi Agyag felső, növénymaradványokban gazdag, feltehetően csökkent- 
sósvizi szakasza képviseli a regresszió maximumát, melyet Észak-Budán 
a rétegsorba települő 10-16 m vastagságú tufitos durva homokkő /Csillag
hegyi-téglagyár, Rózsadomb R-8/3-as mélyfúrás/, Dél-Budán 2-3 cm-es, 
rosszul kerekített dolomitkavicsokból álló zsinór /Gellért-tér H-229, és 
H-300.sz, mélyfúrások/ jeleznek,

A felsőkiseellienben trangresszióval kezdődött meg a marin Kiscelli Agyag 
képződése,
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V I T A

BÁLDI T . : A Tardi Agyag keletkezési körülményeihez közöl adatokat, és 
kiégésziti a NAGYMAROSY által vázolt képet. Hangsúlyozza: a Tardi Agyag
nak csak egy szakasza mutat csökkentsósvizi, illetve édesvízi jellegeket. - 
A kisforaminifera fauna endemikus jellege felől érdeklődik.

KEREKES A. -né: Felhívja NAGYMAROSY figyelmét az OFKFV Központi 
Laboratóriumának hasonló képződmények nannoplanktonján végzett vizsgála
taira.

SZLABí/cZY P. : Felhívja a figyelmet arra, hogy olyan problémáknál, mint 
a Budai Márga és a Tardi Agyag elkülönítése, esetleg geofizikai módszert is 

lehet alkalmazni.
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