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2. A PILISMARÓT 3. sz. FÚRÁS
ír ta : SzékyTFerenc

A clorog—tokodi és a kósdi ismert barnakőszénlelőhelyek közötti 
területen került lemélyítésre Pilismarót mellett a Malompatak völgyben a 
Pilismarót 3. sz. távlati kutatófúrás. Célja a mélység felé még ismeretlen 
terület földtani, rétegtani és szerkezeti problémáinak tisztázása, ill. annak 
felderítése volt, hogy a két barnakőszénlelőhely közötti területen jelen 
van-e az eocén telepösszlet. A korábbi években Pilismarót mellett lemélyí
te tt két fúrás a kérdésre feleletet nem adott, mert mindkettő még a íelső- 
oligocén rétegekben leállt.

A fúrás 360,7 m tszf. magasságban indult.

2. ábra. Jelmagyarázat: 1. áradm ány (új-holocén), 2. lösz (új-pleisztocén), 3. andezit
tu fa  (tortónai emelet), 4. homok, agyag (ka tti emelet). — ф = T ávlati kutatófúrás.

-> A fúrásponttól Pilism arót tem plom a: 6 km
Fig. 2. Legende: 1. alluvion (Holocene supérieur), 2. loess (Pléistocene supérieur),
3. tu f andésitique (Tortonien), 4. sable, argile (Chattien). — ф =  Forage de recherche.

-> Distance entre le forage et l ’église de Pilism arót: 6 km
Рис, 2. Легенда: 1. аллювий (новый голоцен), 2. лесс (новый плейстоцен), 3. андезито
вый туф (тортон), 4. песок, глина (хаттский ярус). — Ф — перспективное разведочное 

бурение. -> Расстояние от бурения до церкви с. Пилишмарот равно: б км.

Holocén-pleiszfocén
0 ,0— 8,0 m Homokos agyag és agyagréteg, andezitagglom erátum  darabok

kal.
Felső-oligoeén (katti emelet)
(Fel lo l?ozta : S z ő t s  E.)

8 ,0— 83,0 m A felsőbb rétegeket agyagos homokkő, homokos agyag és keve
sebb agyag alkotja. Az alsóbb részeken több az agyag. A hom ok
kő finomszemű, gyakran csillámos. CaC03-tartalom  8,98 — 15,48% 
között. 56 — 57 m között szenesedett növényi m aradványok.
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К . S idó М. a k a tti rétegek m ikrofalmájából m integy 20 fa jt h a tá 
rozott meg. Ezek közül a lényegesebbek: Nonion soldanii d ’Orb ., 
Elphidium  crispum  (L.), Rotalia beccarii L., Globigerina triloba 
R ss., Globigerina bulloides d ’Orb ., Cibicides propinquus (Rss.).

83,0 — 226,0 m Homokos agyag és agyagrétegek váltakoznak. A homok finom
szemű. Az agyag is tarta lm az kevés finom homokot. A rétegek 
általában csillámosak. CaC03-tarta!om : 11,14 —18,85% között. 
163 m körül a karbonáttartalom  növekszik.
Agyagmárga, homokos agyag- és agyagrétegekkel, finomhomokos,, 
helyenként apró csillámos és piritfoltos. CaC03-ta rta lo m : 21,72 — 
27,51% között, 268 — 271 m-nél elszórtan szenesedett növényi 
m aradványok és 70° körüli csúszási lapok.
Homokkő, finomszemű, kissé csillámos, agyagos, GaC03-ta rta lo m : 
20,37%, helyenként barnakőszénnyomok.
Agyagmárga, általában kissé finomhomokos. CaC03-tarta lom : 
21,17 — 33,68% között, 304 m-nél rétegdőlés 17°, 335—337 m 
között piritfoltok.
Homokkő, finomszemű, agyagos, 357 — 359 m között agyagm árga- 
réteg, a homokkőben barnakőszénnyomok.
Agyagmárga, kissé finomhomokos és aprócsillámos. CaC03-tarta- 
lom: 21,19—22,85% között.
Homokkő, 392 m-ig durvaszemű, a la tta  középszeművel v á lta 
kozik, a rétegcsoport legfelső részén apró (0 1,5 cm-ig) kavicsok 
is, gyakran csillámos, kemény. 390,7 — 392,0 m között igen kevés 
lencsés barnakőszénbeágyazás, sok helyen agyaginárgalencsék, 
406 — 410 m-nél rétegdőlés 16°, csúszási lapok 46 — 73 közt, elszór
tan  szenesedett, helyenként piritesedett növényi m aradványok. 
K. Sidó M. m integy 80 fa jt határozott meg a rupéli rétegek m ikro- 
faunájából. Ezek közül a lényegesebbek: Haplophragmoides 
latidorsatus (Brn .), Haplophragmium  cf. humboldti R ss., Haplo- 
phragmium rotundidorsatum H antk., Cyclammina placenta H antk ., 
Vuluulina capreolus d ’Orb ., Textularia subflctbelliformis H antk ., 
Vulvulina pectinata H antk ., Clavulinoides szabói (H antk .), 
Clavulina habanensis Cushm ., Karreriella reussi (H antk .), Karre- 
riella siphonella (Rss.), Robulus princeps (Rss.), Flabellina striata 
H antk ., Marginulina gladius P h il ., Marginulina fragaria Gümb., 
Sarracenaria arcuata (d ’Orb .), Dentalina fissicostata Gümb., 
Dentalina zsigmondyi H antk ., Nodosaria latejugata Gümb., Guttulina 
probléma d ’Orb ., Uvigerina farinosa H antk., Bolivina beyrichi 
R ss., Eponides budensis H antk ., Eponides haidingeri (d ’Orb .), 
Eponides haueri (d ’Or b .), Planulina ariminensis d ’Orb ., Planu- 
lina costata (H anté;.), Anomalina cryptomphala (Rss.).

Kövületes mészkőmálladék.
Kösseni, bitum enes, kövületes mészkő, barna vagy fehér, kris
tályos, helyenként breccsás, 451,9—469,2 m között a kőzet repe
déseiben és likacsaiban beszáradt kőolaj és bitum enes foltok,
484,2 m-nél kőolajnyom, CaC03-ta rta lo m : 94,87 — 98,62%  között. 
Nodosaria-, Glandulina-félék, Textularia típusok, Crinoideák, csö
ves, bekérgező algák, 451,9 m-től Avicula sp., Triasina  sp. 
Mészkőbreccsa, erősen kristályos barna mészkőből.
Mészkő, világosszürke, sárga, rózsaszínű, kristályos, helyenként 
dachsteini típusú. CaC03-tartalom : 96,07%, M gC03-tarta lom : 
1,15%. Avicula sp., Crinoideá sp.
Mészkőbreccsa, szürke kristályos mészkőből.
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534.0 — 540,0 m Mészkő, szürke, oolitos, algák, foraminiferák.
540.0 — 544,3 m Tektonikus mészkőbreccsa, vetőkitöltés. CaC03-tarta lom : 93,39%.
544,3 — 547,0 m Dachsteini mészkő (rózsaszínű és világosszürke).
547.0 — 548,6 m Mészkőbreccsa, szürke és rózsaszínű mészkődarabokból.

Az egész mészkőösszlet repedésekkel erősen átjárt; 488,6—489,5 m 
között üreget harántolt a fúró. Az öblítőiszap a repedésekben elveszett.

A makroszkópos, kőzettani és őslénytani vizsgálatokból megállapít
ható volt, hogy a kösseni rétegekre az oligocén összletben mintegy 350 
m-ig durva, ill. középszemű homokkő települ, amely fokozatosan jelleg
zetes „kiscelli” agyagba megy át.

A karbonáttartalom adatai (F e k e t e  J. és R ie b  К .-né vizsgálata) 
igazolják, hogy a rupéli agyag — mint a Budai-hegység területén is — 
jelentős mennyiségű CaC03-t tartalmaz, s ezért jórészt agyagmárgának 
tekinthető.

Nehézásványi összetételében — lásd 1. táblázat — muszkovit, biotit, 
klorit és gránát uralkodik (meghatározta: Csá n k  E.-né). A könnyűásványok 
között a muszkovit mellett orientált zárványokat tartalmazó kvarc szerepel 
legnagyobb mennyiségben. A felsoroltakon kívül epidot, staurolit, disztén 
is szerepel, ami uralkodóan metamorf eredetre, kristályos alaphegységből 
való származásra utal.

Magmás eredetű nehézásványt (cirkon, apatit, turmalin) csak igen 
kis számban lehetett kimutatni.

A Budai-hegység-i „kiscelli” agyaghoz hasonlóan a rupéli homokkő
ben, agyagban, agyagmárgában sok a pirit és a limonit.
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A fúrás nem harántolt sem kőszéntelepes csoportot, sem eocén rétege
ket. Az oligocén közvetlenül a mezozóos képződményekre települ. Ezzel 
szemben ez a fúrás adott először felvilágosítást arról, hogy Pilismarót 
környékén a kösseni mészkövek repedéseiben és likacsaiban beszáradt 
kőolaj található. Feltehetően a fúrás helyén a triász képződményeken kő
olaj migrált keresztül. A további kutatás feladata eldönteni ennek irányát, 
Jkorát és terjedelmét.
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