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SZEMLE

HEGYSÉGSZERKEZETI ÖVÉK
ÉS A KOLAJ-FELHALMOZÓDÁSOK*

SÍKABONYI LÁSZLÓ

(5 térkép- és rajzmelléklettel)
i

A Föld leghatalmasabb országában, a Szovjetunióban igen nagyszámú és

gazdag kolajterület található. A Szovjetunió kolajterületeinek földtani vizsgálati

fényt vet a kolaj keletkezésének és felhalmozódásának homályos kérdéseire. Ezt

a természetes adottságokon kívül lehetvé teszi a szovjet geológusok kiváló mun-
kája és nagyszámú irodalmi közleménye, amely módot nyújt a legtávolabbi terü-

letek földtani felépítésének az összehasonlítására.

A moszkvai, Gubkinról elnevezett Kolaj intézetben Nikolaj Ivanovics

Bujálov professzor irányítása mellett megpróbáltam azokat az összefüggéseket

kinyomozni, amelyek az azonos geotektonikai helyzet kolajmezk földtani jellegei

között felismerhetk. Ennek az óriási anyagot felölel tanulmánynak els ered-

ménye ez az összefoglalás-jelleg kis dolgozat, amely talán segítségére lesz a

magyar szakembereknek a Szovjetunió földtani megismerésében.

A Szovjetunióban csaknem minden terület üledékes kzeteiben találtak szén-

hidrogéneket. Ma már igen kevés területet nyilváníthatunk a kolajbányászat szem-

pontjából teljesen reménytelennek. A földtörténeti múlt valamennyi szakaszában

keletkeztek szénhidrogénfelhalmozódások, és legfeljebb csak az tapasztalható, hogy

egyes földtörténeti szakaszok üledékeiben igen nagy mennyiségben, míg más id-

szakokéiban kevesebb kolaj található. A század elején a szakembereknek az volt

a véleménye, hogy kolajfelhalmozódások — majdnem kizárólagosan — a gyr-
dési övék fiatal üledékeiben találhatók, és a nagy szárazföldi pajzsok belsejében

vagy idsebb rétegösszletekben komolyabb kutatásokat nem végeztek. Az utóbbi

évtizedek fejldése azonban azt mutatta, hogy a kontinentális pajzsok bels részein

és a paleozoós üledékekben is igen nagymennyiség kolaj található. A Szovjet-

unióban Iván Mihailovics G u b k i n indítványára nagy kutatómunkát indítottak

meg az Orosz-pajzs keleti részének paleozoÓ6 képzdményeiben, az Ural és a Volga

közé es területen. 1929-ben, a Káma folyó mellett, a Fels-Csuszovszki hegyek

környékén találtak rá az els komolyabb kolajmezre. Pár esztend alatt azután

az Orosz-pajzs különböz részén feltárt devon- és karbon-korú kolajmezk olyan

óriási jelentségekké váltak, hogy Molotov elvtár.s a SZK(b)P XIII. kongresz-

szusán méltán „keresztelte
11

e! ezt a területet „Második Bakunak
11

.

* A Moszkvai Gubkinról elnevezett Kolajintézet „Kolaj és földgázterületek kuta-

tása
11

tanszékén 1951. április 16-án tartott eladás.
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Ha végignézzük a statisztikai adatokat, az idsebb földtani korokban kelet-

kezett koliajterületek gazdasági jelentségének állandó gyorsütem növekedéséi

tapasztalhatjuk. A paleozoós rétegekbl termelt kolaj mennyisége ma már csak-

nem eléri a harmadkori üledékekbl nyert kolaj mennyiségét.

1. sz. táblázat.

Á kolajtartó rétegek

kora

i

Szovjetunió termelése

%-bao
Világ termelése

%-ban

1913 1937 1950 1927 1946

évben évben

Harmadkon 98,8 93,3 59,0 56,4 47,6

Mezozoós 1,2 1,8 1,8 14,3 19,1

Paleozoós — 4,9 39,2 29.3 33,3

Ezek a tények a kutatók nagy részét arra a gondolatra vezették, hogy kolaj-

felhalmozódások keletkezhettek mindenkor, minden egyes földtörténeti szakasz üle-

dékeiben, mindenütt, ahol az illet földtörténeti szakasz tengerében szerves anyagú
üledékek halmozódhattak fel és ahol megvannak a kolaj tárolására alkalmas
kzettani és szerkezeti feltételek. Ennek a felismerésnek a következtében az egyes

kutatók azon igyekeztek, hogy a különböz kolajterületeket kzettani, vagy szer-

kezeti felépítésük szerint csoportosítsák, mert az üledékkzettani és szerkezeti

adatok segítségével a szerves anyagok migrációs folyamatait, amelyek az egyes

kolajtípusok keletkezéséhez vezettek, nyomon lehet követni, és az illet terület

kolajbányászati értékét meg lehet határozni. így az egyes kolaj területeket létre-

hozó folyamatok legtöbbször ki lettek emelve a Föld fejldését összetev folyama-

tok egészébl, a kolajmezk szerkezeti formái pedig önmagukban a Föld nagy-

szerkezeti egységeitl függetlenül lettek tárgyalva. Ha azonban „a kolaj kelet-

kezésének és a kolaj-területek képzdésének folyamatát dialektikus nézpontból
vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy ez a folyamat a Föld hatalmas dialek-

tikus fejldési folyamatának egyik része.“ (Gubkin). Éppen ezért szükségesnek

látszik a kolajtartalmú területeket olyan rendszerbe összefoglalni, ahol ezek

nincsenek kiszakítva a Föld fejldését összetev nagy ciklusok egészébl.

Ha a kolajterületeknek a Föld fejldését irányító orogenetikus szakaszok

által létrehozott geotektonikai övékhez való viszonyát megállapítjuk, akkor bele-

kapcsoltuk azok keletkezési folyamatát a Föld fejldését összetev nagy ciklusok

egészébe. Ha pedig helyesen összesítjük a különböz helyeken lév, de az azonos

geotektonikai egységek azonos zónáiba tartozó olajmezket, az így kapott cso-

portok jellemzje a hasonló földtani felépítés lesz. Az az üledékciklus, amelynek

egyik fázisában keletkezik a kolaj anyakzete, egy-egy szerkezeti zónán be ül

hasonló módon folyik le. A migrációs folyamatokat irányító Etológiái és szerke-

zeti adottságok tehát a kolajterület szerkezeti helyzetétl függenek.

Ha tehát a kolajterületeket geotektonikai helyzetük alapján csoportosítjuk,

olyan természetes rendszert kapunk, ahol térben és idben azonos helyzet kolaj-

területek kerülnek egymással párhuzamba. Ha pedig egy területnek geotektonikai

helyzetét meghatároztuk, meghatároztuk annak a geoszinklinálishoz való viszo-

nyát is, tehát nemcsak a szerkezeti formákat kialakító igénybevétel hasonló foka

és módja, hanem az üledékképzdés, vagyis a kolaj keletkezésének és felhalmo-
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zdásának hasonló menete is jellemzi az azonos csoportokba tartozó kolajterüle-
tek tagjait.

A Szovjetunió kolajterületei változatos és gazdag anyagot nyújtanak az

összehasonlításhoz, azonban a végs és helyes kép kialakításához a Föld vala-

mennyi kolajelfordulásának figyelembevétele szükséges.

A kolajterületeket geotektonikai helyzetük alapján elször A. d' L o n e osz-

tályozta. Szerinte a kolaj és az egyéb bitumenek elfordulásai:

1. Vagy az ids pajzsok peremén, a Kaledoniai gyrdéshez,

2. vagy a Herciniai gyrdéshez,

3. vagy pedig az Alpi gyíírdési övhöz kapcsolódva találhatók.

Ké:ségteien, hogy a leggazdagabb kolajfelha'mozódások a három nagy hegy-
ségképzdási öv környékén csoportosulnak, azonban ma már ismerünk igen gaz-
dag kolajelfordulásokat a nagy szárazföldi táblák nyugodt település réteg-

összleteiben is.

> Az utóbbi években. Y. A. Uszpenszkij és A. Sz. Radcsenko, majd
pedig I. O. Brod és N. A. Jeremenko rendszerezte a kolajterületeket geotek

tonikai helyzetük alapján. A szovjet kutatók az ilyenértelm rendszerezésnek

mintegy alapgondolatát vázolták a részletek kidolgozása nélkül.

V. A. Uszpenszkij és A. Sz. Radcsenko geotektonikai térképet közöl-

nek és feltüntetik a kolajterületeknek a hegységszerkezeti övékké! való kapcso-

latát is. Brod és Jeremenko vázlatos táblázatban foglalják össze az egyes

kolajtartalmú provinciákat. (2. táblázat.)

2. sz. táblázat.

Kolajtartalmú provinciák

Csoport Alcsoport

I. A pajzsok kolaj és földgáz pro-

vinciái.

II. x\ gyrdési övék kolaj és föld-

gáz provinciái.

1

.

) A pajzsok belsejében lév medencék.

2.) A pajzsok peremén lév területek.

1.) A fiatal gyrdési övék eltere és

a gyrt területek szegélyzónái.

2. ) A köztes medencék.

