
Előszó

A Kubai Köztársaság 1:1 000 000 méretarányú 
bauxitperspektivitási és prognózistérképe, va
lamint magyarázó szövege annak a Magyar 
Népköztársaság és Kuba között hosszú ideje 
fennálló tudományos együttműködésnek az ered
ménye, amely a szocialista tábor eme két — 
területét és lélekszámút tekintve egyaránt egy
máshoz nagyon hasonló —  országát összekötő 
testvéri szálakban gyökerezik. Ezeken a ha
sonlóságokon túlmenően vannak egyéb közös 
érdekek és lehetőségek, amelyek a tudományos
műszaki fejlődés napról napra történő elmélyí
tésében meghatározó szerepűek. Köztudott, 
hogy Magyarország elismert bauxitkutatási ta
pasztalatokkal rendelkezik, amelyekre ezen a 
téren az évek hosszú sora óta végzett tevé
kenység révén tett szert. Megemlítjük, hogy a 
magyarországi bauxitkutatások csaknem hetven 
éve kezdődtek meg, miközben a termelés több 
mint hatvanéves múltra tekint vissza. Kezdet
ben a bauxitbányászat csupán külfejtésekben 
folyt, kihasználva a telepek kedvező települési 
helyzetét, s a későbbiekben, amikor a felszín
közeli telepeket már leművelték, kellett áttérni 
a mélyműveléses bányászatra, amelynek jelen
tősége idővel olyan mértékben növekedett, 
hogy jelenleg a teljes termelés közel nyolcvan 
százalékát fedezi. A  magyar bauxitok, mint 
közismert karsztbauxitok, s ezek főleg a felső 
triász dolomitok és mészkövek erősen karszto
sodott térszínén képződtek, s itt halmozódtak 
fel azok a mállási kérgek, amelyek a felső 
kréta—paleocén—alsó eocén időszak uralkodóan 
trópusi klímájának köszönhetően a mai Ma
gyarország területén általános elterjedésűek és 
amelyek elősegítették a bauxitosodás folyama
tát. Másrészt Kubában hosszú földtörténeti idő
szakokon keresztül hasonló klimatikus, föld
tani-szerkezeti s geomorfológiai viszonyok ural
kodtak és jelenleg is uralkodnak, amelyek ép
pen a hivatkozott magyarországi ipari bauxit- 
előfordulások képződését meghatározták és 
nagy valószínűséggel arra utalnak, hogy Kubá
ban is találhatók a magyarországi előfordulá
sokkal egyező, akár karsztos akár in situ mál
lási kérgekhez kapcsolódó laterites típusú ipari 
értékű bauxittelepek. Ez a két szempont, a 
magyar bauxitkutatási tapasztalatok és bauxit- 
előfordulások feltárásának lehetősége Kuba te
rületén kiindulási alapként szolgálnak a Kuba 
és Magyarország közötti eddigi és jövőbeni 
gyümölcsöző együttműködésben az alumínium 
nyersanyaglelőhelyek vizsgálatának területén.

Kubában a bauxit kutatása a kubai forrada
lom győzelme előtt kezdődött meg. Különböző 
kutatásokat végeztek az amerikai geológusok, 
anélkül, hogy azok eredményeket hoztak volna 
(Bramlette, 1943, 1948). 1959 után kezdődött 
meg Kuba területének rendszeres földtani ta
nulmányozása, s ezen belül a figyelem előteré
be került a kubai bauxitok lokalizálásának 
problémája. Az első vizsgálatokat csehszlovák, 
szovjet, magyar és kubai geológusok végezték, 
s már ama, néhány bauxitindikáció felfedezését
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eredményező első munkáktól számítva jogos
nak tűnt a kutatóknak azon álláspontja, hogy 
Kuba területén lehetséges ipari értékű bauxit- 
előfordulások megtalálása. Ezekben az erőfe
szítésekben a magyar kutatók részvétele jelen
tős volt. Már 1972 és 1976 között, a kubai— 
magyar földtani térképező csoport, amely a ko
rábbi Oriente tartomány (körülbelül 34 000 
km2) földtani térképét készítette el, külön fi
gyelmet fordított ezen a területen az új nyers
anyag-előfordulások, különösen a bauxitok fel
kutatásának, sikereket érve el a Guantanamo 
környéki karsztbauxit-indikációk megtalálásá
val (Nagy E. et al. 1975, 1976, 1983, Formell 
F., Jakus P., Gyarmati P. 1977, 1983, Coutin
D. P. et al. 1981).

Nagy jelentőségű az a Dudich E. által 1976- 
ban végzett munka, aki ellenőrizte valamennyi, 
addig az időpontig felfedezett kubai bauxit- és 
allit-indikációt és egyidejűleg hasznos javas
latokat tett az országban szelektív módszerek
kel végzendő bauxitkutatásokra.

1977-ben Szabó E. az országban három, nyu
gati, központi és keleti területet választott ki, 
vizsgálva azok bauxitföldtani adottságait, s 
ezenkívül megkísérelte Kuba bauxitprognózisa 
alapjainak kidolgozását, figyelembe véve már a 
klasszikus genetikai típusok mellett az egy év
vel korábban Teleguin B. és Perez R. geológu
sok által a Sierra Azul, Pan de Guajaibon 
hegységekben felfedezett litifikált, diaszporos- 
böhmites összetételű bauxitokat is.

Az 1976— 80 közötti ötéves tervben Vecser
nyés Gy. és Ponce N. végezte a bauxitindiká- 
ciók anyagi összetételének vizsgálatát.

1981-től kezdődtek meg azok a munkák, ame
lyek Kuba területének 1:1 000 000 méretarányú 
bauxitprognózis-térképének és hasonló méret
arányú bauxitperspektivitási térképének össze
állítását eredményezték. Ehhez szükséges volt 
a kubai bauxitokra vonatkozó nagy mennyiségű 
információ összegyűjtése, rendezése és rendsze
rezése, valamint generalizálása. Az ország terü
lete bauxitperspektíváinak értékelése olyan 
vizsgálati módszeregyüttessel történt, amely 
magába foglalta a földtani-formációs, klimati
kus, geomorfológiai és talajtani stb. elemzést 
is.

A  munka során számbavették a területen is
mert valamennyi bauxitindikációt, illetve bau- 
xitásványosodási pontot. Kiemelt jelentősége 
volt Kuba földtani-szerkezeti fejlődése elemzé
sének, amely alapként szolgált a bauxitosodás- 
ra kedvező metallogéniai időszakok tér- és idő
beni meghatározásában, pontosításában, ami vé
gül is lehetővé tette a prognózis elkészítését 
az ismert előfordulású területekkel való ana
lógia alapelvéből kiindulva, s alkalmazva azo
kat más hasonló adottságú területekre, össz
hangban az ásványosodást meghatározó, meg
állapított kritériumokkal. A  javasolt prognosz
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tikus területeket perspektivitásuk sorrendjének 
megfelelően csoportosították.

Utalnunk kell arra, hogy az 1:1 000 000 méret
arányú bauxitprognózis-térkép az első, speci
fikus nyersanyagtípusra összeállított térkép, s 
ebben rejlik történelmi jelentősége. Ezek a tér
képek kétségtelenül mérföldkövet jelentenek a

Antonio de los Reyes, 
áz Alapanyagipari Minisztérium földtani 

miniszterhelyettese

kubai bauxitok problematikájának megismeré
sében és a Magyarország, illetve Kuba közötti 
tudományos együttműködésben a földtan terü
letén nagy fontosságú lépést képviselnek. Re
méljük, hogy ez az együttműködés folytatódik, 
s gyümölcsözően hat országaink és általában a 
tudomány fejlődésére.

Dr. Dank Viktor,
a Központi Földtani Hivatal elnöke
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Prologo

El тара de perspectividad у el тара pro- 
nóstico de bauxitas a escala 1:1 000 000 de la 
República de Cuba у su texto explicativo, son 
el fruto de la colaboración cientifíca de muchos 
anos entre la República Popular de Hungría 
у Cuba у que se ha desarrollado en primer 
lugar debido a los lazos de hermanidad que 
existen entre nuestros dós paises miembros del 
campo socialista у con características muy 
parecidas en cuanto a extension territorial у 
población. Aaemás de estas semejanzas, existen 
otras coincidencias de intereses у posibilidades 
que condicionan el desarrallo de una colabora
ción científico-técnica que se profundiza cada 
dia más. Nos referimos por ejemplo a las bau
xitas. Es conocido que Hungría posee una 
reconocida experiencia en la búsqueda у pros- 
pección de bauxitas adquirida durante muchos 
anos de trabajo en esa actividad. Hay que 
senalar que la prospección de bauxitas en 
Hungría comenzó hace casi setenta anos mient- 
ras que la extracción tiene ya más de 60 anos 
de iniciada. A1 principio la minería de bauxitas 
fue sólo a cielo abierto aprovechando las 
favorables condiciones de yacencia de los 
cuerpos minerales, posteriormente a medida 
que se agotaban las menas más superficiales 
hubo que desarrollar la minería subterránea, la 
importancia de la cual fue aumentando con el 
tiempo hasta ocupar actualmente cerca del 80% 
del volumen total de mineral que se extrae. 
Las bauxitas húngaras сото se sabe son del 
tipo cársico formadas principalmente sobre 
dolomitas у calizas del Triásico Superior у que 
fueron intensamente carsificadas у sobre las 
que se depositaron materiales de cortezas de 
intemperismo que se desarrollan intensamente 
gracias al clima tropical que prevalecía en el 
Cretácico Superior-Paleoceno-Eoceno Inferior 
en el territorio de la actual Hungría у  que 
facilitaron los procesos de bauxitización. Por 
otra parte, en Cuba prevalecen actualmente у 
prevalecieron durante un largo período geoló- 
gico condiciones climáticas, geológico-estructu- 
rales у  geomorfológicas semej antes a las que 
determinaron la formáción en el territorio de 
Hungría de las acumulaciones industriales de 
bauxitas a que nos hemos referido у que indi- 
can la gran probabilidad de que puedan ser 
encontrados en el territorio de Cuba yacimien- 
tos de bauxitas de importancia industrial tanto 
del tipo cársico сото del tipo laterítico en 
cortezas de intemperismo desarrolladas in situ 
al igual que ocurrió en Hungría. Estos dós 
aspectos, la experiencia húngara en la 
búsqueda у prospección de bauxitas у las posi
bilidades del territorio de Cuba para el hallazgo 
de bauxitas son premisas en que se ha apoyado 
у  se apoya la fruetífera colaboración de Cuba 
у Hungría en el campo de las investigaciones 
sobre los yacimientos de aluminio.

La búsqueda de bauxitas en Cuba comenzó 
antes del triunfo de la Revolución Cubana. 
Varios trabajos se efectuaron por geológos

norteamericanos sin resultados positivos 
(Brammlette 1943, 1948). Después de 1959 se 
comenzó el estudio geológico sistemático del 
territorio de Cuba у dentro del mismo se le 
comenzó a prestar atención a la problemática 
de la localización de bauxitas en Cuba. Las 
primeras investigaciones fueron llevadas a cabo 
por geólogos checoslovacos, soviéticos, húnga- 
ros у cubanos у ya desde los primeros trabajos 
en que se revelaron algunas manifestaciones 
de bauxitas se vió la justeza de la posición de 
los científicos de considerar posible el hallazgo 
en el territorio de Cuba de acumulaciones 
industriales de bauxitas. En estos esfuerzos la 
participación de los investígadores húngaros ha 
sido notable. Ya entre 1972 у 1976 la brigada 
de levantamiento geológico cubano—húngara 
que realizó el тара geológico del territorio de 
la antigua provincia de Oriente (alrededor de 
34 000 km2) prestó atención a la localización en 
ese territorio de nuevas materias prímás mine
rales у especialmente a las bauxitas logrando 
éxitos en estos empenos con la localización de 
manifestaciones de bauxitas cársicas en los 
alrededor es de Guantánamo (Nagy E. et al. 
1975, 1976, 1983, Formell F., Jakus P., Gyar
mati P. 1977, 1983, Coutin D. P. et al. 1981).

Gran importancia revistió el trabajo realizado 
en 1976 por E. Dudich quien revisó concreta- 
mente todas las manifestaciones de bauxitas у 
alitas reveladas en Cuba hasta esa fecha 
ofreciendo útiles recomendaciones para la 
aplicación de un método selectivo en la pros
pección geológica de bauxitas en el país.

En 1977 E. Szabó seleccionó trés regiones en 
el occidente, centro у Oriente del pais buscando 
pruebas sobre las posibilidades de bauxitas, 
además hizo un intento de elaborar los princi- 
pios del pronóstico de bauxitas en Cuba, 
tomando en eonsideración además de los tipos 
genéticos clásicos el nuevo tipo genético des- 
cubierto hacia un ano por los geólogos Teleguin
В. у Pérez R. en las montanas de Sierra Azul, 
Pan de Guajaibón de bauxitas litificadas de 
composición diasporo-boehmítica.

Durante el quinquenio 76— 80 se llevaron a 
cabo investigaciones sobre composición 
sustancial de las manifestaciones de bauxitas 
por Vecsernyés Gy. у Ponce N.

A  partir de 1981 se comenzaron los trabajos 
para la confección del тара pronóstico para 
bauxitas del territorio de Cuba a escala 
1:1 000 000 у del тара de perspectividad a la 
propia escala. Para ello fue necesario acopiar, 
organizar, sistematizar у  generalizar un gran 
volumen de információn acumulado sobre las 
bauxitas de Cuba. La evaluation perspectiva de 
bauxita del territorio nációnál se realizó 
mediante la aplicación de un complejo de 
métodos de análisis entre los que se incluyen 
el geológo-formacional, climático, geomorfo- 
lógico, suelos etc.

En el curso de los trabajos se inventariaron 
todas las manifestaciones у puntos de minerali-
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zación bauxítica del territorio. Particular 
importancia tuvo el análisis sobre el desarrollo 
geológico-estructural de Cuba, el cual sirvió 
de* base para la definíción у  precision espació 
temporal de las épocas metalogénicas para la 
bauxitización, lo cual a su vez permitió 
realizar el pronóstico sobre la base del princi- 
pio de extrapoláción de las regiones con 
mineralización conocida a otras regiones con 
semej antes condiciones de acuerdo con los 
distintos criterios establecidos sobre el control 
de la mineralización. Las regiones perspectivas

Antonio de los Reyes 
viceministro

del Ministerio de la Industria Basica

propuestas se agruparon segun el orden de 
perspectividad de las mismas.

Se debe senalar que el тара de pronóstico 
de bauxitas a escala 1:1 000 000 es el primer 
тара confeccionado especialmente para un tipo 
específico de тепа у de ahi su importancia 
histórica. Estos mapas marcan sin dudás un 
hito en el conocimiento de la problemática de 
las bauxitas en Cuba у representan un logro 
importante de la Colaboración científica entre 
Hungría у Cuba en la esfera de la geológia. 
Esperamos que esta colaboración continue 
brindando frutos en interés del desarrollo de 
nuestros paises у de la ciencia en general.

Dr. Dank Viktor 
presidente

de la Oficina Central de Geológia

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X X I. évfolyam  (1988. é v ), 3—4. szám 5



Bevezetés

Az óceáni szigetívek bauxitprognózisának 
földtani-módszertani alapjai Kuba példáján 
c. munka témájának kidolgozását 1983-ban 
kezdtem meg. 1983. július 17.— 1987. július 
20. között a Magyar Népköztársaság bauxit- 
földtani geológusszakértőjeként a kubai Alap
anyagipari Minisztérium Földtani Alminisztéri- 
uma havannai Földtani Kutatási Központjában 
dolgoztam. Feladatom —  a Kubai Köztársaság 
és a Magyar Népköztársaság kormánya által
1982. február 19-én aláírt egyezmény alapján 
■—* Kuba bauxitprognózisának kidolgozásában 
való részvétel volt.

Ezen első országos bauxitprognózis a havan
nai Földtani Kutatási Központ Mállási Kérgek 
csoportja kubai, szovjet és magyar szakembe
reinek kollektív munkájának eredményeként 
1985-ben, kéziratos formában elkészült. Ez a 
munka adta meg számomra a lehetőséget, hogy 
a feladatmegosztás keretén belül elsősorban a 
bauxitprognózis földtani-módszertani alapjai
val foglalkozzam.

A  dolgozat első, Kutatástörténeti áttekintés 
c. fejezetében a Kubára vonatkozó bauxitföld- 
tani ismeretek összefoglaló értékelésére kerül 
sor. Ez az értékelés az 1940-es évektől a nap
jainkig terjedő időszakot öleli fel, nagyobb tör
ténelmi szakaszonként elemezve és részletezve 
a bauxitföldtani ismeretek fejlődésének főbb 
állomásait.

Ezt a Módszertani alapok c. fejezet követi, 
amelyben —  elsősorban az irodalmi adatok 
alapján —  vizsgálatunk tárgya az, hogy az óce
áni szigetívek fejlődésében melyek azok a sza
kaszok és szerkezeti egységek, amelyek bauxít- 
képződésre és -felhalmozódásra kedvezőeknek 
tekinthetők. Természetesen ez azt jelenti, hogy 
—■ a klimatikus feltételeket eleve kedvezőnek 
feltételezve —  a szigetív fejlődésében a bauxit
földtani szempontból „platform-kváziplatform” 
viselkedésű szakaszok kijelölése és szerkezeti 
egységek lehatárolása volt a feladat.

Az Alkalmazható bauxitföldtani modellek c. 
harmadik fejezetben ■—- részben irodalmi ada
tok, részben saját megfigyeléseim alapján — 
a szigettengeri környezetben végbemenő bau- 
xitképződés és -felhalmozódás két legvalószí
nűbb, az úgynevezett színgenetikus (intrafor-

macionális) és a posztgenetikus (posztforma- 
cionális); modelljének földtani alapjait vázoltuk.

Ezt a fejezetet Kuba Földtani felépítésének, 
fejlődéstörténetének és szerkezetalakulásának 
konkrét rekonstrukciója követi. Ebben a —  na
gyobbrészt irodalmi adatok, kisebbrészt saját 
korábbi térképezési tapasztalataim alapján ösz- 
szeállított —  fejezetben az Antillák szigetívé
nek, ezen belül Kubának a fejlődéstörténetét 
elemezve került sor a bauxitképződésre és -fel- 
halmozódásra kedvező konkrét időszakok kije
lölésére, illetve szerkezeti egységek lehatárolá
sára.

A  Bauxitprognózis c. fejezetben most már 
ezeknek a fejlődési szakaszoknak és szerkezeti 
egységeknek bauxitprognosztikai értékelését 
végeztük el. Az értékelés során kijelöltük a leg
fontosabb tényleges és potenciális bauxitszinte- 
ket. Meghatároztuk az egyes bauxitszintekhez 
tartozó kedvező szerkezeti egységeket, az eze
ken belül várható bauxitelőfordulások területi 
elterjedését, genetikai típusát és valószínű 
anyakőzeteit. A  rendelkezére álló irodalmi ada
tok alapján összeállítottuk a Karib-régió ba- 
uxitszintjeinek összehasonlító rétegtani táblá
zatát.

A  publikáció Összefoglalás, eredmények c. 
fejezetében végzett munkánk legfontosabb 
eredményeit és tapasztalatait összegeztük.

Az ezt követő Javaslatok c. zárófejezetben 
pedig a további kutatások irányaira vonatkozó 
konkrét ajánlásainkat dolgoztuk ki. Ezek az 
ajánlások egyrészt módszertani jellegűek, más
részt a kubai bauxitprognosztikai munkák és 
kutatások továbbfejlesztésére vonatkoznak.

Az értekezés Irodalomjegyzékében foglaltuk 
össze azokat a legfontosabb kéziratos kutatási 
jelentéseket, illetve publikációkat, amelyekre 
munkánk során támaszkodtunk.

Befejezésül köszönetéin fejezem ki azoknak 
a kubai, magyar és szovjet szakembereknek, 
specialistáknak, akik munkámat segítő szándé
kú szakmai észrevételeikkel, kritikájukkal se
gítették. Hasonló módon köszönettel tartozom 
azon kubai és magyar intézmények képviselői
nek, akik a jelen dolgozat összeállításában köz
vetve vagy közvetlenül ösztönöztek és támo
gattak.
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Kutatástörténeti áttekintés

Ebben a fejezetben foglaljuk össze a kubai bauxit- 
földtani kutatásokra vonatkozó adatok és ismeretek 
fejlődését. Az ismertetést időrendben adjuk, kifeje
zetten a bauxitföldtani adatokra koncentrálva. Ez azt 
jelenti, hogy nem foglalkozunk a század eleje óta is
mert vas-nikkel lateritek rendkívül gazdag kéziratos 
és publikált irodalmának értékelésével annak ellené
re, hogy a jelenleg ismert bauxitindikációk egy ré
szét az elmúlt másfél évtizedben éppen ezekből írták 
le.

Az országra vonatkozó bauxitföldtani adatok és is
meretek fejlődésében — némileg önkényes csoporto
sítással — az alábbi szakaszokat jelöltük ki:
— az 1940—1959 közötti időszak
— az 1960—1970 közötti időszak
— az 1971—1980 közötti időszak
— az 1S81—1985 közötti időszak.

Ezek az időszakok részben tükrözik az ország társa
dalmi-gazdasági fejlődésében végbement hatalmas 
változásokat, részben kifejezik a bauxitföldtani adatok 
és ismeretek fokozatos bővülését, fejlődését is.

Az 1940— 1959 közötti időszakban vetődött 
fel először annak lehetősége, hogy Kuba terü
letén lehetséges és érdemes bauxitföldtani kuta
tásokat folytatni. Ebben a tudománytörténeti 
és gazdasági szempontból egyaránt fontos fel
ismerésben jelentős szerepet játszott a jamai
cai bauxitlelőhelyek 1942-ben történő felfede
zése. Ennek természetes következményeként ér
telmezhető, hogy az Egyesült Államok Földtani 
Szolgálata szinte rögtön ezután megkezdte a 
Jamaicához hasonló földrajzi fekvésű és föld
tani felépítésű ország bauxitkutatási és -feltá
rási lehetőségeinek ellenőrzését. H. N. Bram- 
lette (1943, 1948) két, számunkra ismeretlen, 
illetve elérhetetlen jelentésében foglalkozott a 
kérdéssel. Kézenfekvő számunkra az indirekt 
következtetés: a jelentéseket nem követték
újabb kutatások, tehát ezen első próbálkozások 
eredménytelenek voltak. A  tárgyalt időszak 
egyéb szórványos részben karsztmorfológiai, 
részben geográfiai publikációiban (L. Marrero 
1951, H. Lehmann 1954, H. Lehmann et al. 
1956, A. N. Jimenez 1S59) találhatók közvetett 
utalások a kubai kúp-karsztterületekhez kap
csolódó vörös agyagokra, illetve a- tengerparti 
karsztsíkságokon található vörös agyagos ta
lajokra.

A  forradalom győzelmét követő 1960— 1970 
közötti időszakban kezdődött meg az ország 
egészének, valamint nyersanyagok szempontjá
ból perspektivikus területeinek rendszeres föld
tani kutatása. A  kutatások ugyan felölelték a
— jelenlegi ismereteink szerinti —  bauxitpers- 
pektivikus területek jelentős részét, ennek el
lenére csak elvétve találhatók bauxitindikáci- 
ókra vonatkozó konkrét utalások a kutatási je
lentésekben. Ezek sorából elsősorban W. Mat’l 
(1965, 1967), V. Svoboda (1966) és V. Kudrjav- 
tsev— V. Messina (1969) munkáit emeljük ki, 
akik Közép-Kuba (Las Villas és Camagüey tar
tomány) Kelet-Kuba (Oriente tartomány), il
letve Nyugat-Kuba (Pinar del Rio tartomány)

* A  bauxitindikáció k ifejezést a továbbiakban genetikai érte
lemben használjuk, beleértve a sziallitokat, allitokat és ba- 
uxitokat egyaránt.
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területéről írták le az első, közvetlen felszíni 
bauxit-indikációkat.*

Ebben az időszakban már több azon kézira
tos munkák és publikációk száma, amelyek — 
közvetett módon —• tartalmaznak a kubai ba- 
uxitokra is vonatkoztatható megállapításokat, 
információkat. A. F. Adamovics—V. D. Cseho- 
vics (1964), A. F. Adamovich—V. D. Chejovich 
(1964, 1965), V. I. Finko—I. Z. Korin— F. For
mell Cortina (1967a, b) a kelet-kubai latentes 
mállási kérgeket tárgyaló munkáikban szintén 
megerősítik azoknak különböző térszíni hely
zettel és geomorfológiai szintekkel való kap
csolatát, illetve neogén-quarter korát. Üj meg
állapításként rögzítik a felső kréta premaast- 
richti korú mállási kérgek képződésének té
nyét. Y. Y. Buguelskiy— F. Formell Cortina 
(1967) határozták meg először a kelet-kubai 
laterites mállási kérgek képződéséhez szüksé
ges kedvező geokémiai paramétereket, amelyek 
lényegében a világ számos lateritbauxit-előfor- 
dulásán megállapítottakhoz hasonlóaknak bi
zonyultak.

1967-ben jelent meg V. I. Pokrishkin össze
sítő munkája, amelyben a kubai foszforit-elő- 
fordulások és indikációk időbeli, térbeli elosz
lását, valamint genetikáját elemezve jelentős 
részben a jelenleg általunk is bauxit-perspekti- 
vikusnak jelzett rétegtani szinteket, összleteket, 
illetve területeket jelölte ki a további foszfo- 
ritkutatások számára.

A  talajtani munkák közül 1961-ben látott 
napvilágot H. H. Bennett— R. V. Allison (1928) 
alapművének második, spanyol nyelvű kiadása, 
amely területi csoportosításban, kémiai elem
zésekkel is kiegészítve közli a viszonylag ma
gas Al-tartalmú talajok (többek között Matan- 
zas, Nipe, Truffin) szelvényeinek jellemzését. 
Ezt 1962-ben követte H. H. Bennett (1932) ki
egészítő munkájának szintén újabb, spanyol 
nyelvű kiadása. Az évtized második felében 
kezdte meg és fejezte be a Kubai Tudományos 
Akadémia Talajtani Intézete az ország egészé
nek rendszeres, genetikus szemléletű talajtani 
térképezését. A  térképezés eredményeit össze
foglaló munkát az 1971— 1980 közötti időszak 
ismertetése során tárgyaljuk.

A  karsztmorfológiai és genetikai munkák 
közül elsősorban A. N. Jimenez—V. Panos—
O. Stelcl (1968), V. Panos— O. Stelcl (1968) és
M. Acevedo Gonzalez (1970) publikációit tart
juk bauxitföldtani szempontból említésre mél
tónak. Valamennyi szerző hangsúlyozza a 
karsztosodás és az azt kísérő vörös agyagok 
(mállási kérgek) közötti szoros kapcsolatot.

Az 1971— 1980 közötti időszakban a koráb
biakhoz képest ugrásszerűen megnő az ország 
egy részének vagy egészének bauxitkutatási le
hetőségeit értékelő kéziratos munkák és publi
kációk száma. Az irodalmi adatok alapján egy
értelmű, hogy ekkor vált ismét tudatossá az a 
felismerés, miszerint Kuba potenciális bauxit
földtani adottságai jók, azonban ezek csupán 
rendszeres földtani kutatások révén tisztázha
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tók. Már elöljáróban —  az egyes munkák tár
gyalása előtt —  hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
eme felismerésben jelentős szerepe volt az eb
ben az időszakban rövidebb vagy huzamosabb 
ideig Kubában dolgozó magyar geológusoknak 
(Nagy E. et al. 1975, Nagy E. et al. 1976, Du- 
dich E. 1976, 1978, Szabó E. 1977a, b, F. For
mell et al. 1977) is.

Az időszak bauxitföldtani kutató munkálatait 
lényegében két centrumban végezték. Az egyik 
központ a Kubai Tudományos Akadémia és 
annak Földtani Őslénytani Intézete volt, míg 
a másik a Földtani és Bányászati Minisztérium 
(jelenleg az Alapanyagipari Minisztérium Föld
tani Alminisztériuma) havannai kutatási köz
pontjai, illetve területi-megyei vállalatai volt.

A  Földtani Őslénytani Intézet egyes szocia
lista országok (Bulgária, Lengyelország, Ma
gyarország) tudományos akadémiái geológusai
nak részvételével ebben az évtizedben kezdte 
meg s gyakorlatilag csaknem teljes egészében 
befejezte az ország 1:250 000 méretarányú — 
elsősorban felszíni bejáráson alapozott —  rend
szeres földtani térképezését. Emellett az inté
zet —  elsősorban szovjet szakértők részvételé
vel —  rendszeresen végzett a nikkellateritekre, 
illetve bauxitokra vonatkozó tematikus kutatá
sokat. A  földtani térképező munka eredménye
ként váltak ismeretessé a kelet-kubai, Guanta
namo környéki bauxitindikációk (Nagy E. et al. 
1975, Nagy E. et al. 1976, F. Formell et al. 
1977), a közép-kubai, Havanna környéki allit- 
előfordulások (J. F. Albear et al. 1977), illetve 
a nyugat-kubai, Sierra Azul-Pan de Guajaibon 
körzetéből származó bauxitindikációk (A. 
Pszczolkowski et al. 1975). A  tematikus mun
kák eredményezték a kelet-kubai, Moa környé
ki lateritbauxit indikációk és a közép-kubai 
(Sierra de Cubitas, San Antonio de los Banos) 
újabb karsztbauxit- indikációk, F. Formell 1972, 
Y. Y. Buguelskiy 1973, У. Y. Buguelskiy— F. 
Formell Cortina 1973b, 1974, J. J. Bugelszkij 
—F. Formell Cortina 1974, F. Formell—Y. Y. 
Buguelskiy 1974, V. I. Finko et ál. 1973, V. 1. 
Finko et al. 1974, J. J. Bugelszkij 1979, M. A. 
Hurráidé Vinent 1979) megismerését.

A  Földtani és Bányászati Minisztérium ha
vannai kutatási központja, illetve területi-me
gyei vállalatai által végzett kutatások bővítet
ték a kelet-kubai lateritbauxit-indikációk szá
mát (E. Guerasimov et al. 1974, E. Guerasimov 
et al. 1976, Dudich E. 1976, Szabó E. 1977a, b,
R. Ochoa et al. 1980), elősegítették újabb kö
zép-kubai karsztbauxit-indikációk (Sierra de 
Jatibonico, Remedios, Rodas) megismerését 
(Dudich E. 1976), valamint többek között a 
nyugat-kubai Sierra Azul-Pan de Guajaibon 
nevű bauxitlelőhely felfedezéséhez vezettek (V. 
P. Teleguin 1976, Dudich E. 1976, 1978, Szabó
E. 1977a, b, V. Driga et al. 1978, V. P. Tele
guin et al. 1978).

A  tárgyalt időszakban szintén jelentős azok
nak a kéziratos és publikált munkáknak a szá
ma, amelyek —  közvetett módon ugyan —  fon
tos bauxitföldtani információkat hordoznak. A 
kelet-kubai, majd ezt követően a kubai late
ntes mállási kérgek geokémiai, geomorfológiai

genetikai és rétegtani értékelésére vonatkozó 
adatok elsősorban Y. Y. Buguelskiy—F. For
mell (1972a, b, 1973a), F. Formell (1976, 1979), 
A. G. Csernyahovszkij— L. Penalver (1974), J.
J. Bugelszkij (1979), F. Formell Cortina—J. R. 
Oro Álonso (1980) munkáiban találhatók.

A  parti síkságok és teraszok paleotalajainak, 
illetve vörös agyagjainak genetikáját tárgyal
ják többek között G. L. Franco (1975), E. Shan- 
zer et al. (1975), M. A. Hurráidé Vinent (1979) 
munkái, míg a nyugat-kubai karsztok morfoló
giájával és genetikájával M. Acevedo Gonzales 
(1971, 1977), valamint Dudich E. (1974) foglal
kozik.

A  Kubai Tudományos Akadémia Talajtani 
Intézete 1973-ban adta ki az ország első rend
szeres szelvény szerű talajtani térképsorozatát 
(M =  1:250 000) és az ahhoz tartozó magyará
zót (A. Hernandez et al. 1973). A  térképeken 
feltüntetik a viszonylag magas Al-tartalmú ta
lajok (latoszolok és latoszolikumok, Sárga tró
pusi talajok, vörös mészkőtalajok, trópusi gle- 
yek és hegyi talajok) elterjedését, míg a ma
gyarázóban megadják ezek részletes leírását 
és többek között kémiai, illetve esetenként ás
ványos összetételüket is.

Á  bauxitföldtani ismeretek fejlődése szem
pontjából ezt az időszakot úgy értékeljük, hogy 
az ország kedvező bauxitföldtani adottságainak 
felismerése mellett az indikációk és adatok 
gyarapodásával párhuzamosan felmerült az 
igény Kuba bauxitprognózisának elkészítésére. 
Ennek megnyilvánulásait fejezik ki Y. Y. Bu
guelskiy—F. Formell Cortina (1973b, 1974), J.
J. Bugelszkij—F. Formell Cortina (1974), F. 
Formell—Y. Y. Buguelskiy (1974), E. Guerasi
mov et al. (1974), Dudich E. (1976, 1978), Sza
bó E. (1977a, b), Ilkeyné Perlaki E. (1978), J.
J. Bugelszkij (1979) munkái.

Az idézett szerzők munkái alapján Kuba ba- 
uxitperspektíváira vonatkozó általános konk
lúziók a hetvenes évek végén a következők 
voltak:

— az ismert nyugat-kubai (Sierra Azul-Pan de Gua
jaibon) bauxitlelőhelyen kívül reális az esély újabb 
kis-közepes méretű bauxitlelőhely(ek) felfedezésére 
az országban

— a potenciális bauxitlelőhelyek szempontjából leg
jobb adottságú területek és területrészek az aláb
biak:
Kelet-Kuba
— Moa-Baracoa körzete — lateritbauxitok
— Guantanamo körzete — karsztbauxitok
— Maisi körzete — karsztbauxitok 
Közép-Kuba
— Sierra de Cubitas körzete — karsztbauxitok
— Sierra de Escambray — lateritbauxitok
— Sierra de Jatibonico, Remedios — karsztbauxi

tok
— San Antonio de los Banos — karsztbauxitok 
Nyugat-Kuba
— Sierra Azul-Pan de Guajaibon — karsztbauxi

tok
— San Francisco — karsztbauxitok

— a bauxitképződésre és -felhalmozódásra legkedve
zőbb rétegtani szintek a krétaidöszakon belül, to
vábbá a felsőoligoeén-miocén, illetve pliocén- 
quarter korokban várhatók. Közülük nagyobb je
lentőségűek a felsőoligocén-quarter potenciális ba- 
uxitszintek

.— végül elsősorban Dudich E. (1976, 1978), Szabó E. 
(1977 a, b) és Havasné Szilágyi E. et. al. (1980) 
munkái alapján körvonalazódtak azok a feladatok
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és konkrét módszertani ajánlások, amelyeket az
országos bauxitprognózis kidolgozása során célszerű
elvégezni, illetve alkalmazni.

Ájz. ország bauxitföldtani kutatásainak tör
ténetében döntő jelentőségűnek tekintjük a 
KGST Végrehajtó Bizottságának 1979. évi 
moszkvai döntését, amelyben a tagországok az 
1930— 1990 közötti időszakra programot dol
goztak ki és fogadtak el Kuba hasznosítható 
ásványi nyersanyagainak gyorsított ütemű ku
tatására, illetve feltárására. Eme program te
matikus munkáinak 3. számú témája a Kuba 
területén található mállási kérgek és azok át- 
halmozódási termékei földtani körülményeinek, 
eloszlási törvényszerűségeinek, valamint érc
perspektíváinak tanulmányozása, amely töb
bek között magában foglalja az országos át
tekintő bauxitprognosztikus és a regionális 
vagy lokális részletes bauxitföldtani kutató 
munkálatokat is.

Az 1981— 1985 közötti időszak bauxitföldtani 
kutatómunkáinak irányait és volumenét dön
tően az a tény határozta meg, hogy az ötéves 
tervidőszak bauxitkutatási feladatait országos 
kiemelt kutatási témaként kezelték (Probléma 
Principal Estatal No. 028— 001. számú Állami 
Fő Kutatási Probléma). Végrehajtásával és ko
ordinálásával az Alapanyagipari Minisztériu
mot (annak Földtani Kutatási Központját), el
lenőrzésével pedig a Kubai Tudományos Aka
démiát bízták meg.

A  bauxitföldtani kutatások két fő központja 
továbbra is az Alapanyagipari Minisztérium 
Földtani Kutatási Központja, valamint terü
leti-megyei vállalatai, illetve a Kubai Tudo
mányos Akadémia Földtani Őslénytani Inté
zete. Mellettük újabb centrumként megjelenik 
a Felsőoktatási Minisztérium Felsőfokú Bá
nyászati-Metallurgiai Intézete (Moa) is, amely 
elsősorban a kelet-kubai bauxitperspektívák 
értékelésével foglalkozott.

Az Alapanyagipari Minisztérium területi
megyei vállalatai által végzett (részben) bauxit
földtani kutatások egyrészt a nyugat-kubai 
Sierra Azul-Pan de Guajaiboni bauxitlelőhely 
teljes megkutatását (N. Ponce et al. 1984, 1985) 
eredményezték, míg másrészt az ország több 
területén újabb bauxitindikációk megismerésé
hez vezettek (Nyugat-Kuba: J. Astajov et al. 
1982, Kelet-Kuba: Sierra del Purial A. Nicolaev 
et al. 1981, A. Nyikolajev et al. 1981 Holguin- 
Victoria da les Tunas A. F. Csepik et al. 1982, 
Közép-Kuba; Manga Larga E. Escobar—V. 
Virulin 1982, Güines В. M. Kovaliov et al.
1982). A  havannai Földtani Kutatási Központ 
munkatársai által Nyugat-, Közép- és Kelet- 
Kubában végzett felszíni mintavételek* rész
ben megerősítették a korábban ismert bauxit- 
indikációkat, részben gyarapították azok szá
mát (Vecsernyés Gy. 1980, 1981, Vecsernyés 
Gy.—N. Ponce Seoane 1981).

Az Akadémia Földtani Őslénytani Intézete 
gyakorlatilag 1981-ben fejezte be az ország 
1:250 000 méretarányú szelvényszerű földtani 
térképezését. A  térképezés bauxitföldtani ered- * 1

* A  felszíni m intavételekből megismert bauxitindikációk at az
1. sz. összefogla ló táblázat tünteti fe l.

ményének tekintjük az E. Belmustakov et al. 
(193Í) és R. Cabrera (1981) által Közép-Kubá- 
ból (Sierra de Cubitas északi előtere) leírt 
újabb bauxitindikációkat. A  korábbi években 
végzett térképezés révén megismert kelet
kubai, Guantanamo környéki bauxitindikáció
kat publikálta többek között D. P. Coutin et 
al. (1981a, b), F. Formell et al. (1983).

A  fent vázlatosan ismertetett bauxitindiká
ciók számát növelték a moai Felsőfokú Bányá
szati-Metallurgiai Intézet munkatársai (Kelet- 
Kuba: Guantanamo ■— E. Morente Garda—N. 
Dieguez Bazaya 1982), valamint a havannai 
Talajtani Intézet kutatói (Közép-Kuba: Havan- 
na-Ceiba del Agua E. Camacho—J. R. Paulin
1983).

Összegezve tehát a tárgyalt és az azt meg
előző időszakokban leírt bauxitindikációkat 
megállapíthatjuk, hogy az 1985 végéig megis
mert közvetlen egyedi indikációk vagy indiká
ciócsoportok száma megközelíti a százat.

Ebben az időszakban kezdődött meg az or
szág rendszeres 1:50 000 méretarányú légi geo
fizikai felvétele, amelynek eredményeként 
1985 végéig a sziget területének mintegy 40%- 
át kutatták meg, kijelölve a bauxitföldtani 
szempontból is perspektivikus területeket.

Az Alapanyagipari Minisztérium Nemzeti 
Geofizikai Vállalatának GEOMAR nevű bri
gádja a tervidőszakban kezdte meg a kubai 
self fúrásos kutatását. Ez a munka számos 
bauxitföldtani szempontból nem minősített „vö
rös agyag indikáció” feltárásához vezetett Nyu- 
gat-Kubában a batabanoi öbölben, az Ifjúság 
szigetén és környékén, továbbá a közép-kubai 
(Nuevitas körzete) és a kelet-kubai (Baracoa 
körzete) sekélytengeri seifen. Ezen közvetett 
indikációk egy részét tárgyalják L. L. Penalver 
Hernandez (1982) és R. Guerra et al. (1984a,
b) munkái.

A  talajtani munkák sorából a Mezőgazdasági 
Minisztérium Talajtani és Talajjavító Nemzeti 
Igazgatósága kutatói által összeállított és 1980- 
ban kiadott összesítő munkát (Kuba talajai) 
emeljük ki, amely többek között a Nipe és Ma- 
tanzas típusú, viszonjdag magas Al-tartalmú 
talajok szelvényeit és kémiai összetételét közli 
Nyugat-Kubából (Pan de Guajaibon, Havanna- 
Bejucal). Bauxitgenetikai szempontból tartjuk 
jelentősnek az Akadémia Talajtani Intézete 
munkatársainak (D. Bosch et al. 1984) publiká
cióját, akik szintén igazolják a genetikai kap
csolatot a kubai vörös ferrallitos talajok, illetve 
a tengerparti karsztsíkság fiatal mészkövei kö
zött.

N. Ponce Seoane et al. (1983) és E. Saunders 
Perez— N. Ponce Seoane (1984) elsőként mutat
ták ki miocén-quarter korú bentosz ősmarad
ványok jelenlétét a kelet-kubai laterites mál
lási kérgekben. Ezek az adatok egyrészt köz
vetlenül is megerősítették a kelet-kubai lateri
tes mállási kérgek nagy részének általánosan 
elfogadott korbesorolását, másrészt megenge
dik azt a fontos genetikai következtetést, hogy 
ezek a mállási kérgek részben az egykori ten
gerszinttel azonos térszíni helyzetben is kép
ződhettek.
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A  kubai in situ és áthalmozott mállási kér
gek genetikáját általánosabb értelmezésben 
tárgyalják G. L. Franco (1981), I. P. Kartasov 
et aí. (1981), K. Piotrowska et al. (1981), L. L. 
Penalver (1984a, b), L. L. Penalver et al. (1982a,
b), S. Dzulynski et al. (1984), F. Formell et al. 
(1984) publikációi, míg a közép-kubai (San Fe
lipe) in situ lateritek litológiájával és geoké
miájával foglalkozik A. Zimmermann (1984) 
munkája.

Végül a kubai bauxitföldtani kutatások tör
téneti áttekintésének befejezésekor vázolni kí
vánjuk annak a bauxitprognózis-munkának 
főbb irányait és legfontosabb eredményeit, 
amelyet az Alapanyagipari Minisztérium ha
vannai Földtani Kutatási Központjának mállási 
kérgekkel foglalkozó munkacsoportja kubai és 
külföldi munkatársai végeztek, illetve végez
nek. A  munkacsoport feladata a 028. számú Álla
mi Fő Kutatási Probléma keretében Kuba első 
bauxitprognózisának —  ezen belül az ország 
1:500 000 méretarányú bauxitprognózis térké
pének —  összeállítása volt. A  munkacsoport 
kubai vezetője Nyls Ponce geológus, kubai 
munkatársai pedig Dalia Carillo, Idenia A ltarri- 
Ъа, Marlene Diaz geológus és Victoriano Bravet 
geológustechnikus voltak. Külföldi szakértő
ként vettek részt a csoport munkájában Ve
csernyés György (1979—1981), magyar, Oleg 
Razumovszkij (1982— 1986) szovjet és Korpás 
László (1983—1987) magyar geológusok.

A  végzett munka fő célja Kuba bauxitképző- 
désre és -felhalmozódásra legkedvezőbb réteg- 
tani szintjeinek kijelölése, területeinek lehatá
rolása és rangsorolása volt. Ennek érdekében 
a csoport kutatói elvégezték a korábbi földtani 
kutatások bauxitföldtani adatainak és eredmé
nyeinek összegyűjtését, értékelését. Komplex 
módszerekkel (földtani-formációs elemzés, geo
morfológiai elemzés, talajtani és klimatikus 
elemzés, a közvetlen és közvetett bauxitindiká-

ciók, illetve a légi geofizikai anomáliák értel
mezése) értékelték az ország egész területét. Az 
eredményeket 1:250 000, illetve 1:5Q0 000 mé
retarányú —  a fenti módszereknek megfelelő 
—< önálló térképek sorozatán foglalták össze, 
majd ezek alapján megszerkeztették Kuba el
ső, 1:500 000 méretarányú bauxitprognózis-tér- 
képét. A  prognózistérképen kijelölték a bauxit- 
képződésre és -felhalmozódásra kedvező na
gyobb rétegtani intervallumokat és formáció
csoportokat. Karszt- és lateritbauxitok szerinti 
genetikai csoportosításban lehatárolták és rang
sorolták a további kutatásra számbaveendő te
rületeket. A  térképekhez tartozó szöveges je
lentésben. külön-külön tárgyalták az alkalma
zott módszerek eredményeit, illetve összefog
laló módon és a kidolgozott területi rangsor
nak megfelelően értékelték Kuba bauxitpers- 
pektíváit. Konkrét javaslatokban és progra
mokban határozták meg a következő ötéves 
tervidőszak bauxitföldtani kutatómunkáinak 
alábbi fő irányait:
—  részletes (1:25 000— 1:50 000) méretarányú 

bauxitföldtani kutatómunkák végzése az or
szág területén lehatárolt 20 db 20— 1800 
knP között változó alapterületű szektorok
ban,

—  közepes (1:100 000— 1:250 000) méretarányú 
regionális bauxitprognózis(ok) kidolgozása 
az ország nagyobb, néhány ezer km1 terü
letű tájegységeire,

—  áttekintő (1:500 000) méretarányú országos 
bauxitprognózis kidolgozása a bauxitképző- 
désre és -felhalmozódásra legkedvezőbbnek 
tekintett rétegtani szintekre.

Meggyőződésünk, hogy a kidolgozott javas
latok és programok alapján a következő terv
időszakban végzendő bauxitföldtani kutatások 
ipari értékű bauxitlelőhely(ek) feltárását ered
ményezhetik Kubában.
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Módszertani alapok

Ezen fejezetben az óceáni trópusi szigetívek bauxit- 
prognózisának földtani alapjait tárgyaljuk. Az első
sorban irodalmi adatok alapján végzett értékelés cél
ja az, hogy az óceáni szigetívek kialakulásában és fej
lődésében kijelöljük a bauxitképződésre és -felhal
mozódásra alkalmas szakaszokat, s ezeken belül le
határoljuk a kedvezőnek tekinthető szerkezeti-mor
fológiai egységeket. Figyelembe véve a bauxitképződés 
és -felhalmozódás általános törvényszerűségeit, a fel
adat tehát a platform-kvázi-platform viselkedésű fej
lődési- szakaszok és szerkezeti-morfológiai egységek 
meghatározása.

A feladat megoldására — a gazdag módszertani iro
dalom egy része adatainak alkalmazásával — az óce
áni trópusi szigetívek kialakulásának és fejlődésének 
olyan modelljét (1. számú ábra) dolgoztuk ki, amely 
lehetővé teszi azok bauxitperspektíváinak értékelését. 
A modell kidolgozásában elsősorban W. J. Ludwig 
et. al. (1966), D. E. Karig (1970, 1972, 1974), A. H. 
Mitchell—H. G. Reading (1971), W. R. Dickinson 
(1973, 1974, 1976), M. S. Marlow et al. (1973), R. G. 
Coleman—W. P. Irwin (1974), W. C. Ernst (1974), К.
J. HSÜ (1974), A. E. Ringwood (1974), D. R. Seely et 
al. (1974), D.E. Karig—G. F.Sharman II I  (1975), G.
F. Moore—D. E. Karig (1976), D. R. Seely (1977, 1979),
W. Spence (1977), S. Uyeda (1977), W. R. Dickinson—
D. R. Seely (1979), J. S. Watkins—C. L. Drake (1983) 
munkáira támaszkodtunk. Mellettük figyelembe vet
tünk több, óceáni medencékkel, illetve kontinentális 
peremekkel foglalkozó tanulmánygyűjteményt (C. A. 
Burke—C. L. Drake 1974, R. H. Dott jr.—R. H. Shaver 
1974, A. E. M. Nairn—F. G. Stehli 1974, 1975, M. 
Talwani—W. C. Pitman 1977, National Academy of 
Sciences, Washington 1979, J. S. Watkins et al. 1979, 
J. S. Watkins—C. L. Drake 1983) és publikációt (W. 
Hamilton 1977, D. J. Hall et al. 1983, B. Biju Duval 
et al. 1983, R. S. Lu et al. 1983) is.

Idős kontinentális riftesedési Idős, létező óceáni 
szakasz kérgű medence4
Idős óceáni kérgű medence 
kialakulása

4
Óceáni vulkáni ív fejlődési szakasz 4 (korai fázis) 4
Óceáni vulkáni ív fejlődési szakasz

(késői fázis) 
Óceáni vulkáni ív-kontinens 
aktív ütközése (szubdukció) 4-
Óceáni vulkáni ív-kontinens 
passzív ütközése (obdukció)

Óceáni vulkáni 
►ívek aktív
ütközése
(szubdukció)

Az óceáni szigetív kialakulásához vezető 
egyik lehetséges folyamat első állomásaként az 
időn kontinentális riftesedési szakaszt (1. számú 
ábra, Ai szelvény) tárgyaljuk. Ennek során vég
bemegy az idős kontinentális platform (kraton) 
feldarabolódása, a normális kontinentális kéreg 
fokozatos kivékonyodásával kísérve. A  platform 
üledékgyűjtő rezsiméi kontinentális, átmeneti 
vagy epikontinentális fáciesűek, míg a plat
form erózióbázis feletti részei szubaerikus mál
lásnak kitettek. A  bauxit képződése és felhal
mozódása szempontjából a kraton egész terü
lete kedvezőnek minősíthető. A  kraton megfe
lelő litológiai összetételű és térszíni helyzetű 
anyakőzetei felett in situ lateritbauxitok kép
ződhetnek, míg főleg az átmeneti és epikonti
nentális üledékgyűjtők peremén karsztbauxitok 
kialakulásával lehet számolni.

Már az idézett munkák révén is megállapítható, 
hogy a szigetívek nagyszerkezeti helyzete, kinemati- 
kája-geodinamikája, dimenzió-méretei, belső szerke
zeti-morfológiai felépítése és petrogenetikája — a re
cens, illetve idős példák alapján — fő vonásaiban_ tisz
tázott. Ennek ellenére a felsorolt témakörök számos 
részletének értelmezése jelenleg is vitatott. Mivel 
ezeknek a kérdéseknek — véleményünk szerint — 
bauxitföldtani jelentősége nincs vagy csekély, ezért 
részletezésükkel nem foglalkozunk.

Az általunk alkalmazott szigetív fejlődési modellel 
(1. számú ábra) kapcsolatban az alábbi megjegyzése
ket kívánjuk tenni:

— a modell kidolgozásakor a legegyszerűbb megoldá
sokra törekedtünk és nem ábrázoltuk a számos 
egyéb kombinációt. Így nem foglalkoztunk az óce
áni kéreg riftesedésének a fejlődés során minden
kor fennálló lehetőségével. Nem vizsgáltuk az óce
áni lemezek szubdukciójának polaritásában bekö
vetkező változásokat és következményeit. Nem ele
meztük az egymásra épülő szigetívek problémáját 
és ezeknek az aktív illetve passzív kontinentális 
peremmel való kölcsönhatásának lehetőségét

■— a fejlődési szakaszok ismertetése során nem tárgyal
juk az azokkal kapcsolatos üledékképződés és -fel- 
halmozódás jellegét, típusát és mechanizmusát

— a bauxitképződés és -felhalmozódás szempontjából 
a klimatikus feltételeket a szigetív valamennyi fej
lődési szakaszában kedvezőeknek tekintjük.

A  fentiek alapján a szigetív kialakulásában és fej
lődésében az alábbi, általunk jellemzőnek tartott sza
kaszokat tárgyaljuk:

A  kontinentális riftesedés eredményeként be
következhet az idős, óceáni kérgű medence ki
alakulása (1. számú ábra, Аз szelvény) két sze
gélyén a korábbi platform maradványaiból álló 
kontinentális peremmel, s középső részén to
vábbfejlődő —  de most már óceánközepi hát
ságbeli —- riftövvel. Bauxitprognosztikai szem
pontból csupán a kontinentális peremek te
kinthetők kedvezőeknek, s itt laterit-, illetve 
karsztbauxitok képződésének, valamint felhal
mozódásának lehetőségei adottak. Az óceáni 
medencét és az óceánközepi hátságot bauxit
képződésre alkalmatlannak tartjuk.

Az óceáni szigetív kialakulásához vezető má
sik lehetséges folyamat első állomásaként már 
kiinduláskor számolunk az idős, létező óceáni 
kérgű medencével (1. számú ábra, В szelvény. 
Ennek egész területét bauxit képződésére és 
-felhalmozódására kedvezőtlennek tekintjük.

Az óceáni vulkáni ív fejlődési szakasz (1. szá
mú ábra, Ci és Сг szelvény) egyaránt lehet 
eredménye az előbb vázolt két folyamatnak. 
A  vulkáni ív korai fázisának (Ci szelvény) szer
kezeti-morfológiai egységeit összességükben és 
külön-külön bauxitképződésre, illetve -felhal
mozódásra alkalmatlannak tekintjük, annak el
lenére, hogy maga a vulkáni ív, valamint az 
akkréciós ék részben, szigetek vagy szigetso
rok formájában szubaerikus körülmények közé 
kerülhet. Hasonló módon kedvezőtlennek minő
sítjük a vulkáni ív késői fázisának (C2 szel
vény) valamennyi szerkezeti-morfológiai egy
ségét, Az aktív vulkáni ív bauxitperspektívái-
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nak negatív értékelését elsősorban a kiemelt 
helyzetű szerkezeti-morfológiai egységek tek
tonikai stabilitásának hiányával magyarázzuk.

A  fejlődés további lehetséges állomásaként 
az óceáni vulkáni ív kontinens aktív ütközésé
nek (szubdukciójának) esetét tárgyaljuk (1. 
számú ábra, D szelvény). Kedvező bauxitföld- 
tani adottságúnak tekintjük az idős kontinen
tális platformot (kratont) és peremét, valamint 
a korábbi, immár passzív vulkáni ív területén 
kialakult „kváziplatformot” . Mindkét szerkezeti
morfológiai egységre jellemző a kiemelt hely
zet és a bauxitképződéshez illetve -felhalmozó
dáshoz szükséges viszonylagos tektonikai nyu
galom. A  kraton és peremének bauxitföldtani 
adottságai lényegében az A? szelvénybeliekkel 
azonosak. A  „kváziplatform” területének meg
felelő anyakőzetei (a passzív vulkáni ív erup- 
tívumai és intruzívumai, illetve a passzív akk- 
réciós ék ofiolitjai) felett lateritbauxitok kép
ződésével, míg átmeneti-epikontinentális üle
dékgyűjtőinek a peremén pedig karsztbauxitok 
képződésével lehet számolni. A  fejlődési sza
kasz többi szerkezeti-morfológiai egységét ba
uxitföldtani szempontból kedvezőtlennek minő
sítjük.

Az óceáni vulkáni ív kontinens passzív ütkö
zésének (obdukciójának) eredményeként ala
kulhat ki a fiatal kontinentális platform (1. 
számú ábra, F szelvény). Ez az összetett plat
form —■ némileg sematizálva ■— egyrészt az 
idős kratonból, másrészt az erre obdukálódott 
óceáni kéregből, harmadrészt a vele akkréció- 
san összeforrt korábbi „kváziplatformból” (pasz- 
szív vulkáni ív és passzív akkréció ék) épül fel. 
Kedvező térszíni helyzete és megfelelő anyakő
zetei (kraton, obdukált óceáni kéreg, passzív 
vulkáni ív eruptívumai és intruzívumai, a pasz- 
szív akkréciós ék ofiolitjai) következtében a 
fiatal kontinentális platform területének jelen
tős része lateritbauxit képződésére és felhalmo
zódására alkalmas. Karsztbauxitok elsősorban 
az akkréciós neoplatform peremi átmeneti és 
epikontinentális fáciesöveiben neoplatform 
peremi, átmeneti és epikontinentális fáciesövei
ben várhatók. A  fiatal platform előterében levő 
óceáni medencét bauxitképződésre és -felhal
mozódásra alkalmatlannak tekintjük.

A  fejlődés másik lehetséges állomásaként az 
óceáni vulkáni íve aktív ütközését (szubduk- 
cióját) kezeljük (1. számú ábra, E szelvény). 
Ebben az esetben —  a D szelvényben leírttal 
azonos módon —• kedvező bauxitföldtani adott
ságúnak tekintjük az idősebb, most már pasz- 
szív vulkáni ív területén létrejött „kváziplat- 
formot” . A  többi szerkezeti-faciális egységet —

a korábban kifejtettek alapján — bauxitföld
tani szempontból kedvezőtlennek minősítjük.

Az óceóini trópusi szigetívek kialakulása és 
fejlődése bauxitperspektíváinak földtani alap
jait összefoglalóan értékelve megállapítjuk, 
hogy:
—  a vulkáni ív létrejöttét megelőz(het)ő fejlő

dési etapok közül bauxitképződésre és -fel- 
halmozódásra kedvezőnek tekinthető az idős 
kontinentális riftesedési és az idős óceáni 
kérgű medence kialakulását eredményező 
szakasz (1. számú ábra, Ai és Аз szelvény),

—  a vulkáni ív kialvását követ(het)ő fejlődési 
szakaszok közül bauxitképződésre és -fel- 
halmozódásra alkalmasnak minősíthető az 
ív és kontinens aktív (szubdukció), illetve 
passzív (obdukció) ütközésének, valamint az 
idősebb és fiatalabb vulkáni ívek aktív üt
közésének (szubdukciójának) folyamata (1. 
számú ábra, D, E, F szelvény),

—  a fenti fejlődési szakaszok kedvező bauxit
földtani adottságú szerkezeti-morfológiai 
egységei az alábbiak:

Idős kontinentális riftesedési szakasz
— idős kontinentális platform (kraton)
Idős, óceáni kérgű medenceszakasz
— idős kontinentális platform (kraton) és perem 
Óceáni vulkáni ív-kontinens aktív ütközési szakasza
— idős kontinentális platform (kraton) és perem, va

lamint a „kváziplatform"
Óceáni vulkáni ív-kontinens passzív 

ütközési szakasza
— akkréciós típusú fiatal kontinentális platform és 

perem
Óceáni vulkáni ívek aktív ütközési szakasza
— „kváziplatform”

Kuba, mint típusterület fejlődéstörténetében 
és szerkezetalakulásában a tárgyalt fejlődési 
szakaszok közül felismerhető és rekonstruál
ható:
—• az idős kontinentális riftesedési szakasz 

(1. számú ábra, Ai szelvény)
—• az idős óceáni kérgű medence kialakulásá

nak szakasza (1. számú ábra, A? szelvény) 
—- az óceáni vulkáni ív(ek) fejlődésének korai, 

illetve késői fázisai (1. számú ábra, Ci és 
C> szelvény)

— az óceáni vulkáni ívek aktív ütközésének 
szakasza (1. számú ábra, E szelvény)

—  és az óceáni vulkáni ív-kontinens passzív 
ütközésének szakasza (1. számú ábra, F szel
vény).

