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Az üledékkifejlődés és a szerkezetalakulás 
összefüggései epirogén területeken 

dr. Hámor Géza 

(2 ábrával) 

E rövid összefoglalás be kívánja mutatni az üledékföldtani vizsgálatok 
regionális kiértékelésének módszerét, továbbá néhány példán illusztrálja a 
munkánk során felismert új összefüggéseket, amelyek az üledékföldtani vizs
gálatok hasznosságát bizonyítják az általános földtan, rétegtan, ősföldrajz, 
tektonika, vulkanológia, hasznosítható ásványi anyagok kutatása terén, 
különös tekintettel utóbbiak képződési, felhalmozódási, tárolási viszonyaira 
és termelésére. 

1. A vázlatosan ismertetendő módszert a Mecsek-hegység 1 : 10 000 rész
letességű földtani térképezése során dolgoztuk ki, ellenőrzését a Nógrád—Cser
háti terület 1 : 25 000 részletességű felvételénél hajtottuk végre. Jelenlegi 
börzsönyi térképezőmunkánk eredményei már kezdeti szakaszban is meg
győző bizonyítékokat szolgáltattak a módszer alkalmazhatóságáról. A vizsgá
latokat harmadidőszaki képződményeken végeztük. 

A módszer alapvonásai a következők: 
a) A terepi felvételek során a szokásos módon regisztráljuk az észleléseket 

(kőzetminőség, szín, vastagság, dőlés, rétegzettség stb.) és a mintákon elvé
gezzük az üledékkőzettani rutinvizsgálatokat (kavicsminőség, súly- vagy 
darab %-os összetétel, szemcseösszetétel, karbonáttartalom, Ca—Mg arány, 
oldható sótartalom, nehézásvány, agyagásvány vizsgálat). Ezeket szükség 
szerint kiegészítjük röntgen-, színkép-, kémiai- és őslénytani vizsgálatokkal 
(elsősorban statisztikus mikropaleontológiai vizsgálatokkal). 

A z így nyert pontszerű adatok kiértékelhetőséget csak a fontosabb felszíni 
alapszelvények feltárása és megfelelő mennyiségű térképező sekélyfúrás, tehát 
optimális adatsűrűség biztosítja. A térképező fúrások számát és mélységét a 
terület földtani felépítése, fedettsége és megelőző kutatások adatai határozzák 
meg. Általános követelmény, hogy a területet alkotó minden összletet vertiká
lis és horizontális irányban egyaránt megismerjünk, a méretarány kívánta 
részletességgel. A vertikális feltárás legtöbb összlet esetében csak dőlésirányban 
telepített fúrások mozaikképével oldható meg, de kielégítő eredménnyel. 
A fúrások rétegleírása és anyagvizsgálata szintén fent említett módon történik. 

b) A z eddig felsorolt, továbbra is csak pontszerű adatok kiértékelése a 
klasszikus üledékföldtani szemlélet és módszer (parttávolság, szállítási irány, 
lehordási területek, bathymetrikus viszonyok) alapján nem hozta meg a kívánt 
eredményt. Szükségesnek mutatkozott munkánk súlypontját a mennyiségi 
arányok megállapítására és ezek regionális értékelésére helyezni. 

Megkezdtük a feltárt rétegsorok statisztikus kiértékelését a következő 
tényezőkre : 
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— átlagos kőzetösszetétel 
pl. pszefit I 

pszammit } összvastagságának arányai 
pelit J az összletvastagság %-ában 

pl. 120 m üledéksorból 
40 m pszefit = 33,3% 
30 m p s z a m m i t = 25,0% 
50 m pelit = 41,7% 

— átlagos képződményvastagság 
pl. 12 kavicsbetelepülés 6 m összvastagság mellett 

0,5 m átlagos képződményvastagságot jelent (nem tévesztendő össze 
a rétegzettséggel) 

— szín — statisztika: 100 vizsgált réteg közül 30 vörös 
60 zöld 
10 tarka 

— szín — képződmény vastagsági statisztika: 
vörös képződmények átlagvastagsága 3,2 m 
zöld képződmények átlagvastagsága 2,1 m 
tarka képződmények átlagvastagsága 0,4 m 

— rétegzettségi statisztika 
pl. pados ! rétegek aránya egy-egy képződmény 

vékonyréteges J összvastagságának %-ában megadva 
lemezes J 

vagy: normál rétegzés — keresztrétegzés arány, normál rétegzés — mikro-
rétegzettség aránya stb. 

— kavics-statisztika 
— kavicsanyag minőségi összetétele gyakorisági %-ban (tetszőleges 

mennyiségen) 
— kavicsanyag minőségi összetétele darab %-ban (1000 db kavicson) 
— kavicsanyag minőségi összetétele súly %-ban (50 kg mintából) 

(megjegyezzük, hogy ez utóbbi módszer fejezi ki legjobban a lehordási 
terület tömegarányait) 

— kavicsanyag szemcseösszetétele súly %-bán (50 kg mintából) 
— legnagyobb súly %-ban szereplő kavicsok mérettartománya (pl. 

2 — 5 cm) 
— a rétegben talált legnagyobb kavicsok mérete 

— fauna — statisztika: 
— adott mennyiségű minta összes Foraminifera-szá.m& 
— tetszőleges mennyiségű minta Foraminifera fajszáma 
— egy fajon belüli Foraminifera egyedszámok 
— molluszka fajszámok, egyedszámok, méretek 

Mecseki munkánknál ezeket már alkalmaztuk. A terület földtani felépítésétől 
függően másutt hasonló statisztikai kiértékelés végezhető különböző képződ
ményekkel, pl. mészkő —dolomit arány; láva—agglomerátum—tufa arány; 
gumósság, iszapmozgási nyomok, palásság stb. megállapítása vagy a biofácie-
sek jellemzése. Flisképződményekben használatos a szállítási iránymérések 
statisztikus kiértékelése. 



247 

c) Következő lépésként fentiek alapján az üledéksorok vertikális kiértékelését 
végeztük el alapszelvényeken. Legfontosabb alapelvként a litosztratigráfiai és 
biosztratigráfiai szempontok együttes értékelését figyelembe véve megállapí
tot tuk a pontos, hézagtalan(\\\) rétegsorrendet, az egyes összletek tagolási 
lehetőségeit és rögzítettük azok egzakt elhatárolásának kritériumait. A mozaik
szerű vertikális szelvényekből így megállapítottuk az egyes üledékképződési 
ciklusokat, melyeknek jellemzése, elhatárolása, a diszkordaneiák felismerése, 
faciológiai kiértékelése szintén fent említett módszerekkel történt. Eközben 
különös figyelmet fordítottunk a cikluskezdő és záró tagozatok, az ezen belüli 
üledékszakaszok, üledékütemek, a szín- vagy posztorogén vulkanizmus és a 
ciklus inflexiós pontjának vizsgálatára. 

Ekkor jelentkezett az első (időbeli) összefüggés az üledékkifejlő
dés és szerkezetalakulás között : az üledékciklusok kezdete és vége a fő szer
kezetalakító fázisokkal jól korrelálható (törmelékszállítás, faunahullámok 
fellépése ill. kihalás). 

Azonos módon jellemezhető a vulkáni működés lefolyása. A ciklusindító 
orogén fázis utánmozgásainak elcsitulása és a következő ciklust indító fázis 
kezdeti szakasza közötti holtpontot (az üledékciklus inflexiós pontját) az üle
dékképződés kiegyensúlyozottsága, mikrorétegzett képződmények statisztikus 
maximuma jelzi. 

d) A vertikális szelvényértékelést ezután különböző irányban végzett 
horizontális szelvénymenti kiértékelés, majd areális és regionális kiértékelés 
követte. Ekkor is a b) pontban felsorolt módszereket alkalmaztuk. Ennek során 
gyakorlatilag az előző megállapítások térbeli és időbeli érvényességi körét 
határozzuk meg. Az időazonosság megítélésében nagy segítségünkre voltak 
ekkor a tufaszintek, melyek a nagy időegységekhez képest viszonylag rövid 
képzési idejűek. E munkafázisban kapunk választ az alapvető ősföldrajzi 
kérdésekre : 
— lehordási terület felépítése, reliefenergiája 
— partvonal helyzete, jellege és minősége 
— szállítási irányok és szállítócsatornák 
— parttávolság 
— bathymetrikus viszonyok 
— ciklusok lefutásának módja heteropikus területeken 

— fáciesek vándorlása ( W A L T H E R - f é l e fáciestörvény) 
— üledékképződési sebesség eltérő aljzatmobilitású területeken (vastagság

arányok) 
— vulkáni ciklusok térbeli és időbeli lefolyása 
— etc. 

Az areális kiértékeléssel lehatároltuk a lito- és biofáciesöveket, zónákat, 
területeket. Ezt tovább fejlesztve a regionális kiértékeléssel lehatároltuk a 
földtani tájegységeket, majd az ősföldrajzi kifejlődési területeket. Az ősföld
rajzi kifejlődési területeket tehát (pl.: észak-magyarországi-dél-szlovákiai) 
földtani tájegységekre (Nógrádi-medence, Cserhát), ezt pedig fáciesterületekre 
(Buják, Kozárd) , majd övekre (partszegélyi) és zónákra (lithothamniumos) 
tagolhatjuk. 

Az ősföldrajzi kifejlődési területek üledéksorai egymástól alapvető, korokon, 
emeleteken áthúzódó eltérésekkel, a tájegységek csak egy-két üledékciklus 
eltérésével, a fáciesterületek a ciklus egyes részeinek eltéréseivel, az övek, zónák 
pedig egyes tényezők (szemnagyság, faunatartalom) eltéréseivel jellemezhetők. 

Hámor: Az üledékkifejlődés és a szerkezeialakulás összefüggései. . . 
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/ ábra. A Keleti-Mecsek ÉNy—DK-i irányú törésrendszerének kapcsolata a fáciesvlszonyokkal 



Hámor: Az üledékkifejlődés és a szerkezetalakulás összefüggései . . . 249 

2. ábra. A nógrád-eserháti teriilet É N y - D K - i irányú törésrendszerének kapcsolata a fáciesviszonyokkal 
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Munkánk e szakasza eredményezte &má s odik ( térbeli ) összefüggést 
az üledékképződés és szerkezetalakulás közöt t : meghatározható az üledék
ciklusok areális és regionális érvényességi köre, a vertikális és horizontális fa
ciès változások mennyiségi értékelése alapján. 

e) A vizsgálati eredmények térképi rögzítése és szerkesztések során tapasztal
tuk a harmadik összefüggést: az ősföldrajzi-kifejlődési területek, táj
egységek, fáciesterületek határai, — sokszor az övek és zónák határai is — is
mert vagy feltételezett szerkezeti elemekkel (törésvonalakkal) esnek egybe. 
Részletesebb tanulmányozás során kiderült, hogy a legerősebb fáciesváltozá-
sok a legmobilisabb szerkezeti zónák fölött jelentkeznek, időtartamuk és 
nagyságrendjük egyenes arányban áll a szerkezeti elem nagyszerkezeti-mélyföld
tani jelentőségével. Ebből következik, hogy a különböző nagyságrendű fá-
ciesegységek szerkezetföldtanilag preformált egységeken fejlődtek ki, azok 
által determinált módon. 

E megfigyelésünket a vulkanológiai fejlődéstörténet és a vulkáni képződmé
nyek tömegarányai is alátámasztják. Megfigyeléseink dokumentálására mellé
kelten bemutatjuk az 1., 2. sz. ábrákat. 

2. E g y módszer célját és értelmét felhasználási területének spektruma hatá
rozza meg. I t t elsősorban néhány „visszacsatolási lehetőségre" hívjuk fel a 
figyelmet a részletezés és teljesség igénye nélkül. 

A módszer alkalmazásával megközelíthetővé, magyarázhatóvá, értelmez
hetővé válnak bizonyos sok vitára alkalmat adó rétegtani problémák, országon 
belüli vagy távkorrelációs kérdések, melyek a klasszikus biosztratigráfiai 
szemlélet és módszer alapján holtpontra jutottak. Megbízhatóbb alapokra 
helyezhetjük ősföldrajzi térképeinket és erre épülő prognózistérképeinket. 
A szerkezetkutatásban módszerünk a fedett szerkezeti elemek kimutatásához, 
közvetett módon történő bizonyításához, az eddig kevés konkrét felszíni 
vagy fúrásadatra támaszkodó szerkesztésekhez segédeszközként szolgálhat. 
Vulkanológiai célú felhasználáskor elsősorban a kompresszív és dilatatív 
szerkezeti elemek, kitörési centrumok nyomozása elsőrendű feladat. 

A módszer eredményeként megemlítjük részletes földtani térképeinket, a 
fiatal szerkezetalakulásban alapvető fontosságú E N Y — D K - i irányú haránt
törések kimutatását, a harmadidőszaki vulkáni működés időben E K - irányba 
történő vándorlását az ország területén. Vizsgálati adataink messzemenő 
következtetésekre nyújtanak lehetőséget a szénhidrogénkutatás (anya- és 
tárolókőzetek), érckutatás (szerkezeti irányok és vulkanizmus), kőszénkutatás 
(elmeddülés és minőségi viszonyok), vegyesásványi anyagok kutatása és 
prognózisa terén (pl. betonitosodás, kaolinosodás), különös tekintettel ezek 
szerkezetföldtani- üledékföldtani alapjaira. 