I. O. Brod és N. A. Jeremenko vázlatának továbbfejlesztése igen hasz-

nos feladatnak mutatkozik. A Szovjetunió kolajterületeinek tanulmányozása révén

kiviláglik ugyanis, hogy a pajzsok belsejében lév medencéktl fokozatos átmene-

tet találunk az egyszerbb felépítési jellegekbl a bonyolultabbakba, együk oldalon

az ids, a másik oldalon pedig a fiatal gyrdési övék felé. A különböz korok-

ban és különböz helyeken keletkezett kolajmezknek nemcsak felépítésbeli jel-

lege, hanem az ket létrehozó folyamatok is egy egységes láncolattá kapcsolódnak.

I. O. Brod és N. A. Jeremenko vázlata alapján a Szovjetunió kolaj-

területeit geotektonikai helyzetük - alapján a következ fbb csoportokba soroz-

hatjuk. (3. sz. táblázat.)
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3. sz. táblázat:

A Szovjetunió köolajtartaimú területei a Föld szerkezeti nagy egységei-

hez való viszonyuk alapján.

A szárazföldi idös-láblák és a

PQloeozoás hegységszerkezeti

övék elterének köolajfarfalmá

területei.

Aszárazfldi-
láblák

belsejében

lév
kbolajterülefek

B

A polaeozoikum

hegységszerkezeti

öveinek
peremén lev

kolaj

területek

A szárazföldi

ids- táblák

peremén

lév

medencék

koolaj-

területei

vagy

„
átmeneti

provinciák"

III.

A fiafal hegységszerkezeti -

övékhez kapcsolódó

kolojferulefek

A B c

A mezozoikum Az Alpi hegység- Az Alpi

végén szerkezeti -öv hegysegszerkezeh

mozgóit elterének ÖV

területekkel k öolaj közfes

kapcsolatos

kolaj

elfordulások

elfordulásai C internid

medencéinek

kolajterülelei

I. A szárazföldi ids táblák és a paleozoós hegység-szerkezeti övék elterének

kolajtartalmú területei.

Ebben a csoportban olyan kolajterületeket találunk, amelyek vagy a merev

pajzsok bels részein, vagy pedig a paleozoikum hegységképzdési öveiben fog-

lalnak helyet. (Lásd a mellékelt térképen.) Ellentmondásnak látszik, hogy a gyü-

rdési övék területeit együtt tárgyaljuk a merev pajzsok belsejében lév meden-

cékkel. A Szovjetunió területén a paleozoós hegységképzdési övék kolajterületei

kis jelentségek. Az Orosz-pajzs keleti peremén, az Ura! nyugati elterében

húzódó köolajelfardjUlások jellegeikben’ sok ha somióságot mutatnak az Orosz-

pajzs bels részeinek elfordulásaival és minden jel arra mutat, hogy nem köve-

tünk el hibát, ha az Orosz-pajzs paleozoós rétegsorait az uráli geoszinklinális-

sal egybevetjük, min* epikontinentális kifejldést.

- A Moszkv a i-medlencé |öl kezdve (Szokszó-Izsevszkij és Cimszko-iIszimszk:j

mezk) a Volga elterén keresztül (Buguruszlán, Szaratov, stb. mezk), Bas-

kírjáig (Isimba, Tujmazü mezk) és az Ural elteréig (Molotov környéke) a *

paleozoikum mindinkább vastagszik, az epikontinentális kifejldésben alapvoná-

sok fokozatosan mosódnak el, és az üledékképzdés menetében mind ersebben

érezteti hatását a közeli uráli geoszinklinális.

Több szerz a nagy táblák belsejében feltárt kolajmezket azonban „tiszta"

pajzsjelleg elfordulásokként tárgyalja és teljesen különválasztja fejldésüket a

geoszinklinális fejldés folyamataitól. M. F. Mircsink azonban világosan

rámutat arra, hogy az Orosz-pajzs földtani fejldése kapcsolatban van az urad

geoszinklinális fejldésével.

A .szovjet geológusok más helyeken is kifejtik, hogy az Orosz-pajzs kolaj-

elfordulásai fejldéstörténetileg az Ural-tól élesen nem különíthetk el.
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A szibériai kolajnyomos területek pontos földtani kiértékelésére még nincs
meg a mód. Az ázsiai gyrt öv elterében húzódó szénhidrogén-felhalmozódások-
nak mind a mai napig különlegesebb bányászati jelentsége nincs. Igen érdekes
és reményteljes szénhidrogénelfordulások vannak a középázsiai paleozoós hegy-
ségképzdési öv belsejében. A Ba!has-tó keleti folytatásában és a Bajkál-tó
medencéjében köztes helyzet, lesüllyedt praekambriumi hegységtöredékekkel kap-
csolatban mezozoós, paleozoós, és prekambriumi rétegek tartalmaznak szén
hidrogéneket.

II. A kontinentális pajzsok peremén lév medencék kolajterületei, vagy „átmeneti

provinciák
1

*. %

A Szovjetunió területén három olyan elfordulás van, melyet ebbe a csoportba
lehet sorozni: K-Ukrajna, Ural-Emba és az Arktikus terület.

Milyen alapon nevezhetjük a pajzsok peremén lév kolaj területeket átmeneü
provinciáknak?

1. Ezek a „kolajmedencék** nem messze terülnek el a geoszinklinálistól, és

ennek megfelelén rétegsorukban az epikontinentális és a geoszinklinális jellegek
keverednek.

2. A kolajtartó rétegek fels paleozoósak vagy mezozoósak, tehát a pajzsok
kolaj tartóin ál fiatalabbak, az Alpi-öv kolajtartóinál idsebbek.

3. A szerkezeti formák jelentsen élénkebbek mint a pajzsokon, de határozott

gyrdéses jellegek, nagy velk, rá- és áttolódások nem találhatók.

Összefoglalva mindezt, azt mondhatjuk, hogy a pajzsok peremén lév kolaj-
területek k: fej ldésiik, földtani koruk és szerkezeti formáik szerint, átmenetet jelez-

nek a pajzsok és a fiatal hegységképzdési övék kolajterületei közölt.

Az Ural-Emba körzetben és az ukrajnai mezkön a kolajtartó-szerkezetek a

penn sóösszlet mozgása révén jöttek létre. A triász üledékek hiányosan vannak
képviselve és a paleogénben alig történi üledékfelhalmozódás. Ezek a jelek arra

engednek következtetni, hogy a pfalzi és a larami hegységképzdési idszak moz-
gásai ezeket a területeket is érintették. A pajzsok pereme tehát viszonylag élénken

mozgott a hegységképzdések idején, s a mozgást a perm sóösszlet közvetítette

a mezozoós képzdmények felé.

III. A fiatal hegységszerkezeti öéekhez kapcsolódó kolajterületek.

A leggazdagabb és legjobban tanulmányozott kolajelíordulások a fiatal

hegységszerkezetek zónájában vannak. Szénhidrogénfelhalmozódások találhatók

a mezozoikum végén kiemelkedett hegységtömegekkel kapcsolatban (A), a har-

madkori hegységképzdési öv elsüllyedékeiben ( B) és köztes (internid) meden-

céiben. (4. sz. táblázat.)

4. sz. táblázat.

A B C

Fergana ÉK-Kárpátok Grúzia

Tádzsikisztán É-Kaukázus Azerbajdzsán

Keres D-Turkménia
Kubán-Fekete-tenget

Dagesztán

Aral-tó környéke Szahaiin

Kamcsatka -
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A 4. sz. táblázatban látható beosztáshoz a következket kell hozzáfznünk:
Grúzia és Azerbajdzsán területét sok geológus nem .számítja köztes meden-

cének.

Szahalin és Kamcsatka helyzete teljesen külön megítélést kíván, azonban
földtani adatok ezekrl a területekrl nem állnak rendelkezésünkre.

A) A mezozoikum végén mozgott területekkel
kapcsolatos kolaj elfordulások.

A középázsiai kolajterületek sorozhatok ide. A Szovjetunió ezen távoles
területérl még nem rendelkezünk olyan nagymennyiség adattal, hogy teljesen

tiszta képet kaphassunk ezeknek az igen bonyolult hegységrendszer területek-

nek földtani felépítésérl. A bonyolult tektonika itt igen sokszor nehéz feladatok

elé állítja a geológust, mivel az Altáj, Pamir, és 'a Tian-Sán vonulatában a külön-

böz hegységképzdési fázisok zónásan északról dél felé ismétldve nyilvánultak.

Északra a Pamirtól a Gisszarszk és az Els-Péter hegyláncok déli lejtje a

mozozoikum végén mozgott, míg a Pamir északi része paleozoós gyrdésekbl
áll; a Középs-Pamirban egész fiatal gyrdések találhatók, míg délebbre pre-

kambriumi mozgások nyomait figyelték meg.
Ezektl a hatalmas hegyláncoktól nyugatra és délnyugatra terül el a Tadzsik-

depresszió. A. D. Ar'hangelszki szerinti a Tadzsik-depresszió a mezozoikum
mozgásainak az eredménye. A paleogén elején igen nagymennyiség törmelék

hordódott le a medencébe, és ez a durva törmelékes rétegösszlet a kolaj tárolója.

A Tadzsik-depresszió a gyürdési öv közé ékeldött medence, azonban helyzete

szerint egészen még sem internida. Teljesen köztes (internid) medence a Fergá-

nai-mélyedés, melynek rétegtani felépítése egyez a Tadzsik-depresszióéval.