Ezeknek a fejlődési szakaszoknak ismerteté
sét, bauxitprognosztikai értékelését a későbbi 
fejezetek tartalmazzák.
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Az alkalmazható bauxítlöldtani modellek

Ebben a fejezetben a szigetív-területekre s ezen be
lül természetesen Kubára kidolgozott és alkalmazható 
bauxitföldtani modellek ismertetésére kerül sor. Fi
gyelembe véve az elmúlt másfél évtized fontosabb 
bauxitföldtani összesítő munkáit (G. I. Businszkij 
1971, 1975, I. Valeton 1972, M. D. Gidigasu 1976, Bár
dossy Gy. 1977, Havasné Szilágyi E. et al. 1980, G. R. 
Kirpalj 1980, Gy. Bárdossy 1981) tudatában vagyunk 
annak, hogy a bauxitképződés bonyolult, időben és tér
ben egyaránt komplex, soktényezős folyamatára álta
lános érvényű modellt kidolgozni lehetetlen. Eme sok
tényezős együttesből mi a bauxitképződés (felhalmo
zódás) fáciesét emeljük ki, elfogadva G. R. Kirpalj 
(1980 p. 104) annak „sajátságos” ( ^  specifikus) voltára 
vonatkozó megállapítását. Ez a „sajátságos fácies” — 
az idézett szerzők munkáiban foglalt részletes lelőhely- 
és teleptípus-leírások, valamint összesítések alapján
— a kontinentális-epikontinentális szerkezeti-faciális 
egységeknek az eluviális-deluviálistól a litorális-iagu- 
nárisig terjedő fáclesöveit ölelheti fel. Ezen belül —- 
Bárdossy Gy.-nek a karsztbauxitokkal kapcsolatban 
kifejtett álláspontjához (1977 p. 349) csatlakozva — 
„ . .. ősföldrajzi és őslénytani megfontolások alapján 
kell a leülepedés fáciesét meghatározni” .

A  fentiek alapján a „fáciesközpontú” bauxitföldtani 
modellek alábbi két, Kubára alkalmazható változatát 
dolgoztuk ki. Az egyik az úgynevezett színgenetikus 
és intraformacionális*, míg a másik az úgynevezett 
posztgenetikus** modell. Ezek a modellek elsősorban 
természetesen a karsztbauxitokra vonatkoznak, de 
véleményünk szerint alkalmazhatók a lateritbauxitok- 
ra is.

Mindkét modell esetében — Bárdossy Gy. (1977), 
Szabó E. (1977c), Havasné Szilágyi E. et al. (1980),
G. R. Kirpalj (1980), Gy. Bárdossy (1981) munkái 
alapján — elfogadtuk a bauxitképződéshez és -fel- 
halmozódáshoz szükséges alábbi általános kritériu
mokat:
— rétegtani kritériumok (^bauxitképződésre és -fel- 

halmozódásra kedvező földtörténeti szakaszok
— litológiai kritériumok px, a bauxittelepek feküké

nek, fedőjének litológiai összetétele és fáciese, ked
vező anyakőzetek és mállási kérgek, a baüxittele- 
peket kísérő korrelativ üledékek és azok bélyegei)

— ősföldrajzi kritériumok ( ^  évi 20—26 °C közötti 
átlaghőmérséklet; >  1500 mm/év átlagos, szezonális 
eloszlású csapadék; lateritbauxitok esetében <  10° 
lejtőszögű peneplén- és plató térszínek; karszt- 
bauxitok esetében karszttosodásra kedvező litoló
giai, geomorfológiai és vízföldtani feltételek)

— tektonikai kritériumok (^  nagyszerkezeti helyzet, 
s ezen belül a bauxitképződést, -felhalmozódást 
meghatározó konkrét tektonikai viszonyok).

A felsorolt általános kritériumok mellett a további
akban ismertetendő modelleknél a következő előfelté
teleket, illetve megszorításokat alkalmaztuk:
— a bauxitképződés, -felhalmozódás során közvetlen 

genetikai, azaz időbeli és térbeli kapcsolat van a 
laterit- és a karsztbauxitok között. Más szavakkal, 
konkrétabban: nem fogadjuk el a terra rossa ge
netikai modellt és minden karsztbauxit szinthez 
vele egyidős laterites mállási kérget vagy laterit- 
bauxitot rendelünk

— a bauxitképződés, -felhalmozódás trópusi sziget
tengeri környezetben zajlott le és túlnyomórészt 
sekélytengeri fáciesű karbonátos kőzetekhez kap
csolódik

— a lateritbauxitok képződése, felhalmozódása — a 
N. Ponce Seoane et al. (1983), S. Saunders Perez 
—N. Ponce Seoane (1984) által a kelet-kubai late- 
ritszelvényekből leírt ősmaradványok alapján —

* Színgenetikusnak és intraformacionálisnak azt a bauxitkép- 
ződési, -íelhalm ozódási fo lyam atot nevezzük, am ikor a bau
xittelepek és az azokat bezáró vagy  fedő kőzetek képződése 
között nincs, vagy  fö ldtani értelemben kiesi az időbeli kü
lönbség.

Posztgenetikusnak azt a bauxitképződési, -íelhalm ozódási 
folyamatot nevezzük, am ikor a bauxittelepek és az azokat be
záró vagy  fedő kőzetek képződése között kimutathatóan je 
lentős az időbeli különbség.

tengerszinti vagy ahhoz közeli geomorfológiai hely
zetben is végbemehet

—- a karsztbauxitok képződése, felhalmozódása ese
tében a karsztosodás és a bauxitképződés közötti 
időbeli különbség nem döntő jelentőségű. Földtör
téneti mércével: a karsztosodás és bauxitképződés 
lehet közel egyidejű, illetve lehet közöttük jelentős 
időbeli különbség is

— az egyedi bauxittelepek (testek) képződéséhez szük
séges idő — I. Valeton (1972), Bárdossy Gy. (1977, 
1983), Gy. Bárdossy (1981) munkái alapján — lehet 
akár nagyon rövid is (pl. néhány 10 000 év)

— a bauxitképződés, -felhalmozódás összességében 
ciklusos jellegű szedimentációs folyamat. Ennek 
megfelelően a modelleket szemléltető folyamatáb
rák (2., 3. számú ábra) egy adott ciklust ölelnek 
fel, s annak jellemző momentumait szemléltetik.

A  színgenetikus és intraformacionális bauxit
képződés modelljének elvi vázlatát a 2. számú 
ábra ideális szelvényével mutatjuk be. A  cik
lus regresszív szárnyának (I— III. szelvény) el
ső szakaszában (I. szelvény) kedvező anyakőzet 
felett a lagunáris-zátony (környezeti) fáciesöv- 
ben mállási kéreg nélküli karbonátos üledék
képződés megy végbe. Ezzel párhuzamosan a 
tengerparti síkság sósvízi-elegyesvízi és édes
vízi, időszakos mocsári-tavi üledékgyűjtőiben 
lateritbauxitos mállási kéreg kialakulása kö
vetkezik be. A  tengerparti síkságot kísérő •—• 
alacsony térszíni helyzetű plató 1. terasz) 
felszínének időszakos édesvízi tavi-mocsári re
zsiméiben eluviális-deluviális fáciesű laterit
bauxitos mállási kéreg képződését, illetve a mé
lyebb térszíni helyzetű parti síkság irányában 
történő egyidejű átbalmozódását is feltételez
zük.

A  további kiemelkedés következtében a reg
resszív szárny második szakaszában (II. szel
vény) a korábbi lagunáris-zátony (környezeti) 
mészkő a tengerparti síkság morfofácies övébe 
kerül és megkezdődik részben litorális. részben 
kontinentális karsztosodása. Feküjében a talaj 
(karszt) vízszint szezonális mozgása következté
ben az anyakőzet felszínén lateritbauxitos mál
lási kéreg képződik. A  karsztos üregeket a ta
golt plató (~  1. és 2. terasz) térszínen korábban 
képződött, illetve párhuzamosan tovább képző
dő eluviális-deluviális lateritbauxitos mállási 
kérgekből lepusztuló anyag tölti ki. A  tenger
parti karsztsíkság sósvízi-elegyesvízi és édesvízi 
depresszióiban a mészkővel lconkordáns vagy 
közel konkordán bauxitlencsék halmozódhat
nak fel.

A  folytatódó kiemelkedés eredményeként a 
regresszív szárny harmadik szakaszában (III. 
szelvény) a karsztosodott, bauxittelepes mész
kő, feküjében az anyakőzeten kialakult laterit
bauxitos mállási kéreggel, már az alacsony tér
színi helyzetű platóra kerül (3. terasz). Itt a 
szerkezeti mozgások következtében megkezdő
dik feldarabolódása, mélyreható eróziója, s az 
üde anyakőzet szintjéig végbemenő szelektív 
lepusztulása. Ezzel párhuzamosan folytatódik a 
platómészkő kars^osodása. illetve a korábbi 1. 
és 2. platóteraszokon képződő(tt) lateritbauxitos 
mállási kérgeknek a mélyebb szintek irányá-
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ban történő lepusztulása, áthalmozódása. A  
tengerparti karsztsíkság övében —  az előbb 
vázolt mechanizmusnak megfelelően —  tovább 
folyik a bauxitképződés, amelynek anyaga 
részben a plató 1. és 2. teraszának lateritbauxi- 
tos takaróiból, részben a 3. terasz laterit- és 
karsztbauxit-telepeiből származhat.

A  folyamatos kiemlekedést megszakító epi
zodikus transzgresszió eredményét illusztrálja 
az ábra IV. szelvénye. Ennek eredményeként a 
korábbi szakasz tengerparti karsztsíkságának 
bauxittelepeit részben konkordáns vagy pae- 
nakkordáns településű lagunáris-zátony (környe 
zeti) mészkő fedi be és konzerválja. Lényegé
ben ez a mozzanat tükrözi az intraformacioná- 
lis bauxitképződés stádiumát. A  3. terasz eró
ziósán tagolt bauxittelepes karsztosodott mész
köve részben ismét a tengerparti karsztsíkság

az indikáció száma
11., 12. sz. indikáció 
25/B sz. indikáció 
27/A, В sz. indikáció 
44. sz. indikáció 
37. sz. indikáció
18., 19., 20. sz. indikáció
23., 24. sz. indikáció 
28/A sz. indikáció 
64. sz. indikáció

A  fent vázolt modellhez két kiegészítő meg
jegyzést kívánunk fűzni:

— az ilyen típusú bauxitképződési és -felhalmozódási 
ciklust addig minősítjük színgenetikusnak és intra- 
formacionálisnak, amíg a lateritbauxitokat fedő és 
a karsztbauxitokat bezáró képződmények egy föld
tani formációnak tekinthetők,

— a modellnek geokémiai szempontból helytálló vagy 
helytelen voltát — elsősorban a tengerparti karszt- 
síkságra vonatkozó megfigyelések és adatok hiá
nyában — ellenőrizni nem tudtuk. Ezzel együtt 
munkahipotézisként feltételezzük, hogy a tenger
parti karsztsíkságok geokémiai szempontból is ba- 
uxitképződésre alkalmas rendszereknek bizonyul
nak.

A posztgenetikus bauxitképződés modelljé
nek elvi vázlatát a 3. számú ábra ideális szel
vényével szemléltetjük. A  ciklus regresszív 
ágában (I— III. szelvény) itt is fokozatos, állan
dó kiemelkedéssel számolunk. Az első szakasz
ban (I. szelvény) a lagunáris-zátony (környe
zeti) fáciesövben karbonátos „idős mészkő” ) 
üledékképződés folyik, mállási kéreg kialaku
lása nélkül. Ezzel egyidőben a tengerparti sík
ságot kísérő, alacsony térszíni helyzetű plató 
(1. terasz) felszínén a kedvező anyakőzetek 
szubaerikus mállása következtében megkezdő
dik az eluviális-deluviális lateritbauxit-telepek 
képződése.

A  második szakasz (II. szelvény) az „idős 
mészkő” —  a fokozatos kiemelkedés következ
tében —  a tengerparti síkság morfofácíes-övébe 
kerül és bekövetkezik részben litorális részben 
kontinentális karsztosodása. A  karsztsíkságon 
települő „idős mészkő” feküjében és az azt kí
sérő plató 2. teraszán lateritbauxit képződésére

morfofácies övébe kerül(het) és megismétlőd
het újrakarsztosodási és bauxitosodási folya
mata. A  plató 2. teraszán —  az általunk alkal
mazott modell szerint —  további karszt-laterit- 
bauxit-képződés (és lepusztulás) mehet végbe, 
míg a 3. teraszon változatlanul lateritbauxit- 
felhalmozódással ((és lepusztulással) számolunk.

Az ábra V. szelvénye a bauxitképződési, il
letve felhalmozódási ciklusnak ismét kiemelke
déssel történő zárulását, azaz újabb ciklusnak 
regressziós kezdetét szemlélteti. A  folyamat ha
tásmechanizmusa lényegében az I— III. szelvé
nyekével egyező, tehát részletesebb magyará
zatától eltekintünk.

A  színgenetikus és intraformacionális bauxi- 
tok kubai példáiként az alábbi karsztbauxit- 
indikációkat soroljuk fel:

kora
C r t a lb— Cr2cen- 
C r ta p t— Cr2maast-
Pg>2
Pg.43—Nd 
Ni1—2 
N,1—2 
N , 1 - 2
N,3
N,3—№,?

alkalmatlan, „egyéb kőzeteket” valószínűsítünk, 
míg' a plató magasabb térszíni helyzetű 1. te
raszán továbbra is lateritbauxitos mállási ké
reg képződésével számolunk.

A  regresszív szárny utolsó fázisában (II. szel
vény) a morfológiailag és szerkezetileg tagolt 
egységek teljes kiemelkedését és tönkösödését 
(peneplenizációját) feltételezzük. Lényegében 
ezt a szakaszt tekintjük a karsztbauxitok kép
ződésére, illetve felhalmozódására kedvező in
tervallumnak, s az „idős mészkő” karsztos üre
geiben felhalmozódó bauxitot a kedvező anya
kőzetek felszínén kialakult latentes mállási 
kérgekből származtatjuk.

A  tönkösödést (peneplenizációt) követő 
transzgressziót szemlélteti а IV. szelvény. Esze
rint a korábban képződött laterit- és karszt
bauxitok egy részét befedi és konzerválja az 
azokra jelentősebb üledékhézaggal, illetve szög- 
diszkordanciával települő laguna-zátony (kör
nyezeti) fáciesű „fiatal mészkő” . A  karsztbauxit- 
telepek másik része —  az „idős mészkő” -takaró 
eróziós roncsaival együtt —  ismét a tengerparti 
síkság morfofácies övébe kerül, míg a „tovább
élő” lateritbauxit-takaró az újraformálódó pla
tó térszín kedvező anyakőzetei felett található.

A  bauxitképződési, -felhalmozódási ciklus ki
emelkedéssel befejeződő zárószakaszát (s egy
ben az újabb ciklus kezdetét) mutatja be az V. 
szelvény. A  folyamat tendenciája lényegében 
az I— III. szelvényben ábrázolttal azonos, ezért 
további magyarázatától itt is eltekintünk.

A  minden bizonnyal posztgenetikus karszt
bauxitok néhány kubai példáját a következők
ben soroljuk fel:

a bezáró formáció neve 
Guajaibon formáció 
Remeidos formációcsoport 
Charco Redondö formáció 
Maquey formáció 
Yateras formáció 
Güines formáció 
Arroyo Palmas formáció 
Jucaro formáció 
Cabo Cruz formáció
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az indikáció száma 
3. sz. indikáció 

22. sz. indikáció 
35. sz. indikáció 
25. sz. indikáció 
28. sz. indikáció 
46. sz. indikáció 
25/C sz. indikáció 
71. sz. indikáció 
56. sz. indikáció

a feküformáció neve és kora kora
Artemisa formáció (J:1üt-) ?
Cantabria formáció (Cr2kamP-—m-) ?
Charco Redondo formáció (PgV1) ?
Nuevitas formáció (Pg23) ?
Camazan formáció (Pg:i:!—N ,1) ?
Yateras formáció (N^1—2) ?
Vazquez formáció (N22) ?
Cabo Cruz formáció (t3—N2?) ?
Maya formáció (N2—Qj) ?

A vázolt modellel kapcsolatban a következő
ket kívánjuk megjegyezni:

— az ilyen típusú bauxitképződés és -felhalmozódás 
posztgenetikus voltát akkor tartjuk egyértelműen 
bizonyítottnak, ha a bauxittelepek közvetlen jól

datált rétegtani fedővel (modellünk esetében „fia
tal mészkő”) rendelkeznek és ez a fedő földtani 
értelemben is önálló, elkülöníthető formáció,

— a rétegtani fedő nélküli bauxittelepeknél minden 
esetben külön-külön kell mérlegelni és eldönteni 
(ha lehetséges), hogy azok a posztgenetikus vagy a 
színgenetikus (és intraformacionális) típusba tar
toznak-e.
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Földtani felépítés, fejlődéstörténet és szerkezetalakulás

Ebben a fejezetben az ország földtani felépítésének 
átfogó ismertetésére, fejlődéstörténeti és szerkezeti re
konstrukciójának összefoglalására kerül sor. Első, 
Rétegsor című részében fejlődési szakaszonként, eze
ken belül pedig szerkezeti faciális egységenként tár
gyaljuk annak alapelemeit. Második, Fejlődéstörténeti 
és szerkezeti rekonstrukció című részében pedig a ré
tegsor alapelemeinek értelmezésével teszünk kísérletet 
a sziget földtani fejlődésmenetének vázolására.
1. Rétegsor

Kuba földtani felépítése alapelemeinek vertikális el
oszlását az 1. számú melléklet rétegoszlopa, míg je
lenlegi felszíni elterjedését a 2. számú melléklet tér
képe szemlélteti. A  rétegsor alapelemeit a rétegoszlop
ban földrajzi tagolásban, szerkezeti faciális egységen
ként és formációként, fáciesük feltüntetésével adtuk 
meg, míg a térképen ezeket — a fejlődési szakaszok
nak megfelelően — már átfogó formációcsoportokban 
tüntettük fel. Ezek alapján a rétegsort a következő 
vázlat szerint tárgyaljuk:
1.1 Idős preplatform szakasz
1.1.1 Premezozoós aljzat
1.2 Idős platform — riftesedési szakasz

(? — J t̂iton)
1.2.1 Északi kontinentális egységek

— Bahama platform
— Kontinentális lejtő

1.2.2 Déli kontinentális egységek
1.2.3 Intruzív komplexum
1.3.4 Első vulkáni ív szakasz (J:ititon—Cr2kampán)
1.3.1 Északi kontinentális egységek

— Bahama platform
— Kontinentális lejtő

1.3.2 Óceáni egységek
— Ofiolitos összlet
— Vulkáni ív — Zaza őv

— Intruzív komplexum
1.4 Kváziplatform és második vulkáni ív szakasz

(Cr2kampán—pg f )
1.4.1 Kontinentális egységek medencék)
1.4.2 Óceáni egységek 

Óceáni medencék
— Vulkáni ív — Cauto őv

— Intruzív komplexum
1.5 Fiatal platform szakasz (P g|— Q)
1.5.1 Első szakasz (Pg|—Ni)

— Kontinentális egységek medencék)
— Óceáni egységek (~  medencék)

1.5.2 Második alszakasz (N2—Q)

1.1 Idős preplatform szakasz
1.1.1 Premezozoós aljzat

A  premezozoós aljzat képződményei lényegé
ben Nyugat- és Közép-Kubában, elszigetelőt fel
színi előfordulások, illetve az ezt követő fejlő
dési szakasz terrigén formációiban lepusztulás
ból származó törmelékként ismertek. Az előb
biek az úgynevezett Sierra Moréna környéki 
metamorfit előfordulások, amelyek anyagi ösz- 
szetétele G. Millian— M. L. Somin (1976) alap
ján a következő: márvány, mészcsillámpala,
metagneisz.

A  jura terrigén formációkból, illetve az úgy
nevezett „arkózás összletből”  leírt néhány cm 
0 -jű  törmelékdarabok anyaga Pinar del Rio 
tartománybeli (A . Pszczolkowski et al. 1975, 
G. Millian—M. L. Somin 1976, A. Pszczol
kowski 1984a) és a Matanzas tartománybeli (La 
Teja és Socorro, San Andrian— M. L. Szomin 
1979, K. Piotrowska et al. 1981) előfordulások 
szerint az alábbi: metahomokkcvek, kvarcitok,
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fillit, zöldpala, különböző típusú csillámpalák, 
márvány, amfibolpala, szerepentinit, gneisz, 
gránit és gránitpegmatit változatok, különböző 
összetételű metavukanitok (bazalt, andezit, dá- 
cit, riolit).

M. L. Szomin (1979) értelmezése szerint ezek 
a kőzettípusok a prejura kontinentális-szialikus 
aljzatból származnak. Feltételezhető koruk: 
prekambrium-paleozoikum (?)-korai mezozoi
kum, s litológiai analógiák alapján az Északi 
Andokbeli hasonló előfordulásokkal hozhatók 
kapcsolatba.

1.2 Idős platform riftesedési szakasz (? — j 3titon)
1.2.1 Északi kontinentális egységek

Bahama platform
Az északi kontinentális egységek Bahama 

platform zónájának túlnyomórészt evaporitos 
formációi részben elszigetelt felszíni előfordu
lások (San Adrian. Punta Alegre) formájában, 
részben mélyfúrások (Matanzas, Varadero, 
Cayo Coco) által feltárva Kuba északi peremé
re korlátozódnak ( J. F. Albear et al. 1977,
I. Kanchev et al. 1978, E. Belmustakov et al. 
1981, J. F. Albear— J. Piotrowski 1984a, b). 
Az evaporitos formációk szigeten kívüli elter
jedése W. R. Bryant et al. (1969), O. F. Vinieg- 
ra (1971), M. A. Iturralde Vinent (1975), R. E. 
Sheridan et al. (1981), A. G. Ryábukhin et al. 
(1984) alapján a jelenlegi Bahama platform 
(Bahama szigetek és Öreg Bahama-árok), Flo
rida és nyugati előtere, Yucatan félsziget te
rületén körvonalazható. Eme evaporitok feküje 
Kuba területén feltáratlan, míg az előbb emlí
tett területeken W. R. Bryant et al. (1969), O. 
F. Viniegra (1971), A. A. Meyerhoff— C. W. 
Hatten (1974), R. Evans (1978). V. Sz. Sejn et 
al. (1987), V. S. Shein et al. (1984, 1935) és R.
E. Sheridan et al. (1981) szerint részben prote- 
rozoós-paleozoós kőzetekből, részben triász-kö
zépső jura korú, vulkanomikt törmelékanyagot 
is tartalmazó, arkózás terrigén formációkból 
áll. A z evaporitos összlet Kuba területén ismert 
vastagsága G. Furrazola Bermudez et al. (1964) 
szerint néhány 100 m, I. Kanchev et al. (1978) 
alapján ~  2000 m, E. Belmustakov et al. (1981) 
szerint 1200—*1700 m, míg az azon kívüli terü
leteken a teljes összvastagság (beleértve annak 
alsó kréta korú szakaszát is) 4000— 8000 m. 
(O. F. Viniegra 1971, A. A. Meyerhoff— C. W. 
Hatten 1974, R. E. Sheridan et al. 1981) közötti. 
A  formációcsoportba tartozó üledékeket az át- 
meneti-epikontinentális faciális egységen belül 
összességükben zárt öböl fáciesűnek minősítet
tük (1. sz. melléklet). A  laterális faciális átme
netek sem a sziget területén, sem azon kívül 
nem értékelhetők.

A  tárgyalt evaporitos formációk valamennyi 
fenti szerző szerint szialikus kontinentális plat
form helyzetűek.
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Kontinentális lejtő

Az északi kontinentális egységek lejtőjeként 
értelmezett zónákban (Camajuani, Placetas) 
tartozó formációk felszínen és felszín alatt Kö- 
zép-Kubából régóta ismertek, míg azokat Nyu- 
gat-Kuba területén (Esperanza szerkezeti faciá- 
lis egység) újabban mélyfúrásokban ,is harán- 
tolták. Feküjük feltáratlan, s valószínűleg az 
előbb tárgyalt evaporitok vagy a később tár
gyalandó terrigén fomációk alkotják. A  részben 
terrigén-karbonátos (Gonstancia, Veloz), rész
ben karbonátos-(kovás) formációkat (Trocha, 
Meneses, Colorada) G. Furrazola Bermudez et 
al. (1964), I. Kanokét) et al. (1978), E. Belmus- 
takov et al. (1981), K. Piotrowska et al (1981) 
és S. G il—A. Maria Reeio (1984) nyomán is
mertetjük.

A terrigén-karbonátos formációk polimikt 
gyakran breccsás homokkő, aleurit- és agyag 
(pala), mészkő, valamint dolomit váltakozásá
ból állnak. Színük szürke, rendszeresen tartal
maznak diszperz eloszláséi, bitumenes szerves 
anyagot. Ősmaradványaik között egyaránt ta
lálhatók bentosz (koraitok, echinodermaták), 
plankton és nekton (foraminiferák, ammonite- 
szek) elemek. K. Piotrowska et al. (1981) sze
rint szinszediment turbiditeket is tartalmaznak. 
Együttes vastagságuk kilométeres nagyságren
dű lehet, koruk felső jura (titon)—alsó kréta 
(berriázi). A tárgyalt formációkat üledékföldta
ni bélyegeik alapján epi-, intrakontinentális 
beltenger-óceáni (lejtő) fáciesűnek minősítet
tük. Laterális fáciesátmeneteik ismeretlenek.

A karhonátos-(kovás) formációk szintén szür
ke, bitumenes, laminált, mikrites mészkőből, 
dolomitból állnak, s gyakran tartalmaznak int- 
raformacionális breccsákat, tűzkőbetelepülése
ket. Szórványos ősmaradványaik zömmel 
plankton-nekton jellegűek (foraminiferák. am- 
moniteszek), míg a bentosz elemek alárendeltek. 
Együttes vastagságuK nehezen becsülhető, leg
kevesebb 700— 800 m, koruk felső jura (titon)—• 
alsó kréta (berriázi). A  képződményeket epi-, 
intrakontinentális beltenger helyezetűnek, pe- 
lágikus fáciesűnek tekintjük, s laterális fá- 
ciesátmeneteiket nem ismerjük.

A  tárgyalt formációkat összességükben plat
form-óceán közötti, átmeneti faciális helyzetű
nek minősítjük.

1.2.2 Déli kontinentális egységek

A déli kontinentális egységek részben terri
gén (San Cayetano, Arroyo Gang re. Canada, 
Ague Santa, Naranjo, az úgynevezett „arkózás 
összlet” ), részben terrigén-karbonátos, karboná- 
tos-kovás formációi (Jagua, Francisco, Guasasa, 
Artemisa, San Juan formációcsoport, az Ifjúság 
szigeti metamorf karbonátok-márványok, Cha- 
farina, Playa Molino) Kuba területén felszínen 
és felszín alatt általános elterjedésűek. Ismert 
előfordulásaik a következők: Nyugat-Kuba —  
Guanahacabibes félsziget, Sierra de los Orga- 
nos, Sierra del Rosario; Közép-Kuba —  Ifjúság 
szigete, Sierra del Escambray; Kelet-Kuba —

Guantanamoi medence keleti pereme, Sierra 
del Purial, Asuncion.

Az összességében transzgresszív jellegű for
mációcsoportok idősebb terrigén részének köz
vetlen feküje jelenleg nem ismert. A  terrigén 
formációcsoportban található törmelékanyag 
alapján ez a fekü az idős preplatform fejlődési 
szakasz aljzatával azonosítható és joggal felté
telezhető a kettő közötti jelentős diszkordan- 
cia, illetve hiátus. Természetes fedőjét a terri
gén-karbonátos formációcsoport képződményei 
alkotják. Rövid jellemzését G. Furrazola Ber
mudez et al. (1964), A. Pszczolkowski et al.
(1975), G. Haczewski (1976), M. L. Szomin 
(1979) és G. Millan—M. L. Somin (1981), illetve 
A. Pszczolkowski (1984a) alapján a következők
ben adjuk. Litológiáját tekintve az ide sorolt 
formációk homokkő, agyag- és aleuritpala vál
takozásából állnak, néha konglomerátum-bete
lepüléseket tartalmazva. Alárendelt mennyiség
ben figyelhetők meg szinkron vulkanizmus 
nyomai (J. Piotrowski 1976), közbetelepült bá- 
zisos piroklasztikumok, vulkanomikt homokkö
vek és lamprofir telérek formájában. Mind az 
üledékes mind a magmás kőzetekre jellemző a 
különböző fokú regionális metamorfózis. To
vábbi tulajdonságuk a terrigén üledékek érett 
volta, viszonylag magas kaolinit és földpát (ar- 
kóza) tartalma. Rendszeresen tartalmaznak 
diszperz szerves anyagot, kis mennyiségen nö
vényi maradványokat, szórványosan bentosz 
moíluszka faunát. A  terrigén fomációcsoport 
becsült vastagsága G. Furrazola Bemudez et al. 
(1964) szerint kb. 5500 m, С. M. Judoley—A. A. 
Meyerhoff (1971) és A. Pszczolkowski et al.
(1975) szerint mintegy 3000 m, míg M. L. Szo
min (1979) véleménye alapján néhány kilomé
ter, valószínű kora pedig alsó-középső-felső ju
ra (oxford). Az idesorolt formációkat összessé
gükben G. Haczewski (1976) nyomán az átme
neti epikontinent.ális faciális egységbe soroltuk 
és ezen belül litorális-szublitorális-neritikus 
fáciesűnek tekintjük (1. sz. melléklet). A  late
rális fácieskapcsolatok jelenleg tisztázatlanok.

A fent kifejtettek alapján a terrigén formá
ciócsoportot szialikus kontinetális platformon 
képződött üledékeknek minősítjük és anyagát 
—• G. Furrazola Bermudez et al. (1964), M. A. 
Iturralde Vinent (1975), A. Pszczolkowski et al.
(1975) , G. Haczewski (1976), M. L. Szomin 
(1979), A. G. Ryabukhin et al. (1984) vélemé
nyét elfogadva —- déli helyzetű lehordási te
rületről származtatjuk.

A  tárgyalt formációcsoportok fiatalabb terri
gén-karbonátos, karbonátos és karbonátos-Jcovás 
formációinak természetes feküjét az előbb is
mertetett terrigén üledékek alkotják. Ezeket a 
formációkat, összefoglaló módon N. M. Herrera 
(1961), G. Furrazola Bermudez et al. (1964), A. 
Pszczolkowski et al. (1975), Nagy E. et al.
(1976) , Nagy E. et al. (1983), A. Pszczolkowski 
(1976. 1981), J. F. Albear et al. (1977), I. Kanc- 
hev et al. (1978), G. Millan (1981), G. Millan— 
M. L. Somin (1981) munkái alapján vázoljuk. 
Eme képződmények, nem metamorfizált réteg- 
tanilag jól feldolgozott, többnyire teljes szelvé
nyei Nyugat-Kubából (Sierra de los Organos,
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Sierra del Rosario) ismertek. A z összes többi 
előfordulásokra jellemző a különböző mértékű 
regionális metamorfózis, a szelvények redukált 
volta és ennek következtében alacsonyabb 
szintű ismeretessége, rétegtani tagolása.

A  nyugat-kubai teljes szelvények litológiai 
felépítése N. M. Herrera (1961), A. Pszczol- 
kowski et al. (1975) és A. Pszczolkowski (1976, 
1981) alapján a következő:

A  korábban tárgyalt terrigén formációkból 
kifejlődő agyag-, aleuritpala, homokkő, mészkő, 
dolomit váltakozásából álló terrigén-karbonátos 
formációkra (Francisco, Jagua) túlnyomórészt 
mészkőből, dolomitból álló karbonátos (Guasa- 
sa, Artemisa) formációk települnek. Az utób
biakat váltják fel a szelvényben felfelé a főleg 
mészkőből és tűzkőből álló, alárendelten dolo
mitot és agyagpalát is tartalmazó karbonátos- 
kovás formációk (még szintén Guasasa és Arte
misa). Valamennyi formációra jellemző a redu
kált szürke szín, a diszperz, bitumenes (~  gra- 
fitos) szerves anyag és pirít állandó jelenléte, 
valamint szórványosan előforduló szenesedett 
növényi maradványok. Karakterisztikusak to
vábbá a közbetelepült intraformacionális brecs- 
csák, amelyek anyaga nagyobbrészt mészkőből, 
dolomitból, tűzkőből áll, kisebb részt bázisos 
vulkanomikt összetételű. Ősmaradványaik rész
ben bentosz (molluszkák), részben plankton és 
nekton (loraminiíerák, radioláriák, ammonite- 
szek) jellegűek. A  tárgyalt formációk fácies- 
elemzését A. Pszczolkowski (1976, 1981) végez
te el, elkülönítve partközeli kis vízmélységű, 
speciális zátony és zátonykörnyezeti, illetve zá- 
tonyélőteri, valamint nagyobb mélységű pelági- 
kus fácieseket. A  fáeieselemzés során kiemelte 
a Guasasa- és Artemisa formáción belül kijelöl
hető éles, nagymértékű tengermélyülést jelző 
fáciesváltozást. A  vázolt formációcsoportok 
együttes vastagsága Nyugat-Kubában N. M, 
Herrera (1961) szerint kb. 2000 m, G. Fur- 
razola Bermudez et al. (1964) alapján kb. 
700 m, míg A. Pszczolkowski et al. (1975) révén 
becsülhető összvastagság 1500— 2000 m közötti. 
Koruk a felső jura (oxford)— alsó kréta (ber- 
riazi-valangini?) időintervallumot öleli fel. Az 
ismertetett formációcsoportokat részben epí-, 
intrakontinentális beltenger! (ezen belül szub- 
litorális-neritikus) részben óceáni (lejtő, lejtő
lábazat, síkság) szerkezeti faciális helyzetűnek 
minősítjük, s kiemeljük a formációcsoportokon 
belül lezajlott „óceanizálódás” A. Pszczolkows
ki (1976, 1981) fácieselemzése által is alátá
masztott tényét.

A terrigén-karbonátos, karbonátos és kar- 
bonátos-kovás formációk metamorf változatait 
G. Furrazola Bermudez et al. (1964), Nagy E. 
et al. (1976), 1. Kanchev et al. (1978), M. L. 
Szomin (1979), G. Millan (1981), G. Millan— M. 
L. Somin (1981, 1984a, b), Nagy E. et al. (1983) 
munkái alapján vázoljuk. A  metahomokkő, 
agyagpala, szericites pala, márvány és metadolo- 
mit, valamint metakvarcit váltakozásából álló 
formációk szintén szürke színűek és rendszere
sen tartalmaznak bitumenes-grafitos diszperz 
szerves anyagot. A  közbetelepült eredendően 
bázisos összetételű vulkánitok (Nagy E. et al.

1976, M. L. Szomin 1979, G. Millan 1981, G. 
Millan— M. L. Somin 1981, 1984a, b, Nagy E. 
et al. 1983) maximálisan amfibolit fáciesű me
tamorfózist szenvedtek el. A z eredeti kőzetek 
fáciese a metamorfózis következtében nem mi
nősíthető, míg koruk a mellékkőzetek szórvá
nyos ősmaradványai alapján felső jura—alsó 
kréta (G. Millan 1981, G. Millan— M. L. Somin 
1981, 1984a, b. G. Millan et al. 1984a, b). A  
metamorf, formációk vastagságára vonatkozó 
becslések (Nagy E. et al. 1976, G. Millan 1981, 
G. Millan— M. L. Somin 1981, Nagy E. et al. 
1983) a szelvények redukált volta következté
ben meglehetősen bizonytalanok, de az 500—  
600 m-es minimális vastagságot meghaladják. 
A  fent ismertetett metamorf formációcsoportok 
kiindulási kőzeteit és azok fáciesét mi is a 
nyugat-kubai előfordulásokkal analóg képződ
ményeknek minősítjük, s ennek alapján ezeket 
szintén epikontinentális-óceáni, tehát átmeneti 
faciális helyzetűnek tekintjük.

1.2.3 Intruzív komplexum

Az intruzív komplexum szórványos előfordu
lásai Nyugat-Kuba és Közép-Kuba határán 
(Sierra Moréna, La Tej a, Socorro) ismeretesek. 
Rövid jellemzésüket M. L. Somin— G. Millan
(1977), K. Piotrowska et al. (1981), O. Eguipko 
et al. (1984), V. Pavlov et al. (1984), M. Perez 
et al. (1984), K. Sukar et al. (1984) alapján ad
juk. A  biotitos gránit, szienit és pegmatit vál
tozataikra a korábban tárgyalt „arkózás össz- 
let” hiátussal, diszkordánsan települ. Az alkáli 
típusú intruzivumok kora rétegtani fedőjük és 
a radiometrikus kormeghatározások (M. M. 
A.raqueliants in M. L. Somin— G. Millan 1977) 
alapján felső jura.

1.3. Első vulkáni ív szakasz (J3titon— Cr2kampán)
1.3.1 Északi kontinentális egységek

Bahama platform
Az északi kontinentális egységek Bahama 

platform zónájába tartozó részben evaporitos 
(Cayo Coco), részben karbonátos (Guajaibon, 
Remedios, Gibara), illetve karbonátos-terrigén 
(Guaney formációi Nyugat-Kubában (Sierra 
Azul-Pan de Guajaibon), Közép-Kubában 
(Sierra de Cubitas) és Kelet-Kubában (Gibara) 
felszínen és felszín alatt egyaránt ismertek. 
Ezeket a formációkat N. M. Herrera (1961), A. 
Pszczolkowski et al. (1975), Nagy E. et al.
(1976), I. Kanchev et al. (1978), E. Belmustakov 
et al. (1981), Nagy E. et al. (1983), O. Consuelo 
Diaz— G. Furazola Bermudez (1984a, b), N.
Ponce Seoane et al. (1984, 1985) és O. Consuleo 
Diaz (1985) alapján jellemezzük.

A  felső jura evaporitokból folyamatos átme
nettel kifejlődő, azokkal azonos fáciesű Cayo 
Coco formáció becsült vastagsága. E. Belmusta
kov et al. (1981) szerint 2000— 2500 m, kora 
pedig felső jura (titon)— alsó kréta (apti).

A karbonátos formációk természetes feküje 
(Cayo Coco formáció) csupán Közép-Kubában 
ismert. A  formációcsoport mélyebb rétegtani
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helyzetű, albai-cenomán korbesorolású képződ
ményei (Guajaibon-formáció, Remedios csoport 
„C” tagozat) zátony-zátonykörnyezeti-lagunáris 
és árapályövi gazdag bentoszfaunát tartalmazó 
mészkövekből, dolomitokból állnak (E. Belmus- 
takov et al. 1981, N. Ponce Seoane et al. 1984, 
1985). A  formáción belüli kis mennyiségű ter- 
rigén anyag részben vörös agyag, bauxitos 
agyagrétegek, részben önálló bauxittelepek (N. 
Ponce Seoane et al. 1984, 1985) formájában 
halmozódott fel. A  Nyugat-Kubai (Pan de Gua- 
jaibon) bauxitelőfordulásokat kísérő terrigén 
rétegcsoportban vulkanogén és metamorf ere
detű törmelékdarabok is előfordulnak. E réteg
csoport vastagsága. A. Pszczolkowski et al.
(1975), E. Belmustakov et al. (1981), N. Ponce 
Seoane et al. (1984, 1985) adatai szerint 600— 
ЗОЙ m között változhat.

A  formációcsoport középső részébe tartozó, 
cenomán-turon korú (Remedios csoport ,,B” 
tagozat) lemezes, turbidites mészkövek mélyten
geri, pelágikus fáciesűek. Vastagságuk E. Bel
mustakov et al. (1981) alapján kb. 450 m. Való
színűleg ezzel hozhatók kapcsolatba a Nagy E. 
et al. (1976), Nagy E. et al. (1983) által a Giba- 
ra-formációból leírt karbonátos-kovás, pelági
kus kifejlődések.

Végül a formációcsoport legfiatalabb, turon- 
maastrichti korú képződményeit (Gibara formá
ció, Remedios csoport „A ” tagozat) ismét zá- 
tony-lagunáris-árapályövi fáciesű mészkövek 
és dolomitok képviselik. Ezekre szintén jellem
ző a vörös agyag, bauxitos agyag, illetve bauxit 
formájában felhalmozódó kis mennyiségű terri
gén anyag (Sierra de Cubitas —  Vietnam He- 
roica kőfejtő, Gibara —  200 000 nevű kőfejtő). 
Az idesorolt képződmények becsült vastagsága
E. Belmustakov et al. (1981) alapján mintegy 
800 m.

A karbonátos-tervig én fomációk (Guaney) 
laminált, mikrites mészkövekből és közbetele
pült agyagrétegekből állnak. Koruk plankton 
ősmaradványaik alapján alsó kréta (apti)— felső 
kréta (maastrichti), fáciesük pelágikus, mély
tengeri (E. Belmustakov et al. 1981). Települési 
helyzetük és a faciális átmenetek tisztázatla
nok, vastagságuk nem ismert.

A  leírt formációkat összességükben kontinen
tális platform szerkezeti helyzetűnek minősít
jük. Ezen belül az evaporitos formációkat zárt 
medence (öböl) fáciesűnek, a karbonátos for
mációk idősebb és fiatalabb tagozatát zátony- 
lagunáris-árapályövi fáciesűnek tekintjük. A 
karbonátos formációk pelágikus, középső tago
zatát és karbonátos-terrigén fomációkat pedig 
a platformon belül kialakult mélytengeri csa
tornák (árkok) üledékeiként értelmezzük és 
azokat —  R. E. Sheridan et al. (1981) felfogá
sával egyezően —  a plaform fejlődésében vég
bement, cenomán korú eróziós periódussal hoz
zuk kapcsolatba.

Kontinentális lejtő

Az északi kontinentális egységek lejtőjének 
tekintett zónák (Camajuani, Placetas) formá
cióinak felszíni és felszín alatti elterjedése Ko-

zép-Kuba északi peremére koncentrálódik. Eze
ket a formációkat I. Kanchev et al. (1978), K. 
Piotrowska et al. (1981) és E. Belmustakov et 
al. (1981) alapján ismertetjük.

A karbonátos-kovás-terrigén formációk (Mar
garita, Paraiso, Mata, Fidencia, Mate Prieto, 
Caonao, Santa Teresa, Carmita, Las Amarillas) 
laminált mikrites mészkövekből, tűzkövekből 
és radiolaritokból, illetve argillitekből, homok
kövekből állnak. Gyakran tartalmaznak intra- 
formacionális lejtőbreccsákat (turbiditek), 
hieroglifákat és gradált, keresztrétegzett ho
mokkőbetelepüléseket. Szegényes ősmaradvá
nyaik csaknem kizárólagosan plankton alakok
ból állnak. Együttes vastagságuk az idézett 
szerzők szerint 500— 600 m körüli lehet, koruk 
az alsó kréta (berriázi)—'felső kréta (cenomán- 
turon?) intervallumot öleli fel.

A  formációcsoport albai-cenomán-turon? 
korbesorolású képződményeire a terrigén anyag 
jelentős mértékű dúsulása, valamint szinkron 
vnl kan izmusra, utaló, szórványos tufit- és vul- 
kanomikt homokkő-betelepülések (Mata, Santa, 
Teresa, Carmita) jellemzőek.

A  tárgyalt formációkat ősmaradványaik és 
üledékföldtani bélyegeik alapján óceáni helyze
tűnek tekintjük, s ezen belül lejtő-, lejtőlába
zati, valamint abisszális síkság fáciesűnek mi
nősítjük.

1.3.2 Óceáni egységek 
Ofiolitos összlet

A  sziget északi részén mintegy 1000 km-es 
hosszúságban, néhány km—íiéhány 10 km 
szélességben végighúzódó, allochton helyzetű 
ofiolitos összletre vonatkozó irodalom rendkívül 
gazdag. Az ofiolitok ismertetése során az alábbi 
munkákat vettük figyelembe: G. Furrazola Ber
mudez et al. (1964), M. T. Kozáry (1968), Nagy
E. (1972), A. L. Knipper— R. Cabrera (1974), G. 
Pardo (1975), M. A. lturralde Vinent (2975, 
1981), A. Pszolkowski et al. (1975). Nagy E. 
et al. (1976), J. F. Albear et al. (1977), G. Fur
razola Bermudez et al. (1978), I. Kanchev et al.
(1978), M. L. Szomin (1979), K. Piotrowska et 
al. (1981), E. Belmustakov et al. (1981), Nagy E. 
et al. (1983), A. Pszczolkowski— J. F. Albear
(1983) , R. Cabrera—F. Formell Cortina (1983),
E. Fonseca (1984a, b), E. Fonseca et al. (1984) 
E. Fonseca et al. (1984), I. Hayő.outov et al.
(1984) , M. A. lturralde Vinent et al. (1984), V. 
Zamarsky— M. Kudelaskova (1984).

A  négyes tagolódású ofiolitos összlet ideális 
rétegsora E. Belmustakov et al. (1981), E. Fon
seca (1984a, b), E. Fonseca et al. (1984), I. Hay- 
doutov et al. (1984), M. A. lturralde Vinent et 
al. (1984), V. Zamarsky—M. Kudelaskova 
(1984) alapján a következő:

Legmélyebb helyzetűek az úgynevezett me
tamorf ultrdbázitok (peridotitok), amelyek túl
nyomórészt szerpentinesedett harzburgitokból, 
alárendeltebben lherzolitokból, piroxenitekből, 
dunitekből, illetve 'wehrlitekből, websteritekből 
állnak.

Felettük helyezkednek el a kumulatív bázi- 
tok, amelyeket az olivin és amfibolgabbrók, 
troktolitok, anortozitok képviselnek.
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Részben az előbbieket harántolja, részben 
azok felett helyzekedik el a párhuzamos bázi- 
sos telérek együttese. Ezek anyaga diabáz, 
gabbró-aiabáz, mikrogabbró.

Végül a szelvény felső részét alkotják a bá- 
zisos effuzívumok (bazaltok, effuzív diabázok) 
és az ezekhez kapcsolódó, kisvastagságú pelito- 
morf mélytengeri üledékek. Ez utóbbiakat 
rendszerint gyengén metamorfizált, laminált 
mészkövek, radiolaritok és argillitek építik fel.

Az ofiolitos összlet teljes vastagsága E. Fon
seca (1984a, b) E. Fonseca et al. (1984), E. 
Fonseca et al. (1984) szelvényrekonstrukciói 
alapján 3—4 km közötti, amiből a metamorf 
ultrabázitoké kb. 1,5 km, a kumulatív bázitoké 
és párhuzamos bázisos teléreké együttesen 
1,0— 1,5 km, míg a bázisos effuzívumok és a 
mélytengeri üledékek együttes becsült vastag
sága hozzávetőlegesen 0,5— 1,0 km.

Az ofiolitos összlet kora és genetikája az iro
dalmi adatok alapján vitatott kérdés. Az ofio- 
litokból származó törmelékanyagot Kuba terü
letén eddig az alábbi három rétegtani szintből 
írtak le:
—  középső— felső jura határon (G. Furrazola 

Bermudez et al. 1964)
—I a felső kréta cenomán korú vulkanogén-üle^ 

dékes összletben (P. Bronimann— D. Rigassi
1963, J. F. Albear et al. 1977, M. A. Hurrái
dé Vinent 1981)

—i felső kréta kampán-maastriehti korú terri- 
gén-vulkanogén formációk bázisán (többek 
között: (G. Furrazola Bermudez et al. 1964, 
A. F. Adamovich— V. D. Chejovich 1964, 
1965, A. F. Adamovics— V. D. Csehovics
1964, A. L. Knipper— R. Cabrera 1974, A. 
Pszczolkowski. et al. 1975, Nagy E. et al. 
1976, I. Kanchev et al. 1978, G. Furrazola 
Bermudez et al. 1978. K. Piotrowska et al. 
1981, E. Belmustakov et al. 1981, Nagy E. 
et al. 1983)

Ennek alapján a szerzők nagyobb része az 
ofiolitok korát törmelékanyaguk megjelenésé
vel közel azonos idejűnek tekinti és a felső 
krétán belül (cenomán?—szánton) rögzíti.

Más szerzők viszont az ofiolitos asszociáció 
legfelső effuzív része és azokkal együtt fellépő 
óceáni üledékek közötti időbeni kapcsolatot ki
emelve az ofiolitok jura (pretiton— titon) —  M. 
A. Iturralde Vienet (1975, 1981), E. Belmusta- 
kov et al. (1981), M. A. Iturralde Vinent et al. 
(1984) —  felső jura— alsó kréta (C. W. Hatten— 
A. A. Meyerhoff 1970, G. Pardo 1975, E. Fon
seca 1984a, b, E. Fonseca et al. 1984) korát 
hangsúlyozzák. A  Karib-régióra vonatkozóan 
hasonló álláspontot képvisel G. L. Freeland— R.
S. Dietz (1971), P. H. Mattson (1973), P. J. 
Fox—В. C. Heezen (1975), T. W. Donnelly
(1975), V. E. Hain (1979), M. L. Szomin (1979) 
és A. G. Ryabukhin et al. (1984).

Ajz ofiolitok genetikájára vonatkozó koncep
ciókat (intruzív és/vagy protruzív, óceáni ké
reg) nem kívánjuk elemezni. Magunk részéről 
azoknak a szerzőknek a véleményét fogadjuk 
el, akik az ofiolitos asszociációt óceáni kérgen 
kialakultnak, tehát az óceáni litoszféra-szelvé
nyek részének tekintik (M. T. Kozáry 1968,

G. L. Freeland— R. S. Dietz 1971, Nagy E. 1972, 
A. L. Knipper— R. Cabrera 1974, C. Pardo 
1975, M. A. Iturralde Vinent 1975, 1981, 1983, 
P. J. Fox—B. C. Heezen 1975, T. W. Donnelly 
1975, V. E. Hain 1979, M. L. Szomin 1979, E. 
Belmustakov et al. 1981, R. Cabrera— F. For
mell Cortina 1983, E. Fonseca 1984a, b, .E. 
Fonseca et al. 1984, I. Haydoutov et al. 1984, 
M. A. Iturralde Vinent et al. 1984. A. G. Rya
bukhin et al. 1984).

Vulkáni ív 
Zaza öv

A  vulkáni ív Zaza övébe tartozó formációk 
Kuba egész területén mind felszínen mind fel
szín alatt általános elterjedésűek. Jellemzésük
höz az alábbi munkákat használtuk fel: G. Fur
razola Bermudez et al. (1964), К. M. Khudoley 
(1967a, b), С. M. Judoley— G. Furrazola (1971),
С. M. Judoley■—A. A. Meyerhoff (1971), Nagy 
E. (1972), P. H. Mattson (1973), P. J. Fox—B. 
C. Heezen (1975), G. Pardo (1975), M. A. Hur
ráidé Vinent (1975, 1981, 1983, 1984a), A.
Pszczolkowski et al. (1975), Nagy E. et al.
(1976) , D. P. Coutin— Nagy E. 1976, G. Millan 
— M. L. Somin (1976, 1984a, b), M. L. Somin— 
G. Millan (1977, 1981), J. F. Albear et al.
(1977) , G. Furrazola Bermudez et al. (1978), I. 
Kanchev et al. (1978), V. Sz. Sejn et al. (1978), 
V. E. Hain (1979), M. L. Szomin (1979), V. Zele- 
ридцгп et al. (1980), E. Belmustakov et al. 
(198Í), K. Piotrowska et al. (1981), V. N. Zele- 
pugin et al. (1982), A. Pszczolkowski—J. F. AZ- 
bear (1983), R. Cabrera— F. Formell Cortina
(1983) , J. Cobiella (1984), В. Echevarria et al.
(1984) , E. Fonseca (1984a, b), E. Fonseca et al. 
(1984), G. Millan et al. (1984a, b), J. Haydou
tov (1984), I. Haydoutov et al. (1984), M. Itur
ralde Vinent— T. Mari (1984), D. De Villalvilla 
Lilivati et al. (1984), Ä. G. Ryabukhin et al. 
(1984), Nagy E. et al. (1983), D. Tchounev et al. 
(1984).

A  felső jura (titon)— felső kréta (szánton) 
időintervallumot felölelő, nagyvastagságú, szi
getív jellegű, vulkanogén, vukanogén-üledékes 
formációkat az idézett munkák alapján —( ide
ális szelvényként értelmezve —  az alábbi há
rom nagyobb formációcsoportba soroljuk:
—  felső jura (titon)—hlsó kréta (neokom-apti- 

albai?) korú bázisos vulkanogén formációk
—  felső kréta (albai?-cenomán-turon?) korú, 

bázisos-neutrális vulkanogén-üledékes for
mációk

— felső kréta (albai?-cenomán-turon?) korú,
neutrális-savanyú vulkanogén-üledékes for
mációk

A  felső jura (titon)^alsó kréta (neokom- 
apti-albai?) vulkanogén formációk —  G. 
Furrazola Bermudez et al. (1964), G. Pardo
(1975), J. F. Albear et al. (1977), V. Sz. Sejn 
et al. (1978), I. Kanchev et al. (1978), V. Zele- 
puguin et al. (1980), E. Belmustakov et al. 
(1981), K. Piotrowska et al. (1981), V. N. Zele- 
pugin et al. (1982), R. Cabrera— F. Formell 
Cortina (1983), A. Pszczolkowski—J. F. Albear 
(1983), M. A. Iturralde Vinent— T. Mari (1984)
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adatai szerint —i túlnyomórészt mélytengeri, 
bázisos effuzívumokból (bazalt, diabáz), s alá
rendelten ezekhez kapcsolódó szintén mélyten
geri kovás-karbonátos-terrigén üledékekből (ra- 
diolarit, laminált mikrites mészkő és agyag
pala) állnak. Ezekkel analóg képződményeknek 
tekintjük a Nagy E. et al. (1976), G. Millian— 
M. L. Somin (1976), M. L. Somin—-G. Millan
(1977), M. L. Szomin (1979), G. Millan et al. 
(1984a, b) és Nagy E. et al. (1983) által Kelet
illetve Közép-Kubából leírt, különböző fokú 
regionális metamorfózist szenvedett bázisos 
metavulkanitokat és metaüledékeket. A  formá
ciócsoportba tartozó effuzívumok areális jelle
gűek és differenciálatlan, óceáni tholeites ba
zaltoknak minősíthetők (M. A. Hurráidé Vinent 
1975, Nagy E. et al. 1976, V. Zelepuguin et al. 
1980, E. Belmustakov et al. 1981, V. N. Zelepu- 
gin et al. 1982, A. Pszczolkowski— J. F. Albear
1983, E. Fonseca 1984a, b, Fonseca et al.
1984, M. A. Iturralde Vinent— T. Mari 1984, D. 
Tchounev et al. 1984, A. G. Ryabukhin et al.
1984).

A felső kréta (albai?-cenomán-turon?) korú 
vulkanogén-üledékes formációkat G. Furrazola 
Bermudez et al. (1964), G. Pardo (1975), Nagy 
E. et al. (1976), J. F. Albear et al. (1977), V. 
Sz. Sejn et al. (1978), I. Kanchev et al. (1978), 
V. Zelepuguin et al. (1980), E. Belmustakov et 
al. (1981), K. Piotrowska et al. (1981), V. N. Ze- 
lepugin et al. (1982), R. Cabrera—F. Formell 
Cortina (1983), Nagy E. et al. (1983) adatait 
felhasználva írjuk le.

A  vulkáni ív felső jura— alsó kréta zömmel 
vulkanogén formációival szemben ezekre jellem
ző a nagymértékű litológiai és faciális változé
konyság. Csökken a lávakőzetek mennyisége és 
összetétele andezites-bazaltos(-dácitos). Nagy
mértékben megnő a piroklasztikumok és üle
dékek aránya. A  durva-finomtörmelékes pirok
lasztikumok és turbidites vulkanomikt üledékek 
túlnyomórészt andezites jellegűek. Az üledékek 
főleg terrigén flis fáciesűek, míg a szórványos 
karbonátok javarészt sekélytengeri kifejlődő- 
süek. A  korábbiakhoz képest alárendeltek a 
mélytengeri (óceáni) karbonátos-kovás üledékek. 
A szubmarin vulkánitok mellett megjelennek a 
szubaerikusak is. Az idesorolt lávakőzetek rész
ben areális, részben centrális jellegűek és az 
erősen differenciált szubalkáli-alkáli szériába 
tartoznak.

A felső kréta (turon-coniac-szanton) korú 
vulkanogén-üledékes formációkat —у a fent 
idézett szerzők adatai alapján —j szintén az 
erőteljes litológiai és faciális diverzitás jellem
zi. Alárendelt a lávakőzetek mennyisége és 
ezek túlnyomórészt andezites-dácitos(-riolitos) 
összetételűek. Továbbra is jellemző a finom- 
durvatörmelékes, andezites-dácitos piroklasz
tikumok, illetve az üledékek jelentős szerepe. 
Az üledékek között egyaránt vannak terrigén 
molassz és flis, illetve karbonátos, sekélyten
geri fáciesűek. Uralkodóvá válnak a szubaeri- 
kus, illetve a kis vízmélységű szumarin vul
kánitok és a vulkanizmus összességében cent
rális jellegű. Az idesorolt differenciált vulkáni
tokat I. Haydoutov (1984), D. Tchounev et al.

(1984) mészalkáli jellegűnek tekinti, míg V. N. 
Zelepugin et al. (1982) az alkáli szériába sorol
ja-..

Összefoglalóan a Zaza őv vulkáni ívébe tar
tozó formációkra vonatkozó legfontosabb meg
állapításaink a következők:
—  a felső jura— felső kréta vulkanogén, vulka

nogén-üledékes formációk óceáni aljzaton 
kialakult vulkáni szigetív képződményei 
(Nagy E. 1972, P. H. Mattson 1973, G. Par
do Í975, T. W. Donnelly 1975, P. J. Fox—B. 
C. Heezen 1975, M. A. Iturralde Vinent
1975, 1981, 1984a, Nagy E. et al. 1976. D. 
P. Coutin—Nagy E. 1976, J. F. Albear et al. 
1977, V. Sz. Sejn et al. 1978, I. Kanchev et 
al. 1978, V. E. Hain 1979, M. L. Szomin 
1979, V. Zelepuguin et al. 1980, E. Belmus
takov et al. 1981, V. N. Zelepugin et al.
1982, T. A. Jackson et al. 1983, Nagy E. et 
al. 1983, A. Pszczolkowski — J. F. Albear
1983, R. Cabrera—F. Formell Cortina 1983, 
E. Fonseca 1984a, b, E. Fonseca et al. 1984, 
E. Fonseca et al. 1984, I. Haydoutov et al.
1984, I. Haydoutov 1984, D. Tchounev et al. 
1984, A. G. Ryabukhin et al. 1984).

— a szigetív kialakulása óceáni lemezek szub- 
dukciójának következménye (B. Maifait—M. 
Dinkelmann 1972, Nagy E. 1972, P. H. 
Mattson 1973, M. A. Iturralde Vinent 1975,
T. W. Donnelly 1975, P. J. Fox—B. C. Hee
zen 1975, V. E. Hain 1979, E. Belmustakov 
et al. 1981, T. A. Jackson et al. 1983, I. 
Haydoutov 1984, A. G. Ryabukhin et al. 
1984) és fejlődésében három szakasz jelölhe
tő ki

—< e három fejlődési szakasz folyamán a kez
deti szubmarin (óceáni) bázisos, areális vul- 
kanizmust fokozatosan szubmarin (sekély- 
tengeri)-szubaerikus, neutrális-savanyú, 
centrális vulkanizmus váltja fel. Ezzel pár
huzamosan a korai, differenciálatlan tholei
tes bazaltokat felfelé, az alkáli, alkáli- mész
alkáli szériába tartozó erősen differenciált 
vulkánitok helyettesítik (Nagy E. et al.
1976, V. N. Zelepuguin et al. 1980, E. Bel
mustakov et al. 1981, V. N. Zelepugin et al. 
1982, T. A. Jackson et al. 1983, I. Haydou
tov 1984, 1. Haydoutov et al. 1984, D.
Tchounev et al. 1984)

—i az ide tartozó formációk becsült, együttes 
eredeti vastagsága egyes szerzők (G. Fur
razola Bemudez et al. 1964, G. Furrazola 
Bermudez et al. 1978, К. M. Khudoley 
1967a, С. M. Judoley—G. Furrazola Bermu
dez 1971, Nagy E. et al. 1976) szerint 3500— 
4500—5000— 6000 m közötti, míg más szer
zők (I. Kanchev et al. 1978, E. Belmustakov 
et al. 1981, G. Millan—M. L. Somin 1981, 
R. Cabrera— F. Formell Cortina 1983) 
9000— 10 000— 12 000— 15 000— 16 000 m kö
zötti értékeket valószínűsítenek.

Intruzív komplexum

A vulkáni ív intruzív komplexumába tartozó 
képződmények jelenleg Közép- és Kelet-Kuba 
területén ismertek. Itt az ofiolitos övtől délre
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helyezkednek el, mintegy 450 km hosszúságú, 
néhány km— néhány 10 km szélességű intru- 
zióláncokat alkotva. A  kubai előfordulások ösz- 
szefoglaló ismertetésekor az alábbi munkákra 
támaszkodunk: G. Furrazőla Bermudez et al. 
(1964), G. Furrazőla Bermudez et al. (1978), К. 
M. Khudoley (1967a), A. A. Meyerhoff et al. 
(1969), С. M. Judoley—G. Furrazőla Bermudez
(1971), С. M. Judoley—A. A. Meyerhoff (1971), 
E. Tolkunov— R. Cabrera (1972), Nagy E.— Ra- 
dócz Gy. (1973), M. A. Hurráidé Vinent (1975, 
1981), Nagy E. et al. (1976), Nagy E. et al. 
(1983), J. F. Albear et al. (1977). M. L. Somin 
— G. Millan (1977), V. Sz. Sejn et al. (1978), I. 
Kanchev et al. (1978), I. Shevchenko et al.
(1979), V. E. Hain (1979), E. Belmustakov et al. 
(1981), E. Dimitrova (1981), К. Piotrowska et 
al. (1981), R. Cabrera—F. Formell Cortina 
(1983), D. Tchounev et al. (1984), O. Eguipko et 
al. (1984), V. Pavlov et al. (1984), M. Perez et 
al. (1984), K. Sukar et al. (1984).

A  petrográfiai szempontból rendkívül válto
zatos kőzetek túlnyomórészt neutrális (diorit, 
kvarcdiorit) és neutrális-savanyú (granodorit~ 
trondheimit), alárendeltebben savanyú (gránit, 
plagiogránit~tona'lit), illetve neutrális-bázisos 
(gabbródiorit) összetételűek. Rendszeresen elő
fordulnak alkáli változatok (szienit, monzonit, 
kvarcmonzonit) is. A  leggyakoribb telérfáciesű 
kőzetek (dioritporfir, kvarcdioritporfir, grano- 
dioritporfir, plagiogránit porfir) mellett ismer
tek savanyú, leukokrata (aplit, leukogránitpor- 
fir), illetve bázisos melanokrata (spessartit, odi- 
nit, lamprofir) típusok is.

Az erősen differenciált és petrokémiailag na
gyon variábilis intruzív komplexumot E. Bel
mustakov et al. (1981), E. Dimitrova (1981) 
hipabisszikus, polifaciális és policiklikus plutóni 
őv részének tekinti. Kiemelik annak erősen 
kontaminált voltát, mészalkáli (-alkáli) jellegét 
és a szigetívvel való komagmatikus kapesola- 
latát. Az intruzív összlet és a mellékkőzete ha
tárán kb. kilométeres nagyságrendű kontakt
metamorf udvar alakult ki jellegzetes szaru
szírt ásványtársasággal (Nagy E.— Radócz Gy. 
1973, E. Belmustakov et al. 1981.)

A  formáció kora egyrészt a hagyományos 
rétegtani módszerekkel, másrészt a radiometri
kus mérések révén rögzíthető. G. Furrazőla 
Bermudez et al. (1964), A. A. Meyerhoff et al. 
(1969), С. M. Judoley— Furrazőla Bermudez 
(1971), Nagy E. et al. (1976), Nagy E. et al. 
(1983), J. F. Albear et al. (1977), I. Kanchev 
et al. (1977), I. Kanchev et al. (1978), E. Bel
mustakov et al. (1981), K. Piotrowska et al. 
(1981) adatai szerint az ebből származó kavi
csok először a (felső kampáni)-maastrichti üle
dékek bázisán jelennek meg, rögzítve annak 
pre(felső kampáni)-maastrichti felső korhatárát. 
Á  szórványos (30 db), K/Ar módszerű raido- 
metrikus kormeghatározások (A. A. Meyerhoff 
et al. 1969, E. Tolkunov— R. Cabrera 1972, 
Nagy E. et al. 1976, Nagy E. et al. 1983, M. L. 
Somin— G. Millan 1977, I. Shevchenko et al. 
1979, I. Kanchev et al. 1978, E. Dimitrova 
1981, V. Pavlov et al. 1984, M. Perez et al. 
1984) alapján к jelölhető „átlagos kor”

79,0+6,0 millió év/Gl,0±5,0 és 100,0+10,0 mil
lió éves szélső értékek mellett). Ez a kor (felső 
conaic— szánton— alsó kampán) jó összhangban 
van a Közép-Amerikából, a Nagy és Kis Antil
lák számos lelőhelyéről közölt 80 millió év kö
rüli adatokkal (többek között H. H. Wilson
1974, P. J. Fox—B. C. Heezen 1975. C. Bowin
1975, D. Arden 1975, J. F. Lewis 1977).

A  vulkáni ív tengelyében húzódó geoantik- 
linális helyzetű intruzív komplexumot В. T. 
Málfait— M. G. Dinkelmann (1972), Nagy E.
(1972), P. H. Mattson (1973, 1977), M. A  Hur
ráidé Vinent (1975), P. J. Fox— В. C. Heezen
(1975) , V. E. Hain (1979), E. Belmustakov et al. 
(1981) értelmezését elfogadva, s V. Sz. Sejn et 
al. (1978), V. G. Bovenko et al. (1979, 1980) 
adatait figyelembe véve D— DNY /45— 70° dő
lésű Benioff őv mentén végbement szubduk- 
cióval hozzuk kapcsolatba.

I. 4 Kváziplatform és második vulkáni ív szakasz
(Cr-kampíul—  Pg I)

A sziget eme fejlődési szakaszába tartozó formáció
kat — kidolgozatlan szerkezeti-faciális zónáció és mo
dell hiányában — az üledékfelhalmozódás jellegétől 
függően, összevontan tárgyaljuk. Ennek megfelelően 
Kuba egész területére vonatkozóan az alábbi egysége
ket különítettük el:
— diszkordáns településű kontinentális* medencék
— diszkordáns településű óceáni** medencék

Ezek mellett a Kelet-Kubai óceáni vulkáni ív for
mációit a következő egységekbe soroltuk:
— Cauto őv
— Intruzív komplexum

A fejlődési szakasz legfontosabb megkülönböztető 
oélyege, hogy formációi regionális szerkezeti diszkor- 
danciával és hiátussal települnek az idősebb szaka
szokba tartozó szerkezeti faciális egységek képződmé
nyein. Ennek a határfelületnek meg kell lennie a má
sodik vulkáni ív feküjében is, annak ellenére, hog 
jelenleg még nem igazolt.

Az ezen fejlődési szakaszba tartozó, rendkí
vül változatos összetételű és genetikájú formá
ciók összefoglaló ismertetéséhez az alábbi mun
kákat használtuk fel: A. F. Adamovich— V. D. 
Chejovich (1964, 1965), G. Furrazőla Bermudez 
et al. (1964), G. Furrazőla Bermudez et al.
(1978), К. M. Khudoley (1967a, b), V. I. Finko 
et al. (1967), V. I. Finko et al. (1967), Y. Y. Bu- 
guelskiy— F. Formell Cortina (1967), A. A. 
Meyerhoff et al. (1969), С. M. Judoley— G. 
Furrazőla Bermudez (1971), С. M. Judoley— A. 
A. Meyerhoff (1971), B. T. Malfait—M. G. Din
kelmann (1972), Nagy E. (1972), P. H. Mattson 
(1973, 1977), A. L. Knipper—R. Cabrera (1974), 
A. A. Meyerhoff— C. W. Hatten (1974), G. Par
do (1975), P. J. Fox— B. C. Heezen (1975), T. 
W. Donelly (1975), M. A. Hurráidé Vinent 
(1975, 1977a, b, 1981, 1983, 1984a, b), A.
Pszczolkowski et al. (1975), Nagy E. et al. (1976), 
Nagy E. et al. (1983, D. P. Coutin—Nagy E.
(1976) , J. F. Albear et al. (1977), Brezsnyánszky
К.—M. A. Hurráidé Vinent (1978, 1983), I.
Kanchev et al. (1978), V. Sz. Sejn et al. (1978),
J. M. Pusarovszkij (1979), V. E. Hain (1979), E.

^kontinentális m edencéknek nevezzük a k o rá b b i. fe jlődési 
szakasz szerkezeti egységeibe tartozó form ációk fe lett k ia la
ku lt szárazföld i-epikontinentális ü ledékgyűjtőket
**óceáni m edencéknek nevezzük a hasonló helyzetű  m élyten
geri ü ledékgyűjtőket
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Belmustakov et al. (1981), К. Piotrowska et al. 
(1981), A. Pszczolkowski—J. F. Albear (1982), 
R. Cabrera—F. Formell Cortina (1983), Radócz 
Gy.—Nagy E. (1983), J. L. Cobiella (1983), J.
L. Cobiella et al. (1984), S. Gil—D. Carcia 
(1984), A. G. Ryabukhin et al. (1984), A. 
Pszczolkowski— R. Flores (1984), J. F. Albear 
et al. 1984).

1.4.1 Kontinentális egységek (medencék)

A  diszkordáns településű kontinentális me
dencék rétegsorára jellemző, hogy:
—  a jelenlegi és eredeti elterjedésük az óceáni 

medencék szegélyzónáira, illetve bázisszint
jeire korlátozódik

—  az alsó és felső határfelületük regionális 
szerkezeti diszkordancia és ahhoz kapcsolódó 
hiátus

—  a trangresszív településű, litológiailag rend
kívül változatos formációk (terrigén, terri- 
gén-karbonátos, karbonátos, terrigén-karbo- 
nátos-vulkanogén) építik fel, s ezek bázis
szintjeiben rendszerint helyi törmelék- 
anyagból álló konglomerátumok találhatók

—, a szinkron neutrális-savanyú vulkanizmust 
jelző finomtörmelékes piroklasztikumok el
sősorban a paleocén és alsó— (középső?) 
eocén formációkból ismertek

—  uralkodnak az epikontinentális jellegű, nagy 
faciális diverzitású formációk, míg az átme
neti, illetve kontinentális fáciesű formációk 
hiányoznak vagy alárendeltek

— a szerves anyag és foszfortartalom viszony
lagos dúsulása figyelhető meg egyes kam- 
pán-maastrichti (Micara, Rodrigo) és az (al
só)—középső eocén korú (Perla, Penon, Sa- 
ramaguacan) formációkban

—t a formációkkal egyidős mállási kérgekre 
utaló nyomok (paleotalajok, vörös agyagok, 
bauxitos agyagok és az ofiolitos asszociáció, 
valamint az idősebb vulkáni ív kőzeteinek 
mállott törmelékdarabjai) találhatók több 
kampán-maastricht (San Juan, Guanaja, Es- 
peranza, Cantabria, San Pedro, Picota, Mi
cara, Jimaguayu, Gibara, Remedios), illetve 
középső eocén korú (Loma Candela, Alva
rez, Charco Redondo) formációban

— fejlődésükben három szakasz (felső kréta—  
kampán-maastricht, paleocén és alsó— kö
zépső eocén) jelölhető ki, amelyeket helyi 
értékű diszkordanciafelületek választanak el 
egymástól

—■ vastagságuk az óceáni medencék rétegsorai
hoz képest mindenképpen redukált, azonban 
csak nagyságrendben becsülhető. Elfogad
va az A. Pszczolkowski et al. (1975), Nagy 
E. et al. (1977), J. Kanchev et al. (1978), E. 
Belmustakov et al. (1981) és K. Piotrowska 
et al. (1981) által közölt adatokat 500— 1500 
m közötti teljes vastagságértékek valószínű
síthetők.

1.4.2 Óceáni egységek 
Óceáni medencék

A  diszkordáns településű óceáni medencék 
rétegsorainak általános jellemzői a következők:

—• a sziget egész területén —  felszínen és fel
szín alatt egyaránt —  általános elterjedé- 
sűek

—t, az ide tartozó transzgresszív formációk alsó 
és felső határa szintén regionális diszkor- 
danciafelület, illetve azzal kapcsolatos je
lentős üledékhézag

—* változatos litológiai összetételű (uralkodóan 
terrigén, terrigén-vulkanogén, terrigén-kar- 
bonátos, terrigén-karbonátos-vulkanogén, 
alárendelten karbonátos, karbonátos-kovás) 
formációk építik fel, s ezek bázisán szinte 
kivétel nélkül a közvetlen fekü kőzeteiből 
álló lejtőbreccsák (~vadflis) települnek (An
con, Paso Abierto, Venero, Feliz, Amaro, 
Lutgarda, Vega, Grande, Embarcadero, 
Haticos, Picota formáció)

—■ a formációkkal szinkron ugyancsak neutrá
lis-savanyú vulkanizmust jelző, finom tör
melékes piroklasztikumok a teljes szelvény
ben jelentkeznek. Határozott maximumuk 
van a paleocén és az alsó—középső eocén 
formációkban. Arányuk és mennyiségük 
nyugatról kelet felé, illetve északról dél fe
lé haladva növekvő

—  uralkodó szerepűek a lejtő (flis) üledékek 
nagymértékű faciális változékonysággal és 
jellegzetes üledékföldtani bélyegeikkel (Pe- 
nalver, Via Blanca, Pica Pica, Mercedes, 
Via Crucis, Madruga, Bacunayagua, Apolo, 
Alkazar, Capdevila, Universidad, Nazare- 
no, Lesca, Senado, Vega, Vega Alta, Hatil- 
lo, Monos, Falcon, Ochoa, Blanquizar, Ran- 
chuelo, Vaqueria, Lebrije, Taguasco, Sigu- 
aney, Bijabo, Meyer, Loma Iguara, Vertien- 
tes, Guaicanamar. Vigia, Rancho Bravo, P i
cota, Haticos, Gran Tierra, Miranda, Bar
rancas formáció). Az ezekhez kapcsolódó 
olisztosztrómák részben az idősebb formá
ciókból, részben az üledékekkel közel egy
idős epikontinentális formációkból származ
nak.

—\ a valószínűleg folyamatos rétegsorban a 
kontinentális medencék diszkordanciáival 
korrelativ határfelületek, markerek jelenleg 
nem jelölhetők ki

—  vastagságuk a kontinentális medencék kép
ződményeinek többszöröse és A. Pszczol- 
kovjski et al. (1975), Nagy E. et al. (1976), 
Nagy E. et al. (1983), J. F. Albear et al. 
(1983), J. F. Albear et al. (1977), I. Kanchev 
et al. (1978), E. Belmustakov et al. (1981),
K. Piotrowska et al. (1981) alapján 1000— 
4000 m közötti teljes vastagságértékek be
csülhetők.

Vulkáni ív 
Cauto öv

A vulkáni ív Cauto övének vulkáni és vul
káni-üledékes képződményei felszínen és fel
szín alatt Kelet-Kubára (Sierra Maestra) kor
látozódnak. Az idesorolt képződmények össze
foglaló ismertetésekor az alábbi munkákra tá
maszkodunk: G. Furrazola Bermudez et al. 
(1964), G. Furrazola Bermudez et al. (1978), A. 
A. Meyerhoff et al. (1969), С. M. Judoley—G.
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Furrazola Bermudez (1971), С. М. Judoley— А. 
А. Meyerhoff (1971), Nagy Е. (1972), О. Eguip- 
ко et al. (1976), О. Eguipko et al. (1984), P. H. 
Mattson (1977), M. A. Iturralde Vinent (1975, 
1981, 1984a), Nagy E. et al. (1976), Nagy E. et al. 
(1983), D. P. Coutin—Nagy E. (1976), Brezs- 
nyászky K.—M. A. Iturralde Vinent (1978. 
1983), V. Sz. Sejn et al. (1978), J. L. Cobiella
(1979), V. E. Hain (1979), R. Cabrera—F. For
mell Cortina (1983), Gyarmati P. (1983), Gyar
mati P.—A. Brito (1983), J. L. Cobiella (1983),
J. Cobiella et al. (1984), J. L. Cobiella—J. R. 
Perez (1984), V. Pavlov et al. (1984), M. Perez 
et al. (1984), T. Soto et al. (1984). Ezek alapján 
kiemeljük hogy:
—J a vulkáni ív formációi az idősebb vulkáni 

ívtől eltérő, diszkordáns szerkezeti csapá- 
súak (NYDNY—KÉK) és olyan antiklinális 
szerkezetet formálnak, amelyet északon és 
délen egyaránt jelentős mély törések hatá
rolnak (Nagy E. et al. 1976, Nagy E. et al. 
1983, D. P. Coutin—Nagy E. 1976, J. L. Co- 
biella et al. 1984)

—I a túlnyomórészt vulkanogén-üledékes, ki
sebbrészt vulkanogén összletre jellemző a 
nagymértékű litológiai és faciális változé
konyság (Nagy E. et al. 1976, Nagy E. et al. 
1983, J. Cobiella 1979, Brezsnyánszky K.—
M. A. Iturralde Vinent 1978, 1983). A  vul
kánitok zömmel andezites összetételűek, s 
alárendeltek a dácitos-riolitos, illetve bazal- 
tos kőzettípusok (Nagy E. et al. 1976, Nagy 
E. et al. 1983, O. Eguipko et al. 1976)

—\ a lávakőzetek és a durvatörmelékes piro- 
klesztikumok összességükben az antiklinális 
szerkezet tengelyzónájában csoportosulnak, 
mintegy 30 km-es csapásmenti sávot alkot
va. Ez az őv egyben a fő vulkáni centru
mokat is magában foglalja (Brezsnyánszky
K. — M. A. Iturralde Vinent 1978, 1983, j.
L. Cobiella—J. R. Perez 1984)

—I a nagyvastagságú finomtörmelékes piro- 
klasztikumok (~Pilon tagozat) a vulkáni ív 
tengelyétől északra helyezkednek el, s gya
koriak bennük az óceáni lejtőüledékekre 
jellemző szedimentológiai bélyegek (Nagy 
E. et al. 1976, Nagy E. et al. 1983, D. P. 
Coutin—Nagy E. 1976, Brezsnyánszky K.—
M. A. Iturralde Vinent 1978, 1983, J. Co
biella 1979, J. L. Cobiella—J. R. Perez 1984)

—  a vulkanizmus összességében inkább cent
rális jellegű és egyaránt előfordulnak szub- 
marin, illetve szubaerikus kifejlődések is 

—1 a differenciált vulkánitok között vannak 
tholeites, alkáli és mészalkáli típusok is 
(Nagy E. et al. 1976, O. Eguipko et al. 1976). 
azonban ezek fejlődési trendje, egymás
hoz való viszonya tisztázatlan 

•—• a vulkanizmus kora a vulkánitok rétegtani 
feküje és fedője alapján felső kréta (maast- 
richt)— középső eocén időintervallumot 
öleli fel (G. Furrazola Bermudez et al. 1964, 
G. Furrazola Bermudez et al. 1978, Nagy E. 
et al. 1976, Nagy E. et al. 1983, Brezs- 
nyánky K.-—M. A. Hurráidé Vinent 1978, 
1983). Ezt a kor jelzi a Nagy E. et al. (1976)

által közölt 53,0+6,0 millió éves radiomet
rikus koradat is

—  az óceáni (V. Sz. Sejn et al. 1978) esetleg 
szubóceáni (J. L. Cobiella et al. 1984) aljza
ton kialakult vulkáni ív képződményei a déli 
dőlésű Benioff őv mentén lezajlott szubduk- 
cióval (Nagy E. 1972) hozhatók kapcsolatba

—  a vulkáni képződmények becsült maximális 
vastagsága 5000— 6000 m-re tehető és észak 
felé rohamosan néhány 100 m-re csökken 
(Nagy E. et al. 1976, Nagy E. et al. 1983, 
Brezsnyánszky K.—M. A. Iturralde Vinent 
1978, 1983, J. L. Cobiella—J. R. Perez 1984).

Intruzív komplexum

A vulkáni ív intruzív komplexumának jel
lemzéséhez a korábban megadott forrásmunká
kat használtuk fel. Ezek alapján megállapít
ható, hogy:
—• felszíni és felszín alatti előfordulásai a Sier

ra -Maestra antiklinálisának tengelyében, 
mintegy 15 km szélességű sávban észlelhe
tők (G. Furrazola Bermudez et al. 1964, 
Nagy E. et al. 1976, Nagy E. et al. 1983, J.
L. Cobiella—J. R. Perez 1984)

—  a változatos petrográfiai összetételű kőzetek 
zömmel neutrális (diorit, kvarcdiorit) és ne
utrális-savanyú (granodiorit), alárendelten 
savanyú (plagiogránit~tonalit), illetve neut- 
rális-bázisos (gabbródiorit) típusokból áll
nak. A  telérfáciesű kőzetek között a leg
gyakoribbak a dioritporfír, kvarcdioritpor- 
fír, granodioritporfír és plagiogránitporfír. 
Viszonylag ritkábbak az aplit és leukográ- 
nit, valamint spessartit telérek (Nagy E. et 
al. 1976, Nagy E. et al. 1983, O. Eguipko et 
al. 1976, O. Eguipko et al. 1984, Gyarmati 
P. 1983, M. Perez et al. 1984)

— az idetartozó polifaciális, policiklikus kőze
tek erősen differenciált, mészalkáli(-alkáli) 
jellegű magmatizmus termékei (Nagy E. et 
al. 1976, Nagy E et al. 1983, O. Eguipko et 
al. 1976, O. Eguipko et al. 1984, Gyarmati 
P. 1983, M. Perez et al. 1984, T. Soto et al. 
1984)

—1 az intruzív összlet és a mellékkőzetek hatá
rán jelentős vastagságú kontaktmetamorf 
őv alakult ki jellegzetes szaruszirt ásvány
asszociációval (Nagy E. et al. 1976, Nagy E. 
E. et al. 1983)

— szoros genetikai kapcsolat van a iszigetív 
vulkáni (effuzív-szubvulkáni) fáciesei és az 
intruzív komplexum között (Gyarmati P.— 
A. Brito 1983)

— kora. a telenülési helyzete, valamint a szór
ványos (10 db) K/Ar módszerű radiometri
kus mérések (N. Lavrerov— R. Cabrera 
1967, A. A. Meyerhoff et al. 1969, Nagy E. 
et al. 1976, Gyarmati P. 1983, M. Perez et 
al. 1984) alapján maximálisan a középső— 
felső eocén intervallumot ölelheti fel. A 
számított „átlagos kor” 45,0+4,0 millió 
év (39,0+4,0 és 58,0+8,0 millió éves szélső 
értékek mellett).

—  elfogadva Nagy E. (1972) modelljét, az int
ruzív komplexumot déli dőlésű Benioff őv
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mentén kiteljesedett szubdukció eredménye
ként értelmezzük.

3
1.5 -Fiatal platform szakasz (Рдг — Q)

Az ezen fejlődési szakaszba tartozó formációkat — 
kidolgozatlan szerkezeti faciális zónáció hiányában — 
az üledékfelhalmozódás jellegétől függően szintén 
összevontan tárgyaljuk. A korábban alkalmazott gya
korlatnak megfelelően itt is az alábbi egységeket kü
lönítettük el:
— diszkordáns településű kontinentális medencék
— diszkordáns településű óceáni medencék

A fenti medencetípusok eloszlásától és kifejlődésétől 
függően a fiatal platform fejlődésében a. következő 
két alszakasz jelölhető ki:
— az első — felső eocén — miocén időintervallumot 

felölelő alszakasz, amelyre a kontinentális és rész
ben óceáni medencék együttes jelenléte jellemző

— a második — pliocén — recens fejlődési alszakasz 
— amelyre a kontinentális medencék kizárólagos 
léte és az óceáni medencék teljes hiánya jellemző

A fiatal platform szakaszba tartozó formációk lé
nyeges közös tulajdonsága, hogy regionális diszkor- 
danciával és hiátussal települnek a korábbi szerkezeti 
faciális egységek képződményein és ugyancsak regio
nális értékű diszkordancia felület, illetve üledékhézag 
választja el a második alszakasz formációit az első al- 
szakaszba tartozóaktól.

1.5.1 Első szakasz (P g í— Ni)

A  fiatal platform fejlődésének első szakaszá
ba tartozó formációk összefoglaló jellemzésé
hez az alábbi munkákat használtuk fel: A. F. 
Adamovich— V. D. Chejovich (1964, 1965), A.
F. Adamovics—V. D. Csehovics (1964), G. Fur- 
razola Bermudez et al. (1964), G. Furrazola 
Bermudez et al. (1978), V. I. Finka et al. (1967), 
V. I. Finko et al. (1967), Y. Y. Buguelskiy— F . 
Formell Cortina (1967), К. M. Khudoley 
(1967а), V. I. Pokrishkin (1967), A. De La Tor
re (1968, 1972), M. A. Iturralde Vineht (1969, 
1971, 1972a, b, 1975, 1977a, b, 1979, 1981, 
1983, 1984a, b), С. M. Judoley— G. Furrazola 
Bermudez (1971), С. M. Judoley—A. A. Meyer- 
hoff (1971), F. Formell (1972, Í976), В. T. Mai
fait— M. C. Dinkelmann (1972), Y. Y. Buguels- 
kiy— F. Fomell Cortina (1973b), J. J. Buglesz- 
kij—F. Formell Cortina (1974), A. G. Csernya- 
hovszkij— L. Penalver (1974), V. I. Finko et al.
(1973) , E. Guerasimov et al. (1974), E. Guerasi- 
mov et al. (1976), A. L. Knipper— R. Cabrera
(1974) , T. W. Donelly (1975), Nagy E. et al.
(1975) , Nagy E. et al. (1976), Nagy E. et al. 
(1983), G. Pardo (1975), A. Pszczolkovjski et al.
(1977) Dudich E. (1976, 1978), J. F. Albear et al. 
(1977), F. Formell et al. (1977, 1983), F. Formell 
et al. (1984), R. Guiterrez et al. (1977), Szabó E. 
(1977a, b), R. Garcia Sanchez (1978), Brezs- 
nyánszky K .—M. A. Iturralde Vinent (1978, 
1983), I. Kanchev et al. (1978), V. Sz. Sejn et 
al. (1978), J. J. Bugelszkij (1979), V. E. Hain 
(1979), F. Formell Cortina—J. R. Oro (1980),
N. Ponce Seoane (1980, 1982). E Belmustakov 
et al. (1981), D. P. Coutin et al. (1981a, b) G. 
L. Franco et al. (1981, 1983), K. Piotrowska et 
al. (1981), Vecsernyés Gy.—N. Ponce Seoane 
(1981), R. Cabrera— F. Formell Cortina (1983),
G. Franco (1983a, b, c), G. L. Franco et al. 
(1983), N. Ponce et al. (1983), J. L. Cobiella 
(1983), J. L. Cobiella— J. R. Perez (1984), J. L.

Cobiella et al. (1984), V. 1. Makarov (1984), A.
G. Ryabukhin et al. (1984), E. Saunders—N.
Ponce Seoane (1984).

Kontinentális egységek (~ medencék)

A  diszkordáns településű kontinentális me
dencék rétegsoraira általánosan jellemző, hogy:
—  jelenlegi és eredeti elterjedésüket tekintve 

transzgresszív módon —1 horszt, szemi- 
horszt-szemigraben és graben szerkezeteket 
alkotva —f települnek valamennyi idősebb 
szerkezeti faciális egységbe tartozó formáción

—  alsó és felső határfelületük regionális érté
kű szerkezeti diszkordancia és ahhoz kap
csolódó hiátus

— rendkívül változatos litológiai összetételű 
formációk (terrigén, terrigén-karbonátos, 
karbonátos, terrigén-karbonátos-evaparitos) 
építik fel. A  rétegsorok mélyebb (felső eo- 
cén-oligocén) részén uralkodó szerepűek a 
terrigén és terrigén-karbonátos formációk, 
mig a szelvények magasabb (miocén) szaka
szában elsősorban a karbonátos, karboná- 
tos-terrigén formációk dominálnak

-— teljes egészében hiányoznak a formációkkal 
szinkron effuzív vulkanizmus nyomai

—  uralkodnak az epikontinentális jellegű, nagy 
faciális diverzitású formációk, s a koráb
biakhoz képest jelentősebb az átmeneti, il
letve kontinentális formációk szerepe

—  a sziget egész területén először válnak ál
talánossá a különböző anyakőzetek (ofioli- 
tos asszociáció, idősebb vulkáni ívek és int- 
ruzív komplexumaik, metamorfitok) felszí
nén kialakult in situ laterites mállási kér
gek. Ezek egy része szinkron áthalmozási 
termékeként értelmezzük a felső eocén 
(Encanto, Jabaco, Damuji, Saladito, Jicotea, 
Las Cuevas), az oligocén (Chambas, Tingua- 
ro, Maqyey. Camazan, Cilindro, Bitiri) és a 
miocén (Husillo, Güines, Cangrejeras, Jaru- 
co, Colon, Loma Triana, Manga Larga, Jia, 
Magantilla, Arroyo Palmas, Vazquez, Yayal, 
Yateras, Jagüeyes, Jucaro, Cabo Cruz) kar
bonátos, karbonátos-terrigén formációkban 
vagy azok felszínén előforduló paleotalajó
kat, vörös agyagokat, bauxitos agyagokat 
és bauxitokat. A  kelet-kubai ofiolitikon ki
alakult latrites mállási kérgek ősmaradvá
nyokkal jelenleg datált „legidősebb” kora 
alsó miocén

— a szerves anyag viszonylagos feldúsulása 
tapasztalható egyes felső eocén korú formá
ciókban (Nuevitas Saramaguacan, Capiro, 
Sagua), míg a foszfordúsulások elsősorban a 
miocén (Güines, Arabos, Cangrejeras, Jaru- 
co, Jucaro, Jagüeyes), másodsorban a felső 
eocén (Las Cuevas) korú formációkból is
mertek

—. evaporitjelenségek mutatkoznak néhány fel
ső eocén (Nuevitas), oligocén (Tinguaro, Ca
mazan, Maquey, Bitiri, Cilindro) és miocén 
(Colon, Arroyo Palmas, Magantilla, Ja
güeyes, Yayal, Vazquez, Manzanillo) for
mációk esetében
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—j a fejlődésükben —  a korábban jelzett bioló
giai trendnek megfelelően —> két jelentő
sebb trangresszív-regresszív ciklus (felső 
eocén— felső? oligocén és felső? oligocén 
—if első miocén) jelölhető ki. Ezt a két cik
lust a sziget egész területén korrelativ ér
tékű diszkordanciafelület választja el egy
mástól. A  ciklusokon belül —  régióktól füg
gően —I helyi értékű diszkordancia-felüle- 
tek is kimutathatók

— a felső eocén—»oligocén óceáni formációk
hoz vezető faciális átmenetek tisztázatlanok, 
s valószínűleg az idősebb ciklus terrigén, 
terrigén-karbonátos formációi között kere
sendők

—  összvastagságuk nehezen becsülhető. Elfo
gadva az A. Pszczolkowski et al. (1975), 
Nagy E. et al. (1976), Nagy E. et al. (1983),
J. F. Albear et al. (1977). I. Kanchev et al.
(1978), E. Belmustakov et al. (1981) és K. 
Piotrowska et al. (1981), által megállapított 
adatokat peremi kifejlődések esetében ma
ximum 200 m-es, medencekifejlődések ese
tében pedig 800— 2500 m közötti vastagság
értékeket tartunk valószínűnek.

Óceáni egységek medencék)

A  diszkordáns településű óceáni medencék 
rétegsorainak legfontosabb közös bélyegei a kö
vetkezők :
—• az idesorolt formációk —  Kelet-Kuba ki

vételével —> eddig csak korlátozott elterje
désben, szórványosan ismertek, s az előfor
dulások zöme az ofiolit övtől délre található 

— az alsó és felső határfelületük regionális 
szerkezeti diszkordancia és ahhoz kapcsoló
dó hiátus

— szinte kizárólagosan transzgresszív telepü
lésű terrigén formációkból (Guanajay, Con- 
dado, Rancho Bravo, Farallon Grande, San 
Ignacio, Boqueron, Camarones, San Luis) 
állnak, s gyakoriak a lejtő (flis) üledékekre 
jellemző szedimentológiai jelenségek

—. a formációk bázisán rendszeresek a java
részt helyi törmelékanyagból álló konglo- 
merátumok-breccsák (~vadflis), illetve a 
formációkkal közel egyidős vagy idősebb 
kőzetekből származó oliszíosztrómák 

—< jellemző a szinkron effuzív vulkanizmus tel
jes hiánya. A  kelet-kubai előfordulásokban 
(San Luis formáció) szórványosan szubvul
káni fáciesű bazalttestek találhatók

—  a korábban tárgyalt kontinentális medencék 
üledékeihez vezető faciális átmenetek isme
retlenek, azokkal korrelativ belső határfelü
letek jelenleg nem jelölhetők ki

—- a formációk ősmaradványokkal datált kora 
felső eocén— alsó—középső(?) oligocén és 
becsült együttes vastagsága Nagy E. et al. 
1976), Nagy E. et al. (1983), J. F. Albear et 
al. (1977), I. Kanchev et al. (1978) adatai 
alapján hozzávetőlegesen 500— 2000 m kö
zötti

—  a faciális helyzet a kelet-kubai kifejlődések 
révén ítélhető meg, a Brezsnyánszky K.—
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M. A. Iturralde Vinent (1978, 1983) értelme
zését elfogadva a felső kréta—középső eo
cén vulkáni ív északi előterében elhelyez
kedő keskeny óceáni flismedencének minő
sítjük.

1.5.2 Második álszakasz (N 2— Q)
Kontinentális egységek (^medencék)

Az idesorolt formációk összefoglaló jellemzé
sét a következő munkák alapján adjuk: A. F. 
Adamovich— V. D. Chejovich (1964, 1965), A.
F. Adamovics—V. D. Csehovics (1964), G. Fur-
razola Bermudez et al. (1964), G. Furrazola 
Bermudez et al. (1978), A De La Torre (1966, 
1968, 1972, 1984), Y. Y. Buguelskiy—F . Formell 
Cortina (1967), К. M. Khudoley (1967а), V. I. 
Pokrishkin (1967), M. A. Iturralde Vinent (1969, 
1971, 1975, 1977a, b, 1979, 1981, 1982), M.
Acevedo Gonzalez (1970, 1971, 1977, 1983,
1984a, b), N. Mayo (1970), С. M. Judoley— G. 
Furrazola Bermudez (1971), С. M. Judoley— A. 
A. Meyerhoff (1971), Y. Y. Buguelskiy— F. For
mell (Í972a, b, 1973a, b, 1974), J. J. Bugelszkij 
— F. Formell Cortina (1974), F. Formell (1972, 
1976, 1979), F. Formell—Y. Y. Buguelskiy
(1972, 1974), I. P. Kartashov—N. A. Mayo 
(1972a. b, c, d. 1974, 1975), N. A. Mayo— L. R. 
Penalver (1973, 1976), M. Acevedo— R. Guiter- 
rez (1974), A. G. Csernyahovszkij— L. Penalver 
(1974), V. I. Finko et al. (1975), E. Guerasimov 
et al. (1974), E. Guerasimov et al. (1976), M. 
Orta—V. I. Pokrishkin (1974), L. Penalver et al. 
(1974), G. L. Franco (1975, 1980, 1981, 1983a, 
b, c. 1984a, b), A. Pszczolkowski et al. (1975), 
A. Sz. Jonyin et al. (1975, 1976, 1977), E. 
Shanzer et al. (1975, 1976), Nagy E. et al.
(1976), Nagy E. et al. (1983), Dudich E. (1976, 
1978), Г. P. Kartashov et al. (1976), Radócz Gy. 
— G. Franco (1976), J. F. Albear et al. (1977),
G. L. Franco et al. (1977, 1981, 1983), R. Gui- 
terrez et al. (1977), Szabó E. (1977a, b), R. Gar
cia Sanchez (1978), I. Kanchev et al. (1978), V. 
Sz. Sejn et al. (1978), J. J. Bugelszkij (1979), 
V. E. Hain (1979), G. L. Franco—A. De La Tor
re (1980), F. Formell Cortina— J. R. Oro (1980),
N. Ponce Seoane (1980, 1982), E. Belmustakov 
et al. (1981), I. P. Kartasov et al. (1981), K. 
Piotrowska et al. (1981), Vecsernyés Gy.— N. 
Ponce Seoane (1981), L. L. Penalver (1982, 
1984a, b), L. L. Penalver et al. (1982a, b), L. L. 
Penalver et al. (1984), Brezsnyánszky К. et al.
(1983) , R. Cabrera—F. Formell Cortina (1983), 
G. L. Franco— Radócz Gy. (1983), G. L. Franco 
et al. (1983), N. Ponce Seoane et al. (1983), J.
F. Albear et al. (1984), A. Barrientos—J. Rud- 
nicki (1984), S. Dzulynski et al. (1984), F. For
mell et al. (1984), R. Guerra et al. (1984a, b), 
R. Flartzvich— G. Garcia (1984), V. I. Makarov
(1984) , J. Perez Lazo et al. (1984), R. Rodriguez 
et al. (1984), E. Saunders—N. Ponce Seoane 
(1984), A. De La Torre et al. (1984), A. De La 
Torre— E. Perez (1984), A. Zimmermann (1984).

A  diszkordáns településű kontinentális me
dencék rétegsoraira jellemző, hogy:
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—I általános elterjedésűek a sziget egész terü
letén, illetve a hozzá tartozó archipelagi- 
kumban

—7 az pl só határfelületük regionális értékű 
diszkordancia és azzal kapcsolatos hiátus

—< litológiai és faciológiai szempontból egy
aránt rendkívül változatos formációk [terri- 
gén, terrigén-karbonátos (-evaporitos), kar
bonátos, karbonátos (-evaporitos)] építik fel. 
Ezek között uralkodó szerepűek a terrigén 
és karbonátos formációk, alárendeltebbek a 
terrigén-karbonátos formációk és szórványo
sak az evaporit betelepüléseket tartalmazó 
formációk

— az idetartozó formációk túlnyomórészt át
meneti, illetve epikontinentális fáciesűek. 
Jelentős továbbá a kontinentális üledékek 
szerepe, míg teljeséggel hiányoznak az óce
áni fáciesű formációk

— nincsenek szinkron effuzív vulkanizmusra
utaló nyomok

—‘ a sziget és a hozzátartozó archipelagikum 
területén általános elterjedésűek a különbö
ző korú és típusú anyakőzeteken kialakult 
in situ mállási kérgek. Ezek egy része szink
ron áthalmozási termékeként értelmezzük 
egyes terrigén (Guane, Guevara, Villaroja, 
Ensenada Grande), illetve karbonátos (Ve- 
dado, Morro, Casablanca, Avalo, Guanaha- 
cabibes, Punta del Este, Maya, Versalles, 
Jaimanitas, Santa Fe, Guanabo, Cocodrilos, 
Cayo Piedras, Baracoa, Camaroncito) for
mációkban, illetve azok felszínén előforduló 
paleotalajokat, vörös agyagokat, bauxitos 
agyagokat és bauxitokat

-— a szerves anyag viszonylagos feldúsulása 
tapasztalható egyes bázishelyzetű terrigén 
formációkban (El Ábra)

— az in situ és áthalmozott mállási kérgekben, 
valamint egyes karbonátos formációkban a 
foszfor relatív dúsulása figyelhető meg

—!, az idesorolt —  különböző térszíni és gene- 
tikájú planációs felszíneken elhelyezkedő —  
formációk rétegtana egyelőre még kidolgo
zatlan és tisztázatlanok a faciális átmene
tek, kapcsolatok

—\ a formációk vastagsága —  területtől és ki
fejlődéstől függően —1 rendkívül változatos. 
A  kontinentális terrigén formációk (~ in  
situ és áthalmozott mállási kérgek) esetében 
néhány m—ínéhány 10 m, az átmeneti- 
epikontinentális terrigén és terrigén-karbo
nátos formációk esetében néhány 10— 150 m, 
míg az epikontinentális karbonátos formá
ciók esetében néhány 10— 100 m közötti 
együttes vastagságértékeket valószínűsítünk

— az idetartozó formációk összességükben tisz
tán platform faciális helyzetűek.

2. Fejlődéstörténeti és szerkezeti rekonstrukció

Ebben az alfejezetben a rétegsorról korábban írot
tak értelmezésével vázoljuk a sziget fejlődéstörténeti 
és szerkezeti rekontsrukciójának modelljét.

Első részben — főleg az elmúlt 25 év vonatkozó, 
javarészt publikált irodalma alapján — röviden is

mertetjük a Kubára kidolgozott fontosabb fejlődés- 
történeti és szerkezeti modelleket, még a második 
részében kerül sor az általunk elfogadott és alkalma
zott fejlődéstörténeti szerkezeti rekonstrukció leírá
sára.

A  fejezet összeállításában az alábbi munká
kat használtuk fel: A. F. Adamovich— V . D. 
Chejovich (1964, 1965), A. F. Adamovics— V. D. 
Csehovics (1964), G. Furrazola Bermudez et al. 
(1964), T. W. Donnelly (1964, 1975), E. J. Bul
lard et al. (1965), R. Weyl (1961, 1966), V. I. 
Finko et al. (1967), V. I. Finko et al. (1967),
K. M. Khudoley (1967a, b), С. M. Judoley—G. 
Furrazola Bermudez (1967), C. W. Hatten 
(1967), M. T. Kozáry (1968), A. A. Meyerhoff— 
C. W. Hatten (19681, W. R. Bryant et al. (1969),
G. Dengo (1969), G. Dengo— O. Bohnenberger
(1969) . A. A. Meyerhoff et al. (1969), P. Molnár 
— L. R. Sykes (1969), V. Skvor (1969), R. S. 
Dietz— J. C. Holden (1970), R. S. Dietz et al.
(1970) , G. L. Freeland— R. S. Dietz (1971, 1972), 
С. M. Judoley— G. Furrazola Bermudez (1971),
C. M. Judoley—A. A. Meyerhoff (1971), Le 
Pichon X .—P. J. Fox (1971), J. Butterlin (1972, 
1974), B. Maifait—M. Dinkelmann (1972), Nagy
E. (1972), P. H. Mattson (1973, 1977), A. Toll- 
mann (1973), E. Uchupi (1973, 1975), A. L. 
Knipper— R. Cabrera (1974), V. I. Kuznetsov et 
al. (1974), A. A. Meyerhoff— C. W. Hatten 
(1974), Y. M. Puscharovskiy—J. F. Albear
(1974) , К. I. Saposnyikova (1974), D. R. Seely 
et al. (1974), V. S Shein et al. (1974), D. D. A r
den (1975), P. O. Banks (1975), J. E. Case (1975), 
P. J. Fox— В. C. Heezen (1975), V. E. Hain 
(1975a, b, 1979), M. A. Hurráidé Vinent (1975, 
1977a, b, 1981. 1983. 1984a, b), G. Pardo (1975), 
A. Pszczolkowski et al. (1975), E. L. Ramos
(1975) , Nagy E. et al. (1976), Nagy E. et al. 
(1983), G. Millan—M. L. Somin (1976, 1981), J. 
Piotrowski (1976) A. Pszczolkowski (1976, 1981), 
J. F. Albear et al. (1977), J. Aubouin et al.
(1977), J. F. Lewis (1977), M. L. Somin—G. 
Millan (1977), Brezsnyánszky К.— M. A. Hur
ráidé Vinent (1978, 1983), R. Evans (1978), I. 
Kanchev et al. (1978), A. Moszakovszkij—H. 
Albear (1978), V. Sz. Sejn et al. (1978), V. G. 
Bovenko et al. (1979, 1980), W. R. Dickinson—•
D. R. Seely (1979), V. A. Levcsenko (1979), J. 
M. Pusarovszkij (1979), A. A. Mossakovskiy— 
J. F. Albear (1979), M. L. Szomin (1979), J. E. 
Case— T. L. Holcombe (1980), E. Belmustakov 
et al. (1981), 1. P. Kartasov et al. (1981), A. A. 
Meyerhoff (1981), K. Piotrowska et al. (1981), 
R. E. Sheridan et al. (1981), A. Pszczolkowski 
— J. F. Albear (1982, 1983, 1984), R. Cabrera—
F. Formell Cortina (1983), N. Ponce et al. 
(1983), J. L. Cobiella—J. R. Perez (1984), J. L. 
Cobiella et. al. (1984), E. Fonseca (1984a, b),
E. Fonseca et al. (1984), 7. Haydoutov (1984),
I. Haydoutov et al. (1984), M. A. Hurráidé V i
nent et al. (1984), A. G. Ryabukhin et al. (1984), 
A. Pszczolkowski— R. Flores (1984), J. F. A l
bear— R. Flores (1984), M. Perez et al. (1984), 
V. I. Makarov (1984), V. S'. Shein et al. (1984,
1985).
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2.1 A Kubára vonatkozó fontosabb fejlődéstör
téneti és szerkezeti modellek

Kuba fejlődéstörténetét és szerkezetalakulását 
az áttekintett irodalom eltérő módon tárgyalja. 
Az idézett szerzők egy része a globális megkö
zelítést alkalmazva (E. J. Bullard et al. 1965, 
R. S. Dietz—J. C. Holden 1970, G. L. Freeland 
— R. S. Dietz 1971, 1972, Le Pichon X.—P. J. 
Fox 1971, R. Evans 1978, A. G. Ryabukhin et 
al. 1984) értelmezi a Karib-régió, s ezen be
lül —< természetesen meglehetősen vázlatosan 
—I Kuba fejlődéstörténetét. Jelentősebb azon 
szerzők száma, akik —j ugyan rendkívül váz
latos értelmezéssel —i regionális modellek ke
retében vizsgálják ezt a kérdést (T. W. Donnelly 
1964, 1975, R. Weyl 1961, 1966, W. R. Bryant 
et al. 1969, G. Dengo 1969, P. Molnár— L. R. 
Sykes 1969, V. Skvor 1969, fi. S. Dietz et al.
1970, С. M. Judoley—G. Furrazola Bermudez
1971, С. M. Judoley—A. A. Meyerhoff 1971,
J. Butterlin 1972, 1974, B. Maifait— M. Dinkel
mann 1972, P. H. Mattson 1973, 1977, E. Uc- 
hupi 1973, 1975, P. J. Fox—В. C. Heezen 1975,
V. E. Hain 1975a, b, 1979, M. A. Itturalde V i- 
nent 1975, J. A.ubouin et al. 1977, J. F. Lewis 
1977, V. L. Levcsenko 1979, J. M. Pusarovszkij 
1979, M. L. Szomin 1979, A. A. Meyerhoff 
1981). Végül legnagyobb ama publikációk szá
ma, amelyek kifejezetten a sziget vagy annak 
egy része fejlődéstörténetét és szerkezeti re
konstrukcióját tárgyalják (G. Furrazola Ber
mudez et al. 1964, К. M. Khudoley 1967a, b, 
С. M. Judoley— G. Furrazola Bemudez 1967, C.
W. Hatten 1967, M. T. Kozáry 1968, A. A. Me
yerhoff—C. W. Hatten 1968, 1974, A. A. Me
yerhoff et al. 1969, P. H. Mattson 1973, Nagy 
E. 1972, A. L. Knipper—R. Cabrera 1974, Y. 
M. Puscharovskiy—J. F. Albear 1974. К. I. 
Saposnyikova 1974, V. S. Shein et al. 1974,
G. Pardo 1975, A. Pszczolkowski et al. 1975, 
Nagy E. et al. 1976, Nagy E. et al. 1983, G. 
Millan—M. L. Somin 1976, 1981, A. Pszczol
kowski 1976, 1981, J. F. Albear et al. 1977, M. 
A. Hurráidé Vinent 1977a, b, 1981, 1983, 1984a, 
M. L. Somin—G. Millan 1977, Brezsnyánszky
K. — M. A. Hurráidé Vinent 1978, 1983, I. Kan- 
chev et al. 1978, A. Moszakovszidj— H. Albear 
1975, V. Sz. Sejn et al. 1978, A. A. Mossa- 
kovskiy—J. F. Albear 1979, E. Belmustakov 
et al. 1981, A. Pszczolkowski—J. F. Albear 
1982, 1983, 1984, fi, Cabrera— F. Formell Cor
tina 1983, J. L. Cobiella—J. R. Perez 1984, J.
L. Cobiella et al. 1984. E. Fonseca 1984a, b, 
E. Fonseca et al. 1984, I. Haydoutov 1984, I. 
Haydoutov et al. 1984, M. A. Hurráidé Vinent 
et al. 1984, A. Pszczolkowski— fi. Flores 1984, 
J. F. Albear— fi. Flores 1984, M. Perez et al. 
1984, V. I. Makarov 1984, V. 5. Shein et al. 
1984, 1985).

A  globális és regionális összesítő munkák 
legnagyobb problémája, hogy a „részletekkel 
nem törődve” elnagyolják a sziget fejlődéstör
ténetét, míg a kifejezetten csak az országgal 
foglalkozó publikációk gyakran figyelmen kí
vül hagyják a régióra vonatkozó általánosít
ható törvényszerűségeket.

A Kubára vonatkozó vagy azt is érintő fe j
lődéstörténeti, szerkezeti modellek ■—- némileg 
önkényes egyszerűsítéssel —  az alábbi csopor
tokba sorolhatók:
—• geoszinklinális modellek
—í a geoszinklinális és lemeztektonikai model

lek valamilyen mértékű kombinációja
—  lemeztektonikai modellek.

A geoszinklinális modell —  hagyományos ér
telmezését tekintve — legteljesebben G. Furra
zola Bermudez et al. (1964), fi. Weyl (1966), C.
M. Judoley— G. Furrazola Bermudez (1967),
К. M. Khudoley (1967a, b), A. A. Meyerhoff— 
С. V. Hatten (1968, 1974), С. M. Judoley— G. 
Furrazola Bermudez (1971), С, M. Judoley—-A. 
A. Meyerhoff (1971), A. L. Knipper—R. Cab
rera (1974), V. I. Kuznetsov et al. (1974) mun
káiban van kifejtve.

iAz általuk —  a korábbi adatok alapján —> 
részben alkalmazott, részben kidolgozott idő
beni fejlődéstörténeti szakaszok és szerkezeti 
faciális zónák kisebb-nagyobb eltérésekkel, vala
mint változó tartalommal nyomon követhetők 
vagy felismerhetők szinte valamennyi későbbi, 
Kubára vonatkozó szerkezeti összefoglalásban, 
függetlenül az alkalmazott modelltől.

E szerzők alapján Kuba fejlődéstörténetében 
az alábbi nagyobb szakaszok jelölhetők ki:
— prefelső jura(?—Ji—Ja) vagy korai geoszin

klinális, pregeoszinklinális fejlődési szakasz
—• felső jura—középső—felső eocén/orto vagy 

eugeoszinklinális fejlődési szakasz a követ
kező tagolással
—  felső jura (titon)— alsó kréta kifejlett 

geoszinklinális szakasz 
—i felső kréta (cenomán-szanton) késői 

geoszinklinális preorogén szakasz 
—I felső kréta (kampán-maastricht) —  kö

zépső—felső eocén késői geoszinklinális 
szinorogén (és posztorogén molassz) 
szakasz

A  geoszinklinális fejlődési szakaszokra kidol
gozott szerkezeti faciális zónáció legfontosabb 
egységei északról dél felé haladva az alábbiak:
—  Bahama platform (~előtér, platform fácies, 

parageoszinklinális, miogeoszinklinális)
—■ Előtér süllyedék (^miogeoszinklinális, plat

form peremi fácies)
—  Peremi kiemelkedés (~geoantiklinális, köz

bülső őv. leptogeoszinklinális)
—• Geoszinklinális zóna belső pozitív és negatív 

szerkezeti-morfológiai egységeivel ('''eugeo
szinklinális, eugeoszinklinális fácies)

—  Déli platform egységek (~metamorfitok) 
Természetesen ezeket az egységeket az idé

zett szerzők számos további alegységre tagol
ják, azonban ezek részletezésétől itt eltekin
tünk.

A geoszinklinális és lemeztektonikai model
lek elemeinek valamilyen mértékű kombináció
ját alkalmazzák a következő szerzők (G. Dengo 
1969, A. Pszczolkowski et al. 1975, G. Pardo 
1975, Nagy E. et al. 1976, Nagy E. et al. 1983, 
J. F. Albear et al. 1977, I. Kanchev et.al. 1978, 
V. Sz. Sejn et al. 1978, V. A. Levcsenko 1979. 
J. M. Pusarovszkij 1979, M. L. Szomin 1979,
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M. A. hurráidé Vinent 1981, 1983, К. Piotrows- 
ка et al. 1981, V. S. Shein et al. 1984, 1985).

A z említett szerzők munkáit általánosítható 
módon értékelni gyakorlatilag lehetetlen. Több 
munkában találhatók utalások a geoszinklinális 
fejlődési szakaszt megelőző (kontinentális) rií- 
tesedésre és idős óceáni kéreg képződésére) G. 
Dengo 1969, A. Pszczolkowski et al. 1975, G. 
Pardo 1975. J. F. Albear et al. 1977, V. A. Lev- 
csenko 1979, J. M. Pusarovszkij 1979, M. L. 
Szomin 1979, M. A. hurráidé Vinent 1981, 
1983). A  geoszinklinális fejlődési szakaszban ki
alakult. óceáni aljzatú szigetív-vulkanizmust 
tárgyalja többek között V. S. Shein et al. (1974), 
V. S. Shein et al. (1984, 1985), Nagy E. et al.
(1976) , Nagy E. et al. (1983), J. F. Albear et al.
(1977) , V. Sz. Sejn et al. (1978), M. A. Itturralde 
Vinent (1981). A  szigetív-vulkanizmus zárósza
kaszában lezajló kollizióra vonatkozó közvetett 
és közvetlen utalásokat tartalmaznak, J. F. A l
bear et al. (1977), V. Sz. Sejn et al. (1978), 
Nagy E. et al. (1983) munkái. Végül kvázi- 
platform, illetve modern (fiatal) platform fej
lődési szakaszként értelmezi V. S. Shein et al. 
(1974), V. S. Shein et al. (1984, 1985), Nagy E. 
et al. (1976), Nagy E. et al. (1983), M. A. h ur
ráidé Vinent (1977a, b, 1981, 1983), J. E. A l
bear et al. (1977), V. Sz. Sejn et al. (1978) 
a késői geoszinklinális szakasz részben szino- 
rog'én részben posztorogén fázisát, illetve a 
posztgeoszinklinális fejlődési szakaszt.

A lemeztektonikai modellt az említett szer
zők részben globális (E. J. Bullard et al. 1965, 
R. S. Dietz—J. C. Holden 1970, G. L. Freeland 
— R. S. Dietz 1971, 1972, Le Pichon X.— P. J. 
Fox 1971, R. Evans 1978, A. G. Ryabukhin et 
al. 1984) részben regionális (T. W. Donnelly 
1964, 1975, P. Molnár—L. R. Sykes. 1969, S. R. 
Dietz et al. 1970, B. Maifait— M. Dinkelmann 
1972, P. H. Mattson 1973, 1977, E. Uchupi 1973, 
1975, P. J Fox. В. C. Heezen 1975, V. E. Hain 
1979, M. A. hurráidé Vinent 1975) keretekben 
alkalmazták.

Viszonylag kisebb azon —< kifejezetten Ku
bával foglalkozó — munkák száma, amelyek a 
lemeztektonikai modellt a sziget egy részének 
vagy egészének fejlődéstörténeti rekontstruk- 
ciójában használták fel (Nagy E. 1972, P. H. 
Maatson 1973, M. A. hurráidé Vinent 1975, 
E. Belmustakov et al. 1981, R. Cabrera— F. For
mell Cortina 1983, E. Fonseca 1984a, b, I. 
Haydoutov 1984, I. Haydoutov et al. 1984, M. 
A. hurráidé Vinent et al. 1984).

Ezek figyelembevételével —  a korábbaikban 
írottakkal összhangban —  Kuba lemeztektoni
kai értelmezésű fejlődéstörténetében az alábbi 
szakaszok jelölhetők ki:
—  triász?— felső jura kontinentális riftesedési 

fejlődési szakasz és óceáni kéreg képződése 
—1 felső jura (titon)—felső kréta (kampán) vul

káni szigetív fejlődési szakasz, óceáni leme
zek szubdukciójának eredményeként. A  szi
getív fejlődésében a következő alszakaszok 
mutathatók ki:
—■ felső jura— alsó kréta 
—• felső kréta (cenomán-turon)
—  felső kréta (coniac-kampán)

—I felső kréta (kampán-maastricht) —  közép
ső eocén kváziplatform fejlődési szakasz, 
melynek során egyrészt a korábbi kialudt 
vulkáni ív obdukciója az északi kontinentá
lis (Bahama) platformra, másrészt a felső 
jura—felső kréta vulkáni ívtől délre óceáni 
lemezek szubdukciója a fiatalabb vulkáni 
szigetív képződésével kísérve 

—■ felső eocén -quarter platform fejlődési sza
kasz, amelyben bekövetkezett a fiatalabb 
vulkáni ív obdukciója a korábban már akk- 
réciósan összeforrt óceáni (~idősebb vulkáni 
ív) és kontinentális (^Bahama platform) 
egységekkel.

A  felső jura —• középső eocén fejlődési sza
kaszra kidolgozott szerkezeti faciális zónáció lé
nyegesebb egységei északról dél felé haladva 
az alábbiak:
—  Bahama platform 
—• Kontinentális perem
—  Idős óceáni kéreg (~ofiolitos asszociáció)
—• Vulkáni ívek és intruzív komplexumaik

i Déli kontinentális egységek
Az ezeken belül elkülönített kisebb egysége

ket természetesen itt sem tárgyaljuk.
A  vázolt modellek alapján megállapítható, 

hogy a fejlődéstörténeti időbeni tagolást és az 
alkalmazott szerkezeti faciális zónációt tekintve 
nincsenek kardinális különbségek a geoszinkli- 
nális és a lemeztektonikai iskola képviselőinek 
véleményei között. A  legjelentősebb vélemény
különbségek egyrészt Kuba fejlődéstörténeté
nek és szerkezetalakulásának fixista, illetve 
mobilista alapon történő értelmezése, másrészt 
az azt kiváltó okok és tényezők köré összpon
tosulnak.

A  fixisták (G. Furrazola Bermudez et al. 
1964, R. Weyl 1961, 1966, К. M. Khudoley 
1967a, b. С. M. Judoley— G. Furrazola Bermu
dez 1987, 1971, С. M. Judoley— A. A. Meyer- 
hoff 1971) értelmezése szerint a sziget jelenlegi 
szerkezeti faciális zónációja lényegében eredeti 
fáciesképet tükröz és ezek a viszonyok a korai 
mezozoikum óta gyakorlatilag változatlanok. 
Ezen belül egyes kutatók (G. Furrazola Bermu
dez et al. 1964, К. M. Khudoley 1967a, b, C. 
M. Judoley— G. Furrazola Bermudez 1967, 
1971) a szerkezeti mozgásoknak csupán verti
kális komponenseit vették figyelembe és teljes
séggel kizárták a horizontális elemek lehető
ségét.

A mobilisták (T. W. Donnelly 1964, 1975, M. 
T. Kozáry 1968, G. Dengo 1969, V. Skvor 1969, 
R. S. Dietz— J. C. Holden 1970, G. L. Freeland 
— R. S. Dietz 1971, 1972. Le Pichon X.— P. J. 
Fox 1971, B. Maifait— M. Dinkelmann 1972, 
Nagy E. 1972, P. H. Mattson 1973, 1977, A. L. 
Knipper— R. Cabrera 1974, К. I. Saposnyikova 
1974, V. S’. Shein et al. 1974, V. S. Shein et al. 
1984, 1985, M. A. hurráidé Vinent 1975, 1981, 
1983, 1984a, P. J. Fox—В. C. Heezen 1975, V. 
E. Hain 1975a, b, 1979, G. Pardo 1975, A. 
Pszczolkowski et al. 1975. Nagy E. et al. 1976, 
Nagy E. et al. 1983, G. Millan—M. L. Somin 
1976, 1981, J. F. Albear et al. 1977, M. L. So
min— G. Millan 1977, I. Kanchev et al. 1978, 
A. Moszakovszkij—H. Albear 1978, V. Sz. Sejn
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et al. 1978. V. A. Levcsenko 1979, J. M. Pusa- 
rovszkij 1979, A. A. Mossakovskiy—J. F. A l
bear 1979, M. L. Szomin 1979, V. G. Bovenko 
et al. 1980, E. Belmustakov et al. 1981, K. 
Piotrowska et al. 1981, A. Pszczolkowski— J. F. 
Albear 1982, 1983, 1984, R. Cabrera—F. For
mell Cortina 1983, J. L. Cobiella—J. R. Perez 
1984, J. L. Cobiella et al. 1984, E. Fonseca 1984a, 
b, 1. Haydoutov 1984, I. Haydoutov et al. 1984, 
M. A. Hurráidé Vinent et al. 1984, A. Pszczol
kowski—R. Flores 1984, J. F. Albear— R. Flo
res 1984, G. A. Ryabukhin et al. 1984) felfogá
sa szerint Kuba, illetve a Karib-régió jelenlegi 
szerkezeti faciális egységei között a földtörté
neti múltban nem volt (vagy csak részlegesen 
létezett) közvetlen faciális átmenet. Az egysé
gek jelenlegi helyzetének kialakításában —  a 
vertikális mozgások mellett —  fő szerepet a 
horizontális elemek játszottak, beleértve a 
nagyméretű takarók képződését is.

Ami a Karib-régió és ezen belül Kuba fejlő
déstörténetét és szerkezetalakulását kiváltó 
genetikai okokat illeti, azt az említett kutatók 
egy része
—  kontinentális drift (E. J. Bullard et al. 1965, 

G. Dengo 1969, R. S. Dietz— J. C. Holden 
1970, R. S. Dietz et al. 1970, G. L. Freeland 
— R. S. Dietz 1971, 1972, Le Pichon X.— P. 
J. Fox 1971, T. W. Donnelly 1975, V. E. Hain 
1979, A. G. Ryabukhin et al. 1984).

—  óceanizációs vagy bazifikációs (G. Furrazola 
Bermudez et al. 1964, К. M. Khudoley 
1967a, b, C. M. Judoley—G. Furrazola Ber
mudez 1967, 1971. V. Skvor 1969).

— kontrakciós (A. A. Meyerhoff— C. W. Hatten 
1968, M. A. Hurráidé Vinent 1975, A. A. 
Meyerhoff 1981).

—  expanziós (V. A. Levcsenko 1979, M. A. 
Iturralde Vinent 1981, 1983)

modellel magyarázza.

2.2 Kuba fejlődéstörténeti és szerkezeti rekon
strukciója

A  sziget fejlődéstörténeti és szerkezeti rekonstruk
ciójának vázolásához a lemeztektonikai modellt alkal
maztuk. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a modell 
sem válaszolja meg maradéktalanul Kuba fejlődés- 
történetének minden kérdését, mégis az a meggyőző
désünk, hogy ez az a hipotézis, amellyel a legjobban 
leírhatók a jelenlegi szerkezeti faciális tagolódást elő
idéző folyamatok.

A  fejlődéstörténeti és szerkezeti rekonstrukció ki
dolgozásához a fejezet első részében felsorolt munká
kat használtuk fel. Ezek figyelembevételével a sziget 
fejlődéstörténetében és szerkezetalakulásában az aláb
bi szakaszokat jelöltük ki:
— idős preplatform fejlődési szakasz (proterozoikum- 

paleozoikum)
— idős platform és riftesedési fejlődési szakasz

(?  —  J 3titon)
— első vulkáni ív fejlődési szakasz

(J.jtiton —  C r 2kampán)

— kváziplatform és második vulkáni ív fejlődési 
szakasz (C r 2k a m pán—Pg|)

о
— fiatal platform fejlődési szakasz (Pg2 —Q)

— első alszakasz (Pg2—N.)
— második alszakasz (N2—Q)

Ezeket a fejlődési szakaszokat az 1. számú melléklet 
rétegoszlopával, valamint 4. számú ábra ideális fejlő

déstörténeti szelvényeivel illusztráljuk. Végül J. E. Ca- 
se-t. L. Holcombe (1980) Karib-régióra vonatkozó 
szerkezeti morfológiai vázlata segítségével (5. számú 
ábra) mutatjuk be Kuba jelenlegi helyzetét.

Az idős preplatform fejlődési szakasz (pro- 
terozoikum-paleozoikum) rekontsrukciój ához 
hiányoznak az adatok. így  csupán annak a 
megállapítására szorítkozunk, hogy az alsó me
zozoikum (triász) idejére olyan, bonyolult fel
építésű metamorfitokból, intruzívumokból és 
vulkánitokból álló kristályos aljzat alakult ki, 
amely konszolidálódott szialikus kontinentális 
platformként szerepelt az azt követő fiatalabb 
fejlődéstörténeti szakaszokban.

Az idős platform és riftesedési fejlődési 
szakasz (?— J::titon) két— véleményünk szerint 
legjellemzőbb —  momentumát a 4. számú ábra
I. és II. számú ideális szelvényével szemléltet
jük.

Ennek alapján ?— 160Mé (triász?— felső jura 
oxford) időintervallumban kontinentális rifte- 
sedés következtében megkezdődött a korábbi 
egységes szialikus kéreg feldarabolása és ennek 
eredményeképpen intrakontinentális (bel)tenger 
alakult ki. Ennek a (bel)tengernek déli pere
mén (déli kontinentális egységek) átmeneti- 
epikontinentális terrigén üledékfelhalmozódás 
ment végbe, míg északi szegélyén (északi kon
tinentális egységek ~  Bahama platform) a ha
sonló fáciesű terrigén szedimentációt fokozato
san evaporitos üledékképződés váltotta fel. A  
kontinentális riftesedést szinkron tholeites ba- 
zaltvulkanizmus kísérte.

A  kb. 160—-140Mé (felső jura oxford-titon) 
időszakban a kiteljesedett riftesedés ered
ményeképpen a korábbi intrakontinentális 
(bel)tenger területén óceáni kérgű medence 
(szegélytenger-interkontinentális tenger) ala
kult ki, centrumában óceánközepi hátsággal 
(riftövvel), északi és déli szegélyén pedig pasz- 
szív kontinentális peremmel. Az északi kontinen
tális egységek (Bahama platform) zárt medencéi
ben továbbra is evaporit szedimentáció, míg 
nyílttengeri kapcsolatú epikontinentális meden
céi terrigén-karbonátos, kontinetális lejtői és 
előterei pedig (terrigén)-karbonátos-kovás üle
dékfelhalmozódás színterei voltak. A  déli kon
tinentális egységek területén és kontinentális 
lejtőinek előterében a terrigén üledékképző
dést előbb terrigén-karbonátos, majd (terrigén)- 
karbonátos-kovás szedimentáció követte. Az 
óceáni kérgű medence abisszális síkságai terü
letén pelágikus karbonátos-kovás (-terrigén) 
üledékek halmozódtak fel, míg az óceánközepi 
hátság területére és környezetére a négyes ta
golódású ofiolitos asszociáció ideális szelvényét 
tekintjük jellemzőnek.

Az ezen fejlődési szakaszba tartozó intruzív 
komplexum szerkezeti faciális helyzetére és 
genetikájára nem tudunk magyarázatot adni.

Az első vulkáni ív fejlődési szakasz (J.<ititon— 
Cr2kampán) két karakterisztikus momentumát a 
4. számú ábra III. és IV. számú ideális szelvé
nyén mutatjuk be.

Ezeknek megfelelően a kb. 140— 90Mé (felső 
jura titon— felső kréta coniac) időszakban az 
óceáni kérgű Karib medence és az Atlantikum
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lemezeinek ütközése, valamint az atlanti lemez 
szubdukciója következtében kialakult és óceáni 
aljzaton épült fel az első vulkáni ív. Deli hát
térmedencéiben nagy vastagságú részben lej fő
részben abisszikus síkság fáciesű vulkanogén 
és vulkanogén-üledékes rétegsor halmozódott 
fel. Északi előtérmedencéit a szubdukált ofioli- 
tos összlet (~  akkréciós prizma) valószínűleg két 
részre tagolta. Az előtér belső medencéjére a 
javarészt lejtőíáciesű vulkanogén és vulkano
gén-üledékes formációk dominanciája jellemző, 
míg külső medencéje terrigén-karbonátos, kar- 
bonátos-kovás-terrigén, zömmel abisszikus sík
ság fáciesű szedimentáció színtere lehetett. Az 
akkréciós prizma területén megkezdődött az 
ofiolitos takarók képződése. Az Atlantikum 
óceáni és kontinentális lemezének határát vál
tozatlanul passzív peremnek tekintjük. Az 
északi kontinentális egység (Bahama platform) 
területén ebben az időszakban nagyvastagságú 
epikontinentális, karbonátos üledéktakaró hal
mozódott fel. A  platform déli peremén és lej
tőjén karbonátos-kovás-terrigén szedimentáció 
ment végbe, távoli centrumokból (vulkáni ív?) 
származó szinkron vulkanizmus szórványos nyo
maival.

A  kb. 90—175 Mé (felső kréta coniac-kampán) 
időszakban a szubdukció kiteljesedése ered
ményeként a vulkáni ív tengelyében bekövet
kezett az intruzív komplexum benyomulása. A 
vulkáni ív jelentős része hatalmas antiklinális 
szerkezetet formálva szubaerikussá vált. Déli 
háttérmedencéiben vulkanomikt-terrigén sze
dimentáció ment végbe. Az északi előtérmeden
cék —j részben az ofiolitos összlet (~  akkréciós 
prizma) felszínrekerülése, részben az északi 
kontinentális egység (Bahama platform) köze
ledése következtében jelentős mértékben szű
kültek. A  belső előtérmedencében zömmel vul
kanomikt-terrigén lejtőüledékek, míg a külső 
előtérmedence akkréciós prizma felőli oldalán 
terrigén lej tő üledékek, a platform felőli oldalán 
pedig karbonátos lejtőüledékek halmozódtak 
fel. A  két lejtő közötti abisszikus síkságon pe- 
lágikus üledékképződést feltételezünk. Az akk
réciós prizma területén tovább folytatódott az 
ofiolitos takarók képződése. Ettől az időszaktól 
kezdve tekintjük egyértelműen bizonyítottnak 
az ofiolitos összlet felszínre kerülését.

Az Atlanti lemez óceáni és kontinentális ré
szének határát továbbra is passzív peremnek 
minősítjük. Az északi kontinentális egység (Ba
hama platform) területe változatlan epikonti
nentális karbonátos szedimentáció színtere. Dé
li előterében terrigén-kabonátos, karbonátos 
üledékképződést tartunk valószínűnek.

Az itt kifejtett értelmezéssel a vulkáni ív fejlődési 
szakasz rekonstrukcióját, a lehető legyegyszerűbb mo
dellel vázoltuk. Ebben az értelmezésben nem vettük 
figyelembe a vulkáni ívtől jelenleg délre elhelyezke
dő — véleményünk szerint teljes egészében allochton 
— déli kontinentális egységeket. Adatok hiányában 
nem részleteztük és elemeztük a vulkáni ív fejlődésé
ben kijelölhető három szakaszt. Ez a három szakasz 
vagy ugyanazon vulkáni ív korai-, kifejlett- és érett 
fejlődési stádiumának felel meg vagy pedig három, 
önálló, időben és térben elkülönülő szubdukciós— 
kolliziós folyamat eredményének tekinthető. Magunk 
részéről az utóbbi értelmezési lehetőséget tartjuk való-

színűek, ehhez azonban a jura-neokom-(apti?) és 
az albai-cenomán-turon(?) vulkáni íveket északi dő
lésű Benloff öv mentén lezajlott szubdukcióval kell 
kapcsolatba hoznunk. Ez értelemszerűen a déli kon
tinentális perem elé irányuló preconiaci óceáni lemez
mozgást kell jelentsen, s ez szolgálhat magyarázatul a 
déli kontinentális egységek vulkáni ív mögötti jelen
legi helyzetéhez. Eme kifejezetten spekulatív magya
rázat igazolásához hiányoznak az adatok.

A kváziplatform és második vulkáni ív fej 
lődési szakasz (Cr2kampán— P gf ) szemléltetésé
hez a 4. számú ábra V., VI. számú ideális szel
vényét használjuk fel.

Ezek alapján a kb. 75—>45Mé (felső kréta 
kampán—középső eocén) időszakra kettős ten
dencia jellemző. Egyrészt megkezdődik a ko
rábbi óceáni egységek (ofiolitos összlet, felső 
jura—felső kréta kialudt vulkáni ív) és az 
északi kontinentális egységek (Bahama platform) 
ütközése és az óceáni egységek obdukciója. 
Másrészt a korábbi vulkáni ívtől délre — óce
áni aljzaton —  déli dőlésű Benioff őv mentén 
kialakult a második vulkáni ív. Az előbbit akk
réciós jellegű kontinentalizációs, az utóbbit 
óceáni folyamatnak tekintjük, s ezt fejezi ki a 
fejlődési szakaszra alkalmazott megnevezés is.

Az említett intervallumon belül, kb. 75—- 
55|Mé (felső kréta kampán— alsó eocén) között 
megkezdődött a felső jura—felső kréta kialudt 
vulkáni ív, az ofiolitos összlet (~  akkréciós priz
ma) és az északi kontinentális egységek (Ba
hama platform) összeforrása, azaz ezekből az 
akkréciós északi neoplatform (I) képződése. A 
kialudt vulkáni ív és az ofiolitos összlet nagy 
része felszínre került és megindult ezek mély
reható eróziója. A  lepusztulásból keletkező üle
dékek kisebb részben lokális kiterjedésű, kis
méretű kontinentális-epikontinentális fáciesű 
medencékben, nagyobb részben a vulkáni ív fo
kozatosan bezáródó előtérmedencéiben (~rezi- 
duális medencék) zömmel terrigén, illetve ter
rigén-karbonátos flis formájában halmozódtak 
fel. A z említett medencék rétegsoraira jellem
zőek a távoli centrumokból származó szinkron 
vulkanizmus (vulkáni ív) nyomai. A  lejtőüle
dékek anyaga egyrészt a kialakult vulkáni ív
ből, másrészt az ofiolitos összletből harmad
részt az északi kontinentális (Bahama) plat
formról származtatható.

Az akkréciós északi neoplatformtól (I) délre 
—• véleményünk szerint óceáni kérgen, déli dő
lésű Benioff öv mentén lezajló —  szubdukció 
eredményeként létrejött az újabb, fiatalabb 
(felső kréta kampán—Középső eocén) vulkáni 
ív. Ennek északi, az ofiolitos összlet (~  akkré
ciós prizma) által tagolt előtérmedecéiben nagy 
vastagságú, zöhimel lejtő fáciesű vulkanogén és 
vulkanogén-terrigén üledékek halmozódtak fel. 
A  vulkáni ív déli háttérmedencéjében lejtő és 
abiszikus síkság fáciesű vulkanogén, vulkano
gén-üledékes rétegsor képződött.

A  kb. 55— 45Mé időszakban (alsó— középső 
eocén) a korábbi óceáni egységeknek a Bahama 
platformra történő obdukciója következtében 
lényegében befejeződött az akkréciós északi 
neoplatform (I) kialakulása. A  reziduális me
dencék területe a fokozatos bezáródás követ

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X X I. évfo lyam  (19S8. év ), 3—4. szám 31



keztében tovább csökkent és ezek részben epi- 
kontinentális terrigén (-karbonátos), részben 
lejtőfáciesű terrigén üledékfelhalmozódás szín
terei. Az üledékképződéssel szinkron vulkaniz- 
mus szórványos nyomai távoli centrumokból 
(~vulkáni ív) származtathatók.

Az akkréciós északi neoplatform (I) déli elő
terében kiteljesedett szubdukció eredményének 
tekintjük a vulkáni ív tengelyébe nyomult int- 
ruzív összletet. Az előzőhez képest diszkordáns 
szerkezeti csapású vulkáni ív Kelet-Kubában 
nagymértékű antiklinális szerkezetet formálva 
jelentős részében szubaerikus környezetbe ke
rült. Déli és északi előtérmedencéiben nagy 
vastagságú vulkanomikt-üledékes, javarészt 
lejtőfáciesű formációk rakódtak le. A  vulkáni 
ívhez tartozó akkréciós prizma felszínközeli 
helyzetbe, esetleg felszínre kerülhetett. A  priz
mának az északi neoplatform (I) felőli oldalán 
levő medencében zömmel lejtőfáciesű terrigén 
üledékfelhalmozódást feltételezünk, a vulkáni 
ív területéről származó szinkron vulkanizmus 
nyomaival.

A fiatal platform fejlődési szakaszra 
(PgJ— Q) a fokozatos és teljes mértékű konti- 
nentalizáció jellemző. Ennek a folyamatnak két 
fázisát a 4. száma ábra VI. és VIII. számú ide
ális szelvényével mutatjuk be.

Az előző alszakasz (Pg| — Ni) jellemző mo
mentumát a VII. számú szelvény szemlélteti. 
Ennek alapján a kb. 45— 30Mé időszakban be
következett az akkréciós északi neoplatformtól 
(I) délre elhelyezkedő óceáni egységek (felső 
kréta kampán— középső eocén kialudt vulkáni 
ív és az akkréciós prizma) összeforrása, a fia
talabb akkréciós típusú neoplatformot (II) 
eredményezve. Feltételezve eme fiatalabb akk
réciós neoplatform (II) obdukcióját a már ko
rábban kontinentalizálódott egységekre (— akk
réciós északi neoplatform (I) megkezdődött a 
jelenlegi fiatal platform (—akkréciós északi 
neoplatform I—f-II) kialakulása. Ebben az idő
szakban az akkréciós északi neoplatform (I) te
rületének jelentős részét lepusztulási térszín
nek tekintjük, míg reziduláis, csaknem telje
sen bezáródott medencéiben zömmel kontinen- 
tális-epikontinentális terrigén-karbonátos, alá
rendeltebben terrigén lejtőüledékek halmozód
tak fel. Ezt a neoplatformot (I) még viszonylag 
nagyobb kiterjedésű, keskeny reziduális flis- 
mediencék választják el a délebbi helyzetű fia
talabb neoplatformtól (II). Ezeknek a reziduális 
medencéknek a peremén kontinentális-epikon- 
tinentális terrigén-kabonátos üledékek, tenge
lyében pedig terrigén lejtőüledékek rakódtak 
le. A  fiatalabb neoplatformtól (II) délre levő 
óceáni medencében terrigén, terrigén-kabonátos 
lejtő és abísszikus síkság fáciesű szedimentációt 
valószínűsítünk. A  Kelet-Kubából ismert zöm
mel szubvulkáni fáciesű szórványos bazaltok

képződését erre az időszakra tesszük és a fia
talabb neoplatformtól (II) délre meginduló 
újabb, óceáni riftesedésű folyamat jeleiként 
értelmezzük.

A második alszakasz (N2— Q) idejére, azaz a 
kb. 5Mé-jelen időszakra kialakultak és lényegé
ben változatlanok a mai platformra jellemző 
viszonyok (VIII. számú szelvény). Az idősebb 
(I) és a fiatalabb (II) neoplatform összeforrása 
befejeződött és ennek eredményeként létrejött 
az egységes akkréciós neoplatform (I—j—II). Tel
jes egészében bezáródtak a korábbi reziduális 
medencék és a sziget területének legnagyobb 
része lepusztulás térszíne. Alárendelt a konti
nentális és átmeneti fáciesű üledékképződés 
szerepe, míg az epikontinentális üledékfelhal
mozódás a sziget peremére, illetve archipelági- 
kus részére korlátozódik. Lejtő és abisszális fá
ciesű szedimentáció folyik a platformot észak
ról és délről lehatároló óceáni medencékben.

A vázolt fejlődéstörténeti és szerkezeti re
konstrukciós modell legfontosabb momentumai 
összefoglaló módon a következők:
—  kontinentális riftesedés eredményeképpen 

előbb intrakontinentális (beltenger, majd 
óceáni kérgű medence képződése, tengelyé
ben középóceáni hátsággal, északi és déli 
szegélyén passzív kcntinetális peremmel a 
?— 140Mé (?— felső jura titon) időszakban

—  óceáni lemezek ütközése és szubdukció ja, 
mgjd ennek eredményeként korai vulkáni 
ív(ek) kialakulása a kb. 140— 75Mé (felső 
jura titon—felső kréta kampán) interval
lumban

— a korai vulkáni ív(ek) és óceáni aljzatuk 
kontinentalizációja, majd fokozatos obduk- 
ciója (—kváziplatform) a Bahama platformra 
a kb. 75— 45Mé (felső kréta kampán— kö
zépső eocén) időintervallumban. Ezzel pár
huzamosan óceáni lemezek ütközése és 
szubdukciója révén fiatalabb vulkáni ív 
képződése az akkréciós északi neoplatform 
(I) déli előterében

—• a fiatalabb vulkáni ív és óceáni aljzatának 
kontinentalizációja (—akkréciós északi neo
platform II), illetve fokozatos obdukciója a 
korábban kontinentalizálódott egységekre 
(—akkréciós északi neoplatform I) a kb. 
45Mé-jelen időszakban. Ennek eredménye
képpen a fiatal neoplatform (—akkréciós 
északi neoplatform I+ I I )  kialakulása.

Ezen többszakaszos, összességében és részle
teiéiben egyaránt igen bonyolult fejlődéstörté
net és szerkezetalakulás eredménye Kuba je
lenlegi helyzete a Karib-régióban, amelyet -— 
részletesebb magyarázat nélkül —  J. E. Case— 
T. L. Holcombe (1980) szerkezeti morfológiai 
vázlata (5. számú ábra) segítségével mutatunk 
be.
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Bauxitprognózis

Ebben a fejezetben Kuba bauxitföldtani viszonyai
nak összefoglaló ismertetésére kerül sor. Első, Mód
szertani alapok című alfejezetében röviden vázoljuk a 
prognózis készítésében általunk alkalmazott módsze
reket, illetve módszeregyütteseket és azok legfonto
sabb eredményeit.

Második, Potenciális bauxitszintek című részében 
fejlődési szakaszonként és ezeken belül szerkezeti fa- 
ciális egységenként tárgyaljuk az ország ismert és 
várható bauxitszintjeit, illetve bauxitterületeit.

1. Módszertani alapok

Kuba bauxitprognózisának elkészítésekor az alábbi 
módszereket, illetve módszeregyütteseket alkalmaztuk:
1.1 Földtani formációs elemzés
1.2 Közvetlen és közvetett indikációs elemzés
1.3 Geomorfológiai elemzés
1.4 Talajtani elemzés
1.5 Klimatikus elemzés
1.6 Komplex prognosztikus elemzés

A földtani formációs elemzés során a rendel
kezésre álló irodalmi anyagok alapján értékel
tük és minősítettük Kuba valamennyi formá
cióját, természetesen bauxitföldtani szempont
ból. Elvégeztük azok rendszeres litológiai és 
faciológiai értékelését. Előre meghatározott 
közvetlen és közvetett prognosztikus kritériu
mok alapján kijelöltük a potenciális bauxitszin- 
teket, a bauxit képződésére és felhalmozódásra 
kedvező formációkat, valamint a számbavehe- 
tő anyakőzeteket. Ennek alapján először össze
állítottuk „Kuba bauxitprognózis táblázatát” (1. 
számú melléklet) amelyben fejlődéstörténeti 
szakaszonként, ezeken belül pedig nagy szer
kezeti faciális egységenként, vertikális eloszlás
ban határoztuk meg a potenciális bauxitszinte- 
ket„ a bauxit képződésére és felhalmozódására 
kedvező formációkat, anyakőzeteiket. Ebből a 
táblázatból kiindulva 1:250 000 méretarányú 
munkatérképen szerkesztettük meg „Kuba 
bauxitföldtani formációs térképét” , amely a 
megadott prognosztikus kritériumok alapján 
ábrázolja a bauxitperspektivikus formációk és 
valószínű anyakőzeteik jelenlegi felszíni, fel
színközeli elterjedését. Az előbb említett anya
gokra alapozva összeállíottuk „Kuba bauxit
perspektivikus formációinak összefoglaló táblá
zatát” . (1. sz. táblázat). Végül valamennyi fent 
említett módszert és anyagot komplex módon 
alkalmaztuk és felhasználtuk „Kuba bauxit
prognózis térképének” (M =  1:1 000 000 2., 3. sz. 
melléklet) megszerkesztésében.

1.2 Közvetlen és közvetett indikációs elemzés

A  közvetlen és közvetett indikációs elemzés 
folyamán számbavettük, s rendszereztük az or
szág területén eddig megismert valamennyi 
bauxitindikációt, illetve légigeofizikai U— Th 
anomáliát. Ezeket az adatokat 1:500 000 méret
arányú munkatérképeken foglaltuk össze, majd 
beépítettük „Kuba bauxitprognózis térképébe” 
(M =  1:1 000 000), 2., 3. számú melléklet).

1.3 Geomorfológiai elemzés

A geomorfológiai elemzést részben az or
szágról vagy egyes részeiről korábban szerkesz
tett geomorfológiai térképek adatainak felhasz
nálásával, részben a bauxitképződés és -felhal
mozódás szempontjából kedvezőnek ítélt fel
színtípusok és karsztobjektumok önálló értéke
lésével végeztük el. Ennek alapján szerkesztet
tük meg „Kuba vázlatos geomorfológiai tér
képét’”  (M =  1:500 000)*. A  geomorfológiai tér
kép bauxitképződés és -felhalmozódás szem
pontjából kedvező akkumulációs, illetve planá- 
ciós felszíntípusait vettük elsősorban figyelem
be „Kuba bauxitprognózis térképe” (M =  
1:1 000 000 2., 3. számú melléklet) összeállítása
kor.

1.4 Talajtani elemzés

A talajtani elemzéshez Kuba 1:250 000 méret
arányú, talajtani térképsorozatát használtuk 
fel. Ennek alapján szerkesztettük meg „A  ma
gas alumínium tartalmú talajok térképét” 
(M =  1:500 000)*, különösen nagy fontosságot 
tulajdonítva a mállási kérgekkel genetikai kap
csolatban álló talajtípusoknak, másrészt pedig 
a viszonylag magas alumínium tartalmú tala
joknak. Ezt a módszert is komplex módon al
kalmazva használtuk fel a relatíve magas alu
mínium tartalmú (^20%) és modulusú (=1,0) 
talajoknak „Kuba bauxitprognózis térképén” 
(M =  1:1 000 000, 2., 3. számú melléklet) történő 
ábrázolásával.

1.5 Klimatikus elemzés

A klimatikus elemzés során a rendelkezé
sünkre álló alapanyagokból Kuba jelenlegi át
lagos hőmérséklet-, csapadék- és evaporációs 
viszonyait vettük figyelembe. Az ezekből szer
kesztett „Klimatikus tényezők térképének” 
(M =  1:500 000)* adatait prognózistérképün
kön (2,. 3. számú melléklet) nem tüntettük fel. 
Itt csupán annak megállapítására szorítkozunk, 
hogy Kuba jelenlegi klimatikus viszonyait 
bauxitképződés- és -felhalmozódás szempont
jából összességében kedvezőnek minősítjük.

1.6 Komplex prognosztikus elemzés

A  komplex prognosztikus elemzés valameny- 
nyi korábban említett módszer együttes alkal
mazását és eredményeinek értékelését foglalja 
magában. Ennek figyelembevételével szerkesz
tettük meg „Kuba bauxitprognózis térképét” 
(M =  1:1 000 000, 2„ 3. sz. melléklet), amelynek 
alapján szelektáltuk és rangsoroltuk a prog
nosztikus területeket. A  prognosztikus terüle

*A  je lzett térképet a dolgozathoz nem mellékeltük.
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teket laterit- és karsztbauxitok genetikai típu
sok szerint csoportosítottuk és a perspektivitási 
rangsort lényegében a felszíni vagy felszínkö
zeli (kb. 10(0 m-es relatív mélységig) dolgoztuk 
ki.

2. Potenciális bauxitszintek

Ebben az alfejezetben a rétegsorról és a földtani 
szerkezeti fejlődésről írottak felhasználásával össze
foglaló módon értékeljük Kuba bauxitperspektíváit. 
Az értékelést a kijelölt nagy fejlődési szakaszoknak, 
illetve ezeken belüli szerkezeti faciális egységek sze
rinti csoportosításban végezzük el. Ennek során tuda
tosan törekedtünk a bauxitképződés és -felhalmozódás 
szempontjából legfontosabb tényezők (rétegtani, Eto
lógiái kontroll, tényleges és potenciális anyakőzetek 
és mállási kérgek, geomorfológiai és klimatikus ténye
zők, valamint az ismert közvetlen és közvetett indi
kációk) rendszeres számbavételére. Végül minden 
egyes bauxitképződés és -felhalmazódás szempontjából 
kedvező fejlődési szakasz ismertetését annak prog
nosztikus összegzésével zárjuk.

A potenciális bauxitszinteket és területeket — a ko
rábbival azonos — alábbi vázlat szerint tárgyaljuk:
2.1 Idős preplatform szakasz
2.1.1 Premezozoós aljzat
2.2 Idős platform — riftesedési szakasz 

(?  —  J jtiton )
2.2.1 Északi kontinentális egységek

— Bahama plaform
— Kontinentális lejtő

2.2.2 Déli kontinentális egységek
2.2.3 Intruzív komplexum
2.3 Első vulkáni ív szakasz (J3titon—Cr2kampán)
2.3.1 Északi kontinentális egységek

— Bahama platform
— Kontinentális lejtő

2.3.2 Óceáni egységek
— Ofiolitos összlet
— Vulkáni ív — Zaza öv

— Intruzív komplexum
2.4 Kváziplatform és második vulkáni ív szakasz 

(Cr2kamPán •— Pg f)
2.4.1 Kontinentális egységek (~  medencék)
2.4.2 Óceáni egységek

— Óceáni medencék
— Vulkáni ív — Cauto öv

— Intruzív komplexum
2.5 Fiatal platform szakasz (Pg|—Q)
2.5.1 Első alszakasz (Pg f—Np

— Kontinentális egységek (~  medencék)
— Óceáni egységek (~  medencék)

2.5.2 Második alszakasz (N2—Q)
— Kontinentális egységek (~  medencék) 

Szemléltetésükhöz a következő grafikus anyagokat
használtuk fe l:
— Kuba bauxitprognózis táblázata (1. számú mellék

let)
•— Kuba bauxitperspektivikus formációinak összefog

laló táblázata (1. számú táblázat)
— Kuba bauxitprognózis térképe, M =  1:1 000 000 (2., 

3. számú melléklet)
— A  Karib-régió és környezete legfontosabb bauxit- 

előfordulásai (6. sz. ábra)
— A  Karib-régió és környezete bauxitszintjeinek ösz- 

szefoglaló táblázata (7. sz. ábra)

2.1 IDŐS PREPLATFORM SZAKASZ
2.1.1 PREMEZOZOÖS ALJZAT

A premezozoós aljzat bauxitpotenciálját Ku
ba területén érdemben értékelni nem tudjuk. 
A  rendelkezésre álló adatok alapján a preme
zozoós aljzaton belüli bauxitperspektívákat ösz-

szességükben negatívnak minősítjük, s a pre
mezozoós kristályos aljzatot a továbbiakban 
csupán potenciális anyakőzetként vesszük szá
mításba.

2.2 IDŐS PLATFORM  — RIFTSEDÉS1 SZAKASZ
(  ?----J g títO n )

2.2.1 ÉSZAKI KONTINENTÁLIS EGYSÉGEK 
BAHAMA PLATFORM

A  Bahama platform  ezen fejlődési szakaszba 
tartozó evaporitos formációit bauxitképződésre 
és -felhalmozódásra eleve kedvezőtlennek mi
nősítjük. Az evaporitok alatt várható preme
zozoós aljzat kristályos kőzetei a triász?— jura 
terrigén arkózás összlet anyakőzeteként elvi
leg ugyan számításba vehetők, de ennek a po
tenciális triász?—első jura bauxitszintek a 
platform területén gyakorlati jelentősége nin
csen.

Kontinentális lejtő

A kontinentális lejtő terrigén-karbonátos és 
karbonátos-kovás formációit litológiai, illetve 
faciális szempontból bauxitképződésre és -fel- 
halmozódásra egyaránt kedvezőtlennek tekint
jük.

2.2.2 Déli kontinentális egységek

A  déli kontinentális egységek terrigén-me- 
taterrigén (San Cayetano, Arroyo Cangre, Ca
nada, Naranjo), terrigén-karbonátos, metater- 
rigén-metakarbonátos (Francisco, Artemisa, 
Agua Santa) és karbonátos, metakarbonátos 
(Jagua, Guasasa, San Juan formációcsoport, 
metamorf karbonátok, márványok, Chafarina, 
Playa Molino) bauxitperspektivikus formációi
nak vertikális eloszlását az 1. számú melléklet 
rétegoszlopa, míg horizontális elterjedését ösz- 
szevont módon a 2. sz. melléklet térképe szem
lélteti. A  formációkhoz kapcsolódó közvetlen 
és közvetett indikációkat, illetve földtani ku
tatási kritériumokat az 1. számú táblázatban 
foglaltuk össze.

A  rétegtani-litológiai tényezők oldaláról va
lamennyi formáció bauxitfelhalmozódás szem
pontjából kedvező litológiai összetételű és fá- 
ciesű (litorális-szublitorális-neritikus). Általáno
san jellemző rájuk a diszperz szerves anyag 
jelenléte, míg a formációk zömében gyakori 
jelenség a dolomitosodás. A  karbonátos és ter
rigén-karbonátos formációk további jellemző 
tulajdonsága az erőteljes karsztosodás és gya
koriak a hozzájuk fűződő paleotalajok, vörös 
agyagok. Egyes formációk esetében a foszfát
ásványok relatív feldúsulása fegyelhető meg. Az 
arkózás terrigén formációk pelites szakaszai 
kaolinitben gazdagok, míg metamorf változa
taik esetenként metamorf alumoszilikát ásvá
nyokat (Ifjúság szigete) is tartalmaznak.

A  formációk felszínén Nyugat-Kubában (Pi- 
nar del Rio), Közép-Kubában (Sierra del Es- 
cambray, Ifjúság szigete) és Kelet-Kúbában 
(Sierra del Purial, Asuncion) egyaránt néhány 
m— néhány 10 m vastagságú jellegzetes mál-
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lási kéreg alakult ki. A  részben in situ és rész
ben áthalmozott mállási kérgekre jellemző a 
magas aluminium tartalmú talajok (latoszolok, 
trópusi sárga talajok és gleyek, hegységi tala
jok). Az ezekből ismert eluviális-deluviális 
bauxitindikációk (2., 3. számú melléklet, 1. szá
mú táblázat 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 
16A számú indikációk) АЪОз tartalma 14,1—• 
55,0%, SiCh tartalma 9,9— 24,8% közötti, míg 
modulusuk pedig 1,3-418,3 között változik. 
Valószínű bauxitásványaik a szórványos anyag- 
vizsgálati adatok alapján: diaszpor, gibbsit és 
böhmit. A  tárgyalt nyugat-kubai (Pinar del 
Rio) indikációk közvetlen és távolabbi környe
zetében jellegzetes, nagy területre kiterjedő 
légi geofizikai (U—-|Th) anomáliák mutatkoz
nak (2. számú melléklet).

A  jelenlegi geomorfológiai viszonyok szem
pontjából tárgypit bauxitperspektívikus formá
ciók néhány 10—néhány 100 km2 nagyságú, 
változó magasságú planációs felszíneket, illetve 
a tengerszinthez viszonylag közeli térszíni hely
zetű akkumulációs felszíneket formálnak. A  
hegységi planációs felszínek esetében gyako
riak a néhány— 10 km2 kiterjedésű intramontán 
depressziók (2. számú melléklet).

Bauxitprognosztikai összegzés: az alkalma
zott bauxitföldtani modellek alapján egyrészt 
a formációkkal közel egyidős (színgenetikus- 
intraformacionális) másrészt azoknál fiatalabb 
(posztgenetikus-posztformacionális) bauxitkép- 
ződés és -felhalmozódás lehetőségével kell szá
molnunk.

A  színgenetikus modell esetében a poten
ciális bauxitszintek részben a terrigén-meta- 
terrigén formációk bázisán, részben pedig a 
(meta/terrigén-/meta)karbonátos, illetve (méta) 
karbonátos formációkon belül várhatók. Első 
esetben a valószínű genetikai típusuk latentes, 
míg formációs típusuk terrigén. A  második 
esetben a feltételezett genetikai és formációs 
típus egyaránt karsztos. Eredeti ásványos ösz- 
szetételük —< a bezáró kőzetek metamorfózisa 
következtében —  minden bizonnyal diaszporos. 
Potenciális anyakőzetként elsősorban a pre- 
mezozoós aljzat formációi, másodsorban ma
gukkal a formációkkal egyidős bázisos effuzí- 
vumok és savanyú intruzívumok vehetők szá
mításba.

A  posztgenetikus modellt alkalmazva a po- 
tenicális bauxitszintek a terrigén-metaterrigén, 
(meta/terrigén-/meta)karbonátos és (meta)kar- 
bonátos formációk felszínén —• fiatalabb üle
dékekkel elfedve vagy fedetlen helyzetben — 1 
fordulhatnak elő. A  terrigén-metaterrigén for
mációk felett várható genetikai típus in situ, 
laterites, míg a (meta/terrigén-/meta)karboná- 
tos, (méta) karbonátos formációk esetében pe
dig áthalmozott karsztbauxitok remélhetők. 
Mindkét típus valószínűleg gibbsites, böhmites 
összetételű. Potenciális anyakőzetként ez eset
ben maguk a (meta)terrigén és a (meta/terri- 
gén-/jmeta)karbonátos formációk, valamint az 
azoknál fiatalabb ofiolitos asszociáció, a jura—- 
felső kréta vulkáni ív és a jura, illetve a felső 
kréta intruzív koplexum kőzettípusai vehetők 
számításba. Kuba fejlődéstörténetét és szerke

zetalakulását figyelembe véve a posztgenetikus 
bauxittípus képződésére és -felhalmazódására 
alkalmas feltételek lényegében a felső krétától 
(kampáni alemelettől) kezdve álltak fenn.

2.2.3 Intruzív komplexum

Az intruzív komplexumot a bauxitképződés 
szempontjából Kuba területén csupán a poten
ciális jura bauxitszintek egyik lehetséges anya
kőzeteként vesszük számításba. Tekintettel 
rendkívül korlátozott elterjedésére ennek sem
milyen bauxitprognosztikai jelentőséget nem 
tulajdonítunk.

2.3 ELSŐ V U LK ÁN I ÍV  SZAKASZ

2.3.1 ÉSZAKI KONTINENTÁLIS EGYSÉGEK

BAHAMA PLATFORM

A Bahama platform  ezen fejlődési szakaszba 
tartozó bauxitperspektívikus formációinak 
(Guajaibon, Remedios formációcsoport és an
nak ,,C” , illetve ,,A” tagozata, Gibara és Jobal 
tagozata) függőleges szelvénybeli helyzetét az 
1. számú melléklet rétegoszlopa, míg vízszintes 
elterjedését, egyszerűsített módon a 2. számú 
melléklet térképe tünteti fel. A  formációkkal 
kapcsolatos közvetlen és közvetett bauxitindi- 
dikációkat, valamint a földtani kutatási krité
riumokat az 1. számú táblázat tartalmazza.

A  földtani kutatási kritériumok szemszögé
ből az összes említett formáció és tagozataik 
bauxitfelhalmozódásra alkalmas litológiai össze- 
tételűek és fáciesűek (zátonykörnyezeti-lagu- 
náris-árapályövi). Közös jellemző tulajdonsá
guk az erőteljes karsztosodás, a dolomitosodás, 
valamint a velük kapcsolatos paleotalajok és 
vöjrös agyagok általános elterjedése. A  Reme
dios formációcsoport és annak tagozatai, vala
mint a Giuajaibon-formáció esetén gyakoriak a 
vaskonkréciók (pizolitok), míg a Gibara-formá- 
ció egyes előfordulásaiban viszonylagos fosz- 
fátdúsulások mutatkoznak. A  tárgyalt formá
ciók felszínén és közvetlen környezetében Nyu- 
gat-Kubában (Sierra Azul, Pan de Guajaibon), 
Közép-Kubában (Remedios, Sierra de Jatiboni- 
co, Sierra de Cubitas) és Kelet-Kubában (Gi- 
barai mezeta) néhány m— 10m vastagságú jel
legzetes mállási kéreg alakult ki. Ezeket a na
gyobbrészt áthalmozott kisebb részt in situ (Pan 
de Guajaibon, Sierra de Cubitas — Vietnam 
Heroica kőfejtő) mállási kérgeket alumínium
gazdag talajok (latoszolok, vörös mészkőtalajok, 
trópusi gleyek és hegységi talajok) kísérik. Az 
innen ismert részben in situ, intaformacionális, 
részben áthalmozott eluviális-deluviális bauxit
indikációk (2., 3., számú melléklet, l.számú táblá
zat 11., 12., 22A, 25A, B, 26., 26A, 27. számú indi
kációk), 18,1— 57,8% АкОз és 1,4— 40,5% SiCh 
tartalmúak, modulusuk pedig 0,7— 37,2 közötti. 
Jellemző bauxitásványaik a nagyszámú anyag- 
vizsgálati eredmény alapján: diaszpor, bchmit, 
gibbsit. Mellettük rendszeresen található kao
linit is. A  tárgyait indikációk területén és kör
nyezetében Közép-Kubában (Remedios, Sierra 
de Cubitas) kiterjedt, Nyugat-Kubában (Pan de
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Guajaibon) szórványos légi geofizikai (U— Th) 
anomáliák észlelhetők (2. számú melléklet).

A  bauxitperspektívikus formációk jelenleg 
néhány 10—néhány 100 km2 területű, változó 
magasságú planációs felszíneket, illetve a ten
gerszinthez viszonylag közeli térszíni helyzetű 
akkumulációs felszíneket formálnak. A  „hegy- 
ségi” planációs felszínek (Sierra Azul, Pan de 
Guajaibon, Sierra de Cubitas, Gibarai mezeta) 
esetében változó méretű depresziókkal lehet 
számolni (2. számú melléklet).

A  fenti bauxitperspektívikus formációk közül 
a Guajaibon formáció az, amely eddig Kuba 
egyetlen, jelenleg is kutatás alatt álló bauxit- 
lelőhelyét foglalja magába. Eme nyugat-kubai 
(Pinar del Rio: Sierra Azul —  Pan de Guajai
bon) bauxitelőfordulás rövid ismertetését V. P. 
Teleguin (1976), V. P. Teleguin et al. (1978), 
Szabó E. (1977), V. Driga et al. (1978), Dudich 
E. (1978), N. Ponce Seoane et al. (1984, 1985) 
munkái alapján adjuk. Az intraformacionális 
bauxittelepek az alsó kréta (albai)— felső kréta 
(cenomán) korú Guajaibon-formáción belüli, 
mintegy 25-—30 m vastag terrigén rétegcso
porthoz kapcsolódnak. A  telepek maximális 
vastagsága nem haladja meg a 10 m-t. Ezen 
elsődleges bauxittelepek átlagos kémiai össze
tétele és modulusa N. Ponce Seoane et al. 
(1984. 1985) alapján a következő: АЬОз 48,57— 
54,80%, SiOü 2,19— 18,73%, FeíOa 18,56— 
30,49%, izzítási veszteség 10,5—16,3% modulus 
2,60— 22,62. Jellemző ásványaik —  ugyancsak 
az idézett szerzők adatai szerint — az alábbiak: 
diaszpor, böhmit, kaolinit, hematit, goethit, 
alárendelten illit, halloysit, kvarc, magnetit, 
rutil és anatáz. A z enyhén metamorfizált és 
litifikált telepek genetikailag a karsztbauxitok- 
hoz sorolandók, teleptani típusuk pedig telepes
töbrös. A  telepek fedőjében található terrigén 
rétegcsoport kőzettörmelékei és kavicsai alap
ján a bauxitok valószínű anyakőzetei között 
jelentős szerepük lehetett a bázisos effuzívu- 
moknak.

Bauxitprognosztikai összegzés: A  Bahama
platform szerkezeti faciális egységhez tartozó 
bauxitperspektivikus formációk esetében lénye
gében két bauxitképződési és -felhalmozódási 
lehetőséggel kell számolni.

Az egyik —  a színgenetikus modellnek meg
felelő —  Pan de Guajaibon típusú, intraforma
cionális bauxit. Ennek valószínű rétegtani 
szintje alsó kréta (albai)— felső kréta (ceno- 
mán-maastricht), várható genetikai típúsa 
karsztbauxit. A  feltételezett teleptani típus te
lepes-töbrös, míg ásványos összetétele —  a be
záró formációk enyhe metamorfózisa követ
keztében —í diaszporos, böhmites, Potenciális 
anyakőzetként —> Kuba fejlődéstörténeti mo
delljét figyelembe véve —  valószínűleg a pre- 
mezozoós aljzat változatos összetételű meta
morf itjai, illetve az idős platform-riftesedési 
fejlődési szakasz (meta)terrigén-(meta)vulkano- 
gén formációi vehetők számításba.

A  másik —ч a posztgenetikus modellnek meg
felelő —  potenciális bauxitszint(ek) lényegében 
a kedvező karbonátos formációk karsztos felszí
nén, fiatalabb üledékek által fedett vagy azok

tól fedetlen helyzetben várható(k). A  geneti
kai típus ez esetben is karsztbauxit, míg a 
valószínű teleptani típus töbrös, esetleg tele
pes-töbrös. A  várható ásványos összetétel gibb- 
sites, böhmites. Ilyen típusú bauxittelepek kép
ződéséhez kedvező földtani feltételek gyakor
latilag a felső krétától (kampáni alemelettől) 
állhatták fenn, s potenciális anyakőzetként el
sősorban az ofiolitos asszociáció, illetve az idő
sebb vulkáni ív kőzettípusai, másodsorban 
maguk az alsó—/felső kréta intraformacionális 
bauxitszinteket tartalmazó karbonátos formá
ciók vehetők számításba.

Kontinentális lejtő

A  kontinentális lejtő karbonátos-kovás-ter- 
rigén formációit litológiai összetételük és faciális 
helyzetük alapján mind bauxitképződés mind 
későbbi bauxitfelhalmozódás szempontjából 
kedvezőtleneknek minősítjük.

1.3.2 Óceáni egységek 
Ofiolitos összlet

Az ofiolitos összlet különböző kőzettípusait a 
bauxitprognosztikai értékelés során potenciális 
anyakőzetnek tekintjük. Ezzel kapcsolatban azt 
mérlegeljük, hogy Kuba fejlődéstörténete és 
szerkezetalakulása során melyek voltak azok az 
időszakok és szerkezeti zónák, amikor és ahol 
az óceáni kéreg eredetű ofiolitos összlet felszín
re kerülhetett és megkezdődhetett annak szu- 
baerikus mállása. Az ofiolitos összlet —  egyér
telműen bizonyított módon —  a felső krétától 
(kampáni korszaktól)* került a felszínre és a 
rajta azóta kialakult in situ latentes mállási 
kérgeket, illetve azok későbbi áthalmozási ter
mékeit viszont már potenciális bauxitszintek- 
ként vesszük számításba. Az ofiolitos összlet 
és in situ latentes mállási kérgeinek elterjedé
sét a 2. számú melléklet térképe ábrázolja. Az 
ofiolitos asszociáció különböző kőzettípusaira 
az általunk elfogadott anyakőzet perspektívitási 
rangsor a következő: gabbrók (~kummulatív 
összlet), effuzív diabázok és bazaltok (~effuzív 
összlet), valamint a szerpentinesedett ultrabázi- 
tok (~metamorf ultrabázitok).

Vulkáni ív
Zaza öv

A vulkáni ív Zaza övébe tartozó elsősorban 
vulkanogén, másodsorban vulkanogén-üledékes 
formációkat szintén potenciális anyakőzetnek 
minősítjük, s az aktív vulkáni ív területén le
zajló, azzal szinkron bauxitképződés, illetve 
-felhalmozódás lehetőségével lényegében nem 
számolunk. A z  ofiolitos összlethez hasonlóan itt 
is azt Vizsgáljuk, hogy a kialudt vulkáni ív 
teljes egészében mettől kezdve és hol került 
felszínre, azaz szubaerikus körülmények közé. 
Ezek a földtani és szerkezeti feltételek —  jól

*A z  egyes titon és cenomán korú form ációkból le ír t ultrái- 
bázit-törm elékek  ilyen  szempontú értékelésének lehetőségé
v e l itt nem fogla lkozunk.
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bizonyított módon —■. szintén a felső kréta 
(kampáni korszaktól)* kezdve álltak fenn, s 
gyakorlatilag ekkor kezdődhetett meg és nap
jainkban is tart a kialudt vulkáni ív kőzeteinek 
felszínén az in situ laterites mállási kérgek 
képződése, illetve áthalmozódása. Ezeket az in 
situ laterites mállási kérgeket és áthalmozási 
termékeiket viszont már potenciális bauxit- 
szintekként kezeljük a továbbiakban. Kialaku
lásunkban valószínűleg jelentős szerepet játsz
hattak a vulkáni ív működésével kapcsolatos 
hidrotermális kőzetváltozások is. A  vulkáni 
ív jellegzetes kőzettípusainak és in situ laterites 
mállási kérgeinek, illetve hidrotermálisán el
változott zónáinak elterjedését a 2. számú mel
léklet térképe tünteti fel. A  vulkáni ív külön
böző kőzettípusaira az alábbi anyakőzet pers- 
pektívitási rangsort állítottuk fel: vulkano-
klasztitok, bazaltok, andezitek, dácitok és rio- 
litok.

Intruzív komplexum

Az intruzív komplexum változatos összetéte
lű és genetikájú kőzettípusait bauxitprognosz- 
tikai szempontból ugyancsak potenciális anya- 
kőzet(ek)nek tekintjük. Kuba fejlődéstörténeté
nek. és szerkezetalakulásának elemzése alapján 
felszínrekerülésével és szubaerikus mállásával 
lényegében a felső krétától (kampáni korszak
tól kezdve számolhatunk. Ezzel együtt úgy 
véljük, hogy a felszínén kialakult in situ late
rites mállási kérgek gyengén fejlettek, s ezek 
későbbi áthalmozódása a potenciális bauxitszin- 
tek szempontjából az ofiolitos összlethez és a 
vulkáni ív Z'aza övének formációihoz képest 
alárendeltebb jelentőségű lehet. Az intruzív 
összlet —1 általunk egyszerűsíthető módon ösz- 
szevont —  kőzettípusainak és in situ mállási 
kérgeinek elterjedését a 2. sz. melléklet térké
pe tünteti fel. A  rendelkezésünkre álló adatok 
függvényében itt is ábrázoltuk a hidrotermális 
kőzetelváltozások zónáit. Az összevont kőzettí
pusokra általunk megállapított elvi anyakőzet 
perspektívitási rangsor a következő: dioritok-
gabbródioritok, granitoidok.

2.4 Kváziplaljorm és második vulkáni ív 
szakasz (Cr2kampán— Pg I )

2.4.1 Kontinentális egységek (~medencék)
A  kontinentális medencék ezen fejlődési 

szakasza sorolt karbonátos (Yaguaneque, Jima- 
guayu, San Juan, Alvarez, Charco Redondo, 
Urria, Punta Brava) és terrigén-karbonátos 
(Cantabria, Isabel, Esperanza, Guana ja, Rodas, 
Perla, Penon) bauxitperspektívikus formációi
nak szelvénybeli helyzetét az 1. számú mellék
let rétegoszlopa, míg horizontális elterjedésü
ket, összevont módon a 2. számú melléklet tér
képe mutatja be. A z ezekhez a formációkhoz 
kötődő közvetlen és közvetett bauxitindikáció-

*A  bauxitprognosztikai értékelés során nem fogla lkoztunk 
a korábban kifejtett, hármas vu lkáni ív  m odellben rejlő  
lehetőségekkel.

kát, illetve földtani kutatási kritériumokat az
1. számú táblázatban foglaltuk össze.

Valamennyi említett formációt litológiai ösz- 
szetétele és faciális helyzete (lagunáris, litorá- 
lis-szublitorális-neritikus) alapján bauxitfelhal- 
mozódásra alkalmasnak tekintjük. A  formációk 
nagyob részére jellemző a karsztosodás, vala
mint a paleotalajok és vörös agyagok jelenléte. 
Néhány formáció esetében kimutatható a dolo- 
mitosodás, illetve az organikus anyag és a 
foszfáttartalom viszonylagos dúsulása. Csupán 
az Isabel-formációból írtak le eddig glaukoni- 
tot.

A  vázolt formációk felszínén és környezeté
ben, főleg Közép- és Kelet-Kubában néhány m 
vastag jellegzetes mállási kérgek alakultak ki. 
Ezeket a zömmel áthalmozott mállási kérgeket, 
elsősorban Közép- és Kelet-Kubában alumí
niumgazdag talajok (latoszolok, vörös mészkőta- 
lajok, sárga trópusi talajok és trópusi gleyek) 
kísérik. A  mállási kérgekből leírt bauxitindi- 
kációk (2., 3. számú melléklet, 1. számú táblá
zat, 27A, B, 32., 33., 34., 35., 43. számú indiká
ció) Al.O.i tartalma 10,5— 37,6% között, míg 
SÍO2 tartalma pedig 13,0— 36,1% között válto
zik. Az indikációk modulusa 0,8—2,5 s jellemző 
bauxit-, illetve agyagásványaik a következők: 
gibbsit, alárendelten bömit, kaolinit és szmek- 
tit típusok. A  felsorolt indikációk környezeté
ben egyrészt Közép-Kubában (Rodas körzete), 
másrészt Kelet-Kubában (Guantanamoi-meden- 
ce északi pereme) jellegzetes légigeofizikai 
(U— Th) anomáliák mutatkoznak (2. számú mel
léklet). A  nyugat-kubai légi geofizikai anomá
liák (Pinar-törés környéke) egy része esetleg 
szintén eme formációkkal (San Juan) állhat 
kapcsolatban, bár innen eddig indikációk nem 
ismeretesek.

A  jelenlegi geomorfológiai viszonyok szem
pontjából a bauxitperspektívikus formációk és 
a hozzájuk kapcsolódó indikációk néhány 10— 
néhány 100 km2 területű, alacsony és közép- 
helységi, típusú, tagolt planációs térszíneket 
formálnak (Közép- és Kelet-Kuba), míg csu
pán Közép-Kuba területén találhatók a tenger
szinthez viszonylag közeli helyzetű, akkumulá
ciós felszíneken. Ezeken az utóbbi területrésze
ken kisebb méretű depressziók létével is kell 
számolni (2. számú melléklet).

Bauxitprognosztikai összegzés: a kontinen
tális medencék esetében —  a földtani formációs 
elemzés alapján — , lényegében két jelentősebb 
bauxitképződési és-felhalmozódási időszak ve
hető számításba. Az egyik a felső kréta (kam- 
pán-maastrichti) míg másik a középső eocén 
intervallumot öleli fel.

Az ezeken belüli potenciális bauxitszintek és 
telepek várható genetikai típusai a következők:
—  a laterites (közvetlen indikációkkal eddig 

nem igazolt)
—  karsztos (közvetlen indikációkkal már iga

zolt).
A  potenciális lateritbauxit telepek elsősorban 

a kedvező anyakőzetek [jura (meta/terrigén-/ 
meta)karbonátos formációk, az ofiolitos asszo
ciáció és az idősebb vulkáni ív, valamint a fel
ső kréta intruzív komplexum kőzettípusai] és
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az őket fedő kontinentális-epikontinentális for
mációk határán várhatók, valószínűleg fedett 
helyzetben. Ezzel együtt nem zárható ki annak 
a lehetősége sem, hogy a főleg a kelet-kubai 
felszíni, in situ laterites mállási kérgek egy, 
részének képződése már erre az időszakra te
hető. A  potenciális lateritbauxit-telepek való
színűleg a telepes típusba tartoznak, s feltéte
lezett ásványos összetételük — elsősorban az 
anyakőzettől függően —1 gibbsites, böhmites 
vagy gibbsites diaszporos-böhmites.

Az alkalmazott bauxitföldtani modelleknek 
megfelelően a potenciális karsztbauxitok két 
lehetséges típusával számolunk. A  színgeneti
kus bauxittelepek a tárgyalt formációkon be
lül, elsősorban azok bázisszintjeihez közeli 
helyzetben várhatók, míg a posztgenetikus 
bauxittelepek főleg az ismertetett bauxitpers- 
pektívikus formációk felszínén vagy ahhoz kö
zel fordulhatnak elő, fedett vagy fedetlen hely
zetben. A  várható teleptani típus az első eset
ben valószínűleg telepes-töbrös, míg a második 
esetben töbrös. A  feltételezett ásványos össze
tétel egyaránt gibbsites-böhmites. Mindkét tí
pus potenciális anyakőzeteként a jura (méta/ 
terrigén-/!meta)karbonátos formációk, az ofioli- 
tos asszociáció, valamint az idős vulkáni ív és 
intruzív komplexumának kőzettípusai vehetők 
számításba.

2.4.2 Óceáni egységek 
Óceáni medencék

Az óceáni medencék formációit faciális hely
zetük és litológiai összetételük alapján bauxit- 
képződésre, illetve -felhalmozódásra alkalmat
lannak tekintjük, s bauxitprognosztikai szem
pontból ezeket későbbi potenciális anyakőzet
ként vesszük számításba.

Vulkáni ív
Cauto öv

A vulkáni ív Cauto övébe tartozó részben 
vulkanogén, részben vulkanogén-üledékes for
mációkat —< a korábban írottaknak megfelelően 
—1 elsősorban potenciális anyakőzet(ek)nek te
kintjük, s az aktív vulkáni ív területén végbe
menő, azzal szinkron baxuitképződés, valamint 
-felhalmozódás lehetőségét kizártnak tartjuk. 
Mivel ez a kialudt vulkáni ív —  jelentős részé
ben —  csupán a felső eocén korszaktól kezdve 
került felszíni, szubaerikus körülmények közé, 
ezért az azt követő fiatal platform fejlődési 
szakaszban felszínén már in situ laterites mál
lási kérgek kialakulásával, valamint azok fo
lyamatos áthalmozódásával számolhatunk. En
nek megfelelően ezeket az in situ mállási kér
geket és áthalmozási termékeiket viszont a to
vábbiakban már potenciális bauxitszintekként 
tartjuk számon. Ugyancsak jelentős szerepet 
tulajdonítunk a vulkáni ívhez kapcsolódó hid
rotermálisán elváltozott zónáknak, amelyek 
elterjedését, az in situ laterites mállási kérge
kével egyletemben a 2. számú melléklet térképe 
tünteti fel. A  vulkáni ív különböző kőzettípu
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saira általunk megállapított anyakőzet pers- 
petívitási rangsor —( a korábban írottakkal 
összhangban —  a következő: vulkanoklasztitok, 
bazaltok, andezitek, dácitok és riolitok.

Intruzív komplexum

A  fiatal vulkáni ív intruzív komplexumát az 
idősebb vulkáni ívéhez hasonló módon értékel
jük. Megismételve az ottani legfontosabb meg
állapításainkat, kiemeljük, hogy 
—< elsősorban potenciális anyakőzet(ek)ként

tartjuk számon
—■ felszínrekerülésével és szubaerikus mállásá

val a felső eocéntől kezdve számolunk 
—  a felszínén kialakult in situ laterites mállá

si kérgeket gyengén fejletteknek tekintjük, 
s későbbi áthalmozódásukat a potenciális 
bauxitszintek szempontjából alárendelt je
lentőségűnek tartjuk.

Ennek ellenére az intruzív komplexum fel
színén kialakult in situ mállási kérgeket és 
hidrotermálisán elváltozott zónáinak elterjedé
sét egyaránt feltüntettük a 2. sz. melléklet tér
képén. A z  összlet különböző kőzettípusaira ál
talunk megadott elvi anyakőzet perspektívitási 
rangsor a következő: dioritok-gabbródioritok, 
granitoidok.

2.5 Fiatal platform szakasz (Pg* —Q)

2.5.1 Élső szakasz (P% — Ni)

Kontinentális egységek (~medencék)

A kontinentális medencéknek a fiatal plat
form fejlődési szakasz első szakaszába tartozó 
karbonátos (Damuji, Las Cuevas, Sevilla, Jaru- 
co, Husillo, Yateras, Güines, Caobas, Loma 
Triana, Jucaro, Cabo Cruz), valamint terrigén- 
karbonátos (Saramaguacan, Ferrer, Nuevitas, 
Jabaco, Encanto, Jicotea, Loma Candela, Jia, 
Marroqui, Colon, Tinguaro, Chambas, Cilindro, 
Bitiri, Maquey, Camazan, Manga Larga, Ara- 
bos, Magantilla, Paso Real, Arroyo Palmas, 
Cangrejeras, Jagüeyes, Yayal, Vazquez, Co- 
jimar, Manzanillo bauxitperspektívikus for
mációk vertikális eloszlását az 1. számú mel
léklet rétegoszlopa, horizontális elterjedésüket, 
egyszerűsített módon a 2. számú melléklet tér
képe szemlélteti. Az 1. számú melléklet réteg
oszlopában —j a földtani formációs elemzés 
adatai alapján —  feltüntettük az in situ late
rites mállási kérgek valószínű rétegtani szint
jeit is, azonban ezeket a 2. számú melléklet 
térképén már „egységes formációként” ábrá
zoltuk.

A  karbonátos és terrigén-karbonátos formá
ciókhoz, továbbá az in situ laterites mállási 
kérgekhez (terrigén formációkhoz) kapcsolódó 
közvetlen és közvetett bauxitindikációkat, vala
mint a földtani kutatási kritériumokat az 1. 
számú táblázatban összegeztük.

Ezeket a karbonátos és terrigén-karbonátos 
formációkat litológiai összetételük és fácieské- 
pük (lagunáris, litörális-szublitorális, ritkán ne- 
ritikus) alapján bauxitfelhalmozódásra egyér
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telműen alkalmasnak tekintjük. A  formációk 
jelentősebb részére jellemző a karsztosodás, 
az evaporitjelenségek és dolomitosodás, továb
bá túlnyomó részüket paleotalajok és vörös 
agyagok kísérik. Néhány formáció esetében 
mutatkoznak vaskonkréciók és -kérgek, illetve 
viszonylagos foszfordúsulás. Szórványosak v i
szont a szerves anyagot (Nuevitas, Saramagua- 
can) illetve glaukonitot (Güines) tartalmazó 
formációk.

A  vázolt formációk felszínén és környezeté
ben lényegében Kuba egész területén néhány 
m—néhány 10 m vastagságú, részben in situ 
laterites részben áthalmozott karsztos mállási 
kérgek figyelhetők meg.

Az in situ laterites mállási kérgekhez kötődő 
bauxitindikációk (2. számú melléklet, 1, szá
mú táblázat 48., 48A, B, 49., 50., 51., 52., 53.,
54., 54A, B. 55., 57., 69. számú indikáció) ez- 
ideig gyakorlatilag csak Kelet-Kubából ismer
tek és túlnyomórészük az ofiolitos asszociáció 
gabbró kőzettípusainak a felszínén alakult ki. 
Napjainkig csupán egyetlen laterites típusú —  
a Sierra del Purial metamorf it jain, mint anya
kőzeten —1 képződött bauxitindikációt (69. szá
mú) ismerünk.

Ezen indikációk АЬОз tartalma 18,8— 54,4 /0, 
SÍO2 tartalma 1,8— 50,8% között modulusuk 
pedig 0,4— 30,2 között változik. Jellemző ba- 
uxitásványaik a gibbsit, melette kevesebb böh- 
mit, illetve (metamorf anyakőzetek esetén) 
diaszpor mutatkozik. Rendszeres járulékos 
agyagásvány a kaolinit, valamint kevés szmek- 
tit.

Az áthalmozott karsztos mállási kérgekkel 
kapcsolatos bauxitindikációk (2. számú mellék
let, 1. számú táblázat 17., 18., 19., 20., 21., 23.,
24., 25., 25C, D, 28., 28A, 29.,, 30., 31., 32A,
36., 37., 38., 39., 40., 42., 44A, 45., 45A, B,
46., 47., 47A, B, 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65.,
66., 67. 68., 70., 71., 72., 73. számú indikáció) 
kisebbrészt Nyugat- és Közép-Kubából, na
gyobbrészt Kelet-Kubából ismertek. A  részben 
karbonátos (Cabo Cruz, Jucaro, Caobas, Güi
nes, Yateras) részben terrigén-karbonátos (Co- 
jimar, Vazquez, Arroyo Palmas, Camazan, Ma- 
quey, Bitiri, Nuevitas) formációkhoz kapcso
lódó indikációk egy része intraformacionális, 
azaz bezáró kőzetével azonos korú. Az eddig 
megismert intraformacionális indikációk a kö
vetkezők:
64. sz. indikáció Cabo Cruz formáció —N2?

3
28. sz. indikáció Jucaro formáció

23., 24. sz. indikáció Arroyo Palmas formáció Nj 2

18., 19. sz. indikáció Güines formáció 2

37. sz. indikáció Yateras formáció Nj%2

44. sz. indikáció Maquey formáció Pgjj—n ]

Az ismertetett karsztbauxit-indikációk АЬОз- 
tartalma 16,9— 50,0%, SICh-tartalma 4,9—
46,6% közötti, modulusuk pedig 0,4— 13,4 kö
zött változik. Fő bauxitásványaik a gibbsit és 
böhmit, amelyek mellett alárendelt és területi
leg korlátozott (Sierra del Purial körzete) a 
diaszpor jelenléte. Rendszeresen, viszonylag

nagy mennyiségben tartalmaznak kaolinitet és 
szmektiteket.

Mind a laterites, mind a karsztbauxit indiká
ciók környezetére jellemzőek a magas alumí
niumtartalmú talajok. A  laterites indikációk 
körzetében elsősorban a típusos latoszolok és a 
hegyi talajok általános elterjedésűek, míg a 
karsztbauxit indikációk körzetére ezek mellett 
a latoszolikumok, a fedett és fedetlen vörös 
mészkőtalajok, valamint a trópusi gleyváltoza
tok is jellemzőek.

A  tárgyalt karsztbauxit-indikációk körzeté
ben, elsősorban Közép- és Kelet-Kubában ka
rakterisztikus légi geofizikai (U— Th) anomá
liák észlelhetők (2. számú melléklet).

A? említett bauxitperspektivikus formációk, 
az azokhoz kapcsolódó laterites és karsztbauxit- 
indikációk jelenleg néhány 10—néhány 100 
km2 kiterjedésű, részben tagolt, részben tago
latlan, alacsony-középhegységi planációs fel
színeket, illetve néhány 100— 1000 km2 
nagyságú, a tengerszinthez viszonylag kö
zeli helyzetű, kiegyenlített akkumulációs fel
színeket formálnak. Mind a hegységi planá
ciós felszínek, mind a síksági akkumulációs 
felszínek esetében változó méretű és kiterjedésű 
depressziók feltételezhetők (2. számú mellék
let).

Bauxitprognosztikai összegzés: a földtani for- 
mációs elemzésből kiindulva, illetve a rétegtani 
fejezetben írottak alapján két fontosabb ba- 
uxitképződési és -felhalmozódási időszakkal 
számolunk. Az egyik a felső eocén— alsó oligo- 
cén, a másik pedig a felső oligocén—miocén 
időintervallumot öleli fel. Természtesen eze
ken az időszakokon belül további potenciális 
bauxitszintek jelölhetők ki, amelyek a követ
kezők: a felső eocén bázisa, az oligocén bázi
sa, a felső oligocén— alsó miocén bázisa, a kö
zépső-felső miocén bázisa.

A  fenti szintekhez kapcsolódó potenciális ba- 
uxittelepek genetikai típusai az alábbiak:
—  laterites
—  karsztos intraformacionális és posztforma- 

cionális.
Mind a laterites, mind a karsztos intraforma

cionális és posztformacionális genetikai típust 
közvetlen indikációk igazolják.

A  potenciális lateritbauxit-telepek főleg a 
kedvező anyakőzetek [a jura (méta) terrigén- 
(meta) karbonátos formációk, az ofiolitos asz- 
szociáció, az idősebb és fiatalabb vulkáni ív, 
valamint a felső kréta, illetve középső eocén 
intruzív komplexum kőzettípusai], s az őket 
fedő bauxitperspektivikus karbonátos, terri
gén-karbonátos formációk határán remélhetők. 
Egyaránt előfordulhatnak fedett vagy fedetlen 
helyzetben. A  kelet-kubai laterites mállási kér
gekből ismertetett szórványos ősmaradvány
leletek (N. Ponce et al. 1983, E. Saunders—N. 
Ponce Seoane (1984) alapján képződésük fő 
időszakát gyakorlatilag a (felső oligocén-) alsó 
miocéntől kezdve számíthatjuk. Valószínűleg 
telepes típusúak, s várható ásványos összeté
telük —  elsősorban az anyakőzet függvényé
ben —  gibbsites, böhmites vagy gibbsites, di- 
aszporos-böhmites.
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Ami a potenciális karsztbauxit-telepeket il
leti, azoknak gyakorlatilag két típusa prognosz
tizálható. Az egyik a színgenetikus modellnek 
megfelelő intraformacionális típus, míg a má
sik a posztgenetikus típus. Az intraformacioná
lis bauxittelepek elsősorban a kedvező for
mációk bázisszintjeiben várhatók, míg a poszt
genetikus bauxittelepek főleg a perspektivikus 
formációk felszínén vagy ahhoz közel remélhe- 
tők, részben fedett, részben fedetlen helyzet
ben. A  feltételezett teleptani típus az első eset
ben telepes töbrös, míg a második esetben töb
rös. A  valószínű ásványos összetétel —  az 
anyakőzettől függően —  egyaránt gibbsites, böh- 
mites vagy gibbsites, diaszporos-böhmites. Po
tenciális anyakőzetként a jura (méta) terrigén- 
(meta) kabonátos formációk, az ofiolitos asszo
ciáció, az idősebb és fiatalabb vulkáni ív, a fel
ső kréta és középső eocén intruzív komplexum 
kőzettípusai, valamint a Bahama platform már 
korábban tárgyalt kréta bauxitszintjei vehetők 
számításba.

Óceáni egységek medencék)

A  tárgyalt fejlődési szakasz óceáni meden
céinek formációit —  a korábban írottakkal 
összhangban—  bauxitképződésre és -felhalmo
zódásra alkalmatlannak minősítjük, s a továb
biakban azokat potenciális anyakőzetként sem 
vesszük számításba.

2.5.2. Második alszakasz (N 2— Q)
Kontinentális egységek medencék)

A  fiatal platform fejlődési szakasz második 
alszakaszának kontinentális medencéiben felhal
mozódott bauxitperspektivikus terrigén (Ense
nada Grande, Guane, Camacho, Guevara, Villa- 
roja), terrigén-karbonátos (Baracoa, Canimar, 
Yaguajay) és karbonátos (Guanahacabibes, 
Punta del Este, Maya, Avalo, Cayo Piedras, 
Cocodrilos, Casablanca, Santa Fe, Jaimanitas, 
Camaroncito, Versalles, Vedado) formációk ver
tikális eloszlását az 1. sz. melléklet rétegoszlopa 
szemlélteti.

Tekintettel arra, hogy az említett formációk 
javarészét nem térképezték, ezért azok felszíni 
elterjedését —  szintén egyszerűsített módon — 
a 2. számú melléklet térképe csak esetenként 
tünteti fel. Az 1. számú melléklet rétegoszlopá
ban ábrázoltuk az ezen időszakba tartozó, in 
situ latentes mállási kérgek valószínű réteg- 
tani helyzetét is, azonban ezeket a kérgeket 
térképünkön (2. számú melléklet) már „egysé
ges formációként” kezeltük.

A  tárgyalt formációkra jellemző közvetett 
kutatási kritériumokat az 1. számú táblázatban 
foglaltuk össze. A  formációkhoz kapcsolódó ba- 
uxitindikációkra vonatkozó konkrét adatokkal 
gyakorlatilag nem rendelkezünk, annak ellené
re, hogy ezek az ország területén —  felszínen és 
felszín alatt egyaránt —- rengeteg minősítetten

vörösagyag-előfordulást zárnak magukba. A 
formációk túlnyomó részére jellemzőek a paleo- 
talajok és vörös agyagok, illetve az azokat kí
sérő vaskonkréciók és -kérgek. A  karbonátos 
formációk kivétel nélkül változó mértékben 
karsztosodottak, míg egyes karbonátos, terri- 
gén-kabonátos formációk esetében dolomitoso- 
dás, valamint a foszfor viszonylagos feldúsulása 
figyelhető meg. Eddig csupán két formációból 
(Yaguajay, Canimar) írtak le evaporitjelensé
geket.

Az idesorolt bauxitindikációkat (2. számú 
melléklet, 1. számú táblázat 1., 15., 16., 56., 58. 
számú indikáció) sem rétegtani helyzetük, sem 
az anyagvizsgálati minősítő adatok szempont
jából nem tartjuk megbízhatóaknak, ezért ér
tékelésükkel itt nem foglalkozunk.

Hasonló módon —  elsősorban a formációk 
térképezetlen volta következtében — nem áll 
módunkban érdemben vizsgálni a földtani ada
toknak és indikációknak a talajtani adatokkal, 
a légi geofizikai (U-Th) anomáliákkal, illetve a 
geomorfológiai viszonyokkal való korrelációját 
sem.

A  bauxitprognosztikai összegzéskor gyakorla
tilag csak a földtani formációs elemzés adatai
ra és azok értelmezésére támaszkodunk. En
nek alapján a teljes pliocén-quarter időszakot 
bauxitképződése és -felhalmozódása szempont
jából kedvezőnek minősítjük. Az egyes poten
ciális bauxitszintek a pliocén, valamint a 
quarter bázisán, illetve a quarteren belül vár
hatók.

Az ezekhez a szintekhez kötődő potenciális 
bauxittelepek — a korábbi alszakaszhoz ha
sonlóan — a következők:
— laterites
— karsztos.

A  potenciális lateritbauxit-telepek lényegé
ben a kedvező anyakőzetek [jura (méta) terri- 
gén-(meta) kabonátos formációk, az ofiolitos 
asszociáció, az első és második vulkáni ív, vala
mint azok intruzív komplexumainak kőzettípu
sai] és a bauxitperspektivikus karbonátos, ter
rigén-karbonátos, terrigén formációk határán 
várhatók zömmel fedetlen, alárendeltebben fe
dett helyzetben. Bizonyára szintén telepes tí
pusúak, s valószínű ásványos összetételük — 
az anyakőzetüktől függően —  gibbsites, böh- 
mites, illetve gibbsites, diaszporos-böhmites.

Ez esetben is a potenciális karsztbauxit-tele- 
pek színgenetikus (intraformacionális) és poszt
genetikus (posztformacionális) típusával számo
lunk. A  színgenetikus (intraformacionális) bau
xittelepek lényegében a kedvezőnek minősí
tett karbonátos, terrigén-karbonátos formációk 
bázisszintjeiben várhatók, míg a posztgeneti
kus (posztformacionális) telepek elsősorban a 
perspektivikus formációk felszínén vagy ahhoz 
közel feltételezhetők, részben fedett részben, 
részben fedetlen helyzetben. Az első esetben
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telepes-töbrös, míg a második esetben töbrös 
teleptípussal számolunk. Mindkét genetikai tí
pus potenciális telepeinek valószínű ásványos 
összetétele —  a feltételezett anyakőzettől füg
gően ,—  gibbsites, böhmites vagy gibbsites, 
diaszporos-böhmites. Valószínű anyakőzetként 
a jura (méta) terrigén—(méta) karbonátos for
mációk, az ofiolitos asszociáció, az első és má
sodik vulkáni ív, illetve azok intruzív komple
xumainak! kedvező kőzettípusai vehetők számí
tásba. Ezek mellett természetesen nem hagy
hatjuk figyelmen kívül az idősebb bauxitszin- 
tekből történő áthalmozás lehetőségét sem.

Kuba bauxitprognózisára vonatkozó ismere
teinket a fejlődéstörténet és szerkezetalakulás 
alapján összegezve legfontosabb megállapítá
saink a következők:

— bauxitképződés és -felhalmozódás szem
pontjából kedvező nagy intervallumoknak 
tekintjük a ?— felső jura (titon), a felső 
jura (titon)— felső kréta (kampán), továb
bá a felső kréta (kampán)— középső eocén, 
a felső eocén— miocén és a pliocén—re
cens időszakokat

— a ?— felső jura (titon), azaz az idős plat
form—riftesedési fejlődési szakaszban 
egyértelműen kedvezőnek minősítjük a déli 
platform kontinentális egységeit. Ugyanak
kor nem tartjuk kizártnak a bauxitképződés 
és -felhalmozódás lehetőségét az északi, Ba
hama platformon sem. A  potenciális bauxit- 
szintek részben a jura bázisán [a premezo- 
zoós aljzat és a (méta) terrigén formációk 
határán, illetve az utóbbiak bazális rétegei
ben], részben a felső jurán belül [a (méta) 
terrigén és (méta) karbonátos formációk 
határán] várhatók. Előbbiek valószínű gene- 
tikai-formációs típusa laterites-terrigén, az 
utóbbiaké pedig karsztos intraformácionális. 
A  feltételezett ásványtani típus mindkét 
esetben főleg diaszporos, alárendeltebben 
gibbsites-böhmites. A  potenciális bauxittele- 
pek anyakőzeteként elsősorban a premezo- 
zoós aljzat, másodsorban maguk a (méta) 
terrigén és (méta) karbonátos formációk, va
lamint az azokkal egyidős magmatitok ve
hetők számításba

— a felső jura (titon)— felső kréta (kampán), 
azaz az első vulkáni ív szakaszban — jelen
legi ismereteink alapján —  kizárólag az 
északi, Bahama platformot tekintjük bau- 
xitképződésre és -felhalmozódásra alkalmas
nak. A  részben már igazolt, részben még 
potenciális bauxitszintek az alsó és felső 
kréta határán (albai-cenomán), illetve a fel
ső krétán belül (kampán-maastricht) remél
hetek. Mindkettő valószínű genetikai és for- 
mációs típusa karsztos, intraformácionális. 
Várható ásványos összetételük főleg diasz
poros, alárendeltebben gibbsites-böhmites. 
Anyakőzetnek minden bizonnyal a preme- 
zozoós aljzat kőzettípusai és az idős plat
form—riftesedési fejlődési szakasz (mé
ta) terrigén-(meta) karbonátos-(meta) vulka- 
nogén formációi tekinthetők
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—  a felső kréta (kampán)— középső eocén, 
azaz a kváziplatform és a második vulkáni 
ív szakaszban két nagyszerkezeti egységet 
tekintünk bauxitperspektivikusnak. Az 
egyik az idősebb vulkáni ív helyén kiala
kult s fokozatos kontinentalizációt jelző 
,,kváziplatform” (~  akkréciós északi plat
form I.), a másik pedig az — ettől a „kvázi- 
platformtól” részben még elkülönült —  észa
ki, Bahama platform. Ezen időszakon, belüli 
potenciális bauxitszintek mindkét nagyszer
kezeti egység területén a felső krétán (kam
pán-maastricht) és a középső eocénen belül 
várhatók. A  „kváziplatform” területére 
prognosztizálható potenciális bauxittelepek 
részben latentes részben karsztos (intrafor- 
macionális) genetikai típusúak. Mindkét tí
pus valószínű ásványos összetétele főleg 
gibbsites, böhmites esetleg diaszporos. Ezek 
anyakőzeteként a jura (meta)terrigén- 
(meta)karbonátos formációk, az ofiolitos 
asszociáció, valamint az idős vulkáni ív és 
intruzív komplexumának kőzettípusai vehe
tők számításba. Az északi, Bahama platform 
területén ebben az időszakban inkább csak 
karsztbauxit telepek lehetőségével számo
lunk. Ásványos összetételük minden bizony
nyal főleg gibbsites, alárendeltebben böhmi
tes, Potenciális anyakőzetként változatlanul 
a premezozoós aljzat és az idős platform 
— 1 riftesedési szakasz formációt vesszük 
figyelembe

—  a felső eocén— recens vagy fiatal platform 
fejlődési szakasz első (felső eocén—miocén) 
alszakaszában szintén két bauxitperspekti- 
vikus nagyszerkezeti egység vehető számí
tásba. Az egyik felső jura— felső kréta ki
aludt vulkáni ív és a Bahama platform 
összeforrása révén keletkezett akkréciós 
északi neoplatform (I). A  másik az ettől délre 
elhelyezkedő és elkülönülő újabb „kvázi
platform” (~  akkréciós északi neoplatform 
II.), amely a felső kréta— középső eocén 
kialudt vulkáni ív helyén alakult ki. Mind
két egység területén potenciális bauxitszin- 
tekként a felső eocént, az alsó oligocént, a 
felső oligocén-alsó miocént és a középső
felső miocént vesszük számításba. A  vár
ható genetikai típus mindkét területen rész
ben laterites, részben karsztos. A  karsztos 
genetikai típus esetében egyaránt feltételez- 
hetőek intaformacionális (színgenetikus) és 
posztformacionális (posztgenetikus) előfor
dulások. Valószínű ásványos összetétel főleg 
gibbsites, böhmites, alárendeltebben gibb
sites, böhmites-diaszporos. Potenciális anya
kőzetként a jura (méta) terrigén-(meta) kar
bonátos formációk, az ofiolitos összlet, az 
idősebb és fiatalabb vulkáni ív, illetve azok 
intruzív komplexumainak kőzettípusai, to
vábbá a Bahama platform korábi bauxit- 
szintjei vehetők figyelembe

—  a felső eocén —  recens, azaz a fiatal plat
form fejlődési szakasz második (pliocén— 
recens) alszakaszában Kuba jelenlegi egész
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területét platform viselkedésű szerkezeti 
egységnek és egyben bauxit képződésére, 
illetve felhalmozódására alkalmasnak minő
sítjük. Ez az egység a felső kréta—középső 
eocén kialudt vulkáni ív  helyén képződött 
„kváziplatform” (~  akkréciós északi neo- 
platform II.) és az akkréciós északi neoplat- 
form (I.) összeforrása révén jött létre. Po
tenciális bauxitszinteknek a pliocén bázisát, 
a pliocén és a quarter határát, illetve a 
quarteren belüli határfelület(ek)et tekintjük. 
A  feltételezett bauxittelepek genetikai típu
sát, valószínű ásványos összetételét és anya
kőzeteit az előző alszakaszával azonosnak 
vesszük.

Befejezésül bemutatjuk a Karib-régió és 
környezete legfontosabb bauxitelőfordulásait 
(6. számú ábra) és bauxitszintjeinek összefog
laló táblázatát (7. számú ábra), amelyet V. A. 
Zans (1953), R. Weyl (1961, 1966), I. Valeton 
(1972), G. I. Businszkij (1975), Ilkeyné Perlaki 
E. (1978), Komlóssy Gy.— Végh A. (1980), Gy. 
Bardossy (1981), J. Szoldan (1981), P. W. Guild 
(1981), G. J. J. Aleva (1981) munkái alapján ál
lítottunk össze. Feltűnő a Kuba területén ál
talunk elkülönített tényleges és potenciális ba- 
uxitszintek javarészének jó korrelációja a ré
gió egyéb előfordulásaival. Ugyanakkor figye
lemreméltóak azok a Kubában kijelölt bauxit- 
szintek, amelyek a régió egyéb országaiból ed
dig ismeretlenek.
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Összefoglalás, eredmények

Ebben a fejezetben — röviden, tézisszerű csoporto
sításban — foglaljuk össze a végzett munka legfonta- 
sabb eredményeit. A  fejezet első részében az általáno
sítható érvényű konklúziókat ismertetjük, míg a má
sodik részben kerül sor a konkrét eredmények kifej
tésére.

Munkánk legfontosabb általános eredménye
ként tartjuk, számon, hogy:

— első ízben dolgoztunk ki a trópusi szigetívek 
bauxitprognózisának földtani alapjaira vo
natkozó —  lényegét tekintve általánosan 
használható érvényű — módszertani példát. 
Tudomásunk szerint hasonló módszerű és 
stílusú értelmezés eddig a hazai és nemzet
közi bauxitföldtani irodalomban egyaránt 
ismeretlen

— a típusterület, azaz Kuba esetében ez az 
első átfogó, tudományosan megalapozott és 
ugyanakkor rendszeres bauxitprognózis. 
Felöleli az ország egész területét, bauxit
földtani szempontból pedig minősíti és érté
keli annak valamennyi formációját

— ez a bauxitprognózis mind elvi, mind gya
korlati szempontból szilárd alapként szolgál
hat a Kubában jelenleg folyó és jövőben 
végzendő bauxitföldtani kutatómunkák fő 
irányainak és végrehajtásának meghatáro
zásában.

A konkrét eredmények sorából kiemeljük,
hogy:

— Kubában elsőként végeztük el valamennyi 
képződmény földtani-formációs elemzését 
litológiai és faciológiai módszerekkel

— a földtani-formációs elemzés alapján kije
löltük és lehatároltuk a bauxitképződésre, 
-felhalmozódásra kedvező földtörténeti idő
szakokat, ezeken belül pedig a tényleges és 
potenciális bauxitszinteket. Ezzel a mód
szerrel részben megerősítettük és pontosí- 
tottuk a korábban ismert bauxitszintek ré- 
tegtani helyzetét, illetve sikerült újabb, ed
dig ismeretlen szinteket is meghatároznunk. 
Ezen túlmenően —  a rendelkezésre álló 
adatok alapján —  kidolgoztuk a Karib-régió

és környezete bauxitszintjeinek korrelációs 
vázlatát

—1 a földtani-formációs elemzés segítségével 
elkülönítettük a bauxitképződésre, -felhal
mozódásra kedvező és kedvezőtlen formá
ciókat. Prognózistérképünkön és bauxitprog
nózis táblázatunkban tüntettük fel ezeknek 
a formációknak vertikális és horizontális el
oszlását. A  kedvező formációk sztratotípus 
szelvényeinek értelmezésével meghatároz
tuk azoknak a bauxit képződésére és fel- 
halmozódására legkedvezőbb szakaszait

—  támaszkodva a földtani-formációs elemzés 
adataira, kijelöltük és lehatároltuk —  mind 
térben, mind időben —  a bauxitképződésre, 
-felhalmozódásra kedvező és kedvezőtlen 
nagy szerkezeti-faciális egységeket. A_ ked
vező szerkezeti-faciális egységek esetében 
megadtuk a várható (vagy létező) bauxit- 
telepek genetikai típusait és azok területi 
perspektivitási rangsorát

—  önálló •—- részben közvetett elemekből álló 
—  a földtani kutatási ismérvrendszert dolgoz
tunk ki, amelyet eredményesen alkalmaz
tunk a potenciális bauxitszintek és bauxit- 
területek meghatározásában

— a földtani-formációs elemzés mellett önálló 
kutatási módszerként alkalmaztuk a geo
morfológiai, talajtani és klimatikus elem
zés módszerét. Ennek során kijelöltük és 
önálló térképeken ábrázoltuk a bauxitkép
ződésre, felhalmozódásra kedvező felszín
típusokat, a „magas Al-tartalmú talajok” 
felszíni elterjedését illetve az évi átlagos hő
mérséklet, csapadék és evaporáció eloszlá- 
lását

—< valamennyi említett módszer felhasználásá
val végeztük el a komplex prognosztikus 
elemzést, amelynek eredményeként szer
kesztettük meg Kuba bauxitprognózis-tér- 
képét (M =  1:1 000 000, 2., 3. számú mellék
let). Ennek alapján a prognosztikus terüle
teket laterit- és karsztbauxitok genetikai 
típus szerint csoportosítottuk és megadtuk 
azok perspektivitási rangsorát a felszíni vagy 
felszín közeli szintekre. Az ezekre vonat
kozó ajánlásokat, kutatási terveket, progra
mokat kidolgoztuk és értékelés, illetve vég
rehajtás céljából az illetékes kubai szervek
nek átadtuk.
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Javaslatok

Eme zárófejezetben munkánk legfontosabb eredmé
nyeinek hasznosítását célzó javaslatainkat és ajánlá
sainkat összegezzük. Véleményünk szerint ezeket az 
eredményeket az alábbi területeken lehetne hasznosí
tani :
— a kubai bauxitprognózis és kutatás továbbfejlesz

tése
— az alkalmazott kutatási módszeregyüttes adaptá

ciója, illetve kiegészítése és továbbfejlesztése
Természetesen ezek a hasznosítási javaslatok és 

ajánlások — a személyes meggyőződésünket leginkább 
tükröző — lehetséges változatok egyikeként kezelen
dők, s mindenkinek jogában áll azokat egészében 
vagy részben elfogadni, felülbírálni és átértékelni 
vagy elutasítani.

A  kubai bauxitprognózis ős -kutatás tovább
fejlesztésére vonatkozó legfontosabb javaslata
ink és ajánlásaink a következők:

—  szintenkénti, 1:250 000 méretarányú bauxit
prognózis kidolgozása az ország egész terü
letére. Ez esetben a feladat a bauxitképző- 
désre, -felhalmozódásra kedvező fejlődés- 
történeti szakaszok (?— felső jura; felső 
jura—felső kréta; felső kréta— középső 
eocén; felső eocén—miocén, pliocén—
quarter), s az ezeken belüli bauxitszintek, 
illetve területek önálló országos értékelése

—I regionális, területi bauxitprognózisok kidol
gozása az ország kedvezőnek ítélt nagyobb 
(néhány ezer knr-es) területrészein. A  fel
adat ez esetben az ország egyes földtani
földrajzi tájegységei potenciális bauxitszint- 
jeinek és bauxitterületeinek 1:100 000—

1:250 000 méretarányú prognosztikus érté
kelése. M i itt a számbavehető területeknek 
csupán néhány, lehetséges példáját említ
jük, rangsorolásuk és egymáshoz viszonyí
tott értékelésük a mindenkori gazdaságpoli
tikai koncepciók és döntések függvénye. Az 
általunk ajánlott néhány nagyobb számítás
ba vehető terület a következő:

Nyugat-Kuba: —■ Sierra de los Organos és a Sierra 
del Rosario

— a Sierra de !os Organos és a Sierra 
del Rosario északi, illetve déli elő
tere

Közép-Kuba: — Remedios, Sierra de Jatibonico,
Sierra de Cubitas vonulat és északi 
előtere

— Sierra de Escambray
— a Sierra de Escambray nyugati elő

tere

Kelet-Kuba: — a Sierra Maestra vonulata és északi
előtere

— a Sierra del Nipe, Sierra de Cristal, 
Sierra de Baracoa nyugati, északi és 
déli egere ive l egyetemben

—  a kedvezőnek ítélt és kijelölt, általában né
hány 100 km'-nél nem nagyobb területű 
szektorokban 1:25 000— 1:50 000 méretará
nyú részletes bauxitföldtani kutatómunkák 
végzése ipari értékű bauxitlelőhelyek fel
derítése céljából. A  részletes kutatásra java
solt szektorok neve és területe az alábbi (2. 
sz. táblázat, 3. sz. melléklet).

BAUXITPERSPEKTIVIKXJS SZEKTOROK

Sor
szám

Szektor
szám Közigazgatási helyzet Név Terület

km-
Genetikai
típus

Prespektivitás
foka

1 IC Sierra Azul 
Pan de Guajaibón Pinar del Rio 20 karsztos perspektív

2 IC Sierre de Vinales Pinar del Rio 150 karsztos közepes
3 2C San Francisco Pinar del Rio 15 karsztos közepes
4 3C Ceiba del Agua La Habana 170 karsztos közepes

5 4C San Antonio 
de los Banos La Habana 150 karsztos közepes

6 5C Güines La Habana 150 karsztos közepes
7 6C Madruga La Habana 70 karsztos közepes
8 7C Aguacate La Habana 100 karsztos közepes
9 8C San Nicolas La Habana 180 karsztos közepes

10 IIC Rodas Cienfuegos 280 karsztos perspektív
11 9C Yaguaramas Cienfuegos 450 karsztos közepes
12 10C Remedios Villa Clara 100 karsztos közepes
13 IIIC Sola-Jaronu Camagüey 550 karsztos perspektív
14 11C Venezuela-Baragua Ciego de Avila 1000 karsztos közepes
15 12C Primero de Enero Ciego de Avila 1800 karsztos közepes
16 13C Cubitas Camagüey 320 karsztos közepes
17 iv e Santa Lucia Holguin 25 karsztos perspektív
18 v e Guaso Guantánamo 270 karsztos perspektív
19 iv e Maisi Guantánamo 180 karsztos perspektív
20 IL Cantarrana Holguin—Guantánamo 100 laterites perspektív
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Az ezekre vonatkozó konkrét kutatási terve
ket kidolgoztuk, értékelés és végrehajtás cél
jából az illetékes kubai szerveknek átadtuk.

A  fent vázolt feladatokat véleményünk sze
rint a jelen ötéves tervidőszakban —  megfe
lelő munkamegosztással —  párhuzamosan le
het végezni. A  végrehajtásra vonatkozó prog
ramtervezetet kidolgoztuk és azt az illetékes 
kubai szerveknek továbbítottuk.

Az alkalmazott kutatási módszeregyüttes 
adaptációjával, illetve kiegészítésével és to
vábbfejlesztésével kapcsolatos javaslataink és 
ajánlásaink a következők:
—I annak ellenére, hogy az alkalmazott mód

szerek önmagukban külön-külön és együtte
sükben is ismertek, illetve általánosan 
használtak, az a véleményünk, hogy teljes 
egészükben adaptálhatók és hasznosíthatók 
más, hasonló felépítésű területek bauxit- 
prognózisának elkészítésében. Az természe
tesen a kiválasztott területek mindenkori 
földtani ismeretességének függvénye, hogy 
melyik módszernek milyen á súlya vagy 
szerepe a bauxitprognózis összeállításában 

—« az egyes kutatási módszerek kiegészítésére 
és továbbfejlesztésére vonatkozó lehetősé
gek skálája —- a specializáció oldaláról néz
ve — elvileg korlátlan. Mi most azokra kon
centrálunk, amelyeket a komplex bauxit- 
prognosztikai értékelés szempontjából tar
tunk fontosnak és hiányukat már jelen 
munkánk végzése során éreztük

—< a földtani-formációs elemzés módszerének 
kiegészítését és továbbfejlesztését elsősor
ban a kontinentális-átmeneti és epikontinen- 
tális üledékek faciális értékelésének ponto
sítása, finomítása irányában javasoljuk

—  szükségesnek tartjuk a közvetett földtani 
kutatási ismérvek rendszerének új elemek
kel történő bővítését, fejlesztését

—  nagy jelentőséget tulajdonítunk az in situ 
latentes és áthalmozott mállási kérgek (ba- 
uxitokf belső üledékföldtani jelenségei ta
nulmányozásának és értékelésének

—  a geomorfológiai módszerek esetében első
sorban a karsztosodás és a bauxitképződés, 
-felhalmozódás genetikai kapcsolatának 
részletesebb vizsgálatát ajánljuk különös 
tekintettel a speciális morfogenetikai és 
morfofaciális bélyegekre

—: bauxitprognosztikai szempontból fontosnak 
tartjuk a parti síkságok és az azokat kísérő 
alacsony térszínű helyzetű platók (~  tera
szok) komplex —  geomorfológiai, talajtani 
és klimatikus módszerekkel történő —  elem
zését. Meggyőződésünk, hogy ezekkel a mód
szerekkel az eddigieknél jobban lokalizálha
tok és pontosíthatók a bauxitképződés és 
-felhalmozódás jelenlegi folyamatai.

Az általunk felsorolt javaslatok és ajánlások
—  együttesükben vagy önállóan alkalmazva 
azokat —  a jövőben újabb kubai bauxitelőfor- 
dulás(ok) megismerését és feltárását eredmé
nyezhetik, növelve ezzel is az ország ipari po
tenciálját.
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Los principos geologicos-metodologicos del pronostico 
de bauxita, en las areas del tipo area insular oceanico 

tropical, en ei ejemplo de Cuba

RESUMEN

El modelo de los arcos insulares para la formádon 
у acumulacion de bauxita

En este capitulo se evaluarán los principios geoló- 
gicos de los arcos insulares oceánicos, tropicales 
laplicados a las bauxitas. El motivo de esta 
evaluación, basada principalmente en datos bibliográ- 
ficos, es que en la formáción у el desarrollo de los 
arcos insulares oceánicos, es determinar las etapas 
más favorables para la formáción у acumulacion de 
bauxita, v dentro de éstas ultimas delimitar las 
unidades estructuro-morfológicas perspectivas. To- 
mando en cuenta las regularidades generales de la 
formáción у acumulacion de bauxita, la tarea es la 
siguiente: determinar las etapas у las unidades 
estructuro-morfológicas con carácter platafórmico- 
cuasiplatafórmico. Para resolver ásta tarea — apli- 
cando una gran parte de la bibliográfia — hemos 
elborado un nuevo modelo de la formáción у 
desarrollo de los arcos insulares oceánicos tropicales 
(figura No. 1.) segun el cual nos posibilita la 
evaluación de sus perspectivas bauxitiferas.

En base a lo expuesto en la formáción у desarrollo 
de los arcos insulares vámos a analizar los siguientes 
intervalos, considerados сото caracteristicos:

Etapa de riftogénesis continental Cuenca oceánica 
antigua antigua existente

Formáción de cuenca oceánica 
antigua

Ф
Etapa da arco volcánico (fase temprána)

Ф
Etapa de arco volcánico (fase tardia)

Colisión activa de arco у
continente (subducción) Colisión activa de arco
Colisión pasiva de arco у У arco (subducción) 
continente (obducción) ч~

Resumiendo los principios geológicos de las pers
pectivas bauxitiferas de la formáción у desarrollo de 
los arcos insulares oceánicos tropicales, nuestras 
consideraciones más importantes son los siguientes:
— de los estadios primarios del arco volcánico, se 

consideran сото favorables para la formáción у 
acumulacion de bauxita las etapas que resultan 
de la formáción de un rift continental antiguo у 
la formáción de una cuenca oceánica antigua 
(figura No. 1. perfiles Al у A2)

— de los estadios tardios del arco volcánico extinto 
son favorables para la formáción у acumulacion 
de bauxita los procesos de la colisión activa de 
arco у continente (subducción), la colisión pasiva 
del arco у continente (obducción у la colisión 
activa de arcos (subducción), сото se demuestran 
por los perfiles D, E, F de la figura No. 1.

— las unidades estructuro-morfológicas favorables 
para la formáción у acumulacion de bauxita de los 
estadios mencionados son los siguientes:

Etapa de riftogénesis continental antigua
— Plataforma continental antigua (cratón)
Etapa de la formáción de una cuenca oceánica antigua
— Plataforma continental antigua (cratón) у sus

márgenes
Colisión activa de arco у continente
— Plataforma continental antigua (cratón) у sus

márgenes, cuasiplataforma
Colisión pasiva de arco у continente
— Neoplaitaforma de acreción у sus márgenes 
Colisión activa de arco у arco
— Cuasiplataforma

Durante el desarrollo geológico de Cuba, сото 
caso tipico, de .los estadios tratados se pueden 
reconocer у reconstruir los siguientes:

— Etapa de riftogenésis continental antigua (figura 
No. 1. perfii A,)

— Etapa de la formáción de una cuenca oceánica 
antigua (figura No. 1. perfii A2)

— Etapas de arcos volcánicos con sus fases tempranas 
у tardias (figura No. 1. perfiles С, у C2)

— La colisión activa de arcos volcánicos (figura No.
1. perfii E)

— La colisión pasiva de arco у continente (figura 
No. 1. perfii F)

La deseripción de estos estadios у sus evaluación 
pronóstico para bauxita, se tratarán en los capitulos 
posteriores.

Los modelos bauxitiferos aplicables

Basandonos a los datos bibliograficos hemos 
elaborado dós variantes, aplicables a Cuba, de los 
modelos bauxitiferos enfocados a las „facies”. El 
primera es lo asi llamado modelo intraformacional*, 
mientras el segundo es lo postformacional**. Estos 
modelos naturalmente se refieren en primer lugar a 
las bauxitas carsicas.

En ambos modelos — en base de los trabajos de 
Bárdossy Gy. (1977, 1981), Szabó E. (1977c), Havasné 
Szilágyi E. et al. (1980), G. R. Kirpail (1980) — hemos 
aceptado los criterios generales necesarios para la 
formáción у acumulacion de bauxitas siguientes:
— criterios estratigráficos (épocas e intervalos geoló

gicos favorables para la formáción у acumulacion 
de bauxita)

— criterios litológicos (la composición litológica у las 
facies sub- у suprayacente de bauxitas, rocas 
madres favorables у cortezas de intemperismo, los 
sedimentos correlativos у sus rasgos caracteristicos 
acompanados con las bauxitas)

-— criterios paleogeográficos (una temperatura pro
media anual de 20—26 °C; >  1500 mm) ano сото 
precipitación promedia en distribución temporal; 
en el caso de las bauxitas lateriticas superficies 
peniplenizadas-niveladas con angulos de pendientes 
<  10°; en caso de las bauxitas cársicas condiciónes 
litológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas 
favorables para la carsificación

— criterios tectónicos (la posición megatectónica у 
dentro de ésta, las condiciónes tectónicas concretas 
que determinan la formáción у acumulacion de 
bauxitas)

Aparte de los criterios generales relacionados arriba 
hemos aplicado las condiciónes у requisitos comple- 
mentarios siguientes:
— durante la formáción у acumulacion de bauxitas 

existe una reláción genética estrecha en tiempo у 
espacio entre las bauxitas lateriticas у cársicas. 
Entonces no aceptamos el modelo genético de 
„terra rossa”

— la formáción у acumulacion de bauxita se realizó 
en un archipielago tropical у esta vinculada prin
cipalmente a rocas carbonatadas de facies someras

— la formáción у acumulacion de bauxitas lateriticas 
— en base de los fosiles bentónicos, descritos por 
N. Ponce Seoane et al. (1983), E. Saunders—N. 
Ponce Seoane (1984) de los cortes lateriticos de 
Cuba Oriental — puede realizarse en condiciones 
geomorfológicas de nivel del mar о cercanas

— en caso de la formáción у acumulacion de bauxi
tas cársicas la diferencia en el tiempo entre la 
carsificación у la bauxitización no tiene gran 
importancia. Tomando сото base escalas geo- 
cronológicas: la carsificación у la bauxitización 
puede ser casi sincrónica pero pueden tener dife- 
rencias considerables en el tiempo

*Como intraform acional llamamos el tipo genético de bauxitas 
cársicas en cuyo caso el sub- у  suprayacente de las bauxitas 
en sentido geológico se considera с о т о  la misma »formáción.
»С о т о  postformacional llamamos el tipo genético de bauxitas 
cársicas en cuyo caso el sub- у  suprayacente son dos form a- 
ciones distintas.
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— el tiempo necesario para la formáción de las 
menas (cuerpos) individuales de bauxita — en 
base de los trabajos de I. Valeton (1972), Bárdossy 
Gy. (1977, 1983) — puede ser muy corto (por 
ejemplo unos 10 000 anos)

— Iá formáción у acumulación de bauxita en si se 
considera сото un proceso sedimentario ciclico. 
De acuerdo las figurás No. 2 у 3 que demuestran

No. de la manifestación 
Manifestación No. 16 
Manifestación No. 11, 12 
Manifestación No. 25B 
Manifestación No. 27A, В 
Manifestación No. 44 
Manifestación No. 37 
Manifestación No. 18, 19, 20 
Manifestación No. 23, 24 
Manifestación No. 23A 
Manifestación No. 64

que los modelos bauxitiferos abarcan un ciclo 
completo у presentan los momentos más carac- 
teristicos del proceso.

El modelo de la formáción de bauxitas intraforma- 
cionales se presenta por una serie de perfiles ideales 
de la figura No. 2. Los ejemplos concretos cubanos 
de las bauxitas cársicas intraformacionales se rela- 
cionan a continuación:

Edad
—Tít.

Cr,Aib— Cr2Ccn- 
Cr,APt— Cr9Maast.
Pg'r
Pg:!3—N[i 
N 11— 2 
N, '—2 
N|1—2
N i3
N|:1—N2?

Nombre de la formáción
Artemisa
Guajaíbon
Remedios
Charco Redondo
Maquey
Yateras
Güines
Arroyo Palmas 
Jucaro 
Cabo Cruz

Respecto al modelo presentado queremos agregar 
dos observaciones:

— este ciclo de formáción у acumulación de bauxita 
se considera сото intraformacional у singenético, 
cuando las formaciones que cubren las bauxitas 
lateritícas e incluyen las bauxitas cársicas, en 
sentido geológico son las mismas

— la forma correcta о incorrecta del modelo, desde 
el punto de vista de las condiciones geoquimicas —

Relacionado con el modelo agregamos las notas 
siguientes:
— el carácter postgenético de este tipo de formáción 

у acumulación de bauxitas las consideramos сото 
comprobados solamente en el caso, cuando las 
bauxitas poseen un suprayacente directo у estra- 
tigráficamente bien datado (en caso del modelo 
la „caliza jővén”) у este suprayacente en sentido 
geológico, es una formáción separable, independi- 
ente

— en el caso que las bauxitas no tengan supraya
cente siempre es necesario analizar у determinar 
(si es posible) que estas son pertenecientes al tipo 
postformacional о intraformacional.
Composicion geologica, desarrollo geollogico у 

estructural
En este capitulo se ofrece una breve resena de la 

estratigrafia del territorio nációnál, asi сото se 
describe su desarrollo geológico у estructural.

En la primera parte. Estratigrafia se darán a co- 
nocer los elementos principales de ásta, segun las 
etapas del desarrollo geológico y, dentro de esto, por 
unidades estructuro-faciales.

En la segunda parte, Desarrollo geológico-estructu- 
ral, basándonos en la interpretáción de los elementos 
fundamentales de la secuencia estratigráfica, intenta- 
remos reconstruir los principales rasgos del desarrollo 
geológico у estructural de la isla.
1. Estratigrafia

La ubicación vertical de las formaciones geológicas 
de Cuba se muestra en la columna estratigráfica del 
anexo No. 1., mientras la distribución horizontal de 
los complejos litológicos de las diferentes formaciones, 
se senala en el тара de las perspectivas de bauxitas 
(anexo No. 2). Los elementos fundamentales de la 
secuencia estratigráfica se exponen en la columna 
segun la division geográfica у por unidades estruc
turo-faciales. A l mismo tiempo, se indican los 
nombres de las formaciones у de sus respectivas

Por falta de los datos у observaciones adecuadas 
en las zonas de las Ilanuras costeras cársicas — no 
lo hemos podido controlar. Sin embargo, сото hi- 
potesis de trabajo se supone que las Ilanuras cos
teras cársicas se pudieran considerar сото am
bientes geoquimicos adecuados para la formáción 
de bauxita.

El modelo de la formáción de bauxitas postforma- 
cionales se demuestra en los perfiles ideales de la 
figura No. 3. Сото ejemplos de las bauxitas post- 
formacionales cubanas se relacionan los siguientes:

Edad
7 
?
?
?
?
7 
7 
?
?

facies. En el тара geológico, estas mismas forma
ciones se senalan en las etapas del desarrollo geoló
gico у en los grupos de formaciones. Sobre la base 
de estos materiales, la secuencia estratigráfica se 
expone segun el siguiente esquema:
1.1. Etapa preplatafórmica antigua
1.1.1. Basamento premesozoico
1.2. Etapa de riftogenésis y/o de la plataforma 

antigua (?—jyrith.)
— Plataforma de las Bahamas
— Talud Continental

1.2.2. Zonas continentales meridionales 
Complejo intrusivo

1.3. Etapa del primer arco volcánico (J ;|Tith.
— C r2Camp.)

1.3.1. Zonas continentales septentrionales
— Plataforma de las Bahamas
— Talud Continental

1.3.2. Zonas oceánicas
La asociación ofiolitica
El arco volcánico — subzona Zaza

— complejo intrusivo
14.. Etapa cuasiplatafórmica у del segundo arco

volcánico (C r 2C am p— Pg22)
1.4.1. Zonas continentales

Cuencas superpuestas continentales
1.4.2. Zonas oceánicas

Cuencas superpuestas oceánicas 
El arco volcánico — subzona Cauto

— complejo intrusivo
1.5. Etapa platafórmica moderna (Pg23—Q)
1.5.1. Primera subetapa (Pg23—Nj)

Cuencas superpuestas continentales 
Cuencas superpuestas oceánicas

1.5.2. Segunda subetapa (N2—Q)
Cuencas superpuestas continentales

2. Desarrolla geológico-estructural
Los modelos estructurales elaborados para Cuba о 

concernientes a la isla de una manera poco simpljfi- 
cada, se dividen en trés grandes grupos

No. de la manifestación Nombre de la formáción
Manifestación No. 3 
Manifestación No. 22 
Manifestación No. 35 
Manifestación No. 25 
Manifestación No. 28 
Manifestación No. 46 
Manifestación No. 25C 
Manifestación No 71 
Manifestación No. 56

Artemisa ( j 3K im .—Tit.) 
Cantabria (C r fa m p .-M a a s t . )  
Charco Redondo (Pg22) 
Nuevitas (Pg23)
Camazán (Pg.v1—Ni1)
Yateras (N,1—3)
Vázquez (Nr)
Cabo Cruz (NL:!—N3?)
Maya (N2—Qi)
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— los modelos del geosinclinal
— los modelos que combinan los elementos del geo- 

sinclinal у de la tectónica de placas
— los modelos de la tectónica de placas
2.1. Los modelos del geosinclinal

El modelo del geosinclinal, en su sentido cläsico, 
tradicional, estä expuesto en los trabajos de G. Fur- 
razola Bermudez et al. (1964), R. Weyl (1966), К. M. 
Judoley (1967a, b), С. M. Judoley—G. Furrazola Ber
mudez (1967, 1971), A. A. Meyerhoff—C. W. Hatten 
(1968, 1974), К. M. Judoley—A. A. Meyerhoff (1971), 
A. L. Knipper—R. Cabrera (1974) у V. 1. Kuznetsov 
et al. (1974).

Las zonas estructuro-faciales más importantes у 
las grandes etapas del desarrollo geológico aceptadas 
у aplicadas por eilos en base a los datos у modelos 
anteriores, prácticamente se reconocen en todos los 
ensayos estructurales posteriores con diferentes mo- 
dificaciones. Segun los autores mencionados en el 
desarrollo geológico de Cuba se destacan las sigui- 
entes etapas principales:
— etapa pre jurásico Superior (?—J,—J,) о etapa del 

pregeosinclinal о del geosinclinal temprano
— etapa del Jurásico Superior—Eoceno Medio—Supe

rior о etapa del orto (eu) geosinclinal, con tres 
subetapas:
— Jurásico Superior (Tithoniano)—Cretácico In

ferior о subetapa geosiincliinai desarrollado
— Cretácico Superior (Cenomaniano—Santoniano) 

о subetapa preorogénica del geosinclinal tardio
— Cretácico Superior (Campaniano—Maastrichti- 

ano)—Eoceno Medio—Superior a subetapa si- 
norogéniea (у postorogénica-molásica) del geo
sinclinal tardio

— etapa del Eoceno Superior—Reciente о etapa post- 
geosinclinal (postorogénica-molásica)

Los elementos más importantes de la zonación est- 
ructuro-facial, elaborados para las etapas del desar
rollo geosinclinal de N a S son los siguientes:
— plataforma de las Bahamas (antepais, facies plata- 

fórmica, parageosinclinal у miogeosinclinal)
— depresión de avance (miogeosinclinal, facies mar

ginal de la plataforma)
— anticlinal marginal (geoanticlinal, franja inter

media о „median belt”, leptogeosinclinal)
— zona geosinclinal con sus estructuras anticlinales 

у sinclinales internas (eugeosinclinal, facies de 
eugeosinclinal)

— plataforma S (metamorfitas)
2.2. Los modelos compuestos de los elementos del geo
sinclinal у los de la tectónica de placas

Los modelos que combinan los elementos del geo
sinclinal у los de la tectónica de placas se reflejan 
en los trabajos de G. Dengo (1969), A. Pszczolkowski 
et al. (1975), G. Pardo (1975), Nagy E. et al. (1976, 
1983), J. P. Albear et al. (1977), 1. Kanchev et al.
(1978) , V. S. Shein et al. (1978), V. A. Levchenko
(1979) , Y. M. Pusharovsky (1979), M. L. Somin (1979), 
M. A. Hurráidé Vinent (1981, 1983), K. Piotrowska et 
al. (1981), у V. S. Shein et al. (1984).

La evaluación de estos trabajos en una forma gene- 
ralizada es imposible para nosotros en esta publica- 
ción. En algunos de estos trabajos se encuentran refe- 
rencias relacionadas con una riftogénesis continental 
у con la formáción de una corteza oceánica más 
temprana que el propio geosinclinal (G. Dengo 1989, 
A. Pszczolkowski et al. 1975, G. Pardo 1975, J. F. 
Albear et al. 1977, V. A. Levchenko 1979, Y. M. 
Pusharovsky 1979, M. L. Somin 1979, M. A. Hurráidé 
Vinent (1981, 1983).

El volcánismo de un arco volcánico insular sobre 
corteza oceánica durante le etapa desarrollo geosinc
linal es tratado por V. S. Shein et al. (1974, 1984), 
Nagy E. et al. (1976, 1983), J. F. Albear et al. (1977), 
V. S. Shein et al (1978), M. A. lturralde Vinent (И)81).

Para una colisión que culmina en la fase final del 
arco volcánico insular conllevan referencias directas 
о indirectas los trabajos de J. F. Albear et al. (1977), 
V. S. Shein et al. (1978) у Nagy E. et al. (1983).

Finalmente, сото etapa cuasiplatafórmica у plata- 
fórmica es interpretada por V. S. Shien et al. (1974), 
1978, 1984), Nagy E. et al. ((1976, 1983), M. A. lturralde 
Vinent (1977a, b, 1981, 1983) у  J. F. Albear et al.
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(1977) la fase sin- о postorogénica del geosinclinal 
tardio у la etapa del desarollo postgeosinclinal.
2.3. El modelo de la tectónica de placas

El modelo de la tectónica de placas se expone en 
trabajos globales (E. J. Bullard et al. 1965, R. S. 
Dietz—J. C. Holden 1970, G. L. Freeland—R. S. Dietz 
1971, 1972, X. Le Pichon—P. J. Fox 1971, R. Evans
1978, A. G. Ryabukhin et al. 1984) у en los trabajos 
regionales) T. W. Donnelly 1964, 1975, P. Molnár—L. 
R. Sykes 1969, R. S. Dietz et al. 1970, B. Maifait—M. 
Dink'elmann 1972, P. H. Mattson 1973, 1977, E. Uchupi 
1973, 1975, P. J. Fox—B. C. Heezen 1975, V. E. Jain
1979, M. A. lturralde Vinent 1975).

Son relativamente pocos los trabajos en los cuales 
se aplica el modelo de la tectónica de placas a la 
reconstrucción de toda Cuba о una parte de ella 
(Nagy E. et al. 1972, P. H. Mattson 1973, M. A. Ittu- 
ralde Vinent 1975, E. Belmustakov et al. 1981, R. 
Cabrera—F. Formell Cortina 1983, E. Fonseca 1984, 
I. Haydoutov 1984, 1. Haydoutov et al. 1984, M. A. 
lturralde Vinent et al. 1984).

Segun este modelo, en el desarrollo geológico de 
Cuba se destacan las siguientes etapas:
— Triásico?—Jurásico Superior о etapa de la rifto

génesis Continental у de la formáción de la corteza 
oceánica

— Jurásico Superior—Cretácico Superior (Campani
ano) о etapa del arco volcánico insular. Su.b- 
ducción de placas oceánicas у сото consecuencia 
de esto, la formáción del arco volcánico insular. 
En el desarrollo del arco volcánico se marcan las 
siguientes subetapas:
— Jurásico Superior—Cretácico Inferior
— Cretácico Superior (Cenomaniano—Turoniano)
— Cretácico Superior (Coniaciano—Campaniano)

— Cretácico Superior (Campaniano—Maastrichtiano) 
^Eoceno Medio о etapa cuasiplatafórmica у del 
arco volcánico insular más joven. En el curso de 
esta etapa, occurió la obducción del arco vol
cánico anterior extinto hacia la plataforma conti
nental de las Bahamas, у por otra parte, al sur del 
arco volcánico anterior, la subducción de placas 
oceánicas у la formáción del arco volcánico más 
joven

— Eoceno Superior—Reciente о etapa de la plata
forma moderna. La obducción del arco volcánico 
más joven con la plataforma moderna de acreción, 
compuesta por las unidades oceánicas más antiguas 
у de la plataforma continental de las Bahamas.

Los elementos más importantes de la zonación 
etructuro-facial elaborados para le etapa del desar
rollo geológico desde el Jurásico Superior al Eoceno 
Medio de N a S son los siguientes:
— la plataforma de las Bahamas
— el margen continental
— la corteza oceánica antigua (la asociación ofiolitica)
— los arcos volcánicos insulares у sus complejos 

intrusivos
— las unidades continentales meridionales.

Para la reconstrucción del desarrollo geológico- 
-enstructural de la isla, hemos aplicado el modelo de 
la tectónica de placas. En la elaboración de esta 
reconstrucción, hemos utilizado los trabajos men
cionados arriba у sobre la base de estos se han se- 
parado las etapas siguientes:
— etapa preplatafórmica antigua (Proterozoico— 

Paleozoico)
— etapa de riftogénesis у de la plataforma antigua 

(? — Jó)
— etapa del primer arco volcánico (Ja™1— Cr2CamP-)
— etapa cuasiplatafórmica у del segundo arco vol

cánico (Cr2CamP— Pg22)
— etapa platafórmica moderna (Pg23—Q)

— subetapa primera (Pg23—Ni)
— subetapa segunda (N2—Q).

Estas etapas se demuestran por la columma est- 
ratigráfica del anexo No. 1 у por los perfiles ideales 
del desarrollo geológico-estructural de la figura No. 4.

Resumiendo los elementos más importantes de 
nuestro modelo de reconstrucción son los siguientes:
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— primeramente, сото resultado de una riftogénesis
Continental, occurió la formáción de un mar intra- 
continental (o un mar interno) у después un mar 
marginal о intercontinental con corteza oeeánica. 
En el eje de este mar marginal о intercontinental, 
Se formó una cresta oeeánica con sus paleomárge- 
nes pasivos por el borde norte у sur. Este inter- 
valo abarca ?—140Ma (?—Jurásico Superior
Tithoniano)

— colisión у subducción de las placas oceánicas у 
сото consecuencia de esto, la formáción de arco(s) 
volcánico(s) insular(es) temprano(s) en el intervalo 
cercano а 140—75Ma (Jurásico Superior Tithoniano 
—Cretácico Superior Campaniano)

— continentalización gradual de arco(s) volcánico(s) 
temprano(s) con su(s) corteza oeeánica у la 
obducción gradual de ellos (cuasiplataforma) sobre 
la plataforma de las Bahamas en el intervalo 
cercano a los 75—45Ma (Cretácico Superior—Eoeeno 
Medio). Paralelamente con estos procesos, сото 
consecuencia de la colisión у subducción de las 
placas oceánicas, occurió la formáción del arco 
volcánico más jővén en la premontana meridional 
de la neoplataforma N de acreción (I)

— continentalización del arco volcánico posterior con 
su corteza oeeánica (neoplataforma N de acreción 
II) у su obducción gradual sobre las unidades 
continentalizadas anteriormente (neoplataforma de 
acreción N I) en el intervalo de 45Ma—Reciente 
(Eoeeno Superior—Reciente). Сото resultado de 
estos procesos, la formáción de la plataforma mo- 
derna que se compuso de las dos neoplataformas 
N de acreción (I +  II).

El resultado del presentado desarrollo geológico- 
estructural polifasico у complejo, es la posición 
actual de Cuba en la región Caribe, la cual, sin una 
explicación más detallada, se refleja en la figura No. 
5., por el esquema estructuro-morfológica, confeccio- 
nada en base de J. E. Case—T. L. Holcombe (1980).

Pronóstico de banxita

En este capitulo se deseriben las condiciones 
bauxito-geológicas de Cuba. En su primera parte se 
ofrecen los principios metodológicos de la investi- 
gación, mientras que por la segunda parte se tratara 
el potenciál bauxitifero del pais.

1. Principios metodológicos

Para la realizáción de los trabajos de la investiga- 
ción sobre la evaluación perspectiva de bauxita del 
territorio' nációnál, hemos aplicado el complejo de 
métodos siguiéntes:

— análisis geológo-formacional
— análisis climático
— análisis geomorfológico
— análisis de los suelos
— análisis de las manifestaciones directas e in- 

directas
— análisis complejo para el pronóstico.

En el curso del análisis geológo-formacional, sobre 
la base de los materiales existentes, se evaluaron 
todas las formaciónes de Cuba desde el punto de 
vista de su potenciál bauxitifero. Además, sistemática- 
mente se Uevó a cabo su evaluación litólogofacial.

Para el análisis climático, basándonos en los mate
riales existentes se tomó en consideración la tempe- 
ratura, las precipitaciónes у la evaporización prome- 
dio anual actual de Cuba. Se confeccionó „El тара 
de los factores climáticos a escala 1:500 000” . Teniendo 
en cuenta que las condiciones climáticas actuales de 
Cuba son favorables para la formáción у acumulación 
de bauxita, у que aproximadamente siempre exis
tieren en Cuba tales condiciones, es que los datos 
del тара del clima no se muestran en el тара de 
perspectivas de bauxitas.

El análisis geomorfológico se realizó tomando сото 
base, diferentes mapas geomorfológicos hechos para 
toda la isla о para sectores de ella, realizando la
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evaluación autónoma de los diferentes tipos morfoló- 
gicos del relieve, asi сото del carso, factores que se 
consideran сото favorables para la formáción у la 
acumulación de bauxita. Sobre esta base hemos 
confeccionado „El тара geomorfológico esquemático 
de Cuba a escala 1:500 000” . Para la confección del 
„Мара de las perspectivas de bauxitas de Cuba а 
escala 1:1 000 000” (anexo No. 2) se tuvieron en cuenta, 
en primer lugar, las superficies de nivelación у las 
llanuras acumulativas favorables para la formáción 
у acumulación de bauxita.

Para el análisis de los suelos se utilizó la Serie de 
mapas de los suelos de Cuba a escala 1:250 000 de la 
Academia de Ciencias de Cuba. Sobre esta base se 
confeccionó „El тара de los suelos con altos conte- 
nidos de aluminio a escala 1:500 000”. En este тара se 
le prestó especial atención a los suelos genéticamente 
relacionados con las cortezas de intemperismo у a 
los suelos con un contenido relalivamente alto de 
alumina. Este método también se utilizó de una 
manera compleja en la confección del „Мара de las 
perspectivas de bauxita de Cuba a escala 1:1 000 000 
(anexo No. 2) у en el cual se muestra la distribución 
de los suelos con altos contenidos de aluminio 
(A l i i .20%) у con un módulo de

En el curso del análisis de las manifestaciones di
rectas e indirectas se han registrado sistematizado 
todas las manifestaciones de alitas у de bauxitas, asi 
сото todas las anomalias aerogeoflsicas de Th/U 
conocido hasta el presente, en el territorio del pais. 
Estos datos se tuvieron en cuenta en diferentes ma
pas de trabajo a escala 1:500 000 у después en la 
confección del „Мара de las perspectivas de bauxitas 
de Cuba a escala 1:1 000 000 (anexo No. 2). En base а 
los criterios del pronóstico, directos e indirectos, se 
han senalado' los horizontes bauxitiferos potenciales, 
las formaciónes favorables para la acumulación de 
bauxitas, asi сото sus rocas madres potenciales. 
Apoyándonos en estos trabajos por primera vez se 
confeccionó „La tabla pronóstico de bauxitas de Cuba” 
(anexo No. 1) en la cual, segun las etapas del desar
rollo geológico у por las unidades estructuro-faciales, 
se determinó, en el perfil vertical los horizontes 
bauxitiferos potenciales, las formaciónes favorables 
para la formáción у acumulación de bauxitas у las 
rocas madres potenciales. En base de esta tabla se 
confeccionó „El тара de las perspectivas de bauxitas 
de Cuba a escala 1:1 000 000” (anexo No. 2). Este тара 
muestra la distribución horizontal de las formaciónes 
favorables para las bauxitas, asi сото las rocas 
madres potenciales en la superficie actual. Utilizando 
todos los materiales arriba mencionados, se confec
cionó „La tabla sumaria de las formaciónes favorab
les para bauxita de Cuba” (tabla No. 1).

Finalmente todos estos métodos у materiales conc- 
luyeron por el análisis complejo pronóstico, aplican- 
dose de una manera compleja en la confección del 
„Мара de las perspectivas de bauxitas de Cuba а 
escala 1:1 000 000” (anexo No. 2). Este análisis incluyó 
la aplicación у evaluación conjunta de todos los 
datos у resultados obtenidos por los métodos expu- 
estos anteriormente. En base a ellos se confeccionó 
„El тара pronóstico de bauxita de Cuba a escala 
1:1 000 000” (anexo No. 3). En este тара se han selec- 
cionado у agrupado, por orden de perspectividad, las 
diferentes areas pronósticos. Las áreas pronósticos 
las dlvidimos, segun sus tipos genéticos, en lateriticas 
у cársicas, у el orden de perspectividad dado se 
refiere a los horizontes cercanos a la superficie (hasta 
una profundidad relativa de 100m).

2. Horizontes bauxitiferos potenciales

A continuación, basándonos en lo expuesto sobre la 
estratigráfia у el desarrollo geológico-estructural, 
evaluamos en conjunto todo el potenciál bauxitifero, 
de Cuba. Esta evalución se realizó segun las grandes 
etapas del desarrollo geológico у dentro de estas 
etapas, por las unidades estructuro-faciales. Durante 
la discusión fuimos a intentar registrar sistematica- 
mente todos los factores (estratigráficos, litológicos 
rocas madres potenciales у reales, cortezas de in
temperismo, factores geomorfológicos у climáticos,
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manifestaciones directas e indirectas) que tienen о 
pueden tener importancia en la formáción у acumu- 
lación de bauxita.

Resumiendo nuestros conocimientos relacionados 
'con el pronóstico de bauxita de Cuba, en base! a csu 
desarrollo geológico у estructural, las consideraciónes 
más importantes, hechas por nosotros son las sigui- 
entes:
— сото grandes épocas favorables para la formáción 

у acumulación de bauxita consideramos el inter- 
valo del ?—Jurásico Superior (Tithoniano), el del 
Jurásico Superior (Tithoniano)—Cretácico Supe
rior (Campaniano), el del Cretácico Superior 
(Campaniona)—Eoceno Medio, el de Eoceno Supe
rior—Mioceno у el de Plioceno-Reciente

— durante la etapa de la riftogénesis y/o de la plata- 
forma antigua, de ?—Jurásico Superior (Tithonia- 
no), consideramos explicito, сото favorables, las 
zonas continentales de la plataforma Sur. A1 mismo 
tiempo, no descartamos la posibilidad de la for
máción у la acumulación de bauxita en la plata
forma Norte, es decir, en la plataforma de las 
Bahamas. Los horizontes bauxitíferos potenciales, 
se esperan por una parte en las secuencias basales 
del Jurásico [por el limité del basamento preme- 
sozoico у de las formaciónes (meta)terrigenas, 
además, en los horizontes basales de las ultimas] 
у de otra parte, se ubican dentro del Jurásico 
Superior [por el limité de las formaciónes (méta) 
terrigenas у (meta)carbonatadas]. El tipo gené- 
tico-formacional de los primeros es lateritico- 
terrigeno, mientras el de los ultimos es cársico 
intraformacional. La composición mineralógica es, 
en ambos casos, principalmente diaspórica, sub- 
ordinadamente gibsitica, boehmitica. Las rocas 
madres potenciales son, en primer lugar, las rocas 
del basamento premesozoico, у en el segundo lugar, 
las formaciónes (meta)terrigenas, (meta)carbo- 
natadas у las magmáticas sincrónicas

— en la etapa del primer arco volcánico, del Jurásico 
Superior (Tithoniano)-Cretácico Superior (Campa
niano), segun nuestros conocimientos actuates, 
consideramos solamente la plataforma Norte, es 
decir la plataforma de las Bahamas, сото favo
rables para la formáción у acumulación de bauxita. 
Los horizontes bauxitíferos, en parte comprobados, 
en parte potenciales, se ubican por el limité del 
Cretácico Inferior (Albiano) — Cretácico Superior 
Cenomaniano) у dentro del Cretácico Supe
rior (Campaniano-Maastrichtiano). Ambos tipos 
genéticos son cársicos intraformacionales. La 
composición minerailógiica es principal! mente 
diaspórica, subordinadamente gibsitica, boeh
mitica. Сото rocas madres potenciales, con 
toda posibilidad se consideran las diferentes 
rocas del basamento premesozoico, las de la 
riftogénesis y/o de la plataforma antigua 
con una composición formációnál (meta)terrigena 
— (méta) carbonatada— (méta) volcánogena

— en la etapa cuasiplatafórmica у del segundo arco 
volcánico del Cretácico Superior (Campaniano)— 
Eoceno Medio, consideramos сото favorables, dos 
grandes unidades estructurales. La primera es la 
llamada cuasiplataforma, formada en el lugar del 
arco volcánico extinto antiguo, у que marca una 
continentalización gradual (neoplataforma de 
acréción I). La segunda es la plataforma Norte о la 
plataforma de las Bahamas, que durante esta etapa 
exlstia сото una unidad independiente у sepa- 
rada de la cuasiplataforma. Los horizontes poten
ciales bauxitíferos, dentro del territorio de ambas 
unidades estructurales, se esperan en el intevalo 
del Cretácico Superior (Campaniano—Maastrichti- 
ano) у en el Eoceno Medio. Los yacimientos poten
ciales de bauxita pronosticados para el área de la 
cuasiplataforma, son en parte, de tipo lateritico, 
у en parte, de tipo cársico intraformacional. La 
composición mineralógica de ambos tipos es prin
cipalmente gibsitica, boehmitica, causalmente 
diaspórica. Сото rocas madres potenciales de estos, 
se toman en cuenta las formaciónes (meta)terri- 
genas— (meta)earbonatades del Jurásico, las dife
rentes rocas de la asociaclón ofiolitica у las del 
arco volcánico antiguo, con su complejo intrusivo.

En el área de la plataforma Norte, es decir de la 
plataforma de las Bahamas, se considera sola
mente la posibilidad de bauxita cársica. La com
posición mineralógica en este caso puede ser ma- 
yormente gibsitica, menormente boehmitica. Сото 
rocas madres potenciales se consideran las rocas 
cristalinas del basamento premesozoico у las for
maciónes de la etapa de riftogénesis y/o de la 
plataform a antigua

— en la subetapa primera (Eoceno Superior—Mio
ceno) de la etapa platafórmica moderna del Eoceno 
Superior-Reciente, se toman en cuenta también dós 
grandes unidades estructurales сото favorables 
para la formáción у acumulación de bauxita. La 
primera es la asi llamada neoplataforma Norte de 
acreclón (I), que está compuesta por el arco vol
cánico extinto del Jurásico Superior—Cretácico 
Superior у de la plataforma de las Bahamas. La 
segunda es la cuasiplataforma nueva, ubicada al 
Sur у separada de la primera. Esta cuasiplatafor
ma nueva (neoplataforma Norte de acréción II), 
se ha formado en el lugar del arco volcánico ex
tinto del Cretácico Superior—Eoceno Medio. Сото 
horizontes bauxitíferos potenciales se consideran, 
en ambas unidades platafórmicas, el Eoceno Supe
rior, el Oligoceno Inferior, el Oligoceno Superior— 
Mioceno Inferior у el Mioceno Medio—Superior. 
El tipo genético esperada en ambos casos es el 
lateritico v el cársico. Para el tipo cársico se 
suponen occurenias, tanto intraformacionales сото 
postformacionales. La composición mineralógica es 
principalmente gibsitica, boehmitica, subordinada
mente gibsitica, boehmito-diaspórica. Сото rocas 
madres potenciales se toman en cuenta las for
maciónes (meta)terrigeno— (meta)carbonatadas del 
Jurásico, las diferentes rocas de la asociación 
ofiolitica, de los dos arcos volcánicos junto con sus 
complejos intrusivos у también los distintos hori
zontes bauxitiferos más antiguos de la plataforma 
de las Bahamas

— en la segunda subetapa (Plioceno—Reciente) de la 
etapa platafórmica moderna (Eoceno Superior— 
Reciente), todo el territorio de Cuba se comporta 
сото una unidad platafórmica у al mismo tiempo 
se considera favorable para la formáción у acu
mulación de bauxita. Esta plataforma está com
puesta de la cuasiplataforma nueva (neoplataforma 
Norte de acréción II) que se ha formado en lugar 
del arco volcánico extinto del Cretácico Superior 
—Eoceno Medio у  de la plataforma Norte de 
acréción I, anterior. Сото horizontes potenciales 
de bauxita se considera la base del Plioceno, el 
limité del Plioceno v  del Cuaternario у dentro del 
Cuaternario. El tipo genético, la composición mi
neralógica у las rocas madres potenciales de los 
yacimientos pronosticados, los evaluamos de igual 
modo que en la primera subetapa.

Finalmente se presentan las ocurrencias más im
portantes de bauxita en la región Caribe у en sus 
alrededores (figura No. 6) у la tabla comparativa 
estratigráfica de los horizontes bauxitíferos de estas 
ocurrencias (figura No. 7), las cuales se confecciona- 
ron en base de V. A. Zerns (1953), R. Weyl (1961, 1966), 
I. Valeton (1972), G. I. Bushinskiy (1975), Ilkeyné 
Perlaki E. (1978), Komlóssy Gy.—Végh A. (1980), Bár- 
dossy Gy. (1981), Y. Soldan (1981), P. W. Guild (1981), 
G. J. J. Aleva (1981). Segun el análisis estratigráfico 
comparativo de las épocas bauxitíferas cubanas у de 
la región del Caribe у sus alrededores se destaca la 
buena correlación regional del Cretácico Superior, del 
Eoceno—Oligoceno Inferior, del Oligoceno Superior— 
Mioceno у del Plioceno—Cuaternario. AI mismo ti
empo llaman la atención los horizontes bauxitíferos 
cubanos unicales (Jurásico, Cretácico Inferior—Supe
rior) у desconocidos hasta ah ora en otros paises de 
la region.

Resultados у conclusiones

En este capitulo — en forma muy breve, agiupados 
сото tesis exponemos los resultados más importantes 
del trabajo realizado por nosotros. En la primera 
parte del capitulo, se relacionarán las conclusiones
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más generales, mientras en la segunda parte vámos 
a exponer los resultados más concretos.

Сото resultados más importantes у generales de 
nuestro trabajo consideramos los siguientes:
— por primera vez se elaboró ejemplo metodológico 

general aplicado a los fundamentos geológicos del 
pronóstico de bauxitas en el caso de los arcos 
insulares tropicales. Segun nuestro conoeimiento 
interpretaciones similares por sus caracteristicas 
у metodológia hasta ahora no existen ni en la 
iiteratura nációnál ni en la bibliográfia inter- 
nacional

— en el caso del lugar tipico, es decir en el caso 
de Cuba, este es el primer complejo, cientifica- 
mente argumentado у al mismo tiempo sistemati- 
zado del pronóstico de bauxitas. Este pronóstico 
abarca tcdo el territorio del pais desde el punto 
de vista del potenciál bauxitífero evalua у cali- 
fica todas las formaciónes geológicas de Cuba

— este pronóstico tanto desde el punto de vista 
teórico сото prácticó, sirve de base solida para la 
determináción у ejecución de las principales di- 
recciones de las investigaciones у busquedas actu- 
ales у futuras en Cuba.

De los resultados más concretos e importantes se 
subrayan los siguientes:
— en Cuba, por primera vez, se realizó el análisis 

geólogo-formacional de todas las formaciónes por 
los metodos litólogo-faciales

— en base del análisis geólogo-formacional determi- 
namos у delimitamos las épocas geológicas más 
favorables para la formáción у acumulación de 
bauxita y. dentro de éstas, estimamos los horizon- 
tes bauxitíferos potenciales у reales. Por esta 
metodológia en parte manifestamos у precisamos 
la posición estratigráfica de los horizontes bauxití
feros, estimados anteriormente у, en parte nos 
permitio revelar nuevos horizontes bauxitíferos, 
desconocidos hasta el presente

— tomando en cuenta los datos existentes en la 
bibliográfia elaboramos el primer esquema de la 
correlación estratigráfica de los horizontes bauxití
feros en la región del Caribe у sus alrededores. 
Estié tipo de Aa conreliglckm es el uniico en 3a bib
liográfia internacional у en la region del Caribe

— apoyándonos en el análisis geólogo-formacional se- 
paramos las formaciónes favorables у no favorables 
para la formáción у acumulación de bauxita. En 
el тара pronóstico у en la tabla pronóstica, pre- 
sentamos la distribución vertical у horizontal de 
estas formaciónes. Por la interpretáción de los 
perfiles estratotipicos de las formaciónes favorables 
determinamos los intervalos más adecuados para 
la formáción у acumulación de bauxita

— basándonos a los datos del análisis geólogo-forma
cional determinamos у delimitamos — tanto en el 
tiempo сото en el espacio — las unidades est- 
ructuro-faciales mayores, favorables у no favo
rables, para la formáción у acumulación de 
bauxitas. En el caso de las unidades estructuro- 
faciales favorables presentamos el tipo genético 
у  el orden de perspectividad de los yacimientos 
bauxitíferos existentes о esperados

— elaboramos el sistema independiente — compuesto, 
en parte, de criterios directos y, en parte, de cri- 
terios indirectos — lo cual aplicamos con éxito 
en la determináción de los horizontes bauxitíferos 
potenciales у de las áreas perspectivas

— aparte del análisis geólogo-formacional, сото mé- 
todos independientes aplicamos el análisis geo- 
morfológico, de los suelos у del clima. En el curso 
de este trabajo determinamos у demostramos, en 
una serie de mapas independientes, los tipos gené- 
ticos de las superficies favorables para la formá
ción у acumulación de bauxita, la distribución de 
„los suelos con alto contenido de aluminio” у la 
distribución anual promedia de la temperatura, de 
la precipitación у de la evaporación

— aplicando los resultados de todos los metodos 
mencionados, finalmente realizamos el análisis 
complejo cuyo resultados se reflejan en el „Mapa 
de perspectividad de bauxita de la Republica de 
Cuba” (anexo No. 2) у en el „Mapa pronóstico de 
la Republica de Cuba” (anexo No. 3), ambos a 
escala 1:1 000 000. En base a los mapas mencionados 
agrupamos los áreas pronósticos por sus tipos ge- 
néticos lateriticos у cársicos, у al mismo tiempo, 
los horizontes de la superficie a cercano a la su- 
perficie. Las recomendaciónes, proyectos у prog- 
ramas de investigaciones у busquedas futuras las 
elaboramos у com fines de evaluation у ejecución 
las entregamos a las empresas geológicas compe- 
tentes.

Recomendaciones

En este capitulo final se ofrecen nuestras recomen
daciones у sugerencias más importantes relacionados 
con los resultados de nuestro trabajo. Consideramos 
que estos resultados se pueden aprovechar en dós 
campos principales:
— en el desarrollo del pronóstico у de busqueda para 

bauxitas en Cuba
— la adaptáción, el complemento у el desarrollo del 

conjunto de los metodos aplicados.
Naturalmente, todas de estas recomendaciones у 

sugerencias reflejan nuestro punto de vista у se pu- 
dieran tratar сото una de las posibles vias de solu- 
ción.

Para el desarrollo posterior del pronóstico у de 
busqueda de bauxitas en Cuba nuestras recomen
daciones у sugerencias más importantes son los 
siguientes:
— elaboración del pronóstico nációnál por épocas

bauxitíferas en todo el territorio nációnál a escala 
1:250 000. En este caso la tarea es la evaluación 
nációnál independiente de las épocas bauxitíferas 
favorables para la formáción у acumulación de 
bauxita (?—Jurásico Superior; Jurásico Superior— 
Cretácico Superior; Cretácico Superior—Eoceno 
Medio; Eoceno Superior—Mioceno; Plioceno—
Cuaternario) у de los horizontes bauxitíferos se- 
parados у además de los sectores más perspectives

— elaboración de pronósticos regionales у locales para 
bauxita en las mayores áreas, considerados сото 
favorables, con una dimension hasta algunos miles 
de km2. La tarea en esto caso es la evaluación 
pronóstico a escala 1:100 000—1:250 000 de los ho
rizontes potenciales у regiónes bauxitíferos de las 
áreas geólogo-economicas. Nosotros aqui vámos a 
relacionar solamente algunos casos у ejemplos 
posibles de las regiónes a seleccionar, tomando en 
cuenta que su importancia у evaluación siempre 
esta en función de las concepciones у decisiones 
económo-politicas. Algunas de las áreas recomen- 
dadas por nosotros son los siguientes:

Cuba Occidental:
— la región de Sierra de los Organos у de Sierra del 

Rosario
— la premontana septentrional у meridional de la 

Sierra de los Organos у de la Sierra del Rosario
Cuba Central:
— Remedios, Sierra de Jatibonico, Sierra de Cubitas 

у su premontana septentrional
— Sierra de Escambray
— la premontana occidental de la Sierra de Es

cambray
Cuba Oriental:
— la premontana septentrional de la Sierra Maestra
— Sierra del Nipe, Sierra de Cristal у Sierra de 

Baracoa junto con sus premontanas occidental, 
meridional у septentrional

— en el caso de los sectores favorables determinados, 
con areas generalmente no mayores que algunos 
cientos de km- la realizáción de busquedas para 
bauxita en escala 1:25 000—1:50 000 con el fin a 
descubrir yacimientos de bauxita con valor in
dustrial. Los nombres у dimensiones de los sec- 
tores recomendados para busqueda son los sigui
entes (anexo No. 3 tablia No. 2).
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Sectores perspectivos para bauxita

N/O N
Sector Nombre

Ubinación
administrativa

Area
km2 Tipo genético Grado de 

perspectividad

1 IC Sierra Azul—Pan de Guajaibón Pinar del Rio 20 cársico perspectiva
2 IC Sierra de Vinales Pinar del Rio 150 cársico media
3 2C San Francisco Pinar del Rio 15 cársico media
4 3C Ceiba del Agua La Habana 170 cársico media
5 4C San Antonio de los Banos La Habana 150 cársico media
6 5C Güines La Habana 150 cársico media
7 6C Madruga La Habana 70 cársico media
8 7C Aguacate La Habana 100 cársico media
9 8C San Nicolas La Habana 180 cársico media

10 IIC Rodas Cienfuegos 280 cársico perspectiva
11 9C Yaguaramas Cienfuegos 450 cársico media
12 10C Remedios Villa Clara 100 cársico media
13 IIIC Sola-Jaronu Camagiiey 550 cársico perspectiva
14 11C Venezuela—Baragua Ciego de Avila 1000 cársico media
15 12C Primero de Enero Ciego de Avila 1800 cársico media
16 13C Cubitas Camagiiey 320 cársico media
17 iv e Santa Lucia Holguin 25 cársico perspectiva
18 VC Guaso Guantánamo 270 cársico perspectiva
19 VIC Maisi Guantanamo 180 cársico perspectiva
20 IL Cantarrana Holguin— 

Guantanamo
100 lateritico perspectiva

Tabla No. 2.

Las recomendaciones у proyectos concretos rela- 
cionados estan elaborados, у con fin de evaluar у 
ejecutar, se les entregaron a las empresas geológicas. 
Consideramos, que las tareas planteadas — con una 
buena division у organizáción del trabajo — se pu- 
dieran realizar en el quinquenio actual у el proximo.

Para la adaptáción, el complemento у desarrollc 
del conjunto de los métodos aplicados nuestras reco
mendaciones у sugerencias son los siguientes:
— apesar de que los métodos en si, у en su conjunto 

son conocidos у ampliamente aplicados, considera
mos que se pueden adaptar у utilizar en la con- 
fección del pronóstico de bauxita de áreas simi- 
lares о para algunos otros tipos de materias prí
más sólidas. Naturalmente, ya esto depende del 
tipo de materia prima investigada у del grado del 
estudio del area seleccionada, у que papéi juega el 
método en la confección del pronóstico

— la escala de las posibilidades para el desarrollo у 
complemento de los diferentes métodos de inves- 
tigación —  vistos desde el punto de vista de la 
especialización — teóricamente no posea limites. 
Ahora los estamos enfocando desde el punto de 
vista de la evalución compleja pronóstica de bau
xita у los consideramos сото los más importantes

— el complemento у desarrollo del método del análisis 
goólogo-formacional lo recomendamos, en primer

lugar, para la determináción más precisa de la 
evaluación facial de los sedimentos continentales- 
transicionales у epicontinentales

— le asignamos gran importancia al estudio у eva
luation e interpretáción de los fenómenos sedimen- 
tológicos internos de las cortezas lateriticas in situ 
у de las redepositadas

— en el caso de los métodos geomorfológicos reco
mendamos, en primer lugar, el análisis e invest- 
igación más profunda у detallada de la reláción 
genética entre la formáción у acumulación de 
bauxita у de la carsificación, tomando en cuenta 
los rasgos especiales morfogenéticas у moríofaciales

— un factor importante en el pronóstico de bauxitas 
consideramos el análisis complejo — por métodos 
geomorfológicos, pedológicos у climaticos — de las 
llanuras costeras у de las terrazas baj as que 
acompanan a las anteriores. Estamos convencidos 
que de esta manera se pudieran localizar у preci- 
sar más las condiciones de la formáción у acumu
lación actual del proceso de bauxitizaeión.

Las recomendaciones expuestas por nosotros apli- 
candolas en su conjunto о separadas pudieran 
arrojar en el futuro cercano el descubrimiento de 
otro(s) yacimiento(s) de bauxita en Cuba, elevando у 
aumentando su potenciál industrial.
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Bauxite prediction in tropical oceanic island arcs: 
methodological fundamentals based on the example 

of Cuba

Methodological fundamentals

The history and development of tropical oceanic 
island ares has been modelled (Fig. 1) so as to enable 
the assessment of their bauxite prospects.

In terms of the model the stages in the formation 
and evolution of island arcs the authors have distin
guished as typical include:
Ancient continental rifting Basin with existing 

4- ancient oceanic crust
Formation of basin with ancient 
oceanic crust

l
Oceanic volcanic arc stage of development 

(early stage)
I

Oceanic volcanic arc stage of development 
(late stage)

Active collision of oceanic 
Volcanic arc with continent 
(subduction) -t
Passive collision of oceanic 
volcanic arc with continent 
(obduction) ■*

Active collision 
■of oceanic volcanic 
arcs (subduction)

The structural-morphological units of favourable 
bauxite geological characteristics in the above stages 
of evolution include:
Ancient continental rifting stage
— ancient continental platform (craton)
Basin with ancient oceanic crust stage
— ancient continental platform (craton) and margin 
Stage of active oceanic volcanic arc—continent collision
— ancient continental platform (craton) and margin 

and quasi-platform
Stage of passive oceanic volcanic arc—continent 
collision
— young continental platform and margin of 

accretion type
Stage of active collision of oceanic volcanis arcs
— quasi-platforms

Applicable bauxite geological models
In the light of a wealth of references on bauxite 

genesis, two variants of „facies-centred” bauxite geolo
gical models applicable to Cuba have been worked out. 
One of them is the so-called syngenetic and intrafor- 
mational model, the other one being the so-called 
postgenetic model.

The theoretical scheme of the syngenetic and intra- 
formational model of bauxitization is illustrated by a 
series of idealized profiles in Fig.2. As Cuban examples 
of bauxites of this type, the following reserve indi
cations are listed:

Number of reserve indication 
Reserve indications No. 11 and 12 
Reserve indications No. 25/B 
Reserve indication No 27/A, В 
Reserve indication No. 44 
Reserve indication No. 37 
Reserve indications No. 18, 19, 20 
Reserve indications No. 23, 24 
Reserve indication No. 28/A 
Reserve indication No. 64

Name of enclosing formation 
Guajaibon Formation 
Remedies Group 
Charco Redondo Formation 
Maquey Formation 
Yateras Formation 
Giiines Formation 
Arroyo Palmas Formation 
Jucaro Formation 
Cabo Cruz Formation

A g e

C r tA (b — Cr .fen. 
С Г| A p t___Cr., M aast.

Pg,'-'
Pg:)3 — Nj1
Nt1- 2
N,1- 2
N,1- 2
Ni3
Nj3 — N2?

The theoretical scheme of the postgenetic bauxite profiles in Fig. 3. A  few Cuban examples of certainly
formation model is illustrated by a series of idealized postgenetic bauxites are listed as follows:

Number of reserve indication

Reserve indication No. 3 
Reserve indication No. 22 
Reserve indication No. 35 
Reserve indication No. 25 
Reserve indication No. 28 
Reserve indication No. 46 
Reserve indication No. 25/C

Age of
Name and age of underlying formation reserve

indication
Artemisa Formation (J3 m- ) ?
Cantabria Formation (Cr2Cami>—M-) ?
Charco Redondo Formation (Pg2a) ?
Nuevitas Formation (Pg,:i) ?
Camazan Formation (Pgj3 — Nj1) ?
Yateras Formation (Ni1—2) ?
Vazquez Formation (N,2) ?

Geology, geohistory and tectonics
The vertical distribution of the basic elements of 

Cuban geology is represented by a stratigraphic 
column in Supplement 1, the present-day surface 
distribution being illustrated by Supplement 2. A 
detailed discussion of the geological column will be 
omitted here and our presentation hereinafter will be 
restriced to outlining the major lithotectonic units 
grouped according to the geohistorical stages as 
follows:
1. Stratigraphy
1.1 Ancient platform stage
1.1 Pre-Mesozoic basement
1.2 Ancient platform-rifting stage (? — j 3)Tilhonian

— Bahama platform
— Continental slope

1.2.2 Southern continental units
1.2.3 Intrusive complex
1.3 First volcanic arc stage

(J  .^T ithonian— Q Y^C am panian )

1.3Д Northern continental units

— Bahama platform
— Continental slope 

1.3.2 Oceanic units
— Ophiolite sequence
— Volcanic zone

— Zaza Zone
— Intrusive complex

1.4 Quasi-platform and second volcanic arc stage 
(Cr2 Camp. _  pg22)

1.4.1 Continental units
— Oceanic basins
— Volcanic arc

— Cauto Zone
— Intrusive complex

1.5 Young platform stage (Pg23— Q)
1.5.1 First substage (Pg23— Nt)

— Continental units (~  basins)
— Oceanic units (~  troughs)

1.5.2 Second substage (N3 — Q)
— Continental units (~  basins)

2. Geohistorical and structural reconstruction
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The geohistorical and structural models relating to 
or even concerning Cuba can be grouped, with some 
arbitrary simplification, as follows:
— geosynclinal models
— a combination of geosynclinal and plate tectonic 

models
— plate tectonic models.

In outlining the geohistorical and structural re
construction of the island, the plate tectonic model 
was used with distinction of the following stages of 
development:
— ancient pre-platform stage (Proterozoic-Paleozoic)
— ancient platform and rifting stage 

( ?  —  j 3 T ith o n ia n  )

— first volcanic arc stage
( J  ̂ T ith o n ia n ___Q p ,C a m p a n ia n )

— quasi-platform and second volcanic arc stage
(Cr, C a m p a n ia n  __рд.(’2)

— young platform stage (Pg23 — Q)
•— first substage (Pg2:! — JM,)
— second substage (N2 — Q)

These stages of development are illustrated by a 
stratigraphic column in Supplement 1 and by the 
idealized geohistorical profiles of Fig. 4.

Let us list the most important moments of the 
geohistorical and structural reconstruction model 
proposed:
— as a result of continental rifting, first an intra- 

continental (inland) sea was formed and this was 
followed by the formation of a basin with an 
oceanic crust, with a mid-oceanic ridge along its 
axis and a passive continental margin on its 
northern and southern fringes; time span: ? — 140 
m.y. (? — Upper Jurassic Tithonian)

— subduction of oceanic plates, to be followed by 
the resulting development of early volcanic arc(s); 
time span: 140—75 m.y. (Upper Jurassic Tithonian 
— Upper Cretaceous Campanian)

— continentalization of early volcanic arc(s) and 
their basement, to be followed by their progressive 
obduction (~  quasi-platform) onto the Bahama 
platform, time span: ~  75—45 m.y. (Upper Creta
ceous Campanian—Middle Eocene). In parallel with 
this development, subduction of oceanic plates led 
to the formation of a younger volcanic arc in 
the southern foreland of the northern accretion 
neoplatform (I)

— continentalization of the younger volcanic arc and 
its oceanic socle (~  northern accretion neoplat
form II) and/or their progressive obduction onto 
earlier-continentalized units (~  northern accretion 
neoplatform I), time span: ~  45 m.y. — Present). 
These events resulted in the formation of a com
posite young neoplatform (~  northern accretion 
neoplatforms I +  II).

It is to this multiphase history of geological and 
tectonic development (compilicated at large and in 
details) that Cuba owes her present-day situation 
in the Caribbean region visualized Fig. 5.
Prediction of bauxite resources
1. Methodological fundamentals

The methods and groups of methods used in pre
dicting Cuba’s bauxite resources included:
— geological formation analysis
— direct and indirect resource indication analysis
— geomorphological analysis
— pedological analysis
— climatic analysis
— complex prediction analysis. 2
2. Potential bauxite horizons

In this subchapter a summarizing assessment of 
Cuba’s bauxite prospects is given by using the data 
presented on stratigraphy and geotectonic history. The 
evaluation has followed the grouping by major geo
historical development stages distinguished and, 
within these, by litho-tectonic units. What the author 
sought to achieve in doing so was to account regulary 
for the major factors involved in bauxite genesis and 
accumulation (stratigraphic, litologic control, virtual 
and potential source rocks and crusts of weathering, 
geomorphological and climatic factors and the known 
resource indications, both direct and indirect).

Accordingly, our major conclusions relative to the
geological fundamentals of Cuba’s bauxite resources
prediction are as follows:
— the ? — Upper Jurassic (Tithonian). Upper Jurassic 

Tithonian)—Upper Cretaceous (Campanian) and 
Upper Cretaceous (Campanian)—Middle Eocene, 
Upper Eocene—Miocene and Pliocene—Present 
periods are considered to have been favourable for 
bauxite formation and accumulation

— the continental units of the southern platform are 
regarded to have clearly favoured bauxitization in 
the ?—Upper Jurassic (Tithonian) period, i.e. in 
the ancient platform rifting stage of development. 
At the same time, the possibility of bauxite for
mation and accumulation on the northern Bahama 
platforms cannot be precluded either. Potential 
bauxite horizons may be expected to occur partly 
at the base of the Jurassic (at the boundary 
between the pre-Mesozoic basement and the 
(meta)terrigenous formations and/or in the basal 
layers of the latter), partly within the Upper 
Jurassic (at the boundary between the (meta)terri- 
genous and (meta)carbonate formations). In terms 
of genesis and lithofacies, the former probably of 
lateritic-terrigenous type, the latter being of karstic 
intraformatlonal type. The postulated mineralogical 
type -is mainly diasporous and, subordinated, 
gibbsite-boehmite type in both cases. As source rock 
of potential bauxite bodies, primarily the pre- 
Mesozoic basement, in the second place, the (meta) 
terrigenous and (meta) carbonate formations them
selves as well as coeval magmatic rocks may come 
into account.

— In the Upper Jurassic (Tithonian) — Upper Creta
ceous (Campanian) stage, i.e. in the first volcanic 
arc stage, in the light of our present-day under
standing, exclusively the northern platform, the 
Bahama platform, is regarded as having been 
suitable for bauxite formation and accumulation. 
Bauxite horizons, partly already proved, partly still 
potential, may be hoped to occur at the Lower/Upper 
Cretaceous boundary (Albian-Cenomanian) and/or 
within the Upper Cretaceous (Campanian-Maast- 
richtian). The probable genetic and formation type 
of both is karstic, intraformational. Their postulated 
mineralogical composition is mainly diasporous, 
subordinated of gibbsite—boehmite type. Rock 
types of the pre-Mesozoic basement and the 
(meta)terrigenous—(meta) carbonate—(meta)voicanic 
formations of the ancient platform-rifting stage 
must have served as source rock.

— In the Upper Cretaceous (Campanian)—Middle 
Eocene, i.e. the quasi-platform and the second 
volcanic arc stage, two major tectonic units are 
regarded as being prospective for bauxite. One of 
them is the quasi-platform (~  northern accretion 
platform I) that was formed in what used to be 
the ancient volcanis arc and that is indicative of 
progressive continentalization, the other one is the 
northern, Bahama, platform still partly disconnected 
from the quasi-platform. The potential bauxite 
horizons within this period of time are expected to 
occur, in both structural units, within the Upper 
Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) and within 
the Middle Eocene. The potential bauxite deposits 
predictable for the quasi-platform area are partly 
of lateritic, partly of karstic-intraformational genetic 
type. Both seem to be mainly of gibbsite or 
boehmite and, possibly, diasporous type. Jurassic 
(meta)terrigenous—(meta) carbonate formations, the 
ophiolite association and the rock types of the 
ancient volcanic arc and its intrusive complex may 
come into account as potential source rocks.
In the northern, Bahama, platform area rather 
karstic bauxite deposits may have been formed, 
this being the only possibilty to reckon with. 
Their mineral composition is certainly mainly of 
gibbsite type, subordinated of boehmite type. The 
formations of the pre-Mesozoic basement and of 
the early platform-rifting stage are invariably 
reckoned with as potential source rocks.

— In the first (Late Eocene—Miocene) substage of 
the Late Eocene-Present or latest platform de
velopment stage also two major bauxite-prospective
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structural units may be postulated. One of the 
two is the northern accretion neoplatform (I) that 
has resulted from the coalescence of the extinct 
Late Jurassic—Late Cretaceous volcanic arc and 
the Bahama platform. The other one is a more 
recent quasi-platform (~  northern accretion neo
platform II) lying south of the former and dis
connected from it which has replaced an extinct 
Upper Cretaceous—Middle Eocene volcanic arc. In 
both units, the Upper Eocene, the Lower Oligocene, 
the Upper-Oligocene—Lower Miocene .and Middle/ 
Upper Miocene have been postulated as potential 
bauxite horizons. The postulated genetic types in 
either area are partly lateritic, partly karstic. In 
the case of the karstic type both intraformational 
(syngenetic) and postformational (postgenetic) 
occurrences may be postulated. The probable mine- 
ralogical composition is mainly of gibbsite and 
boehmite type, subordinated of gibbsite—boehmite 
—diaspore type. The postulated potential source 
rock includes Jurassic (meta) terrigenous—(meta) 
carbonate formations, the ophiolite sequence and 
rock types of the ancient and later volcanic arc 
and its instrusive complexes and also the earlier 
bauxite horizons of the Bahama platform.

— In the second (Pliocene—Present) substage of the 
Late Eocene—Present, i.e. latest platform develop
ment stage, the whole present-day area of Cuba 
is regarded as a structural unit of platform be
haviour and, at the same time, as one suitable for 
the formation and accumulation of bauxite. This 
unit was formed where used to be an extinct Upper 
Cretaceous—Middle Eocene volcanic arc, having 
resulted from coalescence of a quasi-platform 
(~  the northern accretion neoplatform II) and the 
northern accretion neoplatform (I). The base of the 
Pliocene, the Pliocene/Quaternary boundary and 
boundary surface(s) within the Quaternary are 
considered as potential bauxite horizons. The 
genetic types of the potential bauxite bodies and 
their probable mineralogical composition and 
source rocks are taken to be the same as postulated 
for the preceding substage.

In conclusion, the major bauxite occurrences (Fig.6) 
of the Caribbean and its surroundings and a summa
rizing tabulation (Fig.7) of the bauxite horizons invol
ved are presented. The good correlation of most of the 
virtual and potential bauxite horizons the author has 
distinguished in Cuba with other occurrences from

the Caribbean is conspicuous. At the same time, the 
distinguished Cuban bauxite horizons so far unknown 
front other parts of the region are noteworthy.

Recommendations

The author’s recommendations as to the follow-up 
may be summarized as follows:
— to develop forecasts on a scale of 1:250,000 for each 

particular horizon with total coverage of the 
country’s area. In this case, the work to do would 
be to carry out an assessment of the geohistorical 
stages that are promising for bauxite formation 
and accumulation (?—Upper Jurassic; Upper Ju
rassic—Upper Cretaceous; Upper Cretaceous— 
Middle Eocene; Upper Eocene—Miocene; Pliocene 
—Quaternary), including the bauxite horizons 
therein, independently, on a national scale

— to work out regional forecasts of bauxite resources 
in selected major subareas (a few thousand km2) 
judged to be promising for bauxite. The work to 
do, in this case, is to assess the potential bauxite 
horizons and bauxite areas in each particular 
geological-geographical regional unit of the country 
with prediction of their hypothetical and speculative 
bauxite resources on scales of 1:100,000—1,250,000. 
The recommended major areas are:
Western Cuba:
— Sierra de los Organos and Sierra del Rosario
— N and S forelands of the Sierra de los Organos 

and Sierra del Rosario.
Central Cuba:
— Remedios, Sierra de Jatibonico, Sierra de Cubi- 

tas, and their S foreland
— Sierra de Eseambray
— W foreland of Sierra de Escamray.
Eastern Cuba:
—• the Sierra Maestra range and its N foreland 
—• the Sierra del Nipe, Sierra de Cristal

and Sierra de Baracoa ranges with their N and 
S forelands.

—■ to carry out detailed bauxite geological investi
gations on scales of 1:25,000—1:50,000 in sectors, 
usually not larger than a couple 100 km2, seLected 
as promising with a view to discovering commer
cial bauxite deposits. The names and surface areas 
of the sectors recommended for detailed exploration 
are listed herein after (Table 2, Supplement 3).

Sectors promising for bauxite
Serial

number
Sector

number Name Administrative unit Area
km2 Genetic type Degree of 

prospectiveness
1 IC Sierra Azul 

Pan de Guajaibón Pinar del Rio 20 karstic prospective
2 IC Sierra de Vinales Pinar del Rio 150 karstic moderate
3 2C San Francisco Pinar del Rio 15 karstic moderate
4 3C Ceiba del Agua La Habana 170 karstic moderate
5 4C San Antonio 

de los Banos La Habana 150 karstic moderate
6 5C Güines La Habana 150 karstic moderate
7 6C Madruga La Habana 70 karstic moderate
8 7C Aguacate La Habana 100 karstic moderate
9 8C San Nicolas La Habana 180 karstic moderate

10 IIC Rodas Cienfuegos 280 karstic prospective
и 9C Yaguaramas Cienfuegos 450 karstic moderate
12 10C Remedios Villa Clara 100 karstic moderate
13 IIIC Sola-Jaronu Camagüey 550 karstic prospective
14 11C Venezuela-Baragua Ciego de Avila 1000 karstic moderate
15 12C Primero de Enero Ciego de Avila 1800 karstic moderate
16 13C Cubitas Camagüey 320 karstic moderate
17 ive Santa Lucia Holguin 25 karstic prospective
18 ve Guaso Guantánamo 270 karstic prospective
19 VIC Maisi Guantánamo 180 karstic prospective
20 IL Cantarrana Holguin—Guantánamo 100 lateritic prospective

Table 2

The concrete exploration projects relative to the 
recommended areas were worked out and submitted 
to the competent Cuban authorities for approval and 
implementation.

The recommendations and proposal just listed may 
result in forthcoming new bauxite discoveries in 
Cuba which, when properly developed, may add 
further dimensions to the country’s industrial poten
tial.
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Geologisch-methodologische Grundlage für die 
Bauxitprognose von tropischen ozeanischen 

Inselbögen am Beispiel von Kuba

Methodologische Grundlage

Alte kontinental Rifting-Etappe
— alte kontinentale Plattform (Kraton)

Etappe der Entwicklung alter Becken 
mit ozeanischer Kruste
— alte kontinentale Plattform (Kraton)

Ein Modell der Entstehung und Entwicklung tropi
scher ozeanischer Inselbögen (Abb. 1), das die 
Bewertung deren Bauxithöffigkeit ermöglicht, wurde 
erarbeitet.

Auf dieser Grundlage wurden folgende, durch den 
Verfasser für charakterisch gehaltene Etappen in der 
Entstehung und Entwicklung eines Inselbogens unter
schieden:
Alte kontinentale Rifting-Etappe Altes Becken mit 

4- existierender
Entstehung von Becken mit alter ozeanischer Kruste 
ozeanischer Kruste

I  I
Entwicklungsetappe ozeanischer vulkanischer Bögen 

(frühe Phase)
Ф

Entwicklungsetappe ozeanischer vulkanischer Bögen 
(späte Phase)

Aktive Kollision (Subduktion) 
von ozeanischem vulkanischem 
Bogen mit Kontinent 
Passive Kollision (Obduktion) 
von ozeanischem vulkanischem 
Bogen mit Kontinent

Aktive Kollision 
(Subduktion) 

»•ozeanischer 
vulkanischer 
Bögen

Die bauxitgeologisch höffigen strukturellen-mor- 
phologischen Einheiten der obigen Entwicklungsetap
pen sind wie folgt:

Etappe der aktiven Kollision von ozeanischem 
vulkanischem Bogen mit Kontinent
— alte kontinentale Plattform (Kraton) 

und Randgebiet sowie Quasiplattform

Etappe der aktiven Kollision von 
ozeanischem Bogen mit Kontinent
— junge kontinentale Plattform und 

Randgebiet von Akkretionstypus

Etappe der aktiven Kollision ozeanischer 
vulkanischer Bögen
— Quasiplattform

Anwendbare bauxitgeologische Modelle

Auf Grund des reichen Schrifttums über Bauxit
genetik wurden die folgenden zwei, für Kuba anwend
baren Varianten der „fazieszentrischen” bauxit
geologischen Modelle erarbeitet. Die eine ist das 
sogenannte syngenetische und intraformationeile, das 
andere das sogenannte postgenetische Modell.

Das prinzipielle Schema des syngenetischen und 
intraformationeilen Modells der Bauxitbildung wird 
durch eine Reihe von Profilen in Abb. 2 veranschau
licht. Als Beispiele aus Kuba von Bauxiten von 
diesem Typus werden folgende Karstbauxitindika
tionen angeführt:

Nummern der Indikationen

Indikation Nr. 11, 12
Indikation Nr. 25/B
Indikation Nr. 27/A, В
Indikation Nr. 44
Indikation Nr. 37
Indikation Nr. 18, 19, 20
Indikation Nr. 23, 24
Indikation Nr. 28/A
Indikation Nr. 64

Name der einschliessenden 
Formation
Guajaibon Formation 
Remeidos Formationsgruppe 
Charco Redondo Formation 
Maquey Formation 
Yateras Formation 
Güines Formation 
Arroyo Palmas Formation 
Jucaro Formation 
Cabo Cruz Formation

Cr, alb— Cr2cen. 
Cr, aPt— Cr2maast.
Pg/’
Pg,3—N,1 
N,1 
N,l-2 
N,1—2 
N,3
N13—N2 ?

Das prinzipielle Schema des postgenetischen Beispiele für die sicherlich postgenetischen Karst-
Bauxitbildungsmodells wird durch die Reihe von bauxite werden wie folgt angeführt:
Profilen in Abb. 3 illustriert. Einige kubanischen

Nummern der Indikationen

Indikation Nr. 3 
Indikation Nr. 22 
Indikation Nr. 35 
Indikation Nr. 25 
Indikation Nr. 28 
Indikation Nr. 46 
Indikation Nr. 25/C

Name und Alter der liegenden Alter der
Formation Indikation
Artemisa Formation (Ĵ tit-) ?
Cantabria Formation (Cr2camP—m-) ?
Charco Redondo Formation (Pg22) ?
Nuevitas Formation (Pg23) ?
Camazan Formation (Pg23—Ni1) ?
Yateras Formation (N,1—2) ?
Vazquez Formation (Nt2) ?

Geologischer Bau, Entwicklungsgeschichte und 
Tektonik

1. Schichtenfolge

Die vertikale Verteilung der Grundelemente des 
geologischen Baus von Kuba ist durch die Schichten
säule in Beilage 1 veranschaulicht, während die 
gegenwärtige Ubertagsverbreitung auf der Karte von 
Beilage 2 dargestellt ist. Auf eine detailliertere 
Bekanntmachung der Schichtenfolge wird es an 
dieser Stelle verzichtet und nächstfolgend werden die 
grösseren Entwicklungseinheiten (Fazieseinheiten) in 
der Reihenfolge und Gruppierung skizziert, wie sie

den entsperchenden Entwicklungsetappen zugeordnet 
sind:
1.1. Alté Präplattform-Etappe
1.1.1. Prämesozoisches Fundament
1.2. Alte Plattform-Rifting-Etappe (?—j 3tittion.)
1.2.1. Nördliche kontinentale Einheiten

— Bahama Plattform
— Kontinentales Gehänge

1.2.2. Südliche kontinentale Einheiten
1.2.3. Intrusiver Komlex
1.3. Etappe erster vulkanischer Bogen 

(J 3titn— C r2camp.)
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1.3.1. Nördliche kontinentale Einheiten
— Bahama Plattform
— Kontinentales Gehänge

1.3.2. Ozeanische Einheiten 
. — Ophiolit-Komplex

Vulkanischer Bogen — Zaza Zone
— Intrusivkomplex

1.4. Etappe Quasiplattform und zweiter vulkanischer 
Bogen (Cr2camp— PgJ)

1.4.1. Kontinentale Einheiten Becken)
1.4.2. Ozeanische Einheiten

— Oceanische Tröge
— Vulkanischer Bogen — Cauto Zone
— Intrusivkomplex

1.5. Junge Plattform-Etappe (Pg23—Q)
1.5.1. Erste Subetappe (Pgi3—Nj)

— Kontinentale Einheiten (<~̂  Becken)
— Ozeanische Einheiten pv, Tröge)

1.5.2. Zweite Subetappe (N2'’—Q)
— Kontinentala Einheiten (-x̂  Becken)

2. Geohistorische und strukturelle Rekonstruktion

Die geohistorischen-strukturellen Modelle, die sich 
auf Kuba beziehen oder auch Kuba mit berühren, 
lassen sich — mit gewisser willkürlicher Verein
fachung — den folgenden Gruppen zuordnen:
— geosynklinale Modelle
— eine Kombination von geosynklinalen und plat

tentektonischen Modellen
— plattentektonische Modelle

Zur Skizzierung der geohistorischen und struktu
rellen Rekonstruktion der Insel wurde das plattentek
tonische Modell angewandt und die folgenden Ent
wicklungsetappen wurden unterschieden:
— alte Präplattform-Entwicklungsetappe (Protero- 

zoikum-Paläozoikum)
— alte Plattform- und Rifting-Entwicklungsetappe

<?—J,tith.)

— Entwicklungsetappe des ersten vulkanischén Bogens
(J;itith— Cr2camp.)

— Entwicklungsetappe der Quasiplattform und des 
zweiten vulkanischen Bogens (Cr2camp— Pg22)

— Entwicklungsetappe junger Plattformen (Pg23—Q)
— erste Subetappe (Pg23—N1)
— zweite Subetäppe (N2—Q)

Diese Entwicklungsetappen werden durch die 
Schichtensäule von Beilage 1 sowie durch die 
idealisierten entwicklungsgeschichtlichen Profile von 
Abb. 4 illustriert.

Die wichtigsten Momente des von uns skizzierten 
geohistorischen und strukturellen Rekonstruktions
modells sind wie folgt:
— im Ergebnis der kontinentalen Rifting kam 
' zunächst ein intrakontinentales (Binnen)meer und

dann ein Becken mit ozeanischer Kruste zustande, 
in seiner Achse mit einem mittelozeanischen 
Rücken, an seinem Nord- und Südrand mit einem 
passiven kontinentalen Randgebiet; Zeitraum von ? 
bis 140 Milionen Jahre (? — Oberjura, Tithon)

— eine Subduktion ozeanischer Platten und dem
zufolge die Entstehung der frühen vulkanischen 
Bögen im Zeitraum von ca. 140 bis 75 Millionen 
Jahren (Oberjura, Tithon—Oberkreide, Campan)

— Kontinentalisation der frühen vulkanischen 
Bögen und deren ozeanischen Fundaments und 
dann ihre allmähliche Obduktion (~  Quasiplatt
form) auf die Bahama Plattform im Zeitraum von 
ca. 75—45 Millionen Jahren (Oberkreide, Campan 
—Mitteleozän). Parallel damit kommt durch die 
Subduktion ozeanischen Platten ein junger vulkani
scher Bogen im S-Vorland der nördlichen Akkret- 
ions-Neoplattform (I) zustande.
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— Kontinentalisation jüngerer vulkanischer Bögen 
und deren ozeanischen Fundaments (~  nördliche 
Akkretions-Neoplattform II) bzw. allmähliche 
Obduktion auf schon früher kontinentalisierte 
Einheiten (~  nördliche Akkretions-Neoplattform I) 
im Zeitraum von ca. 45 Millionen Jahren bis zur 
Gegenwart. Diese Vorgänge führten zur Entstehung 
der komplexen jungen Neoplattform (nördliche 
Akkretions-Neoplattform I +  II).

Diese mehrphasige und im grossen und ganzen sehr 
komplizierte Entwicklungsgeschichte und Tektogenese 
ist für die gegenwärtige Lage von Kuba im Karibi
schen Raum, wie sie in Abb. 5 dargestellt ist, 
verantwortlich.

Bauxitprognos e

1. Methodologische Grundlage

Bei der Zusammenstellung der Bauxitprognose von 
Kuba wurden folgende Methoden und Methoden
komplexe angewandt:
— geologische Formationsanalyse
— direkte und indirekte Indikationsanalyse
— geomorphologische Analyse
— bodenkundliche Analyse
— klimatische Analyse
— komplexe prognostische Analyse.

2. Potentielle Bauxithorizonte

In diesem Unterabschnitt werden die Bauxitpers
pektiven von Kuba, unter Berücksichtigung des über 
die Schichtenfolge, die Stratigraphie und die geolog- 
ische-strukturelle Entwicklung geschriebenen, zu
sammenfassend ausgewertet. Die Auswertung wurde 
in einer den unterschiedenen, grossen Entwicklungse
tappen und den strukturellen-faziellen Einheiten darin 
entsprechenden Gruppierung durchgeführt. Dabei 
wurde es bewusst angestrebt die vom Gesichtspunkt 
der Bauxitbildung und Anhäufung wichtigsten Fak
toren (stratigraphische, lithologische Kontrolle, 
tatsächliche und potentielle Muttergesteine und Ver
witterungskrusten, geomorphologische und klimatische 
Faktoren sowie die bekannte direkten und indirekten 
Indikationen) regelmässig in Betracht zu ziehen.

Dementsprechend sind unsere wichtigsten Schluss
folgerungen bezüglich der geologischen Grundprinzi
pien für die Bauxithöffigkeit in Kuba wie folgt:
— als für die Bauxitbildung und -anhäufung günstige 

Grosszeiträume werden die Perioden ? — Oberjura 
(Tithon), Ober jura (Tithon)—Oberkreide (Campan), 
ferner Oberkreide (Campan)—Mitteleozän, Ober
eozän—Miozän und Pliozän—Gegenwart betrachtet

— im Zeitraum ?—Ober jura (Tithon), d. h. in der 
alten Plattform-Rifting-Entwicklungstappe werden 
die kontinentalen Einheiten der südlichen Platt
form als eindeutig günstig bewertet. Dabei wird es 
für nicht ausgeschlossen gehalten, dass die Mög
lichkeit für Bauxitbildung und -anhäufung auch 
auf der nördlichen, Bahama Plattform bestand. 
Potentielle Bauxithorizonte sind teils an der 
Jurabasis (Grenze zwischen dem prämesozoischen 
Fundament und der (meta)terrigenen Formationen 
bzw. in den Basalschichten der letzteren), teils 
innerhalb des Juras (an der Grenze zwischen 
(meta)terrigenen und (meta)karbonatischen Forma
tionen) zu erwarten. Die ersteren sind wahrschein
lich dem lateritisch-terrigenen genetisch-fomation- 
ellen Typus, die letzteren dem karstischen-intra- 
formationellen Typus zuzuordnen. Der angenom
mene mineralogische Typus ist in beiden Fällen 
hauptsächlich durch Diaspor, untergeordnet durch 
Gibbsit-Böhmit gekennzeichnet. Als Muttergesteine 
der potentiellen Bauxitlager dürften vor allem das 
prämetamorphe Grundgebirge, in zweiter Linie die 
(meta)terrigenen und (meta)karbonatischen For
mation selbst sowie die mit denen gleichalten 
Magmatité in Rechnung Kommen.

— im Zeitraum Oberjura (Tithon)—Oberkreide 
(Campan), d. h. in der Entwicklungsetappe des
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ersten vulkanischen Bogens war unseres Erachtens 
— im gegenwärtigen Kenntnisstand — ausschli
esslich die Bahama Plattform für Bauxitbildung 
und -anhäufung geeignet. Teils bereits belegte, teils 
noch potentielle Bauxithorizonte sind an der 
Grenze zwischen der Unter- und Oberkreide (Alb- 
Cenoman) und innnerhalb der Oberkreide (Cam- 
pan—Maastricht) zu hoffen. Der wahrsecheinliche 
genetisch formationeile Typus für beide ist karst- 
isch, intraformationeil. Bezüglich ihrer mineralog
ischen Zusammensetzung ist hauptsächlich der 
Diaspor-, untergeordnet der Gibbsit—Böhmit-Typus 
zu erwarten. Als Muttergestein können aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Gesteintypen des 
prämesozoischen Grundgebirges und die (meta) 
terrigenen— (meta) karbonati sehen—(meta) vulka

nischen Formationen der alten Plattform-Rifting— 
Entwicklungsetappe angesehen werden.

— Im Zeitraum Oberkreide (Campan)—Mitteleozän, 
d. h. in der Entwicklungsetappe der Quasiplattform 
und des zweiten vulkanischen Bogens werden zwei 
grosstektonishe Einheiten als bauxithöffig betrach
tet. Die eine ist die an der Stelle des älteren vul
kanischen Bogens entstandene und eine allmähliche 
Kontinentalisation ausfweisende Quasiplattform 
(~  nördliche Akkretions-Neoplattform I), die 
andere ist die von dieser Quasiplattform noch 
teilweise abgesonderte, nördliche, d. h. Bahama 
Plattform. Potentielle Bauxithorizonte innerhalb 
dieses Zeitraums in beiden strukturellen Einheiten 
sind innerhalb der Oberkreide (Campan—Maast
richt) und des Mitteleozäns zu erwarten. Die für 
den Raum der Quasiplattform prognostisierbaren, 
potentiellen Bauxitlagerstätten sind genetisch teils 
vom lateritischen, teils vom karstisch-intraforma- 
tionellen Typus. Die mineralogische Zusammensetz
ung beider Typen ist wahrscheinlich gibbsitisch, 
böhmitisch, oder eventuell diasporhaltig. Als 
potentielles Muttergestein werden nach wie vor 
die Formationen des prämesozoischen Grund
gebirges und der alten Plattform-Rifting-Entwiek- 
lungsetappe in Betracht gezogen.

— In der ersten Subetappe (Obereozän—Miozän) der
obereozänen—gegenwärtigen oder jungen Platt- 
porm—Entwicklungsetappe kommen ebenfalls zwei 
grasstektonische Einheiten als bauxithöffig in 
Rechnung. Die eine ist die nördliche Akkretions- 
Neoplattform (I), die durch das Zusammenwachsen 
des erloschenen, ober jurassisch—oberkretazischen 
vulkanischen Bogens mit der Bahama Plattform 
entstanden ist. Die andere, S davon gelegene und 
abgesonderte Einheit ist die neue Quasiplattform 
(~  nördliche Akkretions-Neoplattform II), die an 
der Stelle des erloschenen, oberkretazisch— 
mitteleozänen vulkanischen Bogens zustandekam. 
In beiden Einheiten werden das Obereozän, das 
Unteroligozän, das Oberoligozän—Untermiozän und 
das Mittel/Obermiozän als potentielle Bauxit
horizonte berücksichtigt. In beiden Gebieten ist 
teils lateritischer, teils karstischer genetischer 
Typus zu erwarten. Im Falle des karstischen gene
tischen Typus sind sowohl intraformationeile 
(syngenetische), als auch postformationeile (post
genetische) Vorkommen vorstellbar. Die wahr
scheinliche mineralogische Zusammensetzung ist 
hauptsächlich gibbsitisch, untergeordnet von
Gibbsit—Böhmit—Diaspor-Typus. Als potentielles 
Muttergestein können jurassische (meta)terrigene— 
(meta)kabonatische Formationen, der Ophiolit- 
Komplex sowie die Gesteinstypen des älteren und 
des jüngeren vulkanischen Bogens bzw. deren 
intrusiver Komplexe in Betracht gezogen werden.

— Im Zeitraum Obereozän—Gegenwart, d. h. in der
zweiten Subetappe (Pliozän—Gegenwart) der
jungen Plattform-Entwicklungsetappe wird das 
ganze heutige Territorium von Kuba als eine 
Struktureinheit von Plattform-Charakter und
zugleich für die Bildung und Anhäufung von 
Bauxiten geeignet gehalten. Diese Einheit ist durch
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das Zusammenwachsen der an der Stelle der ober
kretazisch—mitteleozänen, erloschenen vulkani
schen Bogens entstandenen Quasiplattform (~  
nördliche Akkretions-Neoplattform II) und der 
nördliche Akkretions-Neoplattform (I) zustandege
kommen. Als potentielle Bauxithorizonte werden 
die Pliozänbasis, die Pliozän-Quartär-Grenze bzw. 
Grenzflächen innerhalb des Quartärs betrachtet. 
Der genetische Typus der postulierten Bauxitlager
stätten, ihre wahrscheinliche mineralogische Zusam
mensetzung und Muttergesteine werden für denen 
der vorangehenden Subetappe gleich gehalten.

Abschliessend werden die wichtigsten Bauxitvor
kommen der Karibischen Region und Umgebung 
(Abb. 6) und eine Zusammenfassende Tabelle ihrer 
Bauxithorizonte (Abb. 7) vorgelegt. Es ist auffallend, 
wie gut die Mehrheit der von uns in Kuba unter
schiedenen tatsächlichen und potentiellen Bauxit
horizonte sich mit anderen Vorkommen der Region 
korrelieren lassen. Zugleich sind die in Kuba nach
gewiesenen Bauxithorizonte, die bisher aus den 
anderen Ländern der Region unbekannt sind, 
beachtenswert.

Vorschläge

Unsere wichtigsten Vorschläge und Empfehlungen 
bezüglich der Weiterentwicklung der Bauxitprognose 
und Sucharbeiten auf Bauxite in Kuba sind wie folgt:
-— Erarbeitung — für bestimmte Horizonte — einer 

Bauxitprognose im Massstab von 1:250 000 für das 
ganze Gebiet von Kuba. In diesem Fall besteht die 
Aufgabe in einer selbständigen gesamtstaatlichen, 
die ganze Republik umfassenden Bewertung der 
für Bauxitbildung und -anhäufung günstigen geo- 
historischen Etappen (?—Oberjura; Oberjura— 
Oberkreide; Oberkreide—Mitteleozän; Obereozän— 
Miozän; Pliozän—Quartär) und der daran gebun
denen Bauxithorizonte bzw. -lagerstätten.

— Erarbeitung von regionalen Bauxitprognosen für 
die grösseren Teilgebiete, die als günstig für derar
tige Arbeiten beurteilt werden (Flächen von ein 
paar Tausend km2). Die Aufgabe in diesem Falle 
besteht in der prognostischen Auswertung der 
einzelnen geologisch-geographischen Regionen von 
Kuba im Massstab von 1:100 000 bis 1:250 000. Die 
von uns empfohlenen Gebiete, die in dieser Hin
sicht in Rechnung kommen könnten, sind wie 
folgt:

West-Kuba:
— Sierra los Organos und Sierra del Rosario
— nördliches bzw. südliches Vorland des Sierra 

de los Organos und des Sierra del Rosairo.

Zentral-Kuba:
— Gebirgszüge Remedios, Sierra de Jatibonico und 

Sierra de Cubitas und deren nördliches Vorland
— Sierra de Escambray
— westliches Vorland des Sierra de Escambray. 

Ost-Kuba:
— Gebirgszug und nördliches Vorland des Sierra 

Maestra
— Sierra del Nipe, Sierra de Cristal und Sierra de 

Baracoa mit ihren westlichen, nördlichen und 
südlichen Vorräumen.

— Durchführung von detaillierten bauxitgeologischen 
Sucharbeiten im Massstab 1:25 000 bis 1:50 000 in 
als günstig beurteilten und ausgewählten Sektoren 
mit éiner Fläche, die in der Regel nicht grösser als 
100 km2 ist, zwecks Erkundung von abbauwürdigen 
Bauxitlagerstätten. Die Namen und Flächenangaben 
der für detaillierte Such- und Erkundungsarbeiten 
vorgeschlagenen Sektoren werden hierunter (Ta
belle 2, Beilage 3) angeführt.
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Bauxithöffige Sektoren
Lauf
ende
Nr.

Sektor-
№. Name Administrative

Zugehörigkeit Fläche Genetischer
Typus Höffigkeitsgrad

1 ' IC Sierra Azul 
Pan de Guajaibon Pinar del Rio 20 karstisch höffig

2. IC Sierra de Vinales Pinar del Rio 150 karstisch mittelm.
3. 2C San Francisco Pinar del Rio 15 karstisch mittelm.
4. 3C Ceiba del Agua La Habana 170 karstisch mittelm.
5. 4C San Antonio de los Banos La Habana 150 karstisch mittelm.
6. 5C Güines La Habana 150 karstisch mittelm.
7. 6C Madruga La Habana 70 karstisch mittelm.
8. 7C Aguacate La Habana 100 karstisch mittelm.
9. 8C San Nicolas La Habana 180 karstisch mittelm.

10. IIC Rodas Cienfuegos 280 karstisch höffig
11. 9C Yaguaramas Cienfuegos 450 karstisch mittelm.
12. 10C Remedios Villa Clara 100 karstisch mittelm.
13. ШС Sola-Jaronu Camagüey 550 karstisch höffig
14. 11C Venezuela—Baragua Ciego de Avila 1000 karstisch mittelm.
15. 12C Primero de Enero Ciego de Avila 1800 karstisch mittelm.
16. 13C Cubitas Camagüey 320 karstisch mittelm.
17. ive Santa Lucia Holguin 25 karstisch höffig
18. ve Guaso Guantánamo 270 karstisch höffig
19. VIC Maisi Guantánamo 180 karstisch höffig
20. IL Cantarrana Holguin-

Guantánamo
100 lateri tisch höffig 

Tabelle 2

Die diesbezüglichen konkreten Erkundungsprojekte 
wurden ausgearbeitet und zur Bestätigung und Durch
führung den zuständigen kubanischen Organen unter
breitet.

Die "von uns angeführten Vorschläge und

Empfehlungen werden in der Zukunft zur Entdeckung 
und Erschliessung von neuen Bauxitlagerstätten in 
Kuba führen können, wodurch zur weiteren Erhöhung 
des industriellen Potentials des Landes bei get ragen 
werden wird.
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Геолого-методическое обоснование прогноза 
бокситов в пределах океанических островных дуг 

тропического пояса на примере Кубы

Принципиальная схема модели сингенетического и меж
формационного бокситообразования иллюстрируется иде
ализированными профилями рис. 2. Примерами бокситов 
данного типа на Кубе являются следующие проявления кар
стовых бокситов:

Методическое обоснование

В ходе решения поставленной задачи (путем использова
ния части данных из богатой методической литературы) 
разработана модель становления и развития океанических 
островных дуг тропического пояса (рис. 1), позволяющая 
оценить их бокситоносность. В соответствии с моделью в 
ходе становления и развития островных дуг нами выделены 
следующие характерные стадии:

Предшествующий бас
сейн с океанической ко
рой

Предшествующее континенталь
ное рифтообразование

Становление преществующего 
бассейна с океанической корой

I
Стадия океанической вулканической дуги 

(ранняя фаза)
I

Стадия океанической вулканической дуги

№ № 
прояв
лений

И, 12
25 /В 
27/А, В 
44 
37
18, 19, 20 
23, 24
28/а
64

вмещающие
формации

Г вахаибон 
Ремедиос 
Чарко Редондо 
Маквей 
Ятерас 
Г юинес
Арройо Пальмас
Хукаро
Кабо Круз

возраста

альб—сеноман 
апт—-Маастрихт 
средний эоцен 
в. олигоцен—н.миоцен 
нижний—средний миоцен 
нижний—средний миоцен 
нижний—средний миоцен 
верхний миоцен 
в. миоцен—плиоцен?

Принципиальная схема модели постгенетического бокси
тообразования иллюстрируется идеализированными про
филями рис. 3. Ниже перечисляются некоторые примеры 
постгенетических карстовых бокситов на Кубе:

№№ про
явлений .

подстилающие формации и их возраста 
возраста проявлений

(поздняя фаза) 3 Артемиса, титон 7

* 22 Кантабрия, кампан—Маастрихт 7

Активное столкновение оке- Активное столкновение 35 Чарко Редондо, средний эоцен 7

анической вулканической дуги океанических вулканичес 25 Нуэвитас, верхний эоцен 7

с континентом (субдукция) ких дуг между собой 28 Камазан, в. олигоцен — н. миоцен 7

Ф (субдукция) 46 Ятерас, нижний—средний миоцен 7

Пассивное столкновение оке- 25/С Вазквез, средний миоцен 7

анической вулканической дуги с 
континентом (обдукция)

Геологическое строение, история геологического развития 
и тектоника

Благоприятными с точки зрения бокситоносности структу
рно-морфологическими единицами на перечисленных ста
диях разивтия являются следующие:

на стадии предшествующего континентального рифтооб- 
разования
— древняя континентальная платформа (кратон),

на стадии предшествующего бассейна с океанической ко
рой
•— древняя континентальная платформа (кратон) и ее ок
раины,

на стадии активного столкновения океанической вулка
нической дуги с континентом

1. Стратиграфия
Вертикальное распределение основных элементов геоло 

гического строения Кубы иллюстрируется стратиграфичес
кой колонкой приложения 1, а их современное распределение 
на дневной поверхности — картой приложения 2.

Избегая детальное изложение стратиграфии, ниже пере 
числяются основные фациальные подразделения, сгруппир- 
ванные по этапам истории геологического развития:
1.1. Древний доплатформенный этап.
1.1.1. Домезозойский фундамент.
1.2. Древний платформенно-рифтогенный этап (?—-титон).
1.2.1. Северные континентальные единицы:

Багамская платформа, 
континентальный склон.

— древняя континентальная шлатформа (кратон) и ее ок
раины, а также квази-платформа,

на стадии пассивного столкновения океанической вулка
нической дуги с континей том
— молодая континентальная платформа аккреционного 
типа и ее окрацны,

на стадии активного столкновения океанических вулка
нических дуг
— квази-платформа.

1.2.2. Южные континентальные единицы.
1.3. Этап первой вукланической дуги (тигон—кампан).
1.3.1. Северные континентальные единицы:

Багамская платформа, 
континентальный склон.

1.3.2. Океанические единицы: 
офиолитовый комплекс, 
вулканическая дуга — зона Заза, 
интрузивный комплекс.

1.4. Этап квази-платформенный и второй вулканической 
дуги (кампан — средний эоцен).

Модели бокситообразования

На основании богатой литературы по генезису бокситов 
нами разработаны два варианта «фациальных» моделей 
бокситообразования, которые могут быть применены к 
Кубе. Ими являются сингенетическая и межформационная, 
а также постгенетическая модели (сингенетическим и меж
формационным называется процесс образования и накоп
ления бокситов примерно одного возраста со вмещающими 
или перекрывающими толщами, а постгенетическим —■ про
цесс образования и накопления бокситов существенно отлич
ного по сравнению со вмещающими или перекрывающими 
породами возраста).

1.4.1. Континентальные единицы (впадины).
1.4.2. Океанические единицы: 

океанические бассейны, 
вулканическая дуга — зона Кауто,

интрузивный комплекс.
1.5. Этап молодой платформы (поздний эоцен — четвер

тичный период).
1.5.1. Первый подъэтап (поздний эоцен — миоцен): 

континентальные единицы (впадины), 
океанические единицы (бассейны).

1.5.2. Второй подъэтап (плиоцен — четвертичный период): 
континентальные единицы (впадины).
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Историко-геологические и тектонические модели, отяос- 
щиеся к Кубе или касающиеся Кубы, при несколько произ

ольном упрощении могут быть сгруппированы следующим 
бразцм:

a) геосинклинальные модели,
в) разного рода комбинации геосинклинальных и плитно

тектонических моделей,
b) плитно-тектонические модели.

В историко-геологической и структурной реконструкции 
по Кубе нами использовалась плитно-тектоническая модель 
с выделением следующих этапов:

1. древний доплатформенный этап развития (протерозой— 
палеозой;

2. этап древней платформы и рифтообразования (?—титон);
3. этап развития первой вулканической дуги (титон—кам-

пан);
4. этап квдазиплатформенный и развития второй вулкани

ческой дуги (кампан — средний годен);
5. этап развития молодой платфомы (поздний эоцен — 

четвертичный период), подразделяемый следующим об
разом:
первый подъэтап (поздний эоцен — миоцен), 
второй подъэтап (илиоцен — четвертичный период).

Перечисленные этапы иллюстрируются стратиграфичес
кой колонкой (прил. 1) и идеализированными профилями 
истории геологического развития (рис. 4).

Главнейшими элементами охарактеризованной модели ис
торико-геологической и структурной реконструкции явля
ются следующие:

а) вслед за континентальным рифтообразованием, возник
новение сначала внутриконтинентального моря, затем 
бассейна с океанической корой, со срединно-океаничес
ким хребтом вдоль оси и с пассивными континенталь
ными окраинами на севере и на юге в интервале ?—140 
млн. лет (?—титон);

б) столкновение и субдукция океанических плит, затем, в ре
зультате этих процессов, формирование ранней вулкани
ческой дуги (вулканических дуг) примерно в интервале 
140—75 млн. лет (поздняя юра — поздний мел, титон— 
кампан);

в) континентализация и постепенная обдукция (квази- 
-платформа) ранней вулканической дуги (вулканичес
ких дуг) и ее (их) океанического фундамента на Багам
скую платформу примерно в интервале 75—45 млн. лет 
(поздний мел, кампан средний эоцен) и, параллельно, -— 
формирование новой вулканической дуги в ходе субдук- 
ции океанических плит к югу от северной аккреционной 
неоплатформы (1);

г )  континентализация молодой вулканической дуги и ее 
океанического фундамента (северная аккреционная нео
платформа II) и ее постепенная обдукция на ранее конти- 
нентализированные единицы (северная аккреционная нео
платформа I) примерно в в интервале 45—0 млн. лет, с 
формированием молодой неоплатформы сложного сос
тава (северная аккреционная неогшатформа I + II).

Результатом охарактеризованного многоэтапного, слож
ного как в целом, так и в деталях, хода исторического раз
вития и формирования структур является современное поло
жение Кубы в Карибском регионе, которое иллюстрируется 
структурно-морфологической схемой Дж. И. Кейса и Т. Л. 
Голкома (J. Е. Case—Т. L. Holcombe, 1980; см. рис. 5).

Прогноз бокситоносности

1. Методическое обоснование

При составлении прогноза бокситов по Кубе нами при
менялись следующие методы и комплексы методов:

а) геолого-формационный анализ,
б) анализ прямых и косвенных признаков бокситоносности,
в) геоморфологический анализ,
г )  анализ почвенных условий,
д) анализ климатических условий,
е) комплексный прогнозный анализ.

2. Историко-геологическая и структурная реконструкция
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В данной главе с использованием сведений, изложенных 
по стратиграфии и геологической структуре, приводится 
сводная оценка перспектив бокситоносности Кубы. Оценка 
производится по главнейшим этапам геологического раз
вития, а внутри них — по структурно-фациальным единицам. 
При этом делается упор на систематический учет важнейших 
факторов образования и накопления бокситов, как-то стра
тиграфического и литологического контроля, фактических и 
потенциальных материнских пород и кор выветривания, гео
морфологических и климатических условий, а также извест
ных прямых и косвенных признаков.

На этом основании можно сделать следующие главней
шие выводы в отношении геологического обоснования 
прогноза бокситов на Кубе:

1. Благоприятными для образования и накопления бок
ситов крупными интервалами можно считать следующие: 
? — поздняя юра (титон), поздняя юра (титон) — поздний 
мел (кампан), поздний мел (кампан) — средний эоцен, позд
ний эоцен — миоцен и плиоцен — современная эпоха.

2. На этапе?— поздняя юра (титон), то-есть на этапе древ- 
нев платформы и рифтообразования однозначно благоприят- 
ятными можно считать континентальные единицы южной 
платформы. В то же время нельзя исключить возможность 
образования и накопления бокситов и в пределах северной 
Багамской платформы. Потенциальные бокситоносные 
горизонты приурочены частично к основанию юры [к кон
такту (мета)терригенных формаций с домезозойским фун
даментом и к базальным горизонтам первых], частично же 
к верхней юре [к контакту(мета)терригенных и метакарбо- 
натных формаций]. Первые, вероятно, относятся к латерито- 
во-терригенному, а вторые — к карстово-межформанионно- 
му генетико-формационному типу. В обоих случаях предпо
лагается в основном диаспоровый минералогический тип с 
подчиненным ему гиббситово-бемитовым типом. В качестве 
материнских пород потенциальных бокситовых залежей выс
тупают в первую очередь породы домезозойского фунда
мента, а во вторую — породы самих (мета)терригенных и 
(мета)кабонатных формаций, а также одновозрастные с 
ними метаморфические породы.

3. На позднеюрско-позднемеловом (титон-кампанском) 
этапе первой вулканической дуги, по имеющимся сведениям, 
благоприятной для образования и накопления бокситов 
можно считать только Багамскую платформу. Бокситонос
ные горизонты, частично доказанные, частично лишь пред
полагаемые, приурочены ко границе нижнего и верхнего 
мела (альб-сеноман) и к верхнему мелу (кампан-маастрихт). 
Вероятно, в обоих случаях имеет место карстовый межфор
мационный генетический и формационный тип. Ожидаемый 
минеральный состав в основном диаспоровый при подчинен
ной роли гиббситово-бемитового. Материнскими, по всей 
вероятности, являются породы домезозойского фундамента 
и (мета)терригенных — (мета)карбонатных — (мета)вул- 
канических формаций этапа развития древней платформы и 
рифтообразования.

4. На позднемелово-среднеэоценовом этапе развития ква
зи-платформы и второй вулканической дуги перспективны
ми на бокситы являются, по нашему мнению, две крупные 
структурные единицы. Одной из них является квази-платфор
ма, возникшая на месте более древней вулканической дуги и 
отмечающая постепенную континентализацию (северная 
аккреционная неоплатформа I), а другой — частично еще 
обособленная от этой квази-платформы северная, Багамс
кая платформа. Потенциальные бокситоносные горизонты 
в обоих случаях ожидаются в верхнем мелу (кампан-мааст
рихт) и в среднем эоцене. Потенциальные бокситовые зале
жи, прогнозируемые в пределах квази-платформы, относятся 
частично к латеритовому, частично же к карстовому (меж
формационному) генетическому типу. Вероятный минераль
ный состав в обоих случаях — в основном гиббситовый, 
бемитовый и, возможно, диаспоровый. Роль материнских 
могли гирать породы юрских (мета)терригенных и (мета) 
каронбатных формаций, офиолитовой ассоциации, а так
же древней вулканической дуги и ее интрузивных комп
лексов. В пределах северной, Багамской платформы в это 
время можно считаться скорее лишь с возможностью обра
зования залежей карстовых бокситов, в основном гиббсито- 
вого минерального состава при подчиненной роли бемитово- 
го. В качестве потенциальных материнских пород по-преж
нему выступают породы домезозойского фундамента, а так- 
еж этапа развития древней платформы и рифтообразова
ния.

2. Потенциальные бокситоносные горизонты
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5. На первом, позднеэоценово-миоценовом подъэтапе 
позднеэоценово-современного этапа развития молодой 
платформы перспективными на бокситы являются также две 
крупные структурные единицы. Одной из них является се
верная аккреционная неоплатформа (I), возникшая путем 
спаяния угасшей позднеюрско—раннемеловой вулканической 
дуги с Багамской платформой. Второй является расположен
ная южнее и обособленная молодая квази-платформа (се
верная аккреционная неоплатформа П), сформировавшаяся 
на месте угасшей позднемелово-среднеэоценовой вулкани
ческой дуги. В обоих случаях потенциальными бокситонос
ными горизонтами являются верхний эоцен, нижний оли
гоцен, верхний олигоцен — нижний миоцен и средний— 
верхний миоцен, частично с латеритовым, частично с карс
товым генетическим типом ожидаемых бокситов. В карсто
вом генетическом типе равным образом можно ожидать 
как межформационные (сингенетические), так и постфор
мационные (постгенетические) проявления. Вероятен в ос
новном гиббситовый и бемитовый минеральный состав при 
подчиненной роли гиббситово-бемитово-диаспорового. В 
качестве материнских можно учесть породы юрских (мета) 
терригениных и (мета)карбонатных формаций, офиолитовой 
ассоциации, древней и молодой островных дуг и их инт
рузивных комплексов, а также более ранных бокситоносных 
горизонтов Багамской платформы.

6. На втором, плиоценово-современном подъэтапе позд
неэоценово-современного этапа развития молодой плат
формы вся современная территория Кубы может считаться 
структурой платформенного характера, благоприятной для 
образования и накопления бокситов. Эта структура возникли 
путем спаяния квазиплатформы (северной аккреционноа 
неоплатформы II), сформировавшейся на месте угасшей 
позднемелово-среднеэоценовой вулканической дуги, с се
верной аккреционной нсоплатформой (I). Потенциальные 
бокситоносные горизонты приурочены к основанию пли- 
онена, к контакту четвертичных отложений с плиоценовыми 
и ко внутричествертичным поверхностям раздела. Генети
ческий тип, минеральный состав и материнские породы при
нимаются такими же, как и иа предыдущем подъэтапе.

В заключение приводится карта важнейших бокситовых 
месторождений Карибского региона и прилегающих терри
торий (рис. 6) и сводная таблица бокситоносных горизон
тов той же площади (рис. 7), составленные по литературным 
данным.

Примечательно хорошее соответствие большинства вы
деленных нами фактических и потенциальных бокситонос

ных горизонтов месторождениям региона. В то же время 
заслуживают внимания те бокситоносные горизонты, кото
рые выделены на Кубе и не известны в других районах ре
гиона.

Рекомендации

Важнейшие наши предложения и рекомендации по усо
вершенствованию прогноза, поисков и разведки бокситов 
на Кубе сводятся к следующим:

1. Следует разработать прогноз бокситов в масштабе 
1:250 000 для территории всей страны раздельно по горизон
там. Задача работ при этом заключается в оценке перспек
тивных для образования и накопления бокситов основных 
этапов геологического развития (? — поздняя юра; позд
няя юра — поздний мел; поздний мел — средний эоцен; 
поздний эоцен — миоцен; плиоцен — четвертичный период) 
и конкретных бокситоносных горизонтов и площадей са
мостоятельно, в масштабах всей страны.

2. Следует разработать прогноз бокситов по перспектив
ным регионам (площадью в несколько тысяч кв. км) стра
ны. Задача работ при этом заключается в прогнозной оценке 
потенциальных бокситоносных горизонтов и бокситонос
ных площадей отдельных геолого-географических единиц 
страны в’ масштабе. Нами рекомендуются следующие кру
пные перуспективные площади:
на Западной Кубе — Сьерра де лос Органос и Сьерра дель 
Розарио; северный и южный форланды де лос Органос и 
Сьерры дель Розарио;
на Средней Кубе — гряда Ремедиос, Сьерра де Гатибони- 
ко, Сьерра де Кубитас и ее северный форланд; Сьерра де 
Эскамбрай; западный форланд Сьерры де Эскамбрай; 
на Восточной Кубе — гряда Сьерра Маэстра и ее северный 
форланд; Сьерра дель Нипе, Сьерра де Кристал и Сьерра 
де Баракоа вместе с их западным, северным и южным фор- 
ландом.

3. В выявленных перспективных секторах площадью 
большей частью до нескольких сотен кв. км следует про
вести детальные поиски бокситов в масштабе 1:25 000— 
1:50 000 с целью обнаружения промышленных месторож
дений бокситов. Ниже перечисляются сектора, рекомендуе
мые под детальные поиски, с указанием их размеров (табл. 
2, при л. 3):

Сектора, перспективные на бокситы Таблица 2.

№ № 
п/п

№№
секторов Наименование Административное

положение
Площадь, 

кв. км Генетический тип Степень перс
пективности

1 IC Сьерра Азуль 
Пан де Гвахаибон Пзгаар дель Рио 20 карстовый высокая

2 IC Сьерра де Вияьялес Пинар дель Рио 150 карстовый средняя
3 2C Сан Франсиско Пинар дель Рио 15 карстовый средняя
4 ЗС Сейба дель Агуа Ла Гавана 170 карстовой средняя

5 4C Сан Антонио де лос 
Баньос Ла Гавана 150 карстовый средняя

6 5C Г кжнес Ла Гавана 150 карстовый средняя
7 6C Мадруга Ла Гавана 70 карстовый средняя
8 7C Агуакате Ла Гавана 100 карстовый средняя
9 8C Сан Николас Ла Гавана 180 карстовый средняя
10 IIC Родас Сьенфуегос 280 карстовый высокая
11 9C Ягуарамас Сьенфуегос 450 карстовый средняя
12 10C Ремедиос Вилла Клара 100 карстовый средняя
13 IIIC Сола-Гарону Камагюэй 550 карстовый высокая
14 11C Венесуэ ла-Бар агуа Сьего де Авила 1000 карстовый средняя
15 12C Примеро де Энеро Сьего де Авила 1S00 карстовый средняя
16 13C Кубитас Камагюэй 320 карстовый средняя
17 IVC Санта Лючия Ольгин 25 карстовый высокая
18 VC Гуасо Г вантанамо 270 карстовый высокая
19 VIC Майей Г вантанамо 180 карстовый высокая

20 IL Кантаррана Ольгин—Г вантана
мо 100 латеритовый высокая

По ним разработаны конкретные проекты поисковых Перечисленные предложения и рекомендации, раздельно 
работ, которые переданы кубинским органам для оценкии или в комплексе, могут привести к открытию новых бок- 
осуществления. ситовых месторождений на Кубе, тем самым увеличивая

промышленный потенциал страны.
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a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet osztályvezetőjének,

Ágoston Zoltánnak,
a Mecseki Szénbányák Északi Bányaüzem 
főgeológusának,

Balogh Sándornak,
az Oroszlányi Szénbányák geológus techni
kusának,

Dr. Chikán Gézának,
a Magyar Állami Földtani Intézet tudomá
nyos osztályvezetőjének,

Császár Jánosnak,
a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 
nagykanizsai üzeme vezető észlelőjének,

Dankházi Gyulának,
a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet tudományos főmunkatársának,

Drazsdik Lajosnak
az Országos Érc- és Ásványbánya Dunán
túli Művek geológusának,

Galicz Gergelynek
a Kőolajkutató Vállalat fúrás-geológiai 
osztályvezetőjének,

Gál Domonkosnak
az Oroszlányi Szénbányák főmérnökének,

Hajdú Jánosnak
A  Kőolajkutató Vállalat Geofizikai Üzeme 
csoportvezető robbantómesterének

Dr. Hollósi Istvánnak
a Központi Földtani Hivatal osztályvezető 
j ogtanácsosának,

Jakab Lászlónak
a Dorogi Szénbányák Tervező Irodája geo
lógus technikusának,

Kiss Attilának
a Tatabányai Bányák Vállalat főelőadójá
nak,

Latrán Bélának
az Országos Földtani Kutató és Fúró Vál
lalat kutatásirányító geológusának,

Dr. Majoros Györgynek
a Mecseki Ércbányászati Vállalat főgeoló
gusának,

Mezriczky Lászlónak
a Nógrádi Szénbányák Kányás Bányaüzem 
főfúrómesterének,

Nemes Miklósnak
a Bauxitkutató Vállalat osztályvezetőjének, 

Páhi Lászlónak
a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet tudományos munkatársának,

Pogácsás Györgynek
az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt Geo
fizikai Kutató Vállalat igazgatóhelyettesé
nek,

Polc Ivánnak
a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet tudományos osztályvezetőjének,

Simkó Gézának
az Országos Érc és Ásványbányák főfúró
mesterének,

Dr. Somfai Attilának
a Nehézipari Műszaki Egyetem Földtani 
Intézete igazgatójának, tszv. egyetemi ta
nárnak,

Szabó Imrének
a Mecseki Szénbányák Kutatási Központja 
geofizikus-mérnökének,

Szabó Imrének
az Északmagyarországi Kőbánya Vállalat 
üzemvezető j ének,

Szalai Andrásnak
a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete osz

tály vezető-hely ettesének,
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Szarvas Imrének
a Nógrádi Szénbányák Igazgatósága főelő
adójának,

Dr. Szederkényi Tibornak
a József Attila Tudományegyetem Ásvány
tani Geokémiai és Kőzettani Tanszék tszv. 
egyetemi tanárának,

Tormássy Istvánnak
a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat fő
osztályvezető] ének,

Tóth Józsefnek
a Tatabányai Bányák Vállalat geológiai 
csoportvezető] ének,

Uray Szabolcsnak
a Bauxitkutató Vállalat geofizikusának,

Dr. Virágh Károlynak
a Mecseki Ércbányászati Vállalat osztály- 
vezetőjének,

Dr. Völgyi Lászlónak
az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
osztályvezető] ének.

A  földtudomány új doktorai

1988. március 18-án védte meg D A N K  
VIKTOR, a Központi Földtani Hivatal elnöke 
A MAGYARORSZÄGI KŐOLAJ- ÉS FÖLD- 
GÄZKUTATÄSOK FÖLDTUDOMÁNYI ALAP
JAI 1964—1984 című doktori értekezését.

Az értekezés 
opponensei:

Meskó Attila, a műszaki tudományok doktora, 
Szederkényi Tibor, a földtudomány doktora, 
Szilas A. Pál, a műszaki tudomány doktora.

bíráló bizottságának tagjai: 
elnök: GRASSELLY GYULA, az MTA rendes 

tagja
titkár: SZALAY ÁRPÁD, a földtudomány kan

didátusa
tagok: BENKÖ FERENC, a földtudomány dok

tora,
PANTÖ GYÖRGY, a földtudomány dok
tora,
TÓTH JÓZSEF, a kémiai tudomány 
doktora,
ALFÖLDI LÁSZLÓ, a földtudomány
к Я Л П 1  H q I i i  о  ja

DOLESCHALL SÁNDOR, a műszaki tu
domány kandidátusa

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
szervezete keretében 1964— 1984 között látta el 
a hazai kőolaj- és földgázkutatások tröszti szin
tű szakmai irányítását.

Ebben a tézisösszefoglalóban röviden sum
mázza tudományos tevékenységének azon ered
ményeit, melyekkel az országos földtani modell, 
a kőolajföldtani modell továbbfejlesztéséhez, a 
prognóziskészítéshez, a szénhidrogénkutatási 
koncepció kialakításához, a kutatási módszerek 
és a szervezet korszerűsítéséhez, a gazdasági 
szempontból lukrativ olajipari tevékenységhez 
hozzájárult.

A  szénhidrogénkutatások elvi-módszertani 
vázlata címen dolgozta ki a komplex kutatás
irányítási, vizsgálati módszerrendszert.

A  rendszer részei: földtani modell, kőolaj
földtani modell, ipari célkutatások.

A  földtani modell tartalmazza mindazon 
sztratigráfiai, tektonikai, evolúciós stb. ismere
teket, melyek hazánk területének kéregrészére 
és a környező országokra kiterjedően birto
kunkban vannak. Az országos földtani modell 
megalkotásához és mindenkori fejlesztéséhez a 
szénhidrogén-kutatások jelentős és meghatározó 
módon járultak hozzá, mert az egész országra 
kiterjednek és mind közvetve (geofizikai), mind 
közvetlenül (mélyfúrás) a legmélyebbre hatolva 
a földkéregbe, a legszélesebb körű és legnagyobb 
információtömeget nyújtják.

A  kőolaj földtani modell a földtani modell
re épül. Tartalmazza és kifejezi mindazt, amit 
készítése idején a szénhidrogének keletkezésé
ről (genezis), vándorlásáról (migráció) és felhal
mozódásáról (akkumuláció), az anya- és tároló
kőzetekről, a medencealakulatokról, azok fejlő
dési- és hőtörténetéről, a tektonikai egységek
ről, a mglévő szénhidrogén előfordulásokról, a 
várható telepekről, azok elhelyezkedési törvény- 
szerűségeiről tudunk. Tartalmazza a már elért 
eredmények analízisét, kritikáját, a levonható 
tanulságokat, a várható perspektívákat, a prog
nózist.

Ezenj ismeretek alapján került sor minden
kor a szükségesnek ítélt mértékű kutatások irá
nyainak és arányainak meghatározására.

Az ipari célkutatások menetét csak címsza
vakban ismerteti: általános adatgyűjtés, elemzés, 
földtani modell-szintézis, kőolajföldtani adat
gyűjtés, analízis, kőolajföldtani modell-szinté
zis, prognóziskészítés, perspektivikus területek 
kijelölése, rangsorolás, programjavaslatok ki
dolgozása, távlati (20 év), középtávú (5 év), éves 
tervkészítések. Kivitelezés, új információk létre
hozása, visszacsatolás, döntéselőkészítés, új ku
tatási koncepció kialakítása.

Ezzel a módszertani sémával —■ bizonyos 
módosításokkal — irányította két évtizden át a 
tudományos és az opratív szénhidrogén-kutatá
sokat.

76 F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X X I. évfolyam  (1988. év ), 3—4. szám



Az 1936—1984 közötti szénhidrogén-kutatások 
eredményei

Felfedezett Évi átlagos
kezdeti ipari szénhidrogén-

Időszakasz szénhidrogén- készlet
vagyon növekedés

Mt Mt

1935—1948 24,7 1,9

1949—1963 77,5 5,17

1964—1984 213,5 10,68

A  dokumentumok tanúsága szerint az 1984 
— 1984 évek között összesen kitermeltünk: 39,3 
millió tonna kőolajat, 99,0 miliárd m3 éghető 
földgázt, azaz 138,3 millió tonna egyezményes 
szénhidrogén-mennyiséget.

Ugyanezen idő alatt — a kutatások ered
ményeként — megismertünk 47,0 millió tonna 
ipari kitermelhető kőolaj-, 167,0 milliárd m3 
ipari éghető földgáz-, azaz 214,0 millió tonna 
egyezményes szénhidrogénvagyont. A  két évti
zed első felében sikerült az ország évi kőolaj- 
termelését 2,0 Mt-t megközelítő szinten tartani, 
majd a második felében évi 2,0 Mt-ban stabili
zálni.

Éghető földgáztermelésünket az 1964. évi 
kerek 1,0 Gm3-ről 1984-re 7,0 Gm3-ra növel
tük úgy, hogy a második évtizedben az éven
te kitermelt földgázmennyiség 6,0 Gm3-ben ál
landósult.

TÉZISEK
Az új tudományos eredmények 

összefoglalása
1. Vizsgálataim alapján megállapíthattam, 

hogy a módszertani séma 1., 2., 3. sz. pontjai
ban felsorolt kutatások a földtani modellre vo
natkozóan arra a felismerésre vezettek, hogy az 
ország területe nem egyszerűen kirívó különle
gesség az azt körülvevő környezetben, hanem 
hosszú földtani folyamatok anyag— tér— idő— 
mozgás— hatás terméke. Ez a megállapítás hosz- 
szabb idejű ismeretanyag-felhalmazódás és 
szemléleti fejlődés következtében vált lehetővé, 
hiszen területünknek 80%-a fiatal üledékkel bo
rított síkság, és a közvetett (geofizikai) megis
merést követő közvetlen (mélyfúrási) informá
ciók gyarapodása állandóan módosította, ponto
sította ezt a képet.

Ezért van igen nagy tudományos jelentő
ségük a szénhidrogén-kutatásoknak, mert lehe
tővé teszik az egész országra kiterjedő konkrét 
földtani információk megszerzését és szintézis
be ötvözését az ipari eredmények mellett.

Az Alp—Kárpát—Dinarid rendszerbe illeszt
ve új felfogásban szintetizáltam és ábrázoltam 
a Pannónia-medence aljzatában húzódó újpa- 
leozóos-mezozóos üledékes és kristályos-meta
morf összletek pásztás-öves váltakozását. Az 
egyre szaporodó szénhidrogén-kutatási adatok

ból, először az Alföldre vonatkoztatva saját 
munkaként, majd a dunántúli eredményekkel 
is összekapcsolva végeztem el ezt az összesítést.

A  tárgyidőszaki kiemelt „hátak és vályúk” 
váltakozásának felfogását — a fácieselemzések 
alapján —  nem tudtam elfogadni. Egymás közt 
sem lehetett kielégítő módon korrelálni ezeket, 
és ezért ekkor (1970-ben) szokatlanul hangzóan 
kimondtam, hogy ezek a képződmények nem 
itt, hanem valahol másutt a Tethysben eltérő 
körülmények között ülepedtek le. (Ma már — e 
gondolat továbbfejlesztéseként — 1000 km tá
volságot is feltételeznek.)

2. Jelen helyzetükben egymásra torlódott, 
takaros szerkezetet mutatnak az Alpokhoz ha
sonlóan, bár a térrövidülés itt annál enyhébb 
mértékű. A  fáciesövek egyúttal kéregszerkezeti 
egységet is jelentenek. (Jelenleg egyes szerzők 
az afrikai és az eurázsiai lemez jelenlétét való
színűsítik.)

Bár a fúrások sporadikus eloszlása, a belő
lük szerezhető információk jóval szegényesebb 
és pontatlanabb adatokat hordoznak, mint a fel
színen tanulmányozható Alp—Kárpát—Dinarid 
hegységrendszer, mégis felismerhettem, hogy 
ezek mélyföldtani folytatása országunk terüle
te alatt kétségtelenül bizonyítható. A  kimuta
tott érintkezési zónákat alá- és fölétolódási 
mozgásmechanizmus eredményeként tekintet
tem, mely a kréta közepén és végén takaros 
tektogenezisben nyilvánult meg.

3. A  mélyföldtani vizsgálatok és a szénhid
rogén-kutató fúrások anyagai, az ezek alapján 
szerkesztett térképek, közöttük a saját, elsősor
ban az Alföldre vonatkozó dokumentumaim ar
ra utaltak, hogy a krétát követő időszakokban 
az üledékképződés a süllyedések időbeni-térbe- 
ni eltérései miatt nem mindig egységes, és nem 
követik rendszeresen a tektonikai vonalak a ko
rábbi tektogenezis megszabta irányokat. Rövi
den: megállapítottam, hogy a harmadidőszaki 
részmedencéknek az egykori geoszinklinálishoz 
nincs közük.

A  konszolidálódott, Kárpátokon belüli ké
regrészen főleg az egyszerűbb töréses tektoni
kai elemeket figyelhettem meg az olajkutatás 
során szerkesztett szelvényekben, bár rátolódá- 
sos jelenségeket is meg lehetett figyelni ismét
lődő rétegsorú pikkelyekkel.

4. A  harmadidőszaki, eltérő mértékű s ü l
lyedéseket számos kőolajgeológus észlelte és az 
idők folyamán ez a tény köztudottá is vált. 
Mint medencetöltelékkel foglalkozó kutató 
gyakran kerültem olyan helyzetbe, hogy me
denceperemi, szépen dokumentált mozgásokat 
nem sikerült az egyveretű összletekben kimu
tatni, sőt a krono-, és biosztratigráfiával kap
csolatos problémák is szinte állandósultak.

Ez áll a hegységképződési fázisokra is. 
Megállapítottam, hogy a medenceüledékeket 
nem lehet és nem is érdemes beleerőltetni a 
Stille-féle kategóriába. Különösen áll ez akkor, 
ha figyelembe vesszük az újabb kutatások ered
ményeként! új sztratigráfiai beosztásokat.
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Ez a körülmény magyarázza azt is, hogy 
szénhidrogén-kutatási munkámat nem zavarta 
soha a hosszú ideig fennálló kettősség a meden
cebeli és a peremi heteropikus fáciesek eltérő 
megítélésében.

5. Kőolajföldtanilag értékelve az elmon
dott rövid összefoglalás mögött álló hatalmas 
ismeretanyagot, megállapíthattam, hogy —  a 
hegységeinkben tapasztaltakhoz hasonlóan — a 
prekambriumi képződmények (az asszinti Lbaj- 
káli] tektogén fázisban) erősen metamorfizálód- 
tak, ismételt átalakulást szenvedtek, sőt tovább 
módosultak az alpi hegységképződés során. Az 
eredetileg szervesanyag-tartalmú üledékek e ha
tásokra annyira metamorfizálódtak, hogy a 
szénhidrogén-telepek megsemmisültek.

A  repedezett, összetöredezett, málott meta- 
morfitok kedvező befogadó tárolók lehetnek. A 
kutatások során a kőolaj földtani környezetet és 
a perspektivitást figyelembe vettem, ennek nyo
mán több, országunk szempontjából jelentős, 
harmadidőszaki eredetű, de kristályos képződ
ményekben tároló szénhidrogén-előfordulás fel
fedezésére került sor.

E felismerés után indokolt volt ezeknek a 
képződményeknek több száz, sőt több ezer mé
teres nagyságrendű harántolása, mert a zúzott, 
repedezett zónák rapszódikus elhelyezkedése, a 
laterális repedés menti migráció kialakulása mi
att nem csak a felső, málott-repedezett övezet 
perspektivikus. Megfigyeltem, hogy esetenként 
a felső, málott-repedezett zóna beiszapolódása 
miatt a szénhidrogén-telepek nem csak a disz- 
kordancia felület közelében várhatók. Ezt a fel
tételezett szénhidrogénmozgási modellt a gya
korlati eredmények igazolták.

6. Az ópaleozóos képződmények hazánkban 
szilúr-devon pelites-pszammitos, karbonátos 
összietekkel vannak a mélyben képviselve, me
lyek helyenként kevéssé átalakultak, úgy, hogy 
a szerves élet nyomai is felismerhetők. Vizsgála
taim alapján töredezett zónáik, lepusztult-ero- 
dált, üledékes-áthalmozott kifejlődéseik tárolás 
szempontjából számításba vehetők. A  metamor
fózisokat elszenvedett összletek azonban forrás
kőzetnek már nem tekinthetők.

7. Az újpaleozoikumban képződött karbon
üledékek metamorfizáltsága szintén előrehala- 
ladott ahhoz, hogy potenciális forráskőzetnek 
tekinthessük. Ebben is különbözik a táblás te
rületek karbonátjától, ahol kiváló kőolajgene
ráló fáciesben vannak jelen ezek a kőszén-kő
olaj szempontjából egyaránt produktív összle
tek. Nem tekintem lényegesnek ebből a szem
pontból a hazai kifejlődéseket. A  geokémiai 
vizsgálatok szerint szervesanyag-tartalmuk 
érettségi foka már túljutott az antracit fázison.

8. A  permi vörös homokkő, amennyiben 
nem túlságosan kötött, kiváló tároló lehet ked
vező szénhidrogénföldtani környezetben. A  kar
bonnal együtt üledéktömegük relatíve kicsiny 
és elterjedésük sem nyújt lehetőséget ipari mé
retű készletek regenerálására.

9. A  középső—felső-triász karbonátos kép
ződmények jó tárolók dolomitos, mészköves fá- 
cies, még az alsó-triász törmelékes kifejlődés 
esetén is. A  repedéseken kívül a karsztos üre
gek, járatok tartalmazhatnak ipari jelentőségű 
szénhidrogén-telepeket. Ez, a mátrixot prefe
ráló véleménycsoporttal szemben kifejtett ál
láspontom (1974) azóta a gyakorlatban igazoló
dott.

Az előző pontos ismertetett képződményeken 
végzett geokémiai vizsgálatok, kiegészítve az 
egyéb mezozóos mintákkal, azt eredményezték, 
hogy azokat a továbbiakban a prognóziskészí
tésnél, mint szénhidrogén forráskőzeteket is fi
gyelembe vehettem.

10. A  fiatalabb triász és a jura üledékek 
egy részéről is kiderült, hogy forráskőzetek le
hetnek. Kjedvező esetben mészköves-törmelékes 
fáciesük tárolóösszletként jöhet számításba.

11. Az egyes tektonikai egységek mozgás
mechanizmusát figyelembe véve, a már kiala
kult szénhidrogéntelepek konzerválódására — 
véleményem szerint —  kevés lehetőség nyílott.- 
Viszont számításba kell venni, hogy a mélybe ke
rült mezozóos összletek szervesanyag-tartalma 
a hőmérséklet és a nyomás hatására újra mo
bilizálódhatott, tehát potenciális forráskőzetek
ké válhattak.

12. A  tektonikai kép vizsgálata során meg
állapítottam, hogy a felsőkréta-paleogén üle
dékciklus iarra utal, hogy az óalpi mozgásokkal 
lezárult az ország történetének egy jelentős sza
kasza. A  tektogenezist követő orogenezis termé
keként létrejött flisösszletünket szénhidrogén
kutatások szempontjából nem tartottam promi
nensen perspektivikusnak, szemben azokkal a 
nézetekkel, melyek a kárpáti flis analógiájára 
szénhidrogén-telepek képződését erőteljesen 
valószínűsítették. (Sajnos ez máig terjedően 
igazolódott.)

Régóta ismert az ország északi részén ki
alakult paleogén medencerész. Főleg az ottani 
oligocén képződményeket tekintették régebben 
is igen eredményes anyakőzetnek. Annak elle
nére, hogy egyes területeken az eocénben, majd 
az oligocénben igen erőteljes süllyedés és je
lentős szervesanyag-tartalommal üledékképző
dés volt, nem hoztak kívánt eredményeket az 
ottani kutatások. Ezért új módszerekkel és esz
közökkel való átértékelés szükséges.

13. A  neogén üledékek az egész országra 
kiterjedően általános elterjedésűek. Az oligo- 
cént követő süllyedés és üledékképződés egy 
igen változatos korú és felépítésű preformált 
térszínen történt. Saját szerkesztésű térképei
men részletesebben —- a korábbi anyagokat to
vábbfejlesztve —  megállapítható volt, hogy ez 
az aljzat állhat kristályos-metamorf, ópaleozó
os, újpaleozóos— alsó-kréta, felső-kréta— pale
ogén képződményekből.

Megállapítottam, hogy a neogén képződ
mények, mint anyag-, vagy forráskőzetek, mint 
zárórétegek, mint tárolókőzetek egyaránt orszá-
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gosan a legjelentősebbek, egyúttal a leghatal
masabb üledéktömeget is képviselik.

A  szarmatát követően, majd az alsó-pan
nonban hatalmas süllyedések és ezek nyomán 
vastag pelites-pszammitos üledékösszletek ala
kultak ki: közvetlenül bizonyítottan közel 6, — 
közvetetten feltehetően 8— 9 ezer méteres vas
tagságokkal (DK-K Alföld, DNy-Dunántúl, Kis
alföld) .

Elkészítettem a pannóniai képződmények 
országos porózus, és nem áteresztő képződmé
nyeinek vastagságtérképét, mely utóbbit az új 
módszerként alkalmazott prognózismódszerem
nél használtam fel.

Irányításommal és közreműködésemmel ké
szültek időről-időre azok a térképsorozatok, 
melyek a pannóniai képződmények elterjedé
sét, szerkezeti, vastagság, tektonikai viszonyait 
ábrázolják, medencebeosztásait részletezik, és 
kőolaj földtani perspektíváit súlyozzák. Ugyan
csak elkészültek az új litosztratigráfiai beosztá
sokat tartalmazó munkák és térképek, melyek
ben személyesen is közreműködtem.

Már az 1960-as években üledékföldtani és 
geofizikai vizsgálatokkal alátámasztottan kimu
tattam az Alföldön a delta jellegű üledékek je
lenlétét a pannóniai képződmények felső szaka
szában.

Ugyancsak ebben az időszakban identifikál
tam azokat a neogén csapdatípusokat, melyek 
szerintem várhatók és kutatanclók.

14. Négy alkalommal irányításommal és 
közreműködésemmel készült el az 5 évenként 
esedékes országos szénhidrogénföldtani prognó
zis, melynek eredményeképpen egyre újabb te
rületek és mélységintervallumok kerültek be a 
reményteljes képződmények sorába. Az ilyen 
jellegű összefoglalások mindig tartalmazták azo
kat a tudományos szintéziseket, melyek alapján 
történtek azok a kutatómunkálatok, melyekről 
a módszertani résznél már említés történt és 
amelyek eredményeiről a következő részben 
adok összefoglalót.

A  bírálóbizottság által adott négy kérdés 
közül az alábbi két kérdésre adott választ a bi
zottság téziserejűnek minősítette:

—- .. .„a nagymélységű előfordulások közül a 
fiatal süllyedékek és az idősebb képződmények 
kutatása eltérő kőolaj földtani koncepciót és mű
szaki felkészültséget igényel. Hogyan jellemez
hetők földtani és műszaki szempontból ezek a 
különbségek, s mi ezek elméleti és gyakorlati 
jelentősége?”

—  „Hozzájárultak-e kutatási eredményei a 
hazai szénhidrogén-kutatások kockázatának 
csökkentéséhez, s ha igen, hogyan? Beszélhe
tünk-e a szénhidrogének esetében kutatási koc
kázatról, s ha igen, ez hogyan értelmezhető?”

A  Magyar Tudományos Akadémia Tudomá
nyos Minősítő Bizottsága 1988. március 30-i 
ülésén nyilvánította a földtudomány doktorává.

*

1987. július 17-én védte meg HÁMORI 
GÉZA, a Magyar Állami Földtani Intézet igaz
gatója. A NŐGRÁD-CSERHÁTI KUTATÁSI 
TERÜLET FÖLDTANI VISZONYAI c. doktori
értekezését.

Az értekezés opponensei:
Balogh Kálmán, a földtudományok doktora 
Kubovics Imre, a földtudományok doktora 
Szederkényi Tibor,

a földtudományok doktora

bíráló bizottságának tagjai: 
elnök: GRASSELLY GYULA, az MTA rendes 

tagja
titkár: KLEB BÉLA, a földtudományok kandi

dátusa
tagok: VÉGH SÁNDORNÉ, a földtudományok 

doktora
PANTÖ GYÖRGY, a földtudományok 
doktora
NÉM EDI-VARGA ZOLTÁN, a földtudo
mányok kandidátusa
MOLNÁR BÉLA, a földtudományok 
doktora

A  terület földtani feldolgozását indokolja — 
a 130 évre visszatekintő intenzív kutatás elle
nére —  annak
— nem kielégítő földtani ismeretessége [vita

tott földtani felépítése, ismeretlen kifejlődé
si (pl. vastagsági) viszonyok; 2000 km2-en 
egyetlen fúrás sem harántolta a harmadidő
szaki fedőhegység aljzatát, legutóbbi 
1:75 000 méretarányú földtani térképét 
1941-ben adták ki stb.];

— a hazai neogénkutatás szempontjából kulcs- 
fontosságú helyzete (Magyarország legtelje
sebb oligocén-miocén rétegösszetétele; átme
neti kifejlődése a dunántúli, É-magyaror- 
szági és erdélyi fáciesterületek között; az új 
Magyar Rétegtani Lexikon 82 miocén egy
sége 32%-ának, a hazai miocén formáció
rendszer 45 tagja közül tizenegynek a sztra- 
totípusa itt található);

— ásványi nyersanyag-potenciálja (perspektí- 
va-tisztázó barnakőszén-kutatások; a cser
hátaljai paleogén-neogén medence Magyar- 
országon kizárólagos felszíni vagy felszínkö
zeli szénhidrogén nyomai; vegyesásványi 
anyagok és építőipari nyersanyagok válto
zatos sora).

Végül, de nem utolsósorban a munka vár
ható eredményei a rétegtan, ősföldrajz, tekto
nika, nyersanyagkutatás, távlati tervezés meg
alapozása területén.

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
A  GYAKORLATBAN

1. A  munka során elkészült és kiadásra ke
rült a nógrád-cserháti terület 1:25 000 ma. fel
vételekre alapozott 1:50 000 ma. földtani tér-
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képe, melynek 1:100 000 ma. változata a tanul
mány melléklete. A  munka földtani térképezé
si, rétegtani, szerkezetföldtani, faciológiai és 
ősföldtani eredményeit elsősorban Salgótarján 
körzetének építésföldtani—mérnökgeológiai,
Ipolytarnóc környékének természetvédelmi cé
lú részletes földtani felvétele és térképkiadása, 
továbbá Észak-Magyarország szénhidrogén
prognózisa (1985) és néhány földtani előkuta- 
tási feladat során hasznosították.

2. Legfontosabb nyersanyagkutatási ered
mény a cserhátaljai paleogén-neogén depresz- 
szió fejlődéstörténetének rekonstrukciója, szer
kezetföldtani értelmezése, a felszínközeli szén
hidrogén-nyomok további bizonyítása.

A  terület szénhidrogén-előkutatási rangsoro
lása és kutatási perspektívái jelentősen javul
tak, a formációvastagságok, kifejlődési viszo
nyok tisztázása, a vulkáni tevékenység területi 
lehatárolása következtében. Ehhez nagymér
tékben hozzájárult az ország első 2000 m mélysé
gű folyamatos magfúrásának létesítése is (Szi- 
rák 2. sz. fúrás).

3. A  munka és az arra alapozott előkutatási 
tevékenység során tisztáztuk a nógrádi barna
kőszén-terület kutatási perspektíváit. Ez azon
ban negatív eredményű: a Salgótarjáni Barna
kőszén Formáció teljes vastagságában csak az 
Etesi-árok területére korlátozódik. DNy-i pe
remére és az attól DNy-ra levő (garábi) árok
szerkezetre csak az I. telep transzgressziója 
terjed ki. Itt a fedővastagsági, a telepvastagsá
gi,! telepminőségi adatok egyértelműen kizárják 
—! jelen viszonyok mellett —1 a gazdaságos ipa
ri barnakőszénkészletek feltárását.

4. A  vegyesásványi nyersanyagok előkutatá
si eredményeit a tanulmány a bentonitok, 
anyagok, transszok, vulkáni eredetű építőkövek 
prognózistérképein foglalja össze. Ezek, vala
mint a kutatás során fúrásokkal feltárt alginit, 
diatoma, evaporit, felső-oligocén barnakőszén 
nyomok (Becske) és vízkészletek (Mátraszőlős, 
Nógrádszakál) hasznosítása a további kutatási 
fázisok feladata.

TÉZISEK:
AZ TJJ TUDOMÁNYOS 

EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1. RÉTEG TAN

Az észak-magyarországi miocén rétegtani v i
tái elsősorban a területen belüli gyors vertiká
lis és horizontális fáciesváltozásokból; a lito-, 
bio-, kronosztratigráfiai elemek keveredéséből 
és abból adódtak, hogy egy-egy szerző általá
ban egyet ismert a három eltérő kifejlődési te
rület közül [a Galga-vonaltól Ny-ra levő, a 
Galga-vonal és az Etesi-árok közötti terület, és 
az Etesi-árok területe (az ún. „nógrádi meden
ce” )]. Ezen ismereti hiányok, a kronosztratig
ráfiai szemlélet és módszer erőltetése okozták 
azokat a több évtizedes (nem egy esetben gene
rációkat érintő és egyes elemeiben máig is ki

ható) vitákat, melyekről a terület miocénje ne
vezetes. A  teljesség igénye nélkül említjük meg 
a felmerült problémák közül az oliocén-miocén 
helvét-törtön határvitákat: az ún. „aequipecte- 
nes rétegek” korának vitáját és ennek követ
kezményeként a barnakőszén formációk korbe
sorolását; a ,,lajtamészkő” (-vek) szintbeli meg
jelenésének kérdését; a barnakőszén telepes 
összlet és slírösszlet heteropikus voltának fel
vetését; a szarmata szárazföldi és tengeri kép
ződmények települési viszonyait; a vulkánitok 
korának megítélését stb.

Munkám során sikerült az ismereti hiányokat 
pótolni és a vélt vagy valós ellentmondásokat, 
nyitott problémákat megoldani.

1.1 Litosztratigráfia
A  munka eredményeként megállapítottam a 

terület rétegsorrendjét. Kimutattam, hogy a 
terület földtani felépítésében 3 oligocén és 18 
miocén korú formáció vesz részt. Tisztáztam 
kutatástörténetüket, részletes térképezésük, 
komplex vizsgálatuk és sokoldalú jellemzésük 
alapján rétegsorbeli és ősföldrajzi helyzetüket, 
fejlődéstörténetük meghatározó geodinamikai 
tényezőit.

A  formációk elhatárolása, tagolása és jellem
zése á felszíni térképezés, a rendszerben telepí
tett magfúrások vizsgálata, bányabeli és la
boratóriumi adatok tömeges kvantitatív kiérté
kelése, alapján történt, különös tekintettel az 
időbeli és térbeli változások egzakt kimutatásá
ra és bizonyítására. A  terület litosztratigráfiá- 
ját az 1. táblázat mutatja be.

1.2 Biosztatigráfia
A terület évszázados biosztatigráfiai vizsgá

latának összes adatát és a munka során feltárt 
anyagok kiváló specialisták által történt feldol
gozása során nyert makro-, mikrofaunisztikai 
és florisztikai adatokat a litosztratigráfia for
mációrendszerében mennyiségi-statisztikai
módszerekkel értékeltem és ennek alapján 
megállapítottam, hogy
—i az egyes formációk biosztratigráfiai adatok 

alapján jól jellemezhetők;
—  a miocén során a laterális fáciesváltozások, 

összefogazódások jól követhetők, a nagy fá- 
ciestűrésű és perzisztens taxonok jól elkülö
níthetők, így a formáciációk rétegtani ki
értékelése csak a valóban biosztratigráfiai 
értékű asszociációk alapján történt (2. táb
lázat);

—! a kollektív munkával kialakított nyolc féle 
biosztratográfiai zónáció Magyarország más 
területeivel és a környező területekkel pon
tosan korrelálható;

—í a gyakorlatban felhasználható kvantitatív 
összefüggések mutathatók ki a biosztratog
ráfiai és litosztratigráfiai módszerek között 
(2. táblázat);

—1 az alsó-miocén 134, a középső-miocén 592, 
a felső-miocén 410, csak ott megtalálható 
saját taxonnal jól jellemezhető. Ebből

az alsó-miocénben 101 Mollusca, 33 Fora- 
minifera,
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A nógrád—cserháti terület litosztratigrát'iai táblázata 
Lithostratigraphie plate ot the Nógrád—Cserhát area

1. táblázat

Group
Formációcsoport

Formáció Tagozat 
Formation Member

Réteg
Bed

Megelőző elnevezés 
Synonyms

Kozárdi Formáció — szurdokpüspüki
diatomaföld

„szarmata durvamészkő” 
„cerithiumos rétegek” 
„erviliás rétegek”

Galgavölgyi
Formációcsoport

Galgavölgyi Riolittufa. — 
Formáció

— „felső riolittufa”

Sajóvölgyi Formáció — — „szarmata szárazföldi összlet”
Szilágyi Agyagmárga — 
Formáció

— „márkházai márga”

Rákosi Lajtamészkő — 
Formáció

Szt. László
rétegek

„nulliporás mészkő” 
„ditrupás mészkő” 
„lajtamészkő”
„felső lajtamészkő”

Lajtai
Formációcsoport

Mátrai Vulkánit — 
Formáció

— „mátrai andezit” 
„sztratovulkáni sorozat 
és fedőandezit”

Sámsonházai Formáció — „pötzleinsdorfi homok” 
„pilinyi rétegek”
„alsó lajtamészkő”

Nógrádszakáli Márga — 
Formáció

„heteroszteginás márga” 
„nógrádszakáli tufás márga” 
„törtön slir”

Tari Dácittufa Formáció — — „középső riolittufa”
Hasznosi Andezit — 
Formáció

— „alsó andezittufa” 
„mogyoródi andezittufa”

Fóti Formáció — litkei édesvízi 
mészkő

„fóti rétegek”
„galgavölgyi briozoás mészkő” 
„praescabriusculuszos rétegek”

Cserháti
Formációcsoport

Garábi Slír Formáció — — „zagyvavölgyi slírek” 
„helvét slír”

Egyházasgergei
Homokkő

acsai kavics 
cinkotai kavics

„pectenes homokkő” 
„chlamyszos homokkő”

Egyházasgergei Tagozat
Homokkő Formáció Kazári

ч Homokkő 
Tagozat

„oncophorás (rzehakiás

vizslási homok rétegek”

Nógrád—borsodi 
Formációcsoport

Kisterenyei
Salgótarjáni Tagozat 
Barnakőszén Formáció

mátranováki
agyagmárga

„cardiumos homok” 
„kőszéntelepes összlet és 
fedőrétegeik”
„cardiumos pala”

Nógrádmegyeri
Tagozat

— „felső tarkaagyag”

Gyulakeszi Riolittufa — 
Formáció

— „alsó riolittufa”

Zagyvapálfalvai 
Tarkagyag Formáció

ipolytarnóci
rétegek
tordasi rétegek

„lábnyomos homokkő” 
„alsó tarkaagyag” 
„mátraszeleí rétegek”

Ilinyi
Putnoki Slír Formáció Agyagmárga 

Tagozat
— „amussziumos slír” 

„burdigalai slír”

Budafoki
Formációcsoport Budafoki Homok

Formáció Tagozat — „pectunkuluszos homok”

Szorospataki
Homokkő
Tagozat

— „nagypectenes rétegek”

Berceli Homok 
Tagozat — „ostreás, anomiás homok”

Becskei Formáció — — „akvitáni barnakőszén
telepek”

Egri
Formációcsoport Egri Formáció — — „molluszkás homok és 

agyag”
Pétervásárai Homokkő 
Formáció — „glaukonitos homok” 

„keresztrétegzett homokkő”
Szécsényi Slír Formáció — — „katti slír”
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A nógrád—cserháti terület fácicsöveb és formációk szerint összesített kvantitatív biosztratigráfiai
és iitosztratigráfiai alapadatai

Integrated basic quantitative biostratigraphic and lithostratigraphic data of the Nógrád—Cserhát area as
grouped by facies zones and formations

2. táblázat

Partveszélyi kifejlődés_________________ Medencekifejlődés

Budafoki
Hom ok

Form áció

Egyházas-
gergei
H .-kő

Form áció

Sámson-
házai

Formáció

Rákosi
La jta-

mészkő
Form áció

Kozárd i
Formáció

Garábi
Slír

INTógrád-
szakáli
Marga

Formáció

Szilágyi
A gyag-
márga

Formáció

összes taxon (Mollusca 
+  Foraminifera) 120 139 220 400 130 360 291 93

ebből Mollusca 37 98 110 338 104 86 134 54
Foraminifera 33 41 110 62 76 274 157 39

Kizárólag az adott formációban
megtalálható Mollusca és Fora- 33 81 54 257 7 240 139 19
mlnifera taxonok száma

ebből Mollusca 55 79 23 252 7 61 62 14

Foraminifera 28 2 31 5 7 179 77 5

Homok % 67,5 58,2 53,9 46,2 16,4 1 7 , 8 23,0 9,2

Kavics % 7,4 1,2 3,7 3,4 2,4 — — —

Agyag % 5,2 0,5 28,0 7,5 76,1 23,8 42,8 74,6

a középső-miocénben 277 Mollusca, 315 
Foraminifera,
a felső-miocénben 360 Mollusca, 50 Fo
raminifera

faj kizárólagosan fordul elő. Figyelemre 
méltó a puhatestűek taxonszámának folya
matos növekedése a miocén folyamán és a 
Foraminiferák taxonszámának dominanciá
ja a középső-miocén idején. Az adatok pon
tosságát bizonyítja, hogy minden kro
nosztratigráfiai egységet teljes vertikális és 
horizontális szelvényben vizsgáltuk, így a 
fácieseltérések a rétegtani kiértékelést nem 
zavarhatják. Ezt alátámasztja a 3. táblázat, 
mely az alsó-, középső- és felső-miocén cik
lusok peremi és nyíltvízi formációit hason
lítja össze azonos módon;

—I a biosztratigráfiai adatok a munka során 
tömegesen nyert K/Ar módszerű geokrono- 
lógiai adatokkal együtt ellentmondás men
tesen értékelhetők és kölcsönösen kiegészí
tik egymást. E módszer rendszeres szel
vényszerű alkalmazásával több száz mérési 
adatra (Balogh Kadosa és munkatársai) tá
maszkodva létrehoztuk a hazai neogén geo- 
kronológiai standard szelvényét.

1.3 Kronosztratigráfia

1.3.1. A  munka egyik legfontosabb eredmé
nye, hogy a Középső- Paratethys területére ki
alakított regionális kronosztratigráfiai rendszer 
Magyarország területére megalapozottan adap
tálható.

A  regionális kronosztratigráfiai rendszerbe 
sorolás legfontosabb indokait emelet összefog

lalásban mutatjuk be (lásd a tanulmány 53. 
táblázatát, szerzői hivatkozásokkal):

a) Az eggenburgi emelet alsó határát regio
nális diszkordancia, a „nagy Pectenek” megje
lenése jelzi. Felső határa a Gyulakeszi Riolit- 
tufa Formáció bázisa. Fejlődéstörténetére fél 
földtani nagyciklus jellemző.

Az N 5 (Blow) zóna a teljes tengeri időtar
tamra kiterjed (Budafoki Homok Formáció, 
Putnoki Slír Formáció). Az eggenburgi végén 
szubtrópusi flóra és a Proboscidea-félék (MN 
3b zóna) jelennek meg. Az alsó eggenburgi ten
geri és felső-eggenburgi szárazföldi kifejlődés 
részben heteropikus voltát a makrofaunával 
jellemzett deltafáciesű Tordasi Rétegek bizo
nyítják. Vitatható kérdés a Pétervásárai Ho
mokkő és a Budafoki Homok Formáció glau- 
konitos homokkő kifejlődése esetén az alsó ha
tár megvonása. Mindkét formáció az NN 3 
nannozóna elemeit tartalmazza.

Az ottnangi emelet idejéhez való átmenetet 
és a rokonsági kapcsolatot a folytatódó üledék
ciklus az áthúzódó Platanus neptuni—-Palaeo- 
carya orsbergensis— Laurophyllum—Calamus
noszkyi flórazóna bizonyítja.

b) az ottnangi emelet alsó határát a 19,6 ±1,4 
millió év előtti epizodikus riolittuía szórás ese
ményeivel jelöljük ki, konvencionális alapon 
(Bratislava, 1975). Ez —  elterjedési területein 
belül —<, kitűnő időjelző a rétegtani kérdések 
megítéléséhez. Felső határát a paleotrópusi ele
mek egy részének (pl. Platanus neptuni) és a 
Proboscidea-féléknek a kihalása, illetve a kö
vetkező transzgresszió által okozott diszkordan
cia jelzi.

Fejlődéstörténetére az alsó-miocén földtani 
nagyciklusnak a felső-eggenburgi idején meg-
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3. táblázat
A nógrád—cserháti terület tengeri miocénjének event-sztratigráfiai kvantitatív alapadatai

Easic quantitative, event stratigraphic data of the marine Miocene of the Nógrád—Cserhát area
Üledékképződés intenzitása
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pebblé sand
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Alsó-miocén 
(eggenburgi-ottnangi) - 
I. Budafoki Homok 

Formáció 
Zagyvapálfalvai 
Formáció

kizárólag az adott 
fáciesövben megtalál
ható Mollusca +  
Foraminifera 
taxonok száma

99 ?

2,81 2,53 2,02 2,53
II. Nem vizsgált 
Középső-miocén 
(kárpáti alsó-bádeni)

ebből Mollusca 70 ?

Foraminifera 29 ?

I. Egyháázasgergei 
Homokkő 
Formáció 
Fóti Formáció 
Sámsonházai Formáé

kizárólag az adott 
fáciesövben megtalál
ható Mollusca +  
Foraminifera 
taxonok száma

194 379

3,49 4,65 4,22 4,83
II. Garábi Slír Formáció 

Nógrádszakáli Márg? 
Formáció

ebből Mollusca 152 123

Foraminifera 42 258

Felső-miocén 
(felső-bádeni szarmata 
(Pannóniái)

kizárólag az adott 
fáciesövben megtalál
ható Mollusca +  
Foraminifera 
taxonok száma

257 19

2,02 2,82 3,62
I. Rákosi Lajtamészkő 

Formáció ebből Mollusca 252 14
Kozárdi Formáció Foraminifera 5 4

kezdődött második félciklusq jellemző. (Feltöl- 
tődés—-elmocsarasodás barnakőszén-képződés
sel, a ciklus végén félsósvízi Cardiumfélék 
dominanciáj ával).

A  fáciesviszonyok miatt a területen nanno- 
plankton- és foraminifera-zónák nem mutatha
tók ki. A  Salgótarjáni Barnakőszén Formáció 
felső részén található ingressziók nyomai azon
ban távkorrelációt tesznek lehetővé a formá
ció borsodi, sajóvölgyi részén kimutatott NN 3 
és CPN 4 zónákkal.

c) A  kárpáti emelet alsó határát regionális 
diszkordancia, az új üledékciklus bázisképződ
ményei: a Chlamys-félék és a tengeri gerince
sek (23 taxon) tömeges megjelenése, valamint 
a Rzehakia-félék és a Helicosphaera amplia- 
perta (NN 4 zóna) együttes megjelenése jelöli 
ki. Felső határa regionálisan kimutatható in- 
terciklikus epizodikus vulkáni működés befe
jeztével húzható meg. (Tari Dácittufa Formá
ció: 16,4 ±0,3 millió év). Ennek hiányában a Fó
ti Formáció teljes feltöltődési bizonyító száraz
földi képződmények bázisán vonható meg a ha
tár. Nyílttengeri, folyamatos üledékképződés 
esetén a felső határ kijelölésének lehetőségeit a
d) pont tartalmazza.

A  kárpáti emelet fejlődéstörténetére egy tel
jes földtani nagyciklus jellemző, a transzgresz- 
szió kezdetével —  maximális tengerelöntéssel 
—  majdnem teljes feltöltődéssel és ciklusvégi
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kiemelkedéssel —  vulkanizmussal. A  ciklusnak 
csak alsó kétharmada sztratifikálható pontosan 
az NN 4, N 7 és CPN 5 zónák alapján. Figye
lemre méltó a ciklus végén a Fóti Formációban 
a Briozoák dominanciája (16 taxon) és az első, 
részben szubmarin andezit-vulkanizmus (bár 
csak lokális) rétegtani jelentősége (17,3±1,2 
millió év).

d) az alsó-bádeni alemelet idején a terület 
egy részén üledékhiány mutatható ki a kárpáti 
végi kiemelkedés miatt. Nyíltvízi, folyamatos 
üledékképződés esetén alsó határa a Heteroste- 
gina costata, H. simplex, Orbulina bilobata, O. 
suturalis, továbbá 1 G'lobigerina, 5 Globigeri- 
noides, 1 Globoquadrina új taxon, és néhány 
benthosz Foraminifera megjelenésével vonható 
meg.

Az időszakot egy transzgresszióval megújuló 
és kiemelkedésig fejlődő fél földtani nagyciklus 
jellemzi, bár felfogható e szakasz az előző föld
tani nagyciklus regresszív ágának is. Az ide 
sorolt formációk korát a biztosan kimutatható 
NN 5 nanno- és N 9, CPN 7— 8 foraminifera- 
zónák bizonyítják.

e) A  középső-bádeni alemelet idejét gyakor
latilag teljesen kitölti az andezit-vulkanizmus. 
Alsó és felső határának megvonása litológiai ala
pon történik. Rétegtani besorolása az NN 5 
nannozónával való összefogazódása, számos 
K :A r módszerű radiometrikus kormeghatározás
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(14.50 ± 0,4 millió év) és fekü— fedőképződmé
nyei alapján történt. Távkorrelációja rendkívül 
nehéz, mivel a neogén történetének lemeztek
tonikai, orográfiai szempontból ez a legforra
dalmibb időszaka. A  kárpáti régión belül, a 
vulkáni tevékenység zónájától Ny-ra félsósví- 
zi— paralikus— mocsári barnakőszén-formációk, 
К -re hiperszalin—lagunáris evaporitok nehezí
tik a biosztratigráfiai alapú korrelációt. Ez 
utóbbiakkal megegyező kifejlődésű nyomokat 
a Szirák 2. sz. fúrás (1981) e területen is fel
tárt,, az andezit fedőjében.

f) A  felső-bádeni alemelet rétegtani kiérté
kelését a gyakori új elemek és események 
könnyítik meg. Alsó határát az üledékes kép
ződmények megjelenése, regionális diszkordan- 
cia, bázisképződmények jelzik. Az élővilágban 
a Coniferae pollenek, a P. leythaianus—P. 
aduncus Pectinidae zóna és legfőképpen a kas
pi—-íbrakk puhatestű fauna megjelenése (Modi
olus, Musculus, Ervilia, Cerithium taxonok) jel
zi a rendkívüli változásokat.

A  felső-bádeni emelet a pannóniai végéig hú
zódó III. miocén földtani nagy ciklus transz- 
gresszív félciklusa. Felső határát peremi kifej
lődésben a szárazföldi szarmata képződmények 
megjelenésével, medencekifejlődésben a nanno- 
plankton és a plankton Foraminiferák kimara
dásánál, illetve a kaspi—<brakk Mollusca- és 
Foraminifera-együttesek teljes uralomra jutá
sánál vonjuk meg.

g) A  szarmata emelet alsó határa az f) pont
ban foglaltak szerint, felső határa a Foramini
ferák döntő hányadának kihalásával, illetve a 
jellegzetes pannóniai faunák megjelenésével 
vonható meg.

Fejlődéstörténete a III. miocén földtani 
nagyciklus transzgressziós ágának ismétlődő kö
zépciklusával jellemezhető. A  transzgressziók- 
kal egyidejű háttéremelkedés következtében a 
szárazföldi és tengeri formációk többszörösen 
összefogazódnak. Ez lehetővé teszi előbbiek ré
tegtani besorolását is. A  bizonyos nehézségek
kel kimutatható N 13— 14, CPN 10 zónák mel
lett a harmadik riolittufaszórás radimetrikus 
kora (Galgavölgyi Riolittufa Formáció, 13,7 ±0,8 
millió év) és makroflóra-vizsgálatok alapján a 
bujáki flóra (Kozárdi Formáció) alapján számí
tott 13,3 millió év (Kordosné Szakály M. 1984) 
szolgáltatott a szarmata rétegtani besorolásá
hoz további adatokat.

1.3.2 A  kronosztratigráfiai revízió során a 
sztratigráfiai adatok, a fejlődéstörténet geodi- 
namikai, ősföldrajzi rekonstrukciója alapján a 
következő eredményre jutottam:

a) 24— 5,5 millió év közötti időt kitöltő mio
cén három szuperetázsra tagolható: alsó-mio
cén, középső-miocén és felső-miocén.

b) A  többféle értelmezésben már forgalom
ban levő alsó—'középső—felső-miocén fogalom 
revíziója és újrafogalmazása időszerű és indo
kolt.

c) A  Középső-Paratethys regionális rétegtani 
nevezéktana alapján az alsó-miocén időtartama 
az eggenburgi— ottnangi; a középső-miocén idő
tartama a kárpáti— alsó-bádeni—középső-báde-

ni, a felső-miocén időtartama a felső-bádeni— 
szarmata— pannóniai idejére terjed ki.

d) Az alsó-miocén új szuperetázs számára az 
atlanti, a közép-miocén új szuperetázs számára 
a mediterrán, a felső-miocén új szuperetázs 
számára a kaspi elnevezést javaslom.

A  szuperetázsok elnevezésével az adott idő 
tényleges ősföldrajzi—ifaunarokonsági kapcsola
tait is érzékeltetni kívánom.

Javaslatomat fentieken túl tudománytörté
neti okok is indokolják, geodinamikai (lemez
tektonikai, ciklusvizsgálati, szedimentológiai, 
vulkanológiai), paleoklimatológiai, őskörnyezeti, 
paleobiogeográfiai és ősföldrajzi adatok is alá
támasztják.

2. GEODINAMIKA ÉS 
SZERKEZETFÖLDTAN

2.1. E kérdéskör legfőbb eredménye, hogy a 
nógrád—(cserháti terület vizsgálata alapján (en
nek eredményeit egyre táguló körökben extra- 
polálva) sikerült megállapítanom: az ausztriai 
orogén ciklus folyamán nagyságrendileg mai 
helyükre került kéregrészletek mobilis érintke
zési zónái felett alakultak ki a miocén postoro- 
gén üledékgyűjtők tengelyei (Hámor G. 1984, 
Acta Geol. Acad. Sei. Hungaricae 27/1— 2.). A 
miocén fejlődéstörténetét, féciesviszonyait, ős
földrajzi kapcsolatait, magmatizmusát e leme
zek pulzáló mozgása determinálja.

2.2. Az oligocén végén és a miocén során a 
szávai, a stájer, a lajtai orogén ciklusok, vala
mint azok több kompresszív és dilatatív fázisa 
mutatható ki. Ezek pontos kezdete, időtartama, 
lecsengése üledékföldtani, vulkanológiai, geo- 
kronológiai és sztratigráfiai módszerekkel bizo
nyítható; ősföldrajzi képe rekonstruálható. Sze
repük meghatározó a miocén háromosztatúsá- 
gában. A z orogén ciklusok jól korrelálhatok a 
kontinensméretű lemezmozgásokkal, a globális 
méretű paleobiogeográfiai változásokkal.

2.3. Az egyes orogénciklusokhoz tartozó 
szerkezeti formák elkülöníthetők, térképezhe- 
tők. Az idős elemek akkor is kimutathatók, ha 
későbbi 'orogénciklus(ok) során nem újultak
fel. Külön tanulmányozva e szerkezeti elemek 
fáciesmeghatározó szerepét megállapítottam, 
hogy az eltemetett törésvonalak a felettük le
játszódó gyors laterális fáciesváltozások, össze- 
fogazódások, fáciesanomáliák alapján kimutat
hatók. Az ilyen — indirekt, vagy direkt felúju- 
lás több emelet időegységében tovább élő szer
kezeti vonalak az elsőrendű jelentőségűek a 
nyersanyagképződés és a mai szerkezeti kép 
szempontjából.

2.4. A  szávai orogén ÉNy— DK, a stájer oro
gén ÉK— DNy, a lajtai orogén ismét ÉNy—  
DK-i irányú szerkezeti elemek dominanciájá
val jellemezhető. A  kapcsolódó vulkáni tevé
kenység topográfiáját is e rendszerek határoz
zák meg. A  terület tektonikai képére a felúju- 
lásos, töréses rögszerkezet a jellemző (ún. 
„kr euzsprungszone” ) .
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2.5. A  terület fontosabb ÉNy— DK-i irányú 
szerkezeti elemei a Gfeüga-vonal, a sóshartyán 
—4szentkúti törésvonal, a Karancs-vonal és az 
ÉK—DNy irányú bér— cserhátaljai, pásztó— 
hasznosi törések. A  közbezárt szerkezeti egysé
gek a Pesti tábla, Galga-árok, béri pikkely, 
Etesi-árok, illetve a Zagyva hátság, Zagyva
árok és a cserhátaljai depresszió. A  Zagyva
árok kárpáti korú, a cserhátaljai depresszió az 
oligocén és felső-miocén idején kialakult valódi 
medenceszerkezet.

3. ÜLEDÉKFÖLDTAN

A  tanulmány az üledékföldtani jelenségek 
pontos megfigyelésén és dokumentálásán túl 
azok mennyiségi értékelését, időbeli és térbeli 
értelmezését is célul tűzte ki. Ejnnek eredmé
nyei vázlatosan a következők:

3.1 Az üledékanyag tömeg arányainak vál
tozása időben jól jellemezhető mennyiségi mód
szerekkel.

3.2. A  ciklusvizsgálatok célja a földtani fej
lődéstörténet geodinamikai rekonstrukciója 
volt. Az üledéksorok alapvető alkotóelemei a 
transzgresszív vagy regresszív jellegű kiscik- 
lusok. Ezek egymáshoz viszonyított arányainak 
időbeli változása, gyakorisága (darabszáma) 
vastagság-változásai alapján középciklusok ala
kíthatók ki, mely*ek már (főleg szintén mennyi
ségi) biosztratigráfiai módszerekkel is jellemez

hetők. Azonos módon rekonstruálhatók a kö
zépciklusok elemzése alapján a földtani nagy
ciklusok, melyek lefutását a geodinamikai té
nyezők determinálják (lásd a tanulmány III—* 
V I. mellékleteit).

A  földtani nagyciklusok és az orogén ciklu
sok időbeli összefüggéseit a tanulmány részle
tesen tárgyalja. Legfontosabb eredményként a 
két alsó-miocén (eggenburgi és ottnangi) föld
tani nagyciklus bizonyítását, a kárpáti nagy
ciklus kezdetének pontosítását, („oncophorás 
rétegek” ) a kárpáti nagyciklus regresszív szár
nyának kimutatását (Fóti Formáció), az egysé
ges és teljes felső-miocén nagyciklus fogalmá
nak felállítását (felső-bádeni— szarmata— pan- 
nóniai), a három riolittufa-szint ciklusbeli hely
zetének rögzítését és a ciklus korreláció mód
szerét emelem ki.

3.3. Az egyéb fontos üledékföldtani jelensé
gek, (turbiditek, laminitképződés, iszaposodás, 
bioturbáció) az üledékanyag és a faunaasszo
ciációk mennyiségi kiértékelése további ada
tokat szolgáltatott az egyes üledékciklusok ta
golásához és értelmezéséhez.

3.4. Az üledékképződés időbeli változásával 
kapcsolatban az alábbi új törvényszerűségeket 
állapítottam meg (lásd a tanulmány VII. és IX. 
mellékletét):

Az orogén ciklusok erősségének függvényé
ben változik a földtani nagyciklusok kifejlődé
si vastagsága, a középciklusok átlagos képződ
mény vastagsága, kőzetösszetétele. Például:

Ciklus Vastagság
(m)

Középcíklusok
átlagos

vastagsága (m)

Átlagos 
képződm. 

vastags. (m)

Pszammit % 
medence

kifejlődésben

Szávai orogén 1060 120.0 8,0 34,9
Stájer orogén 980 92,5 4.3 76,0
Lajtai orogén 700 40.6 3,3 56,7

Az egyes földtani nagycikluson belül a cik
lus elején és végén legnagyobb a pszammit % - 
os mennyisége. A  ciklus inflexiós pontja körül 
legnagyobb a középciklusok átlagos vastagsága, 
az átlagos képződményvastagság, a pelit %-os 
mennyisége, a makro- és mikrofauna taxon- 
száma,' a speciális üledékjellegek gyakorisága. 
A  ciklus inflexiós pontja körül legkisebb a 
pszammit %-os mennyisége.

3.5. Az üledékképződés sebessége a nógrád— 
cserháti területen a szávai orogénciklus idején
2,4 cm/100 év; stájer orogén ciklus idején 2,2 
cm/100 év; a lajtai orogén ciklus idején pedig 
>3,0 cm/100 év.

3.6. Az üledékképződés térbeli változására 
vonatkozóan bizonyított új törvényszerűségek 
a következők (lásd a tanulmány VIII. és X. 
mellékletét):
—‘ a formációvastagság, középciklusok vastag

sága az aljzat mobilitásának, morfológiájá
nak függvénye, nem a parttávolságé. A  kö
zépciklusok vastagsági maximumai gördülő

mozgással térben elmozdulnak a transz- 
gresszió irányában (Walter-féle fácies-tör- 
vény kvantitatív bizonyítása; lásd a tanul
mány 74. ábráját).

— ’ a peremtől a medence irányában folyama
tosan növekszik:
—  az átlagos képződményvastagság (transz

gresszív rétegsorok esetében, mert az 
aljzat süllyed),

—  regresszív kisciklusok darabszáma,
—  a regresszív kisciklusok vastagsága,
—  a kavicsbetelepülések gyakorisága (tur- 

biditjelenség),
—  az agyagtartalom %-a,

—* a peremtől a medence irányában folyama
tosan csökken:
—  az átlagos képződményvastagság (reg

resszív rétegsorok esetében, mert a hát
tér emelkedik),

—  a transzgresszív és regresszív kisciklusok 
együttes darabszáma,

—  a transzgresszív kisciklusok vastagsága,
—  a pszammit %-os mennyisége,

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  X X X I. évfo lyam  (1988. év ), 3—4. szám 85



—• a makrofauna taxonszáma,
—  a Foraminiferák taxonszáma,

—* az aljzat morfológiájának (áramlásviszo
nyok) függvényében változik:
—• a homok—kőzetliszt-arány,
—  a karbonáttartalom,

—  a specifikus üledékjellegek gyakorisága, 
—- a specifikus ősmaradványok gyakorisága.

A ciklusvizsgálatok térbeli kiértékelése a 
nógrád—cserháti területen pl. a kárpáti földta
ni nagyciklus esetében a következő eredménye
ket adta:

Fáciesöv

Transzgresszív
kisciklusok Regressiv kisciklusok

Intenzitási
indexátlagos 

vastags. (m) db száma átlagos 
vastags. (m) db száma

nyíltvízi 46,ö 23 39,8 0 1,17
partközeli 47,2 29 31,0 15 1.52
parti 59,0 29 30,5 14 1,93

4. FÄCIES ÉS ÖSFÖLDRAJZ

4.1. A  mennyiségi üledékföldtani elemzés eg
zakt adatokat szolgáltat az egyes fáciesövek 
komplex jellemzéséhez. Az egyes kőzettestekre 
(formációkra, középciklusokra stb.) numerikus 
értékek számíthatók ki, amelyek egy adott fá- 
ciesövre jellemzőek. Az intenzitási index (mely 
a transzgresszív kisciklusok területi átlagvas
tagságának és a regresszív kisciklusok területi 
átlagvastagságának hányadosa) az adott kőzet
test földtani nagy ciklusban elfoglalt helyét; a 
parttávolsági mutató (mely az adott kőzettest 
teljes vastagságának és átlagos képződmény
vastagságának hányadosa) pedig a fácies-zoná- 
cióban elfoglalt helyét jelöli ki. A  mutatók 
transzgresszív és regresszív rétegsorok esetében 
fordított számszerű értékkel jelennek meg.

4.2. A  kvantitatív módszer következetes al
kalmazásával a formációk térben lehatárolha
tok; összefogazódásaik, a heteropikus fáciesek, 
pontosan meghatározhatók. Egyes üledék jel
legek statisztikus gyakorisági, térbeli eloszlása 
(iszapmozgás, bioeventek stb.) az aljzat paleo- 
morfológiai viszonyait tükrözi.

Fontos eleme a módszernek a lito-, bio-, geo- 
fácies-szelvények egyenértékű kvantitatív ada
tok alapján történő és egységes szemléletű ki
értékelése (lásd a tanulmány II., IV— VI. mel
lékleteit és a 70— 73., 75— 76. ábráit).

4.3. A  fácieskiértékelés alapján alapvetően 
új szemléletű és módszerű komplex ősföldrajzi 
térképek szerkeszthetők (lásd a tanulmány 77—
78., 81— 86. ábráit).

A  nógrád—cserháti terület és Észak-Magyar- 
ország kronosztratigráfiai egységenként kidolgo
zott ősföldrajzi térképei a teljes laterális fáci- 
essorok kimutatása alapján készültek. Csekély 
extrapolálással mutatják be a partvonalak 
helyzetét, a fáciesöveket, az üledékgyűjtők 
szerkezeti determinációját és az ősföldrajzi vi
szonyok időbeli változását. Az ilymódon kiala
kult kép ősföldrajzi távkorrelációt tesz lehető
vé.

4.4. A  nógrád—cserháti területen az alsó
miocén idején az üledékgyűjtő ÉNy—DK orien
tációjú, DK-i irányból érkező két transzgresz- 
szióval. Az eggenburgi üledékgyűjtő terület a 
Zagyva hátság ÉNy-i peremén, az Etesi-árokban

és az Ózd—egercsehi-árokban helyezkedett el. 
A z ottnangi idején üledékképződés csak az 
utóbbi két területen történt.

A  középső-miocén két transzgressziója ÉK— 
DNY orientációjú szerkezetben (Zagyva-árok, 
Ózd—egercsehi-árok) zajlik le DNy felől. Az 
Etesi-árkon keresztül ÉNy felé kapcsolat léte
zik a kisalföldi— ipolyvölgyi üledékgyűjtővel.

A  felső-miocén tenger ismét ÉNy—DK-i 
rendszerbe DK felől nyomul be. Az üledékgyűj
tő a kiemelt É-i Cserhát D-i pereme és a Mát
ra között a kiszélesedett Zagyva-árokban he
lyezkedik el, melynek ÉNy felé zárt öble az 
EtesKárok Nógrádszakálig. A  szarmata idején 
ez utóbbi megszűnik.

4.5. Az ősföldrajzi rekonstrukció fontos ered
ménye a kutatási területen belül a felső-báde- 
ni—szarmata lagunakifejlődés kimutatása, eva- 
poritnyomokkal. Ez nagymértékben hozzájá
rult a Kárpát-medence középső—felső-bádeni 
idő ősföldrajzi kiértékeléséhez. A  dunántúli 
barnakőszénformációk, az erdélyi, kárpátaljai 
sóformációk, a közöttük levő terület átmeneti 
lagunakifejlődése és ez utóbbi zóna aktív vul
káni tevékenysége egyidejűnek bizonyult.

5. MÓDSZERTANI EREDMÉNYEK

A  munka során a földtani felvétel módszer
tana a hálózatszerű légifénykép-kiértékeléssel 
(CZAKÓ T. —  HÁMOR G. 1971) és az egyide
jű technológiai kőzetminősítő vizsgálatok rend
szerével; a kamerális munka a litosztratigráfiai 
rendszer területi bevezetésével, a mennyiségi 
üledékföldtani kiértékelés és az erre alapozott 
faciológiai—'ősföldrajzi interpretáció módszeré
vel gazdagodott. Útóbbi eredményt már az IUGS 
„Közép- és Kelet-Európa neogén paleogeográ- 
fiai térképsorozata” c. fejlesztési programjában 
nemzetközi szinten is felhasználtuk.

A  rétegtan területén ipari kutatásoknál is ki
tűnően hasznosítható, egyszerűen alkalmazható 
kvantitatív sztratigráfiai rendszert alakítottam 
ki. Ez kiegészült a munka során a tömeges 
K/Ar módszerű geokronológiai vizsgálatokkal 
(BALOGH KADOSA és munkatársai); meg
kezdtük (nemzetközi együttműködéssel) a hazai 
miocén magnetosztratigráfiai skála kialakítását
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(HÁMOR —  JÁMBOR —  LANTOS —  RÓNAI 
—  ELSTON, 1985). A  regionális neogén réteg- 
tani skála revízióját a háromosztatú miocén új 
szuperetázsainak értelmezésére és nevezéktaná
ra vonatkozó javaslattal mozdítottuk elő [alsó
miocén: atlanti, középső-miocén: mediterrán, 
felső-miocén: kaspi (HÁMORI G. 1985)].

A  Magyar Tudományos Akadémia Tudományos 
Minősítő Bizottsága 1987. október 28-ai ülésén 
nyílvánította a földtudomány doktorává.

1388. április 14-én védte meg NÉMEDI 
VARGA ZOLTÄN, a Nehézipari Műszaki Egye
tem Fökltan-Teleptani Tanszékének docense 
A mecseki liász feketekőszén-terület szerkezet
alakulásának földtani-kutatási és bányászati 
vonatkozásai c. doktori értekezését.

Az értekezés opponensei:
Somosvári Zsolt, a műszaki tudomány dok
tora,
Szederkényi Tibor, a földtudomány dok
tora,
Végh Sándor né, a földtudomány doktora 

bírálóbizottságának tagjai:
elnök: FÜLÖP JÓZSEF, az MTA rendes tagja 
titkár: VETŐ ISTVÁN, a földtudomány 

kandidátusa
tagok: JASKÓ SÁNDOR, a földtudományok 

doktora
BARABÁS ANDOR, a földtudomány 
kandidátusa
KÖRÖSSY LÁSZLÓ, a földtudomány 
kandidátusa
NAGY ELEMÉR, a földtudomány 
kandidátusa
TAM ÁSY ISTVÁN, a műszaki tudo
mány kandidátusa

A  mecseki feketekőszén-területen mintegy 
évszázadon át felszíni és tárókutatás, ill. -bá
nyászkodás folyt, s csak a múlt század második 
felében telepítettek aknákat.

A  fúrásos kutatás a századfordulón indult. 
1945 előtt a fúrásos kutatás tulajdonosi és vál
lalkozói érdekektől (egyéni, részvénytársaság, 
állami) függött és a kutatások javaslattevői egy 
vagy több alkalomra, esetleg hosszabb időszak
ra felkért földtani és bányászati szakértők vol
tak.

Az általában egyedi fúrásokkal végzett kő
szénkutatások részben a működő bányaterüle
tek kiszélesítését, részben az új területek fel
tárását szolgálták, több-kevesebb eredménnyel.

A  felszabadulás után több intézmény és vál
lalat számos szakembere vett részt a kiszélese
dett fúrásos kőszénkutatás megvalósításában. 
Bár a működő bányák területeihez kapcsoló
dóan új jelentős területek megkutatására ke
rült sor (Pécsett, Komlón, Hosszúhetényben), 
a legjelentősebb kutatási eredmények csak az 
1970-es években születtek (Máza-Dél—Váralja- 
Dél).

A  magyarázat a Mecsek hegység bonyolult 
szerkezeti viszonyaiban keresendő. Az elvég
zett földtani térképezések, felszíni geofizikai 
mérések és az új fúrási adatok segítségével át
értékelt korábbi kutatásokról kiderült ugyanis, 
hogy legtöbb esetben az eredménytelenséget a 
terület szerkezeti viszonyainak nem elégséges 
ismerete okozta. Ezért az 1960-as évektől cél
kitűzésem volt a Mecsek hegység és környezete 
szerkezetalakulásának, ill. a szerkezetalakulás
ban mutatkozó szabályszerűségeknek a részle
tes megismerése. Erre alkalom, nyílott a külön
böző .kőszénkutatási tervek és összefoglaló föld
tani kutatási jelentések (Béta-Észak; Zobák; 
Pécsbány a-Dél— Pécsszabolcs-Dél; Máza-Dél— 
Váralja-Dél) elkészítésében való közreműködés, 
Ш. irányítás során.

Ennek kapcsán részletesen foglalkoztam az 
egyes kutatási és bányaterületek (pécsi; hosz- 
szúhetényi; komlói: észak-mecseki; Máza-Dél 
—Váralj a-Dél-i stb.) földtani és szerkezeti vi
szonyaival, valamint e területek kapcsolatával, 
majd mindezeket kiterjesztettem a Keleti-Me- 
csekre és környezetére.

Eredményeimet már a kutatások idején hasz
nosítottam, így egy fokozatosan növekvő isme
reteket gyűjtő és feldolgozó folyamatról adha
tok számot.

A  két évszázados múltra visszatekintő me
cseki kőszénbányászat már a múlt században 
szemben találta magát az itteni bányászkodást 
megnehezítő egyik legfontosabb tényezővel, a 
gázkitörésveszéllyel.

A  pécsi területen az első gázkitörés (1894) 
óta több mint 500 szén- és gázkitöréses jelenség 
játszódott le. Szászváron 1902-ben zajlott le az 
első gázkitörés és sújtólégrobbanás, melyet 
1979-ig további 14 gázkitöréses jelenség köve
tett. Ezzel szemben a komlói területen csak 
1904-től jelentkeztek hasonló jelenségek s 1984- 
ig 40 spontán vagy provokált gázkitörés, ill. 
gázkitöréses jelenség zajlott le.

A  gázkitörésveszély elleni küzdelem a leg
utóbbi időkig elsősorban a gázkitörés megelő
zése, ill. előfordulásának minimálisra csökken
tése érdekében folyt.

A  védőtelepes fejtési móddal, gázlecsapolás- 
sal, provokációs robbantással, előzetes anyag
kivétellel, valamint a geofizikai vizsgálatokkal 
ma már a biztonságos feltárás és fejtés gyakor
latilag megoldottnak tekinthető.

A  továbbra is bonyolult szerkezeti viszonyok 
között, de fokozatosan nagyobb mélységek felé 
haladó bányaműveletek tervezésénél és végre
hajtásánál az eddigieknél még nagyobb szük
ség van a gázkitörés-veszélyesség kialakulásá
nak tanulmányozására, ill. a veszély előrejel
zésére.

Az elmúlt évtizedekben elvégzett kőszénmi
nősítő vizsgálatok, bányászati, ill. földtani- 
teleptani-szerkezeti megfigyelések alapján a 
kőszéntelepek gázkitörés-veszélyességének ki
alakulásában szerepet játszó legfontosabb té
nyezők meghatározhatók.

Munkámban összefoglaltam azokat a földtani 
-teleptani-szerkezeti vizsgálatokat és megfigye
léseket, amelyek a gázkitörés-veszélyesség föld-
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tani alapjainak tekinthetők. Áttekintettem a 
kőszéntelepek szénülési szabályszerűségével 
kapcsolatos korábbi eredményeket és újakat 
mutattam ki. Részletesen vizsgáltam a kéreg
szerkezeti mozgások és a magmás kőzetek sze
repét a 'feketekőszén-telepek gázkitörés-veszé
lyességének kialakulásában. Kerestem azokat 
az okokat, amelyekkel a pécsi és a komlói te
rület között a gázkitörésben mutatkozó különb
ségek magyarázhatók.

Mindezek során alapvetően támaszkodtam a 
bányászati megfigyelésekre, s figyelembe vet
tem a gázkitörésre vonatkozó hazai és külföldi 
irodalmat is.

Tudományos eredmények a gyakorlatban

Az eredmények gyakorlati hasznosítását a 
rückeri kutatások és a Máza-Dél—Váralja-Dél-i 
terület eredményes kutatása igazolta. A  továb
biakban a földtani-szerkezeti modell alkalma
zásával —• többek között —  eredményes kuta
tások várhatók a Rücker—Vasas-Dél-i, Komló- 
Nyugat-i és az ófalui területen.

TÉZISEK

Az új tudományos eredmények összefoglalása

1. A  Mecsek hegység és környezete szerkezet
alakulása terén:

1.1. Kimutattam, hogy a két hosszú epirogén 
mozgásokkal jellemzett üledékképződési idő
szak és a közrefogott egyetlen, rövid orogén 
mozzanat alatt létrejött kéregszerkezeti formá
val —  az aszimmetrikus ékszerkezettel —  nem
csak a komlói É-i feltolódás és D-i fővető 
együttese ill. az északi pikkely keletkezése ma
gyarázható, hanem az a hegységben és kör
nyezetében mind az ausztriai, mind a pannó- 
niai (rhodáni, kelet-kaukázusi) tektonikai 
igénybevétellel kapcsolatban is kimutatható 
(Máza-Dél—Váralja-Dél; Hosszúhetény; Me
csek-vonal; Kapos-vonal; máriakéménd— bári 
vonulat stb.).

Az aszimmetrikus szerkezetalakulás szabály- 
szerűségének ismeretében a Villányi-hegység 
pikkelyes szerkezetalakulása a pannóniai tek- 
tonogén mozgásokhoz kapcsolható, melyet a 
földtani adatok is valószínűsítenek.

1.2. Kimutattam, hogy a Keleti-Mecsekben 
Komló és Váralja között egy ÉK— DNy-i lefu
tású, 1,5— 2,0 km széles, s a felszínen kb. 7 km 
hosszúságben követhető szerkezeti pászta hú
zódik. A  bonyolult gyűrődésekkel, kompresszív 
és diszjunktív törésekkel, aszimmetrikus szer
kezetalakulással jellemezhető pászta egyrészt 
a kréta időszaki tektonogén mozgások képvise
lője, másrészt a komlói és a Máza-Dél-i terület 
szerkezeti kapcsolatának bizonyítéka.

1.3. Kimutattam, hogy a Keleti-Mecsek köz
ponti területe a közelítően KÉK— NyDNy-i ten
gelyű centroklinális (Kisúj bányai-medence) a 
kréta időszaki ÉK— DNy-i gyűrődéses vonulat
ra szuperponálódott szerkezet, mely a pannó
niai tektonogén mozgások során alakult ki.

A  Bouguer- és a mágneses anomáliák irány
gyakorisági diagramjain mindkét irány kimu
tatható, a fiatalabb uralkodásával. A  maradék 
anomália csa kaz új irányt tükrözi, míg völgy- 
irány-gyakoriság mindkettőtől eltér (30°— 210°), 
jó egyezést mutat a LANDSAT— 1 műhold fel
vételeinek (1973. XI. 18.) értékelésével.

A  kőszénterületeken (Komló, Hosszúhetény) 
kimutatható volt, hogy az É—D-i erőhatásra a 
Keleti-Mecsek központi tömege —  a Kisújbá- 
nyai-medence —  elsősorban töréssel reagált, s 
a feszültségek К— Ny-i (KÉK— NyDNy-i) csa- 
pású, D-re DDK-re irányuló feltolódások (rá- 
tolódások) és közelítően É—D-i (ÉÉNy—DDK-i) 
csapású oldali eltolódásos vetők keletkezésében 
oldódtak fel. Természetesen közben enyhe gyű
rőhatás is érvényesült.

1.4. Több régebbi véleményei ellentétben 
bizonyítottam, hogy a Nyugati- és Keleti-Me
csek tömegét összekapcsoló, ÉNy— DK-i csapá
sú, kb. 10 km széles szerkezeti pásztában az 
alpi orogén ciklus alatt lényeges harántelmoz
dulások nem voltak. A Nyugati- és Keleti- 
Mecsek ilyen kapcsolata a pannóniai tektonikai 
igénybevételből következik, s kapcsolatban van 
a Keleti-Mecsek szuperponálódott szerkezeté
nek kialakulásával.

1.5. A  pannóniai tektonikai igénybevétel me
chanizmusával bizonyítottam, hogy a Mecsek- 
vonalban (Mecsekalja-vonal) a kétségtelen fel
tolódások mellett jelentős, valószínűleg 10 km 
nagyságú DNy-i irányú horizontális elcsúszás 
is végbemehetett. Ezért a Mecsek-vonal egy 
szinisztrális transzkurrens szerkezeti vonalnak 
fogható fel, s jelentős szerepet játszott a Ke
leti-Mecsek szuperponálódott szerkezetének ki
alakulásában is.

1.6. Kimutattam a Kapos-vonalat, melyet a 
következők bizonyítanak:
—■ közvetlenül vagy közvetve a dombóvári 

(D— 1, D—•2 és D—5), a kurdi (K— 1; К— 2 
és К — 3), a tengelici (T— 1, T— 2) fúrások 
és a Páhi Ny— 1 fúrás adatai és a medence- 
aljzat mélységviszonyai,

— a gravitációs és a mágneses anomáliák hely
zete és lefutása,

—  a felső-pannóniai, ill. holocén-pleisztocén 
üledékek vastagsága és elterjedése,

—  a tőzegelőfordulások,
—  a völgyek és vízfolyások irányítottsága,
—. a negyedkori kéregmozgások mértéke,
—• a földrengés-gyakoriság,
—  a geotermikus anomália,
—  a LANDSAT műhold 1973. XI. 18-i felvéte

leinek és a Szaljut űrhajó 1979. V. 2.1-i fel
vételeinek az értékelése, ill. Magyarország 
kozmofotó-mozaik térképe (kb. 1:500 000, 
1980),
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2. A  mecseki feketekőszén-telepek gázkitörés
veszélyességének kialakulása terén:

2.1. Megállapítottam, hogy a mecseki kőszén
telepek gázkitörés-veszélyessége a következő 
földtani folyamatok elemzése alapján határoz
ható meg:
—  a Mecseki Feketekőszén Formáció keletkezé

sének ősföldrajzi környezete,
—  a kőszéntelepek szénülési viszonyai,
—  az időben és intenzitásban eltérő tektonogén 

mozgások hatására létrejött szerkezeti hely
zet,

— a magmás kőzettelérek gyakorisága és be- 
nyomulási viszonyai.

Bizonyítottam, hogy a kőszéntelepek szénü
lésében a rétegterhelési nyomás és a hozzátar
tozó hőmérséklet mellett az orogén mozgások 
oldalirányú kompressziós hatásával is számol
ni kell, s ezzel állást foglaltam a szinorogén 
jellegű szénülés mellett. A  szinorogén jellegű 
szénülést bizonyítja az a tény is, hogy a szé
nülési izovonalak a telepdőlésekkel szöget zár
nak be.

Az illótartalom és a mélység korrelációs vizs
gálatával kimutattam, hogy a Hilt-féle szabály 
a mecseki területen nem, vagy csak korláto
zottan érvényesül.

A  Keleti-Mecsek területén kimutattam a szé
nülés ÉK—DNy-i irányú szimmetriatengelyét, 
mely azt jelenti, hogy a tengelytől ÉNy, ill. DK 
felé haladva a szénülésfok nő. A  tengely két 
oldalán a palynológiai megfigyelésekre alapoz
va kijelöltem a „spóra-pollen hiány” vonalait, 
majd azok mellett a „második szénülési ugrás” 
vonalait. Ez utóbbiak együttesen a mecseki fe
ketekőszén-területet —i elsődleges szénülési v i
szonyok alapján •—- egy középső, kevésbé gáz
kitörés-veszélyes és ennek két oldalán erőseb
ben gázkitörés-veszélyes pásztákra osztják.

A  kőszéntelepek szénülésében mutatkozó he
lyi anomáliákat a kompetens és inkompetens 
rétegekből álló kőszéntelepes összletet ért gyű- 
rődéses igénybevétel során lezajlott folyama
toknak tulajdonítom.

2.2. Kimutattam és példákkal alátámasztot
tam, hogy a mecseki alsó-liász kőszéntelepek 
gázkitörés-veszélyességének kialakulását létre
hozó egyik alapvető tényező a szerkezetalaku- 
lás.

A  gyűrvetört szerkezetű kőszénösszleten be
lül a vékonyabb telepekre a párhuzamos és a 
hasonló, míg a vastagabb telepekre a hasonló 
és a diszharmonikus redőződés jellemző, olykor 
teljes elvékonyodás, kihengerlődés is bekövet
kezhet.

A  gyűrődéses és töréses alakváltozás határán 
keletkező kőzethasadozottság (klivázs), majd az 
igénybevétel további szakaszában kialakuló li- 
toklázis (kőzetrés-) rendszer vezeti be a kisebb- 
nagyobb kompressziós (fel- és rátolódás), dila
tációs (vetők) ill. oldali eltolódásos szerkezeti 
elemek képződését. Ezek a gázmigráció kedvező 
felületei.

Aiz elsődleges telepvastagság-változások (el
vékonyodás, kiékelődés fáciesváltozással stb.)

mellett a másodlagos (tektonikus) telepvéko- 
nyodások, flexurák, vonszolódásos redőződések 
és kihengerlődések a gázmigrációt akadályozó, 
a csapdaképződést elősegítő szerkezeti jelen
ségek.

A  töréses szerkezeti elemek (vető, feltolódás) 
azzal, hogy a kőszéntelepek folytonosságát 
megszakítják, csökkentik a telepmenti gázmig
ráció lehetőségét és úgyszintén elősegítik a 
csapdaképződést.

Ismertettem a mecseki bánya- és kutatási 
területek csapdaképződés szempontú szerkezeti 
viszonyait, majd felsoroltam azokat a feladato
kat, melyek a fokozatosan nagyobb mélységek 
felé haladó bányaműveletek tervezésénél a 
gázkitörés-veszélyesség előrejelzésénél jelent
keznek.

3. A  mecseki liász kőszénösszlet fúrásos
kutatásának tektonikai vonatkozásai terén

3.1. A  Mecseki Feketekőszén Formáció szerke
zeti helyzetét a Keleti-Mecsekben a következő 
nagyszerkezeti formák jellemzik:
—  a melegmány—hárságyi brachiantiklinális, 

mely, kelet felé a hosszúhetény—pécsvárad 
—mecseknádasdi antiklinálisban folytatódik,

—  a kelet-mecseki centroklinális (Kisújbányai- 
medence), mely a Komlóról kiinduló mézes
tetői antiklinálisra, ill. a zobákpusztai szink- 
linálisra (annak folytatódására) szuperponá- 
lódott szerkezet és összekötő szerkezeti egy
ség a komlói és a Máza-Dél—Váralja-Dél-i 
terület között,

—  az Északi-Pikkely, mint szimmetrikus ék
szerkezet,

—I az ófalui összetöredezett brachiantiklinális 
szerkezet.

Ezeken a szerkezeti nagy egységeken az elő
forduló gyűrődéses és töréses szerkezeti ele
mek jellege és gyakorisága alapján különböző 
típusú területrészek különböztethetők meg, me
lyek mind a fúrásos kutatás, mind a bányászat 
szempontjából eltérő tektonikai jellemzőkkel 
rendelkeznek.
—  A : Monoklinális helyzetű rétegösszletek te

rülete. Pécsi típusú szerkezet.
Ebbe a csoportba soroltam a pécsi terület 

ÉK— DNy-i csapású bányaműveletekkel lefe
dett szakaszát, valamint a Pécsbánya—Pécssza- 
bolcs— Dél-i területnek csatlakozó szakaszát, a 
hosszúhetényi terület keleti részét, a komlói 
(pl. III. bányaüzem) és a Máza-Dél—Váralja- 
Dél-i terület egyes területrészeit. Ez utóbbiak 
részei а В típusú szerkezeteknek.

—  B: Gyűrt és tört rétegösszletek területe. 
Komlói típusú szerkezet.

A  komlói terület mellett ebbe a típusba tar
tozik a csapásirányú folytatásába eső Máza- 
Dél—Váralja-Dél-i kutatási terület. Természe
tesen kisebb eltérések, átmeneti típusok lehet
ségesek. így a Somlyó-Szamárhegy környeze
tében, ill. az M— 19 és M— 20 sz. fúrások pikke- 
lyezett övezetében a C típus (szászvári típus) 
felé átmenet lehetséges. A  keleti részen a me
cseknádasdi nagyvetőtől keletre az A  típus felé
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átmeneti területrészek is kijelölhetők. Ebbe a 
típusba tartozik a hosszúhetényi terület nyu
gati része is.
— C: Pikkelyezett, törvegyűrt rétegösszletek 

területe. Szászvári típusú szerkezet.
Ilyen területek elsősorban az Északi Pikkely

ben vannak (pl. Szászvár-Nyugat). Közel áll 
ehhez a területtípushoz az ófalui terület, mely 
egyesíti magába а В és C típusok főbb jelle
geit, az utóbbi gyakoriságával.
— D: Brachiantiklinális vagy brachiszinkliná- 

lis rétegösszletek részterülete. Vasasi típusú 
szerkezet.

Átmeneti terület az A  és а В típusú szerke
zetek között. Valójában a brachiredőknek a le
hajtó tengely környékére eső területrésze. Tí
pusterületként a vasasi említhető.
—  E: Kihengerlődött rétegösszletek területe. 

Rückeri típusú szerkezet.
A  monoklinális szerkezetekben, a redők 

szárnyaiban részleges vagy teljes kihengerlődés 
történhet a hasonló redőződés hatására. Ilyen 
részterületek vannak a különböző típusú terü
leteken belül úgy, hogy olykor a területrész 
közelítően meddőnek, de legalábbis nem műre- 
valónak minősül. Ilyen típusú terület van a 
rückeri területen, a kövestetői antiklinális 
(Hosszúhetény) déli szárnyában, a Béta-bánya
üzem középső szintjein és a Máza-Dél—Vár
alj a-Dél-i területen, többek között a Váralja— 8. 
sz. kutatófúrás környezetében.

Ezek közül az А, В és C típusú szerkezetek 
nagyobb területeket jelentenek, míg a D típusú 
szerkezet átmenet az A  és В típusok között. Az 
E típusú szerkezetek az előzőek egy-egy rész
területeit képviselhetik.

3.2. A  mecseki feketekőszén-terület részte
rületeinek kutatási típusokba sorolásával meg
szerkesztettem a Keleti-Mecsek kőszénkutatási 
szemléletű tektonofácies térképét, mely alap

ján, a kőszénösszlet mélységi és produktivitási 
térképei figyelembevételével, az egyes terüle
tek kutatási modelljei meghatározhatók, s így 
a területek rangsorolhatók.

3.3. A  fúrásos kutatások igazolták, hogy a 
rückeri terület „meddőségének” , azaz a telepek 
fokozatos elvékonyodásának nem ősföldrajzi 
(szingenetikus) okai vannak, hanem a brachi- 
redő-képződéssel kapcsolatos kihengerlődésről 
van szó.

3.4. A  Máza-Dél—Váralja-Dél-i eredményes 
kőszénkutatás földtani-szerkezeti modellje a 
következő volt:
—  a Komló és Váralja között húzódó szerke

zeti pászta bizonyította a komlói és a Máza- 
Dél-i területnek a Kisújbányai-medencén 
keresztül a kapcsolatát és szerkezeti ha
sonlóságát (komlói típus), ezért a szászvári 
analógia (szászvári típus) mellőzhető volt,

—• rámutatott a tektonikus kihengerlődés lehe
tőségeire, (rückeri típus), s ezzel magyarázta 
a terület keleti részén (Váralja-Dél) tapasz
talt telepvékonyodásokat. Az elsődleges te- 
lepkiékelődés feltevésének mellőzésével a 
reménybeli terület megkétszereződött,

—  a liászvonulatot egy harántvetővel az északi 
pikkelyöv előtt lezárta,

—  a KÉK—NyDNy-i csapású, DDK-i dőlésű 
mecseknádasdi nagy vető (1000 m-es elvetési 
magasság) kimutatásával a terület perspek
tíváit ÉK irányban kibővítette.

Összefoglalásként megállapítást nyert, hogy 
a terület a már megkutatott hosszúhetényi te
rületnél minden szempontból kedvezőbb.

A  Magyar Tudományos Akadémia Tudomá
nyos Minősítő Bizottsága 1988. június 29-diki 
ülésén nyilvánította a földtudományok dokto
rává.

Dr. H. J.
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