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K • K 0 p H M :

rioABHraHHe öypaea, Kan mctoa KapoTTa>Ka npH öypeHHH

KocBeHHbiíí MCTOfl K'apoTTaSca ocHOBbiBaiomníícH Ha CKOpocTH nOflBHranHH 6ypaBa
OKaaaxiCH oneHb nojiesHbiM flnn pemeHHH .onpeAeJieHHbix reojioPHMecKHx 3a^,a^ b He(})Te-

HOCHbix H pasBCAOMHbix paííOHax 3aAyHaKcK0H o6jiacra.
npHMeHeHHeM aroro MeroAa ran h xapaxrep ropHbix nopoA xopouio paanHMaioTCH

npH Ha.THHHH HOCTOMHHblX ÖypOBblX K03(j)(J)HaHeHT0B B BpeACJiaX He.THTO-nCaMMHTOBblX
CBHT nOTepneBiuHx AnarcHea.

Bbiuieyk'aaaHHbiH mctoa OKasbiBaer owcHb ucHHyio nOMOiub b c.iyqae HcroAHOCTM
SypoBOH npoöbi a^^ onpcAevieHHH cbhtbi, ocoöchho npH öypcHHHx npon3BCAenHbix
OTMyHHBaHHCM HC(})THHOrO THBa.

noABiiraHHC öypaBa HcpcAKO xopouio noKasbiBacT iiaMCHCHHH xapaKxepa caocB
KaMCymHXCH CAHHHblMH Ha KpHBOR HOpilCTOCTH KapOTTawa. OAHaKO, Ha OCHOBaHHH
npo(J)HJiH HOABuraHHH öypaBa, paauHUCHHe OTACJibHbix bhaob ropnux nopoA hc b03-
MO>KHO B cjiyqae ocaAKOB pbixuoro h CMCuianHOro Tuna, HanpHMcp, necuaHO-rjiHUHCxoro
AieprcHH H r.xHHbi, rjiHHUcxoro necKa, nuoxHoro necKa, mufkopo rjiHHHCxoro McprcHH,
OCOÖCHHO B XOM CUyMaC, eCJlH 3XH OCaAKH HBJrmOXCH XOHKHMH H UaCXO UepCAyiOXCH
OAHH C APyfHMH.

Méthode basée sur l’avaneement de la sonde pour établír la eoupe géolo(|ique

des sondages á l’huile

pár K. K O R I M

La méthode indirecte basée sur la vitesse de l’avancement de la soiide

pour établir la eoupe géologique profonde peut trés bien servir á résoudre certains

problémes géologiques dans les champs pétroliféres et les terrains de prospection

de la Transdanubie. Són emploi permet de fairé des distinctions assez nettes

entre les différents types de roches á travers d’une série de cóuches pélitique-

psammitique ayant déjá subi un changement diagénétique, pourvu que les condi-

tions du forage restent constantes. II fournit un acide précieux pour établir la

suite des couehes dans les cas oü les échantillons du sondage ne sont pás utili-

sables, surtout dans les sondages á limon huileux. Souvent l’avancement de la

sonde indique bien les alternances du caractére d’une roche qui sur la courbe de
porosité du profil électrique a une apparance homogéne. Mais l’on ne peut pás

se servir de la marche de la vitesse de l'avencement de la sonde dans le cas de
sédiments á type mixte et meubles, comme la marne argileuse et l’argile sableux,

le sable argileux, le sable dense, la marne argileuse molle/ surtout si ces sédiments

sont minces et alternent fréquemment.

AZ AJKAI VÍZKUTATÓ FÚRÁS FÖLDTANI FMIEDMÉNYEI

MEISEL .TÁNOSNÉ

Az Ajkai Erm területén 1950-ben vízkutató fúrást mélyítettek öblít

rapid-rendszerrel. Anyagát S z. Hajós M. vizsgálta elször. A részletes

újravizsgálat eredményeit ismertetjük.

A fúrás t. sz. f. magassága: +224,858 m; talpmélysége 442,60 m, elérte

a triász alaphegységet, pleisztocén és miocén rétegek harántolása után.

A pleisztocént 7,10 m vastag, barnásszürke agyagos homok és nieszes

agyagos homok váltakozása alkotja, alján dun^a nummulinás mészkkavicsok-

kal és bazalt törmelékkel.

Alatta nagyvastagságú (364,90 m) miocén rétegösszlet következik

(7,10—372,00 m). Anyaga fleg homokos agyag kaviccsal és meszes homok.

A legfels részen mutatkozó durva kavicsok a felszíni tortonai kavicsréteggel

párhuzamosíthatók. A kavicsban sok a kvarc-, sötétszürke és világos triász-

mészk-, júratüzk-, eocén alveoliná.s, nummulinás ésmiliolinás mészk-, valamint
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sötét mészmárgadarab. A finomabbszem törmelékes rétegek iszapolási mara-
dékában nagv'on gyakoriak a piritszemcsék, csillámlemezek; éles, víztiszta és
legömbölyödött, homályos kvarcszemek, limonittal bekérgezett mészkdarab-
kák, gyér limonitgumók. Majdnem valamennyi rétegben található kevés fekete
átlátszatlan ásványszem (valószínleg krómit vágj' magnetit).

A harántolt rétegösszletben nincs szarmatába sorolható rétegtag. A fauná-
val biztosan kimutatható rétegsor 141,80 m-tl 372,00 m-ig terjed. Benne
193,20— 194, 10 m közt 1,20 m va.stag b e n t o n i t - betelepülés van, amelynek
közvetlen fedje és fekvje sárgásfehér meszes, homokos agyag. Egyes homokos
agyagrétegek foraminiferadúsak. Leggyakoribb faunaelemek: Heterostegina costata

0 r b., Elphidiiim erispum (L)., Rotnlia beccarii (L.), Amphistegina sp., Óstracodá-k,

Echinus-lüskék, ritkábban Bryozoá-k, 1— 2 felismerhetetlen molluszkum-töre-
dék. A. durv’akavicsos rétegek agj’agos kötanyagában a 103,60—104,50 m;
104,50-105,10 m; 108,00-111,00 m; 122,20-123,10 m; 233,40-234,00 m;
251,60-253,60 m; 253,60-261,30 m; 275,30-275,90 m és 298,90-299,30 m
közt gömbalakú, finom díszítés, feltnen nagytermet (0,166—0,4 mm; leg-

többnyire 0,267 mm átmérj) radiolaria-vázak találhatók, melyekre
elször Sz. Hajós M. hívta fel a fig\'^elmet. Az alakok Coenosphaera porosissima
V.-nek bizonyultak. A magyarországi miocén rétegekbl ezek az els radiolariák,

amelyek valószínleg a hullámok hátán sodródtak a nyílttengerbl a partszegély
övébe. Ennek durvaanyagú üledékeiben is csak kivételesen maradhattak meg.

372,00 és 417,00 m között meszes agyag és mészk váltakozásából álló,

különböz *Vnmmn/fna-fajokat tartalmazó eocén rétegsorban haladt a fúró. 380,00
m mélységben 60 cm-es agyagréteget harántolt, aminek iszapolási maradéka
80—90%-ban Globigerina fajokból áll. Az agyag a halimbavidéki felseocén-
végi globigerinás rétegekkel azonosítható. 380,60-tól 393,00 m-ig meszes és mész-
telen vörös agyagból álló hasadékkitöltés, utána újból nummulinás eocén rétegek
következtek. ,\z eocén agyagos rétegeiben sok a pirít- és limonitszemcse.

A fúrás a 417 m-ben elért triász rétegekben 25 m-t haladt elre. Ezek anyaga
világosszürke dolomit, majd — az utóbbi fekvjében — világos mészk. Ezek a

külszín nóri képzdményeivel párhuzamosíthatók; a felszíni fdolomítban azon-
ban eddig mészkváltakozást nem ismerünk.

Figyelemreméltó az eocén mélyebb tagozatának teljes hiánya. A tortónai

rétegösszlet bentonit rétege független a bándi és a szentgáli bentonittól, mely
utóbbiak a miocén transzgresszió alját jelzik. A miocén törmelékes kzetanyag a
fölszíni tortónai képzdményekkel azonosítható.

Pleisztocén :

0 — 1 m Harnásszürke, ersen agyagos homok
1 — 2,80 m Barnásszürke, meszes, agyagos, igen finom-

szem homok
2,80— 7,10 m Nagy nummulinás mészkökavicsok és hazait

törmelék

Tortónai emelet

:

7,10-

8,30-

10,40-

13

16 -

34,20-

36 -

42,50-
47,10-
48 -

50 -

53 -

55 -

-8,30 ni Világossárga, meszes, ersen csillámos, finom-
szem homok

10,40 m Zöldesszürke, meszes kissé agj'agos finom-
szem homok, kevés kaviccsal

13 m Világosszürke kissé agyagos, meszes homok
(Ostracodák, koptatott Formaniferák)

16 m Világosszürke, meszes, homokos ag>’ag (Ostra-
codák)

34,20 m Világosszürke, meszes, kissé agj-agos, csillá-

mos, finomszem homok
36 m Zöldesszürke törmelék sok agyagos köt-

anyaggal
42,50 m Szürke törmelék kevesebb kötanyaggal
47,10 m Sárgásszürke törmelék
48 m Durva törmelék
50 m Sárgásszürke törmelék
53 m Sárgásszürke, finomabbszem, homokos tör-

melék
55 m Sárgás törmelék
56 *m Barnásvöröses törmelék
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56 — 63 m
63 - 64 m
fyi — 65 m
63 — 69,20 m

0 1

2 2 10 I PLÍISZTC^
2H0 7 10 I

710 S 30 .

030 10 *0
I

13 00
1300 le 00 I

I

IS^0 3* 20

3k20 30 00

30 00 *2 50

*250 47 10

*710 *t 00 —
*0-00 50 00
50 00 5 3 00

53 00 55 00
SS 00 56 00

50 00 03 00

a 00 0* 00
0* 00 65 00
05 00 60 20 tt.

6320 70 *0
70 *0 71 30
71 30 72 10
72 10 73 *0
73 *0 7* 90
7* 110 75 00
75 00 79 40
70 *0 63 00
>3 00 6* 50
0*50 66 30 %
66 30 66 20

60 20 36 60

3600 102 90

102 00 103 00
103 60 104 50
10* 50 tOS 10 o
105 10 107 *0
107 *0 106 00
106 00 Ili 00
131 00 116 30

116 90 <22 20

12220 12310
123 10 123 *0
123 *0 123 60 .

123 SO 128 10

123 10 1*0 30

1*0 30 1*1 se

QC
1*1 00 152 00

152 00 153 00
133 00 155 00

155 00 159 60

153 60 162 20

162 20 IS* 00
O

IS* 00 131 00

191 00 ÍSj 20
193 20 19* *0

19* *0 202 20

202 20 203 20
203 20 20* 10

20*10 210 00

21000 211 00
211 00 212 00
212 00 21* 00

21* 00 22* 60

69.20— 70,40 m
70.40— 71..30 m
71,30— 72,10 m
72,10— 73,40 m
73.40— 74,90 m
74.90— 75,80 m
75.80— 79,40 m
79.40— 83 m
83 — 84,50 m
84,50— 86,90 m
86.90— 88,20 ni

88.20— 98,80 m
98.80—

102,80 ni

102.80—

103,60 m
103,60— 104,50 m
104,50—105,10 ni

105.10—

107,40

m

107.10—

108 m

108 —111 m
111 —116,90 m
116,90—122,20 m
122,20—123,10 m

123.10—

123,40 m
123,40—123,80 m

123.80—

128,10 m

128.10—

140,30 m

140,30—141,80 m

141.80—

152 m

.152 —153 m

i53 —155 m

155 ,
—159,80 m

159,80—162,20 m
162,20—164 m
164 —191 m

191 — 193,20 ni

193,20—194,40 m
194,40—202,2(1 m

202.20—203,20 m

203.20— 204,10 m

204,10—2111 m

210 —211 m
211 —212 m

212 —21 I m
21 4 —224,80 m

224,80—229,10 ni

229,10—2.33.40 m
233,40— 234 in

Sárgásszürke törmelék
Minta nem érkezett
Durva törmelék és kavics
•Sárgás törmelék, durva kaviccsal, kevés

agyagos kötanyaggal
Sárgás, meszes agyag kaviccsal
Durva kavics
Sárga, meszes agyag, kaviccsal
Durva törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal
Durva törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal
Durva törmelék
Finomabbszem törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal

(Glohigerina, szivacstíí)
Finomabbszem törmelék agyagos kötanyag-

gal
Sárga, meszes, homokos agyag (Globigerina,

koptatott Foraminifera)
Durva törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal
Sárga, meszes, homokos agyag (Radiolaria)
Vörösesbarna, meszes, homokos agyag (Radio-

laria)

Sárgásszürke, homokos, meszes agyag
Fehér, ersen meszes, homokos agyag, kavics-

csal
Sárga, meszes, homokos agyag (Radiolaria,

koptatott Foraminifera)
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, kavics-

csal (szivacst)
Sárga, meszes, homokos agyag kaviccsal
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, kavies-

csal (Radiolaria)
Sárga, meszes, homokos agyag (szivacstü)
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, kavics-
csal
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal

(szivacstü, kövület töredék)
Sárga, meszes, homokos agyag (koptatott

Foraminifera)
Anyag nem érkezett
Sárgásfehér, homokos, meszes agyag kavics-

csal (sünlemez, süntüske, Flphidium eris-
pum)

•Sárga, meszes, homokos agyag (Eiphidium
erispum, lleterostegina costata, süntüske)

Fehér homokos, meszes agyag (szerves
maradvány nincs)

Fehér, homokos, meszes agyag (süntüske,
Eiphidium erispum, koptatott Foramini-
fera)

Szürkésfehér, meszes, homokos agyag
Sárgásfehér, meszes agyag (koptatott Fora-

minifera, süntüske)
Sárgásfehér, helyenként hófehér, meszes agyag
(Eiphidium erispum., Rotalia, beccarii,
haifog, Ostracoda, sünlemez, szivacst,
lleterostegina costata, Amphistegina, Den-
talina)

Sárgásfehér, meszes, ersen homokos agyag
(koptatott Foraminifera)

Bentonit
Sárgásfehér, meszes, homokos agyag (196

—

197 sárga) (süntüske, bryozoa, Eiphidium
erispum, koptatott Foraminifera)

Sárgásfehér, meszes, ersen homokos agyag
(halfog, koptatott Foraminifera)

Szürke, homokos agyag (Eiphidium erispum,
koptatott Foraminifera)

Sárgásfehér, meszes, homokos agyag (Hetero-
stegina costata, Eiphidium erispum, Rotalia
becc.arii) _

Sárga, meszes agyag, kaviccsal
Fehér, ersen meszes, kissé agyagos homok
(Foraminifera töredék)

Sárgásfehér, meszes, ersen agyagos homok
Fehér, ersen meszes és ersen homokos agyag

kaviccsal (Foraminifera-töredék)
Sárgásfehér. meszes, homokos agyag kavics-

csal
Konglomerátum
Konglomerátum agyagos kötanya.ggal (Radio-

laria)
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72^ QO 729 tO

229 'tO 233 40
233'AO 234 00
734-00 238-30

238-

30 239-00 _

239-

00 240’70
24010 242-00
242-90 243-QO
245-00 247-90

247-

90 248-80

248-

80 250-10

250-

10 251-60

251-

60 253-60 ^
253‘60 761 30

261 30 264 - 10 .

264-10 266 10

268-10 270-70

270 70 275-30

275-30 275'90 ^
275-90 277-60
277’SO 280-20
260 20 280-80
280-80 284-20

284-20 291-80

291-80 294-30
294-30 295-30
29530 296 00

296-

00 297-70

297-

JO 298-90

298-

90 299-30

299-

JO 299*80
299-80 300-70
3C070 302-60

t
?-60 303-70
3-70 308-00
8 00 310-20

310-20 311-00
311-00 31S‘3D
315-30 316-00
316-00 31980
31980 321-00
321-00 523-20
323-20 324-00
324-00 32 5 00
325-00 332-00
332-00 338-00

333-00 341-00

O

QC

341-00 345-10

34510 347 80 ^
347-80 349-09 ^
349-00 352 00

352-00 356 20

356-20 357-70

35770 368 00 ^

J68 00 369-40

369-

40 370-70

370-

70 172-00,

372*00 179-30

379-

30 380-00

380-

00 380-60

380-60 387-00

367 00 393-00

393-00 393-70 '***

39370 401-00

401-

00 402-60

402-

60 404-90 O
404-90 405 80

405 80 414-20 ^

414-

20 415 00 1

41S09 415-80
I

415-

80 417-00 }

Í7í?a *33-10

*39-10 **2-00 m

234 —23S.3(> m
238,30 —239 ni

239 —240,70 m240.70—
242 m

242 —245 m
245 —247,90 m247.90—

248,80 m
248,80—250,10 m
250.10—

251,60 m
251.60—

253,60 m
253.60—

261,30 m261.30—

264,10 m264.10—

268,10 m
268.10—

270,70 m
270.70—

275,30

ni

275.30—

275,90

m
275.90—

277,60 m
277.60—

280,20 m
280,20—280,80 m
28(»,80—284,20 m
284.20—

291,80 m

291.80—

294,30 m

294.30—

295,30 m

295.30—

296 m
296 —297,70 m

297.70—

298,90 m
298,90—299,30 m

299.30—

299,80 m

299.80—

300,70 ni

300.70—

302,60 m

302.60—

303,70 m

303.70—

308 m
308 —310,20 m

310.20—

311 m
311 —315,30 m

315.30—

316 m
316 —319,80 m

319.80—

321 m
321 —323,20 m

323.20—

324 m
324 —325 m
325 —332 ni

332 —338 m
338 —341 m
341 —345,10 m
345,10—347,80 m

347.80—

349 m
349 —352 m
352 —356,20 m
356.20

—

.357,70 m

357.70—

368
368 —369,40 m
369,40—370,70 m
370.70—

372

m
Eoi-éii :

372 —379,30 m

379.30—

380 m
380 —380,60 m

380.60—

387 m
387 —393 m
393 —393,70 m

393.70—

401 m

Koníílonierátnni
Sárgás, meszes, liomokos agyag, kaviccsal
Apróbbszeni konglomerálimi
Sárga, meszes anyagii konglomerátum
Sárga, meszes agyag kaviccsal (szerves töredék)
Szürke, meszes, homokos agyag
Világosszürke, meszes, homokos agyag
Anyag nem érkezett
Világossiirga, meszes homokos agyag
Sárga, homokos agyag (Radiolaria)
Világossárpi, meszes, homokos agyag (Radio-

laria, szivacstü)
Durva kavics (mkö, kvarc), kevés agyagos
kötanyaggal (szivacst)

Világossárga, meszes, ersen homokos agyag
kaviccsal

Durva kavics
Világossárga, meszes, ersen homokos agyag

kaviccsal
Sárga, ersen meszes, ersen homokos agyag

(Radiolaria)
Fehércssárga, meszes, ersen homokos agyag

kaviccsal
Durva kavics
Durva kavics, agyagos kötanyaggal
^ilágossárga, kissé homokos, kissé meszes
agyag sok durva mészk kaviccsal (koptatott
(Foraminifera)

Durva kavics
Sárgásbarna, kissé meszes agj'ag
Sárgásszürke, ersen homokos, kissé meszes
agyag
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, sok

kaviccsal
Sárgásszürke,, meszes agyag sok kaviccsal
Szürke, ersen meszes és ersen homokos
agyag kaviccsal

Fehéressárga, meszes, homokos agyag sok
kaviccsal (Radiolaria)

Sötétszürke, kissé meszes, homokos agyag
Sárgásbarna, kissé meszes agyag
Sárga, homokos, meszes agyag »

Szürkésrózsaszín (tarka) kissé meszes agyag
Szürkéssárga, kissé meszes, kissé homokos
agyag kevés kaviccsal (szivacst)

Sárga, ersebben meszes, homokos agyag,
kevés kaviccsal, helyenként meszes gumókkal

Barnássárga, meszes agyag
Minta nem érkezett
Fehér, meszes agyag kaviccsal
Minta nem érkezett
Világosszürke, meszes, agj'agos homok
Minta nem érkezett
Szürke, meszes, homokos agyag
Sárgásszürke, meszes, homokos agyag
Világosszürke, meszes, homokos agyag, ka^ics-

csal

Diirfa kavics, agyagos kötanyaggal
Szürke, meszes agyag, durva kaviccsal
Szürke, meszes, homokos agyag, durva kavics-

csal
Minta nem érkezett!

,

Durva kavics
Szürke, meszes, liomokos agyag kaviccsal
Sárgásszürke, meszes, homokos agyag, kavics-

csal
Minta nem érkezett!
Durva mészkötörmelék meszes agj'aggal
Fehéresszürke, meszes, homokos agyag, durva

kaviccsal
Minta nem érkezett!
Fehér, meszes, kissé homokos agyag

Rózsaszín, meszes, homokos agyag (Numniu-
lina)

Sötétszürke agyag
Sárgásszürke, rheszes agyag (90% Globigerina

az iszapolási maradékban)
Vörös agyag
Vörös, meszes agyag
Minta nem érkezett!
Világosrózsaszin, gyengén meszes, homokig
agyag (N'ummulina, Globigerina, koptaMTl
foraminifera)

5 Földtani Közlöny 6-4



66 Földtani Közlöny LXXXIII. évf. 1953. 1—3. sz.

Fehér, meszes, kissé homokos agyag
Mészk Nummulinákkal
Fehér, meszes, ersen homokos agj’ag (kop-

tatott Foraminiferákkal)
Sötétebb, kissé agyagos mészk Nummuli-

nákkal
Világosrózsaszin, meszes, homokos agyag
Nummulinákkal

Fehér, meszes, ersen homokos agyag (kop-
tatott Foraminiferákkal)

Sötétebb mészk Nummulinákkal

Világosszürke dolomil
Mészk

KZET-TÉRKÉPEK

PÉCSI ALBERT

A földtani térképeken a kzetek korát tüntetik fel a különböz színek
felhasználásával. Gyakorlati (gazdasági, mszaki) katonai szempontból a kor
mellett igen nagy jelentsége van a kzetek fizikai tulajdonságainak (keménység,
összetartás, a vízzel szemben tanúsított viselkedés). Ezeknek ábrázolására olyan
módszer alkalmas, amely nem terheli túl a térképet, st annak olvashatóságát még
megkönnyíti.

A közhasználatú színek megmaradnak a korok jelzésére. A kzetejc kemény-
ségét a színárnyalat jelzi; a világos színek a puhákat, a sötét a keményeket.
Több fokozat is használható, de nem sok.

A kzetek egyéb tulajdonságait az alapszínekre vitt rajzok jelzik. Folytono.s.

vonalú rajzok mutatják az összeálló kzeteket, mint a gránit, mészk, agyag.
Szaggatott vonalak ábrázolják a kevésbbé összetartókat, mint a tufa, tzeg.
Végül pontozás, különálló kis korongok vagy karikák jelzik az egészen laza kze-
teket; kavics, murva, homok.

A vonalozás iránya is fontos tulajdonságokat fejez ki; a függleges a vízben
való oldódást (mészk, dolomit,) a ferde a vízáteresztést (lösz, homokk), a víz-

szintes a vízhatlanságot.

Külön jelzést; egymásra merleges vonalozást kaptak a vulkáni kzetek és

pedig folytonos vonalakból álló hálózatot a láva, különálló kis kereszteket a tufa.

Nyolc szín tünteti föl a föícftani korokat; sárga, zöld, kék, ibolya, lila, cinóber,

kármin, barna. Az alapszínek és a rajzok egyszer ketts kombinációja 64, egy-
mástól könnyen megkülönböztethet jelet ad a korok jelzésére. Ha az alapszín

világos, akkor a rajz sötét; ha az alapszín sötét, akkor a rajz világos. A rajzok

színeinek sorrendje ugyanaz, mint az alapszíneké. A logikai egyszerség nagyon
megkönnyíti a jelmagyarázat fejbentartását és így nincs szükség a gyakori utána-
nézésre, mint a számokkal jelzett korok esetében.

A színek szaporításával a kombinációk száma nég^’^zetes arányban emelkedik;

9 színnek 81 ketts kombináció felel meg, 10-nek lÖO, 11-nek 121, 12-nek 144,

s így tovább. Többszörös kombinációval a jelek szánta, ha nem is a végtelenségig,

de a szükségletet messze meghaladó mértékben fokozható.

A korok jelzésében felhasználatlanul hagyott fekete, fluoreszkáló és fémszínek
különlegesen hasznos ásványok elfordulását mutatják, mint a kszén, kolaj és

a fémek.

A mellékelt Budapest-környéki földtani térképen bemutatjuk az ábrázo-

lás módját, technikai okokból csak feketében.

401 —402,60 m
402,60—104,90 m
404,90^05,80 m
405.80

—

114,20 m
414,20—415 m
415 —115,80 m
415.80

—

417 m
Triá-iz

417 —439,10 m
439,10—142 m