A Közép-Ázsiai hegységrendszer még igen sok bonyolult kérdést állít a föld-

tan mveli elé. A különböz idkben lejátszódott mozgások az általános csapás

irányában és arra merlegesen is, ma még fel nem ismert szabályok szerint ismét-

ldve alakították ki a hegységeket. Itt is a csapásiránnyal párhuzamosan zónásan

felépített részgeoszinklinálisok soráról van szó — akárcsak az Alpokban — azon-

ban itt a zónák kiemelkedése között lév fáziskülönbség, a nagy méretek miatt

jobban észlelhet, és számolnunk kell a geoszinklináiisnak a csapás irányában

való részekre tagoltságával is.

Szeretnék néhány szót szólni e helyen az Aral-tó környéki, karakumi szén-

hidrogéntartalmú területekrl is. Az Aral-tó az Orosz-tábla keleti folytatásában

lév Uszturt-pajzs szegélyén terül el. A kolajmezk földtani felépítése ennek

a helyzetnek megfelelen igen sok hasonlóságot mutat Ural-Emba földtani fel-

építéséhez. A mezozoikum üledékeiben azonban még egyelre jelentékenyebb

kolajíelhalmózódásokat nem találtak. A szénhidrogének az Aral-tó harmadkori

fejldésének termékei.

B) Az Alpi hegységszerkezeti öv elterének
kolajelfordulásai.

Az Alpi hegységképzdési öv eltérzónája, vagy „flis" öv az Északi-Alpok

eltt kezddik, és a Kárpátok, Balkán-hegység és a Kaukázus küls oldalán-húzó-

dik tovább K felé. A hegyláncok elterében a merev pajzsok és a gyürdési öv

határán a paleogén és a miocén élénken diszlokált üledékei találhatók. A pliocén

ezekrl a területekrl hiányzik. A rétegek mozgatottságának mértéke a pajzsok

irányában fokozatosan csökken.
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Az ÉK-Kárpátok küls oldalán a galíciai (Boriszláv, stb.) kolajmezk talál*

hatók. A Kaukázus É-i eltérzónájában Keres, Kubán, Fekete-tenger, Groznij és
Dagesztán kolajterü tetei foglalnak helyet.

Nem mondhatjuk azt, hogy a fiatal gyrdési öv küls zónájának kolaj-terü-

letei teljesen azonos fejldésmenettel rendelkeznek. Végighaladva ezen a kéreg-
részen, a kolaj-területeknek igen változatos tömegével találkozunk. Nemcsak a

gyrdési rendszer uralkodó csapására merlegesen az eltér felé haladva talá-

lunk eltérést a jellegekben, hanem a csapás irányában is, amit érthetvé tesz az

a tény, hogy az Alpidák nem minden egyes tagja azonos idben mozgott.

A Krímet és a Kaukázust pl. M. V. Muratov és A. D. Arhangelszki
különválasztják, mivel szerintük a Krim-hegvség kiemelked mozgása már a

mezozoikumban befejezdött.

C) Az Alpi hegységszerkezeti öv köztes medencéinek
kolajterületei.

'Az Alpidák hegységrendszerében, tektonikai értelemben, megkülönböztetünk
ú. n. köztes pajzsokat (internidák), amelyek a gyrt öv közé vannak beékeldve.
Ezek a köztes pajzsok a Föld valamely régebbi fejldési szakaszának marad-
ványai, nem egy esetben a paleozoikum valamelyik hegységrendszerének kon-

szolidálódott töredékei. Ezek a „tömbök
11

a fiatal mozgásokban mint passzív

tömegek veitek részt.

A köztes-pajzsok vagy masszívumok javarészén a mezozoikumban üledékek

nem képzdtek, ami valószínvé teszi, hogy a mezozoikum tengerének partjával

párhuzamosan futó kisebb-nagyobb szigetcsoportokat alkottak. Amikor a paleogén

végén a mezozoós tömegek kiemelkedésének f szakasza befejezdött, megindult

ezeknek a tömböknek a süllyed mozgása. Minden jel arra mutat, hogy itt izo-

sztatikus kiegyenlít mozgásokkal kell számolnunk, amelyek a kiemelt mezozoós

tömegek és a köztes pajzsok között jöttek létre. Ezek a mozgások, ahogy azt a

különböz országokban végzett geodéziai mérések bizonyítják, még ma sem feje-

zdtek be. Az emelked hegyláncok között lév tömbök süllyed mozgása követ-

keztében, a neogén elején, a gyrdési övék közén kisebb-nagyobb üledékgyüjtk

alakultak ki, amelyekbe az újonnan képzdött magaslatokról a törmelékes afiyag

igen nagy mennyisége hordódott.

Minden köztes helyzet medence önállóan fejldött, és ma van olyan, amelyik

véglegesen feltöltdött, azonban egynéhányban az üledékfelhalmozódás napjaink-

ban is folyik.

Klasszikus köztes medence a Magyar vagy Pannóniái medence, amely a Kár-

pátok és a Dinaridák közén terül el. A Pannóniái medence alapját az ú. n.

Pannóniái masszívum képezi. A Pannoniai-masszivumhoz hasonló kisebb-nagyobb

tömegek egészen Iránig húzódnak, a harmadkori hegységrendszer közén és az

Alpidákat két zórára: az északi Alpini vagy Kárpárida és a déli Dinarida-övre

osztják. Ez a köztes „masszívumrendszer
11

a Rodope masszívumnál kétfelé ágazik

és nemcsak délkeleti irányban húzódik tovább, hanem keleti irányban a Fekete-

tenger medencéjén keresztül a Kis és Nagv-Kaukázus között lév Kúra és Rión

masszívumokban folytatódik. (A Rion-foiyó depressziója Grúzia, a Kura-folyóé

pedig Azerbajdzsán területén van.)

A Ny-i kutatók a Kis- és Nagy-Kaukázus között lév mélyedést nem mint

köztes medencét fogják fel, hanem az eltérzóna flis-övének a hegységrészek közé

benyúló ágaként kezelik. Nem egy szovjet geológus is a fenti elvet vallja a

„Kaukázusontúlról
11

. Erre a véleményre azért jutott a kutatók egy része, mivel
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a Kaukázuson-túÜ terület ersen diszlokált képzdményeket mutat és a tektonikai

firányok ezen a területen megfelelnek a Kaukázus jellegzetes ÉNY—DK-i csapás-

irányának. A másik érv, ami e területnek a „f!is“-'övhöz való tartozását látszik

Bizonyítani az, hogy az itt felhalmozódott üledékekben ú. n. „flis-jellegeket“ lehet

felismerni.

Eltekintve a „flis“ elnevezés körüli összevisszaságtól, (mivel evvel a minden-

ható szóval hol üledékkzettani, hol mint rétegtani elnevezéssel találkozunk, hol

pedig egész geotektonikai zónát jelölnek vele), rá keli mutatnunk arra, hogy az

ú. n. „flis“ jelleg üledékösszlet a gyrödési övék bels peremén is megtalálható

(st a terület fejldéstörténetétl függen másutt is), tehát az, hogy vala-

milyen terület üledékei „flis“ jellegek, még nem határozza meg annak egyik

vagy másik szerkezeti övbe való tartozását.

Az sem elégséges ellenérv az ellen, hogy a Rión és a Kúra folyók depresz-

szióját mint internidákat fogjuk fel, hogy az antiklinálissorok tengelyének csapás-

iránya, a Kaukázus f csapásirányával megegyezik. Világos az, hogy minden
internid tömeg mozgása, csak annak az egész hegységszerkezeti öv mozgásának
a függvényében képzelhet el, amelyik közé be van ékelve. Legfeljebb csak arról

lehet 6zó, hogy a köztes masszívumok mozgása kevésbbé intenzív, mint a kör-

nyez gyrt övé, a hegységképz erk iránya esetleg eltérést szenved, azonban
sehogysem lenne helyes azt állítanunk, hogy a pajzsok mozgása független a kör-

nyez hatalmas kéregrészek mozgásától és a köztes pajzsokon így nem is kíván-

hatunk a gyrödési övéktl teljesen független tektonikai irányokat és jellegeket.

Annyi bizonyos, hogy a Rión és Kúra masszívum igen kicsi, vagy ahogy való-

színbb a Fekete-tenger és a Dél-Káspi medence kicsi tartozéka, tehát tektonikai

mozgásában megközelítleg sem olyan önálló, mint pl. a Pannóniái masszívum.

Azonban arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy a két Kaukázus közén

viszonylag nyugodt település fiatal rétegösszletekkel borított széles medence

terül el, csak egy mélyben húzódó merev tömeg feltételezésével adhatjuk meg a

feleletet. Hogy feleletünk nem hibás, azt a Rión és a Kúra völgyében megfúrt igen

vastag rétegösszletek bizonyítják. A Kúra depresszióban A. D. Arhangelszki
a geofizikai mérések eredményeibl mintegy 5000 méter vastag fiatal üledéktakarót

tételez fel. Ilyen nagyvastagságú rétegösszlet csak nyugodt süllyedmozgást

végz területen halmozódhatott fel. A földtörténet revolúciós szakaszában, a föld-

kéreg labilis zónájában pedig csak merev tömegek végezhettek nyugodt vertikális

mozgásokat. -

Hasonló meggondolásokat találunk elszórtan R e n g a r t e n és A. D.

Arhangelszki munkáiban is. Rengarten a Rión és a Kúra depressziók

viszonylag nyugodt szerkezeti formáit köztes masszívumok feltételezésével véli

megmagyarázhatónak. Tehát a Rion-folyó völgyének, azaz Grúziának és a Kura-

folyó völgyének, azaz Azerbajdzsánnak a kolajelfordulásait, mint internid

medencékben keletkezett kolajterületeket különválasztjuk a Kaukázus E-i oldalán

lév olajmezktl. A fenti érveink érvényesek az Elbrusz és a Kopet-Dág közé

es, a Káspi-tenger K-i folytatásában lév kis síkságra is, tehát a Dél-Turkmén

kolajelfordulások szintén ebbe a genetikai csoportba tartoznak.

A Két-Kaukázus közé, valamint az Elbrusz és a Kopet-Dág közé es kolaj-

mezk igen sok vonásban eltérnek a Kaukázus É-i peremének kolajterületeitl.

Míg az É-Kaukázusban a kolaj az oligocén és az ids miocén üledékekben talál-

ható elssorban, addig a bels medencékben a pliocén végén keletkezett üledékek-

ben van a leggazdagabb kolajfelhalmozódás. A köztes medencék produktív réte-

geivel azonositható rétegsorok a Kaukázus küls peremén igen hézagosán kép-

zdtek, a kolajmezk szerkezeti formáit véve figyelembe pedig a két terül:
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között semmi hasonlóság sem található. A geotektonikai alapon történ osztályo-

zás éppen itt bizonyítja be jogosultságát, ahol még ma is létez tengerek átnyúl-

nak az egyik zónából a másikba és a két zóna kolajterületeinek földtani felépíté-

sében mégis megmutatkozik fejldésmenetük különbözsége.
A fentiekben röviden és csak a legfontosabb geotektonikai alapvonalak figye-

lembevételével — Brod és Jeremenko alapgondolatából kiindulva meg-
próbáltuk a Szovjetunió kolajterületeinek természetes rendszerét felállítani.

A kolajterületeknek egy hasonló alapokból kiinduló csoportosítása a kolajfelhal-
mozódások keletkezésének lényegileg nem vegytani, hanem földtani problémájára
egy újabb irányból vethet világot. Ez a rövid összefogialás-jelleg értekezés ilyen

feladatokat hiány nélkül nem teljesíthet, hiszen a Föld valamennyi kolajeifordu-
lásának a kiértékelésére az adatok nem állanak a rendelkezésünkre. Csak arra
akarunk rámiftatni, hogy a szénhidrogén-felhalmozódások nem bonyolult össze-
visszaságban vannak szétszórva a Föld kérgében, mint azt egynéhány’ .szerz bizo-

nyítja, hanem térben a Föld szerkezeti egységeihez és ezen keresztül a Föld fejl-
dési szakaszaihoz kapcsolódnak. Hogy ez a kapcsolat nemcsak helyzetbeli, hanem
a Föld különböz területein különböz idkben lejátszódott földtani folyamatokhoz
való valóságos viszonyt fejez ki, azt az alábbi egynéhány törvényszerség
támasztja alá:

1. A kontinentális pajzsokon a kolajtartó kzetek nagy .százaléka karbonátos
kzet. Az ^átmeneti kolajterületeken keresztül a gyíírdési övék felé haladva a

kolajtartó kzet összetételében a törmelékes kzetek jutnak túlsúlyra.*

2. A kolajtartók szerkezeti formáinak jellege a koiajterüleí geotektonikai

helyzetétl függ. A geotektonikai helyzet a kzetek igénybevételének foka, a
íoimaalakító erk iránya és a kolajtartók szerkezeti formái között lév kapcsolat
az 5. számú vázlatos táblázaton láthatók.

5. sz. táblázat.

k köolajferüiehek szerkezeh-fcrmái és a tektanizmus megnyilvánulási-módja

közöli kapcsolat

Szerkezeli egységek

Ids szárazföldi-tablók

A palaeozoós györödési-ovek elölere

A szárazföldi-fóbiák pereme

A mezozoos mozgási-területek

Az Alpi-öv eltérzánája

Az Alpi kéregszerkezeti-öv köztes (internidj

területei

A kolajmezk
szerkezeti formái

Ural-Volga -ter lei

Ural- Volga

Emba
Ny.-Ural

Emba
Ukrajna

Tádzsikisztán
Fergána

E.-Koukázus

Ny -Ukrajna

Azerbajdzsán
Grúzia

Dél-Tjrkménia

* Az itt következ szövegben
tositást vesszük alapul.

és táblázatokban a 3. számú táblázatban közölt csopor-
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3. A geotektonikai helyzettl függen a kolajtartó rétegek korában is mutat-

kozik szabályosság. A 6. sz. táblázat világosan mutatja azt, hogy minden gec-

tektonikai övnek megvan a maga jellegzetes „ko!ajkorszaka“.

4. Az egyes geotektonikai övék kolajmezibl termelt kolaj kémiai össze-

tételében is vannak rokon vonások. Nagyszámú, de az egyes területekre meglehe-

tsen egyenltlenül elosztott kémiai vizsgálat középértékét tünteti fel a 7. sz.

táblázat, mégis a kén-, parafin- és kátránytartalom százalékos középértékét össze-

köt vonalak párhuzamos futása arról gyz meg bennünket, hogy az egyes kolaj-

típusok keletkezésére a különböz szerkezeti zónák különböz földtörténeti alaku-

lása vezetett.

6. sz. táblázni.

A kolaj idbeli eloszlása szerkezeti egysé-

gek szerinh 7. sz. táblázat.

A kolajok kémiai összetételének változása

a különböz tektoniki-övekben
(•százalékos kózipérrék)

Természetesen, ha valaki az itt elmondott egy-két törvényszerséget túl

mereven fogja fel, nem egy helyen fog látni tlük lényeges eltéréseket. Nem egy-

szer fordul el az, hogy a kontinentális pajzsok belsejében lév valamelyik

kolajterületen az olajtartó kzet, a szerkezeti forma, a kolaj kémiai jellege

nagyon hasonló a gyrdési öv valamelyik kolajterületének olajtartó kzetéhez,

szerkezeti formájához és az ott található kolaj kémiai jellegéhez. Nyomatékosan

kell azonban hangsúlyoznunk, hogy felfogásunkban az olaj területeknek csak az

uralkodó általános vonásai függnek tektonikai helyzetüktl, mégpedig azért, mivel

a kolajfelhalmozódások létrehozásában szerepet játszó számtalan földtani folya-

mat a geotektonikai öv fejldésfolyamatának szerves tartozéka. A geotektonikai

övön belüli helyi körülmények szabják meg, hogy számtalan földtani folyamat

közül melyik lesz az uralkodó.
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A kolaj keletkezésének és felhalmozódásának folyamatát tehát csak helyi

vizsgálatokkal ismerhetjük meg, más területekkel való összehasonlításában az így
felismert törvényszerségeknek mindig csak földtani gondolatmenet lehet az

alapja. A kolaj keletkezésének és felhalmozódásának kérdése u. i. földtani prob-

léma még akkor is, ha az olaj képzdésének magyarázata csak a szerves kémia

segítségével lehetséges. A kémiai folyamatok menetét is csak akkor ismerhetjük

meg helyesen, ha ismerjük a kémiai folyamatokra ható valamennyi tényezt.

«J . III íi K a 6 o h ii :

TeOTeKTOHK^eCKHe 30HHI H HeiflTHHbie MeCTOpOJKfleHHH

Abtop ycTaHOBim pa3.inqHE.ie HetjmiHbie npoBiiHu,mi Ha ochobc Hetj)-

THHbix o.iacxéií CoBeTcrcoro Coio3a. no reoTeKTOHiiqecKOJiy xapaKtepy oh
pa3.mqaeT MecToposK^eunn Ha exapbix igiiTax, Ha Kpanx miiT, h eiwia^qaThix

aeceííeax. r.iaBHbie rpynnw oh no^;pa3^;e.iiiHaeT Ha necKO.ibKO no^rpynnbi.

no MHCHino aBTopa xapaKTep HeijjTenocHtix nopo^, B03pacT o6pa30BaHHH Hetjmf

h xuMiiqecKiiü xapaKTep er 3aBiicHT ot reoTeKioHiiHccKiix ocTOHTe .iLCTBax.

]» pa3.inqHbix reoTeKTOHuqecKiix 30iiax oópa30Ba.mcb Tinibi Hetjmi.

\

Zones géotectoniques et accumulations de pétrole

pár Ladislas Sikabonyi.

En partant de la relation qui exisie entre les terrains pétroli férés de I’Union

soviétique et les zones géotecton ques. l’auteur a établi plusieurs provinces á pét-

role. II fait la distinction entre les gisemenis de pétrole des boucliers, des bords

des boucüers, de l’avant-terrain des zones de plissement et des bassins situés

entre ces zones. En dedans de ces catégories il distingue plusieurs sous-divisions.

A són avis le caractére des roches renfermant du pétrole des champs pétroliféres,

leur forme structurelle, le temps de íormation du pétrole, de mérne que són carac-

íére chimique, alternent réguliérement dans leur's traits principaux. 11 établit que

ce sont les diíférences qu’on observe dans les différentes zones géotectoniques qui

ont méné á la formation des divers types de pétrole.
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