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L THE AIMS OF THE DISSERTATION Field work
Lithological and tectonic mapping (1:5000) of a 6 
km^ area. It can be found in the northern part of the 
massif, north of the basin of the Orotva Creek, 
between a fault along the Orotva Creek and the 
massif as well as the contact of the adjacent 
metamorphic rocks.

Microscopic studies
• Analysis of mineral association, primary and 

secondary texture and micro texture of more than 
300 thin sections (these analyses were performed 
at the Department of Mineralogy, Geochemistry 
and Petrology of the JATE)

• Modal analysis of 110 thin sections
• Analysis of 60 ore thin sections, with a special 

respect of post magmatic alteration and ore 
mineralisation.

Microprobe analyses
936 microprobe analyses were performed in 
Switzerland (University of Bern) used a Cameca SX- 
50 equipment (wavelength dispersive system, 15 kV 
exciting voltage, 20 nA current). Natural minerals 
were used for standardization.

XRD measurements
As a control of the separated mineral grains (e.g., 
biotite, feldspars, etc.) qualitative analyses were 
performed by DRON-UM-1 X-ray diffractometer at 
the Department of Mineralogy, Geochemistry and 
Petrology of the JATE.

Major and trace element analysis
• Major element analysis was performed by wet 

chemical method at the 'Geolex S.A.' firm in 
Csíkszereda (Miercurea Ciuc), Romania.

• Some major and trace elements (Si, Cl, K, Ca, Ti, 
Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Pb, Rb, Sr, Y, Zr, V, Cr, 
S) of 26 samples were analysed by energy 
dispersive NZA-8500 X-Ray Analyser at the 
Department of Mineralogy, Geochemistry and 
Petrology of the JATE. The internationally 
accepted SAM-3 lujavrite and NBS were used as 
standards.

The Ditró Syenite Massif (Diträu, Transylvania, 
Romania) has been studied by many excellent 
geologists, geophysicists and geochemists for the last 
one and a half century. Several scientific studies 
concerning its mineralogy, petrology, tectonics, way and 
time of its origin as well as economic potential of rocks 
and ores have been made. However, definite 
conclusions have not been drawn because of difference 
of the opinions.

In the first part of the dissertation the last 164 years 
of the research of the Ditró Syenite Massif is 
summarized - together with its more significant tectonic, 
mineralogical-petrological, geochemical, geophysical, 
genetic, economic, etc., concerns. Aim of the detailed 
evaluation of published and unpublished data was to 
compile the first Hungarian monograph of the Ditró 
Syenite Massif.

The second part of the discussion results from the 
first. Studying the most important hypotheses it is eye- 
striking that the principal and most problematic question 
of every hypothesis is to find the place of the ultrabasic 
body occurring on the northern part of the massif in the 
genetic process of the rocks of the massif. The aim of 
the second part of my dissertation is to subject these 
ultrabasic rocks and their adjacent ones to field, 
laboratory and theoretical studies as detailed as possible.

My ten years geological work in the massif 
convinced me of the fact that, beside the scientific 
literature, this is one of the most important questions of 
the knowledge of the massif, and the most important key 
to the complex 'riddles' of its origin.

П. METHODS

Field and laboratory methods formed the 
fundamental part of the studies. As far as it was 
possible 1, the 'classical' geological methods 
completed by instrumental analyses.

were

1Since this area is outside Hungary, basic research 
funds could not be drawn on.
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of view. The map clearly shows that these rocks 
appear in a close vicinity, interlocking or gradually 
passing over each other. Therefore, it can be 
regarded as a lithostratigraphic unit of complicated 
structure and tectonics. The 'real' homblendite or 
diorite is very rare. These two rock types can be 
distinguished in a strictly petrographic sense, 
however, they can not be separated from each other 
from a genetic point of view. The same process 
formed both rock types. Therefore, I classified these 
greater rock types into one complex: this rock 
complex petrographically and petrologically reflects 
better the reality.

