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magmás, átalakult és üledékes kőzetekből származó ásványszemcsékkel, 
valamint a riolitásványokkal.

Az egercsehi környéki szarmata üledékgyűjtő fizikai és közegkémiai 
viszonyaira a montmorillonit, az édesvízi fauna és a törmelékes üledékek 
keresztrétegzettsége ad támpontot. Ha a tufaszórás földpátszemcséi 
zártabb, csendesvizű (tószerü) üledékgyűjtőbe jutnak, a kaolinosodás az 
alkáliák oldatbajutása m iatt a montmorillonitosodás felé tolódhatik; ui. 
a p H -érték hidrolízis miatt növekszik. Az üledékgyűjtő zárt jellege az 
alkáliák eltávozását megakadályozhatja, tehát a víz lúgosságát tartóssá 
teheti.

A szarmata üledékgyűjtő peremsávjában olyan vegyi kiválású kőzet
típusokkal találkozunk, melyek kapcsolatba hozhatók a bentonitosodással. 
Az Egerbocs melletti Csehilápa-völgy egyik pontján olyan riolittufa 
észlelhető, melynek fő alkotórészei közül Si és A1 távozott el (1. az 
alábbi táblázatban 1. sz. alatt). Az előbbi kőzettípus közelében opálszerű 
képződmények figyelhetők meg. A Csehilápa-völgyben a Pünkösdhegytől 
DK-i irányban 1650 m távolságra a kovaoldatok egy növénymaradványos 
réteget itattak át (1. az alábbi táblázatban 2. sz. alatt).

A degradált tufa viszonylag nagy CaO- és MgO-tartalma miatt 
eredetileg tufit lehetett, a Si és A1 kioldása m iatt mészben viszonylag 
gazdagodott.

A leírt képződmények végeredményben a szarmata tavi üledék
gyűjtőn belül egyrészt a viszonylag hosszabb időn át állandó p H -értékű 
és bentonitosodással jellemezhető fáciesbe, másrészt a humin-anyagok 
miatt változó pH-értékű tóparti fáciesbe sorolhatók. Az utóbbi kifejlődés 
gyors közegkémiai változásai okozták az Si02 oldódását, valamint ujra- 
kicsapódását (megfelelő klímafeltételek mellett). A szarmata összletben 
található nagyméretű kovásodott fatörzsek átitatódása hasonló kolloid 
oldatvándorlás eredménye lehet.

SEDIMENTS CHIMIQUES DANS LE SARMATIEN 
D’EGERCSEHI

Par G. Láng

Parmi les formations sarmatiennes du complexe miocéné formant 
Lavant-pays de ГW de la Montagne Bükk, aux environs des villages 
Egerbocs, Egercsehi, Mikóíalva, ou peut observer des sédiments chimiques
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déterminant le faciés. Ces roches consistent partié en tuffite rhyolitique 
faiblement bentonitifiée, á fauné d’eau douce, partié en tufs dégradés et 
formations, á gél siliceux. Ayant une épaisseur de 10 á 15 m, elles gisent 
entre les couches sarmatiennes á tuf rhyolitique, gravier grossier et sable 
a stratification croisée.

La fraction á sable fin de la tuffite bentonitifiée provient directement 
des jets de tuf, de l’érosion de la Montagne Bükk et probablement de la 
Montagne de Spis-Gemer, puis de Lablation des formations de schlier 
helvétien des environs. La partié prépondérante de la fraction argileuse, 
c’est la Ca-montmorillonite, le caractére bentonitique est observable 
mérne aux propriétés physiques de la roche. L ’association faunique est 
de caractére d’eau douce (Tcichaeocampylaea doderleini B r u s ., Triptychia sp., 
Planorbis sp.).

La formation n ’est observable que sur un territoire bien délimité, 
les tufs dégradés et les roches siliceuses se présentent dans la zone de 
hord de Toccurrence des tufíites bentoniteuses. Sur la base de l’extension 
dans l’espace, de la présence de montmorillonite, de la fauné d’eau douce, 
on peut supposer un réservoir de sédiments fermé, ä eau tranqille, sem- 
blable ä un lac, ой les conditions chimiques du milieu sont déterminées 
partié par le p devenant de plus en plus alcalin á cause l’altération des 
grains de íeldspath des tufs rhyolitiques, partié par les substances humiques 
de la rive du lac. Par conséquent, c’est la bentonitisation qui a probable
ment eu lieu á 1’intérieur de réservoir de sédiments, tandisque la zone 
de bord est caractérisée par la dissolution colloidale et la reprécipitation 
de Si02, due aux conditions variables de pR.

Les tufíites bentonitifiées sont démontrables dans plusieurs horizons 
du complexe sarmatien, étant les produits des phases tranquilles entre 
les périodes de transport considérable des détritus.

ХИМИЧЕСКИЕ ОСАДКИ В САРМАТЕ РАЙОНА С. ЭГЕРЧЕХИ
ГАБОР ЛАНГ

Среди сарматских образований миоценовой толщи, построящей 
западную переднюю плошадь гор Бюкк, в районах сс. Эгербоч, Эгерчехи 
и Микофальва обнаруживаются химические осадки, определяющие 
фации. Эти породы отчасти оказались слабо бентонитизированным риоли
товым туффитом, включающем пресноводную фауну, а с другой стороны 
— деградированными туфами и силикагелевыми образованиями. Мощ
ностью максимально в 10—15 м они залегают среди слоев сарматского 
риолитового туфа, грубого гравия и перекрестно наслоенных песков.

Тонкозернистая песчаная фракция бентонитизированного туффита 
происходит из непосредственного рассеяния туфа, из гор Бюкк, предпо
ложительно из Гемер-Спишского рудогорья и из сноса гельветских шли- 
ровых образований непосредственной окрестности. Глинистая фракция
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в большинстве является Ca-монтмориллонитом, бентонитовый характер 
породы обнаруживается и по физическим особенностям ее. Фаунистическое 
сообщество является пресноводным (Tachaeocampylaea doclerleini B r u s ., 
Triptychia sp., Planorbis sp.).

Данное образование прослеживается на разграниченной территории, 
деградированные туфы и кремнистые породы появляются в краевой 
полосе присутствия бентонитизированных туффитов. Пространственное 
распределение, присутствие монтмориллонита и пресноводной фауны 
указывают на замкнутый, прудообразный осадконакопительный бассейн 
с спокойной водой, петрохимические условия которого определились 
отчасти ставшими алкалическими вследствие разложения фельдшпатовых 
зерен риолитовых туфов величинами р а с другой стороны гуминовыми 
веществами берега пруда. Поэтому в внутренней части бассейна осад- 
конакопления по всей вероятности имела место бентонитизация, а в его 
краевой полосе, из-за изменившихся условий рн-коллоидальное раст
ворение и переосаждение Si02.

Бентонитизированные туффиты могут быть выявлены в нескольких 
горизонтах сарматской толщи и представляют собой резултаты периодов 
покоя между периодами интенсивного привноса обломков.


