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I. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI

Napjainkban, amikor különböző tudományterületeken az emberiség tevékenységeinek 
környezetátalakító, éghajlatot befolyásoló hatását számos kutató vizsgálja, fontos feladat a 
földtörténet klimatikus változásaihoz kapcsolódó, természetes, emberi tevékenységtől független 
mechanizmusok megismerése. Számos ciklikus és ritmikus jelleget mutató üledékes képződményről 
kiderült, hogy kialakulására az adott üledékgyűjtő környezetében bekövetkezett klimatikus 
változások messzemenő hatással voltak.

A Mecsek hegységet (Tiszai Egység, Dél-Dunántúl) az elmúlt másfél évszázadban számos 
geológus tanulmányozta (pl. Beudant 1822, 1825; Peters 1863; Vadász 1935; Forgó és társai 1966; 
Galácz 1984; Fülöp 1989; Kázmér és Kovács 1989; Flaas és társai 1990). A mecseki jura rétegsor 
egyik legfigyelemreméltóbb képződménye, a Komlói Mészmárga Formáció. Ásványtani, kőzettani, 
őslénytani, tektonikai felépítésére, keletkezésének módjára és idejére számos tudományos munka 
született (pl Peters 1863; Hofmann 1876; Böckh 1880-81; Vadász 1935; Hetényi 1964a, 1964b, 1968, 
1969; Wein 1965; Forgó és társai 1966; Földi és társai 1977; Nagy és társai 1978; Pataky és társai 
1982). Legjellemzőbb tulajdonságát, a ritmicitást is korán felismerték (Forgó és társai, 1966), 
kialakulásának okaival azonban nem foglalkoztak

A nemzetközi szakirodalomban számos olyan közlemény található, amelyek hasonló 
rétegsorok geokémiájával, agyagásványtanával foglalkoznak, különös tekintettel a ritmikus és/vagy 
ciklikus jellegeket kialakító őskörnyezeti változásokkal (pl. Biscaye 1965; Duff és társai 1967; 
Weissert és társai 1979; Einsele és Seilacher 1982; Pratt 1984; Singer 1984; Arthur és társai 1984, 
1986; Berger és társai 1984; Chamley és Debrabant 1984; Fischer és Schwarzacher 1984; Berger és 
Vincent 1986; Arthur és Dean 1991; Einsele és társai 1991; Erba és Premoli Silva 1994; Joachimski 
és társai 1998).

Kutatási munkám során a közleményekből nyert ismeretekből és korábbi terepi 
tapasztalataimból kiindulva arra következtettem, hogy a képződmény ritmicitásának okait egy 
megfelelő szelvény rétegsorának nagy felbontású, részletes anyagvizsgálatával feltárhatom. 
Dolgozatom célja ezen kevert karbonátos-sziliciklasztos kőzetek minél részletesebb terepi és 
laboratóriumi feldolgozása volt.
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II. ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREKizotóposán általában is nehezebbek, nem csak adott rétegpáron belül vizsgálva. Ennek alapján arra 
következtetek, hogy a nagy 5”C értékkel jellemezhető karbonátdús rétegek keletkezése idején 
feltehetően nagyobb plankton produktivitás volt az eufotikus övben, mint a kis 513C értékkel 
jellemezhető karbonátszegény rétegek anyagának leülepedése idején. Feltételezem, hogy a mért 
oxigénizotóp arányok közel állnak a szedimentáció idején uralkodó értékekhez. Amennyiben a 
ritmicitást kialakító domináns tényező a diagenezis lenne, akkor éppen fordított trendet kellene 
tapasztalnunk. A diagenetikus hatás ellen szól a rétegpárokon belüli 1,5-2,5 ezrelékes különbség az 
oxigénizotópok között. Több minta viszonylag kis (<-4,0 ezrelék) 6I80 értéke arra utal, hogy a 
diagenezis részt vett a rétegek izotópos képének alakításában, de nem lehetett domináns faktor a 
ritmicitás kialakításában.

A vizsgálatok alapvető részét a terepi és laboratóriumi módszerek képezték. A 
“klasszikus” módszereket műszeres analitikai vizsgálatokkal egészítettem ki.

Terepi munka

A normál medence üledékképződést reprezentáló, azaz szinszediment eróziótól, 
tektonikus ismétlődésektől, intenzív utólagos felülbélyegzéstől (pl. alsó-kréta alkáli 
magmatizmus hatásai) mentes rétegsor kijelölése érdekében a Keleti-Mecsek teljes területén 
bejártam és tanulmányoztam a Komlói Mészmárga Formáció feltárásait. A kutatás alapján 
Püspökszentlászló községtől északra jelöltem ki azt a két feltárásból álló szelvényt, amely 
leginkább megfelelt a kritériumoknak Noha a szelvény (őslénytani adatokkal is megerősítve) 
nem fogja át a formáció teljes rétegsorát, elegendően vastag ahhoz, hogy vizsgálatával választ 
kapjunk a felmerült kérdésekre és új adatokkal egészítsük ki a már rendelkezésünkre álló 
információkat.

7. Megállapítottam, hogy a karbonátban gazdag félrétegpárok keletkezése idején 
oxigénnel jól ellátott aljzat volt jelen, amit a Fe/Mn hányados és a redox érzékeny 
nyomelemek kis koncentrációja jelez. Ugyanekkor megemelkedett bioproduktivitást kell 
feltételeznünk ezen félrétegpárok leülepedése idején a biogén Si mennyisége, a P 
koncentrációja és a P/Ti hányados alapján. A bioproduktivitás növekedése és az aljzat jó 
oxigénellátottságának oka a medence intenzív vízcirkulációja lehetett, amely így 
nutriensekben gazdag fenékvizet juttatott az eufotikus övbe. A cirkuláció intenzitásának 
megnövekedése az üledékgyűjtőben a száraz monszunperiódusok hangsúlyosabbá válásával 
magyarázható

Makroszkópos vizsgálatok

A mintavétel a terepen rétegről-rétegre történt; bizonyos rétegekből több helyről is. 
Valamennyi begyűjtött mintát megvizsgáltam makroszkópos szedimentológiai bélyegeinek 
elemzése, valamint petrográfiai leírása céljából. A feladat jellegéből következően 
szükségesnek tűnt a nyomfosszília társaság leírása és értelmezése. Mivel a munka 
paleontológus specialista bevonását igényelte, ezért az irodalomban általánosan használt és 
elfogadott elvek, módszerek alapján, első közelítésnek használható feldolgozást végezhettem 
csak el

CaCO.!-tartalom meghatározása

Alapinformációként szükségem volt a szelvényben váltakozó CaC03-tartalom 
ismeretére. A minták CaCOi-tartalmát a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszékén határozták meg, térfogatos meghatározási módszerrel.

Mikrofácies vizsgálatok

91 darab vékonycsiszolat modális kimérését, mikrofáciesének, szöveti jellegeinek 
vizsgálatát és értelmezését végeztem el. A csiszolatok a JATE Ásványtani, Geokémiai és 
Kőzettani Tanszékén készültek.

8. A karbonátban szegény félrétegpárok geokémiai jellemzői, a Fe/Mn paraméter nagy 
értéke, és a redox érzékeny nyomelemek koncentrációi az aljzat rosszabb oxigénellátottságát 
jelzik. Ezek a koncentrációk összehasonlítva az átlagos shale adatokkal nem magyarázhatók 
pusztán terrigén eredettel Feltételezem, hogy az eufotikus övben uralkodó bioproduktivitás 
kisebb mértékű volt ezen karbonátszegény félrétegpárok keletkezése idején a biogén Si kis 
mennyisége, a kisebb P koncentrációk és a P/Ti hányadosok alapján A bioproduktivitás 
lecsökkenésének és az aljzat rosszabb oxigénellátottságának oka a medence gyengébb 
vízcirkulációja lehetett, amely így kevesebb nutriensekben gazdag fenékvizet juttatott az 
eufotikus övbe. A cirkuláció intenzitásának lecsökkenése az üledékgyűjtőben a csapadékos 
monszunperiódusok hangsúlyosabbá válásával magyarázható.
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Agyagásványtani mérések

110 darab teljes kőzet minta ecetsavas kezelés utáni, ülepítéssel elválasztott 2 pm 
alatti frakcióját vizsgáltam Siemens D-500 típusú röntgen diffraktométerrel.
Szén és oxigén stabil izotópos elemzések

25 darab, rétegpárokból származó teljes kőzet minta karbonátjának szén és oxigén 
izotópos összetételét határoztuk meg Finnigan MAT delta S tömegspektrométerrel.
Fő- és nyomelem összetétel meghatározása

A szelvény hat szegmenséből 45 darab válogatott teljes kőzetminta fő- és nyomelem 
koncentrációit határoztuk meg PIXE analízissel. A gerjesztés 2 MeV energiájú 
protonsugárzással, 5 MeV gyorsítófeszültséggel történt, Van de Graaff gyorsító 
igénybevételével. Egy mintát 20 percen keresztül 1 és 10 nA közötti erősségű, 5 mm átmérőjű 
sugárnyalábbal bombáztak. A kapott spektrumokat a PIXYKLM programcsomaggal 
értékelték ki

pszeudoplankton Bositrák fordulnak elő. A kalcitosodott Radiolariák a karbonátban dús 
rétegekben fordulnak elő nagyobb arányban. Ezzel szemben a kovaszivacstűk és (kisebb 
mértékben) a Bositrák a karbonátban szegényebb félrétegpárok domináns alkotói.

3 Azt találtam, hogy a ritmikus СаСОз-tartalom ingadozáson túl egy kisebb frekvenciájú 
ingadozási tendencia is megfigyelhető a rétegsorban. Ez valamilyen ciklicitást valószínűsít a 
CaCOi-tartalmat alakitó folyamatok időbeli letiltásában. A rétegek vastagsága és CaCCb-tartalma 
között nem találtam közvetlen kapcsolatot.

4. A közelítő mennyiségi meghatározás alapján megállapítottam, hogy a minták 
agyagásványos összetétele nem mutat összefüggést a litológiával és a rétegsorban elfoglalt 
helyzettel. A domináns, és Etológiától független 40-70 % illit részarány, valamint a véletlenszerű 
(ritkábban 1/4-típusú) rendezettségi fok (R=0 és R=l) a kevert szerkezetekben 100-130 °C-os 
felfutést jelez a diagenezis során. Ez az érték jól egyezik más szerzők megfigyeléseivel A diszkrét 
illit kristályossági fokát ez a felfűtés nem befolyásolta. Megállapítottam, hogy az illit/szmektit 
kevert szerkezetek és az illit dominanciája az agyagásvány-együttesben szezonálisan váltakozó, 
monszun-szerű klímaviszonyokat jelez a bajóci emeletben a mecseki üledékgyűjtőben és 
környezetében.
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III. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1. Megállapítottam, hogy a Komlói Mészmárga Formáció kőzetei a vizsgált 
szelvényben folyamatos üledékképződést reprezentálnak. A rétegsor medencében, vagy nyílt, 
mélyebb self környezetben rakódott le. A szedimentáció kis energiájú közegben, a pelágikus 
régióban ment végbe, a rétegsorban szinszediment mechanikai erózióra vagy visszaoldódásra utaló 
jelek nincsenek. Azt találtam, hogy a lokális, kis foltokra korlátozódó mikropátitos alapanyag, 
valamint számos biogén alkotó kalcitosodása karbonát-átrendeződésre utal Hiányoznak azonban a 
mikrosztilolitok és a diagenetikus visszaoldódási jelenségek, vagyis a ritmicitást kialakító tényezők 
között a diagenezis csak alárendelt szerepű lehetett. Hasonlóképp kizárható az esetleges 
allociklikus folyamatok közül a visszaoldódási ciklus.

5. Megfigyeléseim alapján a kaolinit ritkán és csak CaCCb-gazdag félrétegpárokban 
található. Ez a jelenség leginkább azzal magyarázható, hogy a pedogén úton keletkezett kaolinit 
szállítódása során az üledékgyűjtő proximális részén halmozódott fel Innen feltehetően 
átülepítéssel kerülhetett a nyíltabb tengeri környezetbe. A kaolinit diagenetikus átalakulása illitté 
kizárható, mert az illit/szmektit kevert szerkezetek által jelzett felfűtési hőmérséklet (=T00-130oC) 
alacsonyabb a kaolinit—>illit átalakulás feltételezett kezdő hőmérsékleténél (180-200°C). 
Ugyancsak ellentmond az említett átalakulásnak az, hogy a korai diagenezis során a pórusvíz 
feltételezhető pH értéke (6-7) jóval kisebb a kaolinit—>illit átalakulás optimális pH-jánál

i

2. Megállapítottam, hogy néhány mintában jelentősebb mennyiségben (20-30 %) dúsulnak 
mechanikailag erodált Echinodermata vázelemek és nagyobb arányban fordulnak elő self-erdetű 
bioklasztok. Noha ezek nem mutatnak gradációt, vagy eróziós alsó határt, a környező selfekről 
való intenzívebb anyagszállítást reprezentálhatják. Ilyen értelemben az autociklikus folyamatok 
szerepe a ritmicitás kialakításában alárendeltnek tekinthető, de nem zárható ki. Megfigyeltem, hogy 
a plankton diverzitása általában kicsi, kőzetalkotó mennyiségben csak Radiolariák és

6. Megállapítottam, hogy adott rétegpáron belül a CaCOrgazdag réteg mindig nehezebb 
izotóposán (mind szénre, mind oxigénre nézve), mint a СаССЬ-szegény réteg A 8i:lC és a 6I80 
értékek gyenge pozitív korrelációt mutatnak egymással. A 5I3C és a Sl80 értékek erősebb pozitív 
korrelációt mutatnak a minták CaCCb tartalmával, vagyis a CaCCb-ban gazdagabb rétegek
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Agyagásványtani mérések

110 darab teljes kőzet minta ecetsavas kezelés utáni, ülepítéssel elválasztott 2 pm 
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4. A közelítő mennyiségi meghatározás alapján megállapítottam, hogy a minták 
agyagásványos összetétele nem mutat összefüggést a litológiával és a rétegsorban elfoglalt 
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illit kristályossági fokát ez a felfűtés nem befolyásolta. Megállapítottam, hogy az illit/szmektit 
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monszun-szerű klímaviszonyokat jelez a bajóci emeletben a mecseki üledékgyűjtőben és 
környezetében.

I

III. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
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II. ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREKizotóposán általában is nehezebbek, nem csak adott rétegpáron belül vizsgálva. Ennek alapján arra 
következtetek, hogy a nagy 5”C értékkel jellemezhető karbonátdús rétegek keletkezése idején 
feltehetően nagyobb plankton produktivitás volt az eufotikus övben, mint a kis 513C értékkel 
jellemezhető karbonátszegény rétegek anyagának leülepedése idején. Feltételezem, hogy a mért 
oxigénizotóp arányok közel állnak a szedimentáció idején uralkodó értékekhez. Amennyiben a 
ritmicitást kialakító domináns tényező a diagenezis lenne, akkor éppen fordított trendet kellene 
tapasztalnunk. A diagenetikus hatás ellen szól a rétegpárokon belüli 1,5-2,5 ezrelékes különbség az 
oxigénizotópok között. Több minta viszonylag kis (<-4,0 ezrelék) 6I80 értéke arra utal, hogy a 
diagenezis részt vett a rétegek izotópos képének alakításában, de nem lehetett domináns faktor a 
ritmicitás kialakításában.

A vizsgálatok alapvető részét a terepi és laboratóriumi módszerek képezték. A 
“klasszikus” módszereket műszeres analitikai vizsgálatokkal egészítettem ki.

Terepi munka

A normál medence üledékképződést reprezentáló, azaz szinszediment eróziótól, 
tektonikus ismétlődésektől, intenzív utólagos felülbélyegzéstől (pl. alsó-kréta alkáli 
magmatizmus hatásai) mentes rétegsor kijelölése érdekében a Keleti-Mecsek teljes területén 
bejártam és tanulmányoztam a Komlói Mészmárga Formáció feltárásait. A kutatás alapján 
Püspökszentlászló községtől északra jelöltem ki azt a két feltárásból álló szelvényt, amely 
leginkább megfelelt a kritériumoknak Noha a szelvény (őslénytani adatokkal is megerősítve) 
nem fogja át a formáció teljes rétegsorát, elegendően vastag ahhoz, hogy vizsgálatával választ 
kapjunk a felmerült kérdésekre és új adatokkal egészítsük ki a már rendelkezésünkre álló 
információkat.

7. Megállapítottam, hogy a karbonátban gazdag félrétegpárok keletkezése idején 
oxigénnel jól ellátott aljzat volt jelen, amit a Fe/Mn hányados és a redox érzékeny 
nyomelemek kis koncentrációja jelez. Ugyanekkor megemelkedett bioproduktivitást kell 
feltételeznünk ezen félrétegpárok leülepedése idején a biogén Si mennyisége, a P 
koncentrációja és a P/Ti hányados alapján. A bioproduktivitás növekedése és az aljzat jó 
oxigénellátottságának oka a medence intenzív vízcirkulációja lehetett, amely így 
nutriensekben gazdag fenékvizet juttatott az eufotikus övbe. A cirkuláció intenzitásának 
megnövekedése az üledékgyűjtőben a száraz monszunperiódusok hangsúlyosabbá válásával 
magyarázható

Makroszkópos vizsgálatok

A mintavétel a terepen rétegről-rétegre történt; bizonyos rétegekből több helyről is. 
Valamennyi begyűjtött mintát megvizsgáltam makroszkópos szedimentológiai bélyegeinek 
elemzése, valamint petrográfiai leírása céljából. A feladat jellegéből következően 
szükségesnek tűnt a nyomfosszília társaság leírása és értelmezése. Mivel a munka 
paleontológus specialista bevonását igényelte, ezért az irodalomban általánosan használt és 
elfogadott elvek, módszerek alapján, első közelítésnek használható feldolgozást végezhettem 
csak el

CaCO.!-tartalom meghatározása

Alapinformációként szükségem volt a szelvényben váltakozó CaC03-tartalom 
ismeretére. A minták CaCOi-tartalmát a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszékén határozták meg, térfogatos meghatározási módszerrel.

Mikrofácies vizsgálatok

91 darab vékonycsiszolat modális kimérését, mikrofáciesének, szöveti jellegeinek 
vizsgálatát és értelmezését végeztem el. A csiszolatok a JATE Ásványtani, Geokémiai és 
Kőzettani Tanszékén készültek.

8. A karbonátban szegény félrétegpárok geokémiai jellemzői, a Fe/Mn paraméter nagy 
értéke, és a redox érzékeny nyomelemek koncentrációi az aljzat rosszabb oxigénellátottságát 
jelzik. Ezek a koncentrációk összehasonlítva az átlagos shale adatokkal nem magyarázhatók 
pusztán terrigén eredettel Feltételezem, hogy az eufotikus övben uralkodó bioproduktivitás 
kisebb mértékű volt ezen karbonátszegény félrétegpárok keletkezése idején a biogén Si kis 
mennyisége, a kisebb P koncentrációk és a P/Ti hányadosok alapján A bioproduktivitás 
lecsökkenésének és az aljzat rosszabb oxigénellátottságának oka a medence gyengébb 
vízcirkulációja lehetett, amely így kevesebb nutriensekben gazdag fenékvizet juttatott az 
eufotikus övbe. A cirkuláció intenzitásának lecsökkenése az üledékgyűjtőben a csapadékos 
monszunperiódusok hangsúlyosabbá válásával magyarázható.
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