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TANULMÁNYÚTON SZICÍLIÁBAN 

A study-tour in Siciliy

VÖBÖS Attila

Ösztöndíjas tanulmányutamra 1980, julius 7. és szeptember 12. között került 
sor, az ÉLTÉ, valamint a Nápolyi és a Palermói Egyetemek együttműködésé
vel folyó közös kutatási program keretében. Évtizedes vágyam teljesült ezzel 
az úttal: tanulmányozhattam a bakonyiakhoz oly hasonló szicíliai jura 
brachiopodákat és bejárhattam néhány klasszikus mediterrán előfordulásnak 
számitó szicíliai jura rétegsort.

A múlt század végének két kiemelkedő olasz paleontológusa: Gaetano G. 
Gemmellaro és Giovanni Di Stefano munkái alapvetőek a mediterrán jura 
faunák tanulmányozásában, Brachiopoda monográfiáik originális anyagát a 
palermói egyetem múzeumában őrzik; tanulmányutam legfontosabb eredmé
nye az itteni jura brachiopoda anyag vizsgálata és részleges revíziója, E rö
vid szakmai beszámolóban azonban általánosabb érdeklődésre számottartó 
témával: a szicíliai jura vázlatos ismertetésével és a magyar jurával mutat
kozó hasonlóságokkal kívánok foglalkozni.

Szicília három fő szerkezeti egységre tagolható: (1) Délkelet Szicília (Ibiéi, 
vagy Ragusa platform): Szicília autochthon magja, az alpi ciklusban stabil elő
tér; (2) Északkelet Szicília (Peloritani hegység): szerkezetileg Calabriához 
tartozik, éles tektonikus határral érintkezik Szicília többi részével; (3) Nyu
gat Szicília: D-i vergenciáju üledékes (mezo-kainozóos) takarókból áll, a ta- 
karóképződés kora Dél felé fiatalodik: késő miocén -  pliocén (1. ábra).

(1) Délkelet Szicília fiatal üledékekkel és vulkánitokkal fedett, jura nincs a 
felszínen.

(2) Északkelet Szicília túlnyomórészt kristályos kőzetekből áll, jura főként 
a határoló törésvonal mentén fordul elő, lényegében két kifejlődésben.

A) A Peloritani hegység autochthonnak tekinthető mezozoikuma a kristályos 
aljzatra transzgredáló konglomerátummal és homokkővel kezdődik, amit he
lyileg "verrucanonak" neveznek és a legalsó jurába sorolnak, A terrigén tör
melékanyag fokozatos kiamaradásával "platform fáciesü" tiszta mészkő vá
lik uralkodóvá"bírdseye"szerkezetekkel. alga-laminitekkel. Az efölött követ-
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kező pados szürke mészkő dús faunája szinemuri kort és erős nyugateurópai 
faunakapcsolatot mutat, A medence mélyülésével fokozatosan lép fel a helyi
leg "medolo" névvel illetett nagyvastagságu rétegösszlet, amely meszesebb 
padok és viszonylag vastag, agyagos -  márgás rétegek váltakozásából áll; 
színében, szövetében helyenként a "foltosmárgára" emlékeztet. Doméri sza
kaszában a fauna már tipikusan mediterrán jellegű, A jura magasabb részét 
olyan rétegsor alkotja, amely a Dunántúli Középhegységben is jól ismert: 
ammonitico rosso - radiolarit -  ammonitico rosso -  "biancone". A biancone 
itt is felhuzódik az alsó krétába. A teljes rétegsor Longi és Taormina környé
kén tanulmányozható a legjobban.

B) A Peloritani hegységet Szicília többi részétől földtanilag elhatároló nagy- 
szerkezeti vonal mentén (amely komplex feltolódási -  eltolódási nyirásos zó
naként értelmezhető) számos, allochthon helyzetű jura mészkő blokk talál
ható, A blokkok egyrésze üledékesen, olisztolitként, más részük tektonikusán 
ágyazódott be a helyileg "scaglia"-nak nevezett, felső kréta, vöröses márgás 
kőzetbe, amely disztális turbidit összletnek tekinthető, A blokkok mérete né
hány méterestől a több kilométeresig változik; van közöttük olyan, amelyik 
félszigetet formál a Jón-tengerben (Capo S, Andrea Taorminában) és olyan is. 
amelyen egész városka épült (S. Marco D’ Alunzio), Az egyes blokkok jura ré
tegsora kissé eltér egymástól, közös vonásuk azonban a tipikus mediterrán 
kőzetkifejlődés: liász -  szürke és vörös krinoideás, brachiopodás mészkő; 
dogger - Bositra lumachella; maim -  ammonitico rosso és "maiolica" mész
kő, Igen figyelemre méltó, hogy az itt gyűjthető liász és dogger brachiopoda 
faunák jobban hasonlítanak az alpiakhoz és a bakonyiakhoz, mint a Szicília 
többi részéről származók. A legjobban tanulmányozható és gyűjtésre is mó
dot nyújtó lelőhelyek: Rocche Rosse (Galati) és Capo S. Andrea (Taormina).

(3) Nyugat Szicíliában a mezozoikum igen nagy elterjedésü, gyakorlatilag 
összefüggően nyomozható és K - Ny-i pásztákba rendeződő öt fáciesövre 
bontható (1. ábra). A fáciesövek kiegyénülése a középső és a felső triászban 
ment végbe, és a jura elejére három sekélytengeri karbonátos platform és 
két közéjük iktatódó mélyebb medence alkotta az ősföldrajzi képet:

É D

platform Panormid Trapani Sciacca

medence Imerese Sicani

A medencebeli pelites triász rétegekben gyakoriak a hatalmas, háznagyságu 
mészkő olisztolitok (pl, Palazzo Adriano környékén), Ezek kora a bennük 
található igen gazdag Fusulina- illetve Brachiopoda-fauna (a világhírű sosioi 
perm fauna) alapján karbon, illetve perm, Eredetük ismeretlen; ilyen kép
ződmények seholsem találhatók Dél-Olaszországban. A két medenceterületen 
a jurában is folytatódott a korábbi pelites, néha kovás, radiolaritos üledék
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képződés, melyet nagytömegű, ujraülepedett (a szomszédos platformokról 
származó) karbonátanyag tett változatosabbá. Ilyen tipusu üledékképződés 
a hazat jurából nem ismert (legföljebb az újabban jelzett -  de kellőképpen 
még nem bizonyított -  "bükki jura" tekinthető ilyennek,)

A három kiemelt helyzetű zónában a triászból áthúzódva, körülbelül a liász 
közepéig folytatódott a karbonátos platform jellegű üledékképződés, A 
"dachsteini mészkőre" igen erősen emlékeztető összlet a felső triászban 
korallzátonyokat és Megalodusokat, az alsó jurában helyenként igen gazdag 
brachiopoda, csiga és kagyló faunát tartalmaz (Bellolampo, Rocca Busambra),

A liász során lényeges fordulat következett be a korábban lassan, egyenlete
sen süllyedő területek fejlődésmenetében:

A) A Panormid platformon a "bahama tipusu" mészkő lerakódását a felső 
liászban üledékhézag, vagy kondenzált üledékképződés szakította meg. A dog- 
gert helyenként krinoideás mészkő képviseli (Bellolampo), másutt az üle
dékhézag tovább tart és csupán "neptuni telérek" utalnak a tengeri környe
zetre (Cozzo di Cugno). A maim során -  meglepő módon - visszatér a sekély
tengeri, karbonátos platform üledékképződés, korallzátonyokkal, Dicerasok- 
kal, Nerineákkal és ez a fácies, változó ősmaradványtartalommal, kitart a 
kréta végéig (M, Pellegrino),

Ilyen jellegű jura fejlődésmenet, az üledékes környezetek ilyen szukcessziója 
hazánkban nem ismert.

B) A Trapani és a Sciacca platform jura fejlődésmenete ezzel szemben, 
rendkívül nagy hasonlóságot mutat a Dunántúli Középhegységével, Az egyik 
lényeges különbség az, hogy a karbonátos platformok szétesése: a "seamountok" 
és köztes medencék kialakulása valamivel később, a szinemuri végén kezdő
dött; a másik pedig, hogy egyes "seamountok" teteje igen sekély helyzetben, a 
fotikus régión belül maradt még a doggerben is: erről típusos stromatolitok ta
núskodnak (M, Kumeta). Egyébként azonban, a jellegzetes üledékföltani bélye
gek -  a mészkövek vöröses színe, a mangánkéreggel történő település, a gya
kori mangángumók és az üledék diszperz mangánossága, a horizontális és 
vertikális "neptuni telérek", krinoideás - brachiopodás "hierlatz" mészkő a 
liászban, "Bositra lumachella" a doggerben - megalapozottá teszik a Dunántúli 
Középhegység jurájával való genetikai rokonitást. Tovább erősiti a hasonlósá
got a doggerben fellépő ammonitico rosso és radiolarit, melyek egyben az aljzat 
süllyedésének meggyorsulását is jelzik, A maimban általánosan elterjedt, 
"Lattimusa" elnevezésű, fehér, vékonypados, néha tüzkögumós mészkő a 
"biancone" tökéletes megfelelője; képződése az alsó krétában is folytatódik.

Amennyire tanulságos volt számomra, hogy Szicília (különösen Nyugat Szicí
lia) korai mezozóos fejlődéstörténete milyen nagyfokú azonosságot mutat a 
Dunántúli Középhegységével, éppannyira meglepett, hogy felső kréta - kaino- 
zóos fejlődésük milyen gyökeresen eltér egymástól. Szicíliában nyoma sincs
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a nálunk oly meghatározó jelentőségű középső' kréta és paleogén hegységkép- 
zó'dési fázisoknak, ehelyett pelágikus, mélytengeri üledékképződés folyt 
"scaglia", flis és hozzájuk kapcsolódó üledékek formájában. Nagymértékű 
takaros térrövidülést eredményező valódi orogenezis csak a miocén végén, 
mégpedig fő súllyal a messinai korszakban következett be.

1, ábra ; Szicilia nagyszerkezeti vázlata, a Ny-sziciliai mezozóos fácies- 
övek feltüntetésével.

(M = 1 : 1000 000)
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