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ír ta : D a n k  V iktor

Rákosszentmihály, Csömör, Cinkota területének legnagyobb részét 
pleisztocén homok és kavics borítja. Az oligocén-miocén üledékek, melyeket 
Csömör vonalától K-felé a vastag levantei és pannoniai fedőrétegek miatt 
a felszínen nem figyelhetünk meg, Csömörtől Ny-ra bukkannak felszínre. 
Az oligocénnek csupán egyetlen ponton, az annatelepi téglavető elhagyott 
gödrében, van természetes feltárása. További elterjedése kutatóaknákkal 
és fúrásokkal vált ismeretessé. A miocén képződmények már jóval gyakorib
bak és nagyobb kiterjedésben nyomozhatok.

1. Oligocén (Katii emelet)
Legjobban tanulmányozható Rákosszentmihály—Annatelep elhagyott 

agyaggödrében (jelenleg konyhakert). Mintegy 3 —3,5 m-es feltárásban az 
eróziós diszkordanciával települő pleisztocén alatt 1,5—2.00 m vastag, 
agyagos homok, meszes, mészkonkréciós homok, vékony homokkőcsíkok, 
csillámos, osztályzatlan, kevéssé koptatott meszes homokból álló összlet 
települ.

Ezek a rétegek elváltozott, szétporló héjú ősmaradványokat tarta l
maznak (Pectunculus sp.,Cerithium (?) sp.). A rétegösszlet alsó része tömege
sen tartalmaz nagyobb méretű Spatangida-tiiskéket. Általános dőlésiránya 
255/20°, a feltárás ÉK-i felében pedig 190/15°; így itt vetőt kell feltételez
nünk.

A meszes homok alatt 1,5 m vastagságú laza, nem meszes homok 
települ, mely tengeri-süntüskéken kívül Pederi sp., Pectunculus sp., Cyrena sp., 
Tellina sp. teknőrtiaradványait tartalmazza. A mikropaleontológiai vizsgála
tok alapján mindkét réteg felső-oligocén. Ugyanez a homokos kifejlődés 
ismeretes az R.s. 2. sz., a Csömör 1. sz. fúrásból s az általunk lemélyített
2. sz. kutató aknából is, közvetlenül a vékony pleisztocén homok alatt. 
A mélyebb fúrások is homokos katti üledékeket m utattak ki a felszín közelé
ben. A katti és rupéli képződmények — hasonló kőzettani kifejlődésük miatt — 
csak mikrofaunájuk révén választhatók el. A katti üledékek vastagsága 
100 — 150 m-re becsülhető (A—R szelvény). Alattuk 150—160 m feltárt 
vastagságban rupéli, homokos, márgás összlet települ.
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2. Alsó-miocén (Burdigálai emelet)
Nagyobb összefüggő foltokat alkot. A Rákosszentmihálytól K-re, 

a Szilaspatak árterének két oldalán, Csömör ÉNy-i végénél, a Kaprera-fürdő 
közelében levő, jelenleg is művelt kavics- és homokbányákon kívül számos 
felszíni kibukkanása ismeretes (homok, homokkő, aprószemű kavics, konglo
merátum). Ősmaradványt nem mindig tartalm az; néhol viszont óriási tömegű 
Anomiasp. és Aequipecten sp. felhalmozódások lépnek föl benne (pl. Kaprera- 
fürdőtől ÉK-re levő elhagyott kavicsgödrökben, közvetlenül a HÉV vonala 
mentén). Az Almássy-telepen mélyített 8. sz. aknából ismeretes durvakavi
csos, osztreás, anomiás, pectenes homok. Az akna térszíni helyzete alapján a 
burdigálai emeletnek valószínűleg az alsóbb szintjét képviseli. A burdigálai 
apró kavicsban sok helyen bentonitosodott tufakavicsokat, -görgetegeket 
figyelhetünk meg. Gyakran keresztrétegzett, ezért dőlése nem mindig mér
hető. A homok és kavics zöldesszürkétől a sárgáig változó, színe a Fe oxidá
ciójának eredménye és nem jár együtt anyagváltozással. A K aprera-fürdő 
közelében levő murvabányából cápafogak és teknősmaradványok is kerültek 
élő. Az árpádföldi kavicsbányák 40—70 cm vastag kemény, saját anyagú 
konglomerátumpadjainak kőzetrései határozott rendszerben jelentkeznek 
(105°—60°, 240°—75°—80°). A burdigálai összlet egyenetlen felszínére 
Csömörtől Ny-ra mindenütt pleisztocén kavics és homok települ. Csömörtől 
K-re 20—30 m vastag levantei kavics és 60 — 100 m vastag pannóniai agyag 
alatt a burdigálai rétegek összvastagsága 100 — 150 m (A—B szelvény).

A rétegösszlet felső szintjei homokos apró kavicsból (murva) állanak, 
legfeljebb diónyi kavicsszemekkel, lentebb homokos kötőanyagú durva
kavics és anomiás homok következik.

3. Középső-miocén (Helvéti emelet)
a) Az alább említendő riolittufa alatti jól rétegzett, pados kifejlődésű 

konglomerátum meszes, homokos kötőanyaga uralkodólag diónagyságú kvarc- 
kavicsokat zár magába. Ide tartozik a sashalmi hatalmas kavicsbánya anyaga 
is (Ostrea crassissimával). Ennek dőlése általában DNy-i. A nagyfeltárás 
Ny-i felében észlelhető DK-i dőlése szerkezeti okokra vezethető vissza, 
A Rákoskastélynál ugyancsak látszik egy törés. Valószínűleg még több 
vetővel kell számolnunk. Nyugodt települést feltételezve, a konglomerátum 
vastagsága igen nagy számot adna. Az A—B szelvényből becsülhető vastag
ság elérheti a 250 m-t is.

b) Helvéti emeletbe sorolható az a bentonitos dacittuía kavicsokat és 
görgetegeket tartalmazó riolittufa összlet is, melynek legszebb feltárása 
a Rákoskastély dombján, valamint a kastélytól ÉNy-ra a körvasút töltésé
nek oldalában található. Kisebb foltjai ismeretesek még Nagyicce környékén. 
Legjobban tanulmányozható feltárása Rákoskastélytól ÉK-re, mintegy 
300 m-re épülő új gyár 4 m mély munkagödrében van. A mállott tufaösszleten 
mindenütt aprószemű kavicsos agyagos tufa települ eltérő módon. Ez a 
jelenség a Rákoskastély dombján kivájt üregekben és a munkagödörben 
figyelhető meg legjobban. A tufaösszlet K-felé a Huszka-telepig nyomozható,
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ettől a ponttól K-re a telepített fúrások egyikében sem volt megfigyelhető. 
Földtani korát az rögzíti, hogy kimosásos diszkordanciával az alább említendő 
konglomerátumra települ. Vastagsága mintegy 5 — 15 m-re tehető az eddigi 
feltárások alapján.

4. Pliocén (Pannóniái emelet)

Felszínen csupán a terület K-i felében, Csömör vonalától K-re, ismeretes 
homokos, congériás agyag kifejlődésében. A Ny-abbra lévő területen az erózió 
következtében hiányzik. Az A —B szelvény fúrásainak tanúsága szerint, 
mintegy 60 — 120 m vastagságban csaknem szintesen, zavartalan településben 
húzódik a miocénre.

Levantei emelet. Felszíni elterjedésének határa nagyjában azonos az 
előbbivel. Keresztrétegzett kvarckavics alkotja vörös agyag és ősmaradvány
mentes homokrétegek közbeiktatódásával. A kavics- és homokrétegek vál
takoznak. Legszebb feltárásuk а -ф-217 közelébe, a nagy kavicsbányába esik. 
Átlagos vastagságuk eléri a 60—80 m-t.

5. Pleisztocén
A területet 5 — 10 m vastagságban fedő homok- és kavicsösszlet kép

viseli ezt a kort. Lösz csak Sikátorpuszta ÉK-i felében ismeretes.
* * *

A kisszentmihályi boltozat középpontját oligocén kibúvás alkotja. 
A külszíni észlelések szerint mind a helvéciai, mind a burdigálai és katti 
rétegösszletekben törésekkel is kell számolnunk. Erőteljes mozgásokat a 
pannonig bezárólag rögzíthetünk. (C2 és a Cs. 4. sz. fúrás.) A vetős szerkezet 
valószínűbbnek látszik.

RELEVÉ GÉOLOGIQUE DANS LES ENVIRONS DE 
RÁKOSSZENTMIHÁLY, CSÖMÖR, CINKOTA

Par V. Dank

La formation la plus ancienne du territoire consiste en sable argileux, 
sable calcaire, appartenant á l’étage chattien de l’Oligocéne. Son ágé est prouvé 
par les restes de Pectunculus, Cyrena sp., Teliina sp. et par sa fauné de Fora- 
mini férés.

La grés et le conglomérat burdigaliens du Miocéné inférieur apparaissent 
en majeures taches cohérentes, caractérisées, par endroits, par la présence 
en masse des Anomia sp., Aequipecten sp.

L ’étage helvétien du Miocéné moyen est représenté par un tu í rhyoli- 
thique contenant des graviers á tuf dacitique bentonitifiée et par un conglo
mérat á ciment calcaire-sableux qui git sur la base de celui-lá.

L’étage pannonién du Pliocéne est représenté par l’argile a Congeria,