• On the basis of their texture, I divided the 
hornblendites from Orotva into two petrographic 
groups: (I) homblendite of oriented texture, (II) 
hornblendites of non-oriented texture. On the basis of 
their mineral composition and structural feature, I 
described the following rock types of these two groups:
I. Hornblendites of oriented texture:

- microcrystalline hornblendites with oriented 
titanites,
- phanerocrystalline, titanite-bearing hornblendites 
with biotite,
- phanerocrystalline hornblendites without titanite 
and biotite.

II. Hornblendites of non-oriented texture
- microcrystalline hornblendites without titanite and 
biotite,
- microcrytalline, titanite-bearing hornblendites with 
biotite,
- phanerocrystalline, titanite-bearing hornblendites,
- phanerocrystalline, biotite-bearing hornblendites,
- phanerocrystalline, titanite-bearing hornblendites 
with biotite
- phanerocrystalline hornblendites without titanite 
and biotite
- olivine-pyroxene hornblendites,
- plagioclase-pyroxene hornblendites,
- pegmatoidic hornblendites.

On the basis of colour index (M), mineral composition 
and textural feature, I classified the rocks of the dioritic 
group as it follows:
I. Meladiorites:

- meladiorites of oriented texture,
- meladiorites with non-oriented texture,
- 'foliate-like' meladiorites.

K/Ar dating
The freshest rocks were selected for K/Ar dating 
from more than 100 samples. The analyses were 
performed at the Nuclear Research Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences (Debrecen).

Ш. SUMMARY OF THE NEW SCIENTIFIC 
RESULTS

1. First part of the dissertation is the first Hungarian 
geological monograph of the massif.

Without a claim to completeness, I tried to 
summarize all the geological information, whether 
published or unpublished, which has accumulated 
from the middle of the last century.

2. I made the geological map (1:5000) of the studied 
area on the basis of field work and macroscopic, 
microscopic, X-ray diffraction, mineralogical- 
geochemical, major element geochemical, trace element 
geochemical and geochronological data of the collected 
cca. 700 rocks samples.

My dissertation is supported by the geological 
mapping performed from 1987 to 1989 and from 
1993 to 1996. I choose an area from the massif of 
more than 200 km^ on the surface, where natural 
outcrops of mainly ultrabasic and intermediate 
rocks, mining works and drillings make a correct 
geological mapping possible. This area can be found 
in the northern part of massif, north of the basin of 
the Orotva Creek. An area of 6 km^ between the 
fault along the Orotva Creek and the massif as well 
as the adjacent metamorphic rocks was mapped, 
between the Csibi Jakab Creek and the Tászok 
Creek.

During this mapping observation and sampling was 
performed on 508 points along 18 more important 
sections. Moreover, rocks from dumps of pits 1, 6, 
19, 20, 25, 28 and shaft 2 were also elaborated.

3. • / classified the rocks of the diorite and the 
homblendite groups outcropping in the area between 
the Csibi Jakab and Tászok Creeks into one rock 
complex as Tarnica ComplexЯ

I stated that it is not reasonable to classified the 
rocks of diorite and homblendite into different 
groups either from petrological or from genetic point

2 One of the most well-known localities of diorites and 
hornblendites is the environment of the Alsó and Felső 
Tarnica Creek
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content as well as that of Al, Na and Fe^+ content. 
In the hornblendites diopside occurring as 
inclusions of amphibole has an augite core, 
however, augite is also characteristic for margins of 
the diopside. In the case of the 'separated' diopside 
grains augite occurs only in the core of diopside, it 
converts to aegirine-augite at the margins. There is 
not augite in the diopside of the diorites. On the 
basis of the variety of mg#, Al and Na values within 
the pyroxene grains, the augite—*diopside—>(augite) 
and the augite —> diopside —> aegirine-augite 
transitions can be regarded as continuous, however, 
augite appearing at the margins is not simultaneous 
with augite in the core. Al^-Al^ distribution of the 
pyroxenes surrounded by amphiboles suggests a 
crystallization under high pressure. The augite 
phase of the pyroxene cores, the diopside phase, and 
the augite-aegirine-augite or aegirine-augite phase 
of the margins can well be distinguished by the Ti- 
mg# distribution. The fact that only diopside of the 
hornblendites has an augite core, although pyroxene 
of both rocks has a diopside composition, suggests a 
hornblendite diorite succession of origin.
• Amphiboles of the hornblendites reflect an early 
magmatic phase. On the basis of their chemical 
composition, their zonality is obvious: there is 
kaersutite in the core surrounded by pargasite and 
hastingsite. The transition is continuous. There is 
not kaersutite phase in the diorites: pargasite and 
hastingsite are dominant. High Ti content of the 
core of the amphibole can be observed in this case, 
too, however, it does not reach the level of 
kaersutite. In the amphiboles of the hornblendites 
values of Al^ and Si are constant 
values. In the case of the hornblendites increase of 
Altot is followed by a very slight increase of Ti, 
however, in the diorites as a№ increases as Al^ 
decreases, Ti shows negative correlation to Si, and it 
increases parallel to the Altot content. This suggests 
that amphiboles of the diorites were formed under 
lower pressure. In both cases, however, amphiboles 
originally came from the mantle. In the case of 
amphiboles of the hornblendites Na appearing in 
position A indicates a temperature decreasing 
toward the margins, therefore, core of the amphibole 
(kaersutite) formed at higher temperature than its 
marginal parts (pargasite, hastingsite). In

II. Diorites:
- diorites of oriented texture,
- diorites of non-oriented texture,
- diorites with feldspar schlieren,
- diorites with feldspar aggregates.

III. Leucodiorites:
- leucodiorites of oriented texture,
- leucodiorites of non-oriented texture.

This dissertation is the first one which shows a very 
detailed classification of the rocks of the Complex, 
based on mineralogical and textural features.
4. On the basis of major and trace element geochemical 
studies, I stated as it follows:

• Well-exposed references show that hornblendites 
have upper mantle origin, and they are alkaline- 
subalkaline ('half alkaline'), intraplate rocks, which 
accumulated Na, and obtained high alkaline 
(miaskitic) character during secondary processes.
• Diorites are in genetic relationship with 
hornblendites. They show slightly fractionated 
character, but they are not direct differentiates of 
hornblendites. The trace element distribution 
suggests crustal contamination processes. The rock 
forms in this contamination phase, its high alkali 
content is syngenetic. Simultaneously with its 
formation, hornblendites underwent strong Na 
metasomatism.
• The liquid or solid phase, from which diorites 
originated, has a quite similar composition to that of 
hornblendites. REE distribution in hornblendites 
and diorites is almost the same. In fact, the 
contamination process is a partial melting of one 
part of the hornblendites by a crustal liquid of high 
Na20 and SiC>2 content. Therefore, diorites are not 
agents but products of the Na metasomatism.

Consequently, it is possible that melt causing partial 
melting is co-genetic but certainly not co-magmatic with 
the hornblendites. Of course, this does not preclude 
existence of co-magmatic series of the hornblendites.
5. Pyroxene, amphibole, biotite, feldspars and accessory 
minerals of the rocks of the Tamica Complex were 
mineral-geochemically analysed. New results:

• Dominant components of pyroxenes of the olivine- 
pyroxene and plagioclase-pyroxene hornblendites 
are diopside and, in a less amount, augite and 
aegirine-augite. Pyroxene of the diorites with 
feldspars aggregates is diopside of Al and Fe^+

at low AIVI

iv



Abstract

amphibole of the diorite the NcA value does not (or 
very slightly) vary that indicates a constant 
temperature of formation of amphiboles (pargasite, 
hastingsite) in the diorites. However, in the case of 
amphiboles of the diorites, where a central core of 
higher Ti content can be observed, variety of 
Al^/Al^ indicates a higher temperature in the core 
and a lower temperature at the margins. Variety of 
Na^ is constant for the amphiboles of diorites and 
hornblendites. Therefore, the pressure is constant 
but, of course, its order is different.
• On the basis of the Max's relation (1992), in the 
temperature interval of 700-650 °C amphiboles of 
the hornblendites and the diorites formed under the 
pressure of 7.8 and 7.2 kbar, respectively.
• Biotite of the hornblendites has less iron than that 
of the diorites. Analysis of the mg values of the 
amphibole-biotite co-existent system proves that 
crystallization of the amphibole was prior to that of 
the biotite. Formation temperature of the biotite is 
lower (626-680 °C) than that of the amphibole.
• Plagioclase feldspars of the diorites and the 
hornblendites are acidic (!) (andesine-oligoclase- 
albite), however, core of the individual plagioclase 
grains is always more basic than their margins.
• As a summary of the above mentioned facts, I 
identified two principal mineral parageneses:
I. (olivineft - augite - kaersutite - biotite of higher 

Mg content - plagioclase,
II. diopside - augite, aegirine-augite - pargasite, 

hastingsite - biotite of lower Mg content - 
plagioclase.
The first mineral association has higher Mg and Ti 

content, the second has Si and Na in a relatively 
higher amount.
In the studied rocks the first phase can be observed 

in fragments (and only in the hornblendites), the 
second phase, however, 'rewrote' hornblendites, and 
corresponds to the composition of the diorites.

6. • On the basis of my study, two principal geological 
events can be observed in the Ditró Syenite Massif one 
in the Middle Triassic - Lower Jurassic, and another in 
the Middle Jurassic - Lower Cretaceous period.

K/Ar age of the amphiboles of the hornblendites is 
Middle Triassic (Ladinian stage) - Upper Triassic

(Camian stage) (first geological event), that of their 
feldspars and biotite is Middle Jurassic - (Callovian 
stage) - Upper Jurassic (Oxfordian stage) (second 
geological event, age of appearance of the syenites). 
K/Ar age of the amphiboles of the diorites is Upper 
Triassic (Rhaetian stage) - Middle Jurassic 
(Bajocian stage) (first geological event, age of 
appearance of the hornblendites), that of their 
feldspars is Lower Cretaceous (Berriasian and 
Valanginian stages) (second geological event, age of 
appearance of the syenites). K/Ar age of the 
nepheline+sodalite fraction of the nepheline 
syenites is Middle Triassic (Ladinian stage ) (first 
geological event), that of their biotites is Middle 
Jurassic (Aalenian stage) (second geological event). 
K/Ar age of the syenites is Middle Jurassic 
(Aalenian stage ) - Lower Cretaceous (Albian stage) 
(second geological event). Age of both fractions 
(biotite and potassium feldspars) of the alkali 
feldspar syenites is Lower Cretaceous (Aptian and 
Albian stages) (second geological event). In the case 
of the granites K/Ar age of the biotite is Upper 
Triassic (Rhaetian stage) - Lower Jurassic 
(Hettangian stage) (first geological event), that of 
the potassium feldspars is Upper Jurassic (Tithonian 
stage) - Lower Cretaceous (Berriasian stage) 
(second geological event, age of appearance of the 
syenites).

• K/Ar data support the hypothesis that formation of the 
syenite massif is a result of a multiphase process. Mixed 
age data of the diorites prove that these rocks are in 
connection with both hornblendites and syenites, 
therefore, they are hybrid rocks. It is obvious that age of 
hybridization connects with the second geological event. 

The former K/Ar dating (Pb/Pb, K/Ar, Rb/Sr) have 
mainly concerned syenites and nepheline syenites. 
On the basis of these results, it was generally 
accepted that the Ditró Syenite Massif was formed in 
Jurassic period. Formation of the massif has been 
put in another light by the evaluation of 25 K/Ar 
data of the studied rock types.

7. On the basis of field work and macroscopic, 
microscopic, mineral geochemical, thermobarometrical, 
petrogenetic studies as well as major and trace element 
analyses, I stated that rocks (hornblendites, diorites) of 
the Tarnica Complex are characteristic products of the 
mixing boundary zone occurring between the solid3Because of lack of measure results, study of olivine was 

limited to microscopic observations.
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ultrabasic body of mantle origin and the crustal 
syenites. The petrogenetic model (figure 8-14) can be 
summarized as it follows:
• Formation of the Tarnica Complex can be connected 
with tectonomagmatism of the activated platform 
(continental) areas (continental autonomous magmatic 
activation).
• In the dissected continental platform areas, which was 
adjacent to aulacogens (tectonic depressions), the 
magmatic processes started from a slightly 
undersaturated, slightly oversaturated ultrabasic 
parental magma, the composition of which was a 
primitive melt of the upper mantle, and similar to the 
оlivine-pyroxene hornblendites.
• Hornblendites, nepheline syenites and granites are co- 
genetic and co-magmatic rocks. Development of the 
ultrabasic magma is ended by an increase of SiC>2 and 
alkalis in the granite-nepheline syenite final system. The 
hornblendite -^nepheline syenite and the hornblendite—} 
granite developments are fractionated and AFC 
(fractionation + assimilation) magma developments, 
respectively. By K/Ar data, this process happened in the 
Middle Triassic (Ladinian stage) - Lower Jurassic 
(Hettangian stage) period.

• On the basis of the K/Ar data, syenites are younger 
rocks than hornblendites, nepheline syenites and 
granites. Syenites were formed under similar conditions 
to those of hornblendites, nepheline syenites and 
granites, however, it is possible that they come from a 
different magma source.
• Mineral composition, textural and structural pattern, 
and K/Ar data of meladiorites and diorites indicate 
mixed rocks. They are hybridization products of the 
hornblendites coming from the mantle and the syenites 
coming from the crust. The hybridization process is 
synchronous with the syenite intrusion. The following 
greater tectonic units and processes can be 
distinguished in the boundary zone between the 
hornblendites and the syenites: injection boundary zone, 
injection boundary zone with partial melting, and 
permeation boundary zone.
• In fact, in the 'host rock - boundary zone - magmatité' 
system the rock phase called hornblendite is a slightly 
altered product of the original ultrabasic differentiate 
('hornblendites after assimilation').
• The alkali feldspars syenites permeate hornblendites, 
diorites and even syenites as veins. They represent the 
latest Lower Cretaceous (Aptian and Albian stages) 
magmatic phase relating to the syenites.
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1. Bevezetés

1.1. Földrajzi adatok része (1-1. ábra). A Beszterce-hegység DNy-i, Ny-i 
szegélyét képezi és É-ról D felé húzódva, Székpataka 
(Valea Sec) és a Szentdomokosi Tető között terül el. K- 
en a Nagyhagymás hegytömb, a Putna-patak és a 
Kisbeszterce völgye szegélyezik, Ny-on pedig a Maros 
völgye, a Gyergyói-medence, a Toplica völgye, illetve a 
vulkanikus eredetű Kelemen-havasok (1-2. ábra).

Az É-D irányú hegység hossza kb. 50 km, 
szélessége 6 km és 20 km között változik, területe több 
mint 800 km2.

1.1.1. Földrajzi fekvés, vízrajz, morfológiai adatok

A Ditrói szienitmasszívum (46°48’ É, 25°30’ К Gr.) 
a Gyergyói-havasok D-i, DNy-i részét öleli fel. Felszínen 
látható részének átmérője ÉNy-DK irányban 19 km, 
DNy-ÉK irányban 14 km, területe pedig kb. 225 km2, 
beleértve a határzónákat is.

A Gyergyói-havasok a Keleti-Kárpátok szerves

1-1. ábra A Gyergyói-havasok és tágabb térségének földrajzi helye a Keleti-Kárpátokban (Románia, Erdély)

A vízrajzi hálózat okozta, erősen hangsúlyozott 
tagozódás lehetővé teszi, hogy a földrajzi keret általános 
fizikai, geográfiai képének megfelelően a hegységet 
három alcsoportra osszuk: Borszéki-havasok, Ditrói- 
havasok, Vaslábi-havasok (1-3. ábra).

A Borszéki-havasok É-ról, Ny-ról és D-ről 
szegélyezik a hasonló nevű medencét. D-i gerince inkább 
bővelkedik magas csúcsokban (Nagy Közrezhavas 1492 
m, Salamás tető 1399 m), de akad kimagasló rész a Ny-i 
vagy K-i gerincen is (Fáget 1309 m, Bítca Mezove§ti 
1377 m).

A Ditrói-havasok É-ra fekszenek a 
Gyergyószentmiklóson áthaladó Békény-patak 
völgyétől. É-on a Borszéki-havasok határolják, Ny-i

szegélyük a Gyergyói-medence. Legmagasabb csúcsai 
alig haladják meg az 1500 m-t (Piricske 1545 m, Csanód 
1506 m) (1-3., 1-4. ábra).

A Maros jobb oldali mellékágainak (Orotva-, Ditró- 
, Békény-patak), valamint a Kisbeszterce szintén jobb 
oldali mellékágainak (Putna-, Preluca-patak) vízválasztó 
gerince tulajdonképpen a szienitmasszivum ÉK-i határát 
képezi, vagyis Nagy Közrezhavas-Ordássarok- 
Nagyreznyaka - Magasbükk - Cengellér - 
Újhavas-Tatárhavas-Nyerges (1-3. ábra). így a Ditrói 
szienitmasszívum majdnem teljes egészében a Maros 
hidrográfiai medencéjéhez tartozik.

A fontosabb völgyek (Orotva-, Fehérpatak-, Ditró-, 
Güdüc völgy) kevésbé mélyek, a területet K-Ny irányban
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1. Bevezetés

1-2. ábra A Gyergyói-havasok szükebb földrajzi környezete

szienitmasszívum É-i határa majdnem egybeesik ezzel a 
gerinccel.

szelik át, így egy sor párhuzamos gerincet hoznak létre. 
Ezeknek a patakoknak a mellékágai általában É-D 
irányba húzódnak, ezáltal kialakul egy másodrendű 
völgyhálózat. A patakok vízhozama nem állandó, 
néhány mellékvölgy a nyári hónapok során teljesen 
kiszárad.

A masszívum É-i részét az Orotva-patak szeli át, 
mely Komámik és Lükkenő dombok alatt ered. Miután 
áthalad Orotva és Hodos falvakon Salomásnál a 
Marosba ömlik. Az Orotva-patak É-i mellékágai: a 
Nagyág-, Hompot-, Török-, Halaság-, Simó-, Tászok- 
patak és két mellékága (Fülöp- és a Gudu-patak), 
valamint a Felső Tamica-, Alsó Tarnica-, Felső 
Pieträria-, Alsó Pietrária- és a Csibi Jakab-patak. A D-i 
mellékágak közül a legfontosabb a Pirián-, Csibiek-, 
Nagy Tamás- és a Limbu§a-patak (1-5. ábra, 1-6. a, b, 
c, d ábra).

Az Orotva- és a Fülpe (Filipea)-patak völgye 
között ÉK-DNy irányú hegygerinc húzódik. A

Az Orotva-patak jobb oldala sziklás, meredek 
hegyoldal, számtalan természetes feltárással. A bal 
oldala enyhébb domborzati felszínnel rendelkezik és 
nagyrészt negyedidőszaki üledékekkel borított. Itt a 
természetes feltárások hiányoznak.

Dél felé haladva a következő K-Ny irányú völgy a 
Fehér-patak völgye, mely Salomás és Ditró között 
ömlik a Marosba. Legfontosabb mellékágai a Kicsi 
Péter-, Daraberdő-, Tilalmas-, Sáros-, Magas-patak. Az 
Orotva- és a Fehér-patak völgye között húzódó K-Ny 
irányú dombok legmagasabb csúcsai a Nagy Üver (1163 
m), Orotvai Tető (894 m) és a Tótvesze (880 m). A 
Fehér -pataktól délebbre folyik a szienitmasszívumot 
(központi részén) K-Ny irányban majdnem teljes 
egészében átszelő Ditró-patak. Legfontosabb mellékágai 
a Zengő-, Benevész- és a Köves-patak. Ditró völgyét a Putna- 
patak forrásvidékétől az Újhavas (1459 m), míg az
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1. Bevezetés

1-5. ábra Az Orotva-patak alsó szakasza és mellékágai

1-6. a ábra A Gyergyói-havasok É-i részének látképe
1. Orotva-patak, 2. Éles-patak, 3. Felső Tarnica-patak (Alsó Tarnica-patak), 4. Felső Pietráriei-patak, 
5. Alsó Pietráriei-patak, 6. Csibi Jakab-patak, 7. Gáspárok-patak, 8. Csibiek-patak

Orotva-patak forrásvidékétől a Komámik választja el. A 
Békényfő-gerinc a Békény-, és a Ditró-patak 
vízválasztója.

A Güdüc-patak a Pricske (1545 m) és a Réztető 
(1440 m) Ny-i oldalán ered, a Marost Ditró községtől D- 
re éri el.

A szienitmasszívum K-i és D-i részeit a Békény- 
patak jobb oldali mellékágai hálózzák be (Pricske-, 
Csanód-, Vár-, Nagy Kürüc-, Csinód-patak). A Békény- 
patak Gyergyószentmiklóson áthaladva Alfalunál ömlik 
a Marosba.

A Ditrói-havasok körzetébe tartoznak még a
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1. Bevezetés

Bélbori-, Borszéki-, Orotvai-, és Gyergyói-medencék. 
A Ditrói szienitmasszívumot az Orotvai-, és a Gyergyói- 
medencék érintik.

Az Orotvai medence a Borszéki-, és a Ditrói- 
havasok között terül el, a hasonló nevű völgyben. Kis

területen fekszik, akár a helység is, melyről nevét kapta 
(1-7. ábra).

A Gyergyói medence általános tengerszínt fölötti 
magassága 800 m. Tág, hordalékos síkság.

l-6.b ábra A Gyergyói-havasok É-i részének látképe 
1. Orotva-patak, 2. Tászok-patak, 3. Fülöp-patak, 4. Gudu-patak

l-ó.c ábra A Gyergyói-havasok É-i részének látképe 
1. Orotva-patak, 2. Simó-patak
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1. Bevezetés

l-6.d ábra A Gyergyói-havasok É-i részének látképe 
1. Orotva-patak, 2. Simó-patak, 3. Halaság-patak

1-7. ábra Az Orotvai medence
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1. Bevezetés

A Ditrói-havasoknak ebből az általános képéből 
kitűnik a morfológia és a kőzettani felépítés közötti 
szoros összefüggés. A szienitmasszívumot szegélyző 
kristályos palák a magasabb térszíneket alkotják, magas 
hegycsúcsokkal. A szienitmasszívum ezzel ellentétben 
peneplenizált és vízfolyások által igen tagolt.

A Vaslábi-havasok a Békény völgyének D-i részén 
húzódnak, egészen a Szentdomokosi Tetőig.

A Ditrói-havasokat és a Vaslábi-havasokat a 
szakirodalom Szentmiklósi hegyeknek 
Gheorghenilor), vagy Ditrói illetve Vaslábi domboknak 
is nevezi.

eutrofén és oligotrofén jellegű mocsári növényzet 
(Sphagnum).

Az állatvilág igen gazdag. Bőven akad nagyvad: 
barna medve (Ursus arctos), kárpáti szarvas (Cervus 
elaphus carpaticus), vaddisznó (Sus scropha),stb.; 
apróvad: vadmacska (Felis silvestris), hiúz (Lynx lynx); 
számos madárfajta: siketfajd (Tetrao urogallis), 
fenyőszajkó (Nucifraga cariocatactes); egész sor 
rágcsáló. A halak közül megemlíthetjük a pisztrángot 
(Salmo trutta fario), a gerinctelenek közül a lepkéket és 
a rovarokat.

(Munjii

1.2. A Ditrói szienitmasszívum földtani 
környezete1.1.2. Éghajlat

A Ditrói szienitmasszívum a Keleti-Kárpátok 
központi kristályos kőzettömegébe nyomult be, és 
ezekkel a metamorf kőzetekkel együtt vett részt az alpi 
tektonikai eseményekben. Ezekkel az eseményekkel és 
következményeikkel csak olyan mélységben kívánok 
foglalkozni, amely elengedhetetlenül szükséges a 
masszívum térbeli helyzetének, valamint a masszívum és 
a metamorf összletek kapcsolatának a megértéséhez.

M. Mure$an és G. Mure$an (1971) a Ditrói 
szienitmasszívum környezetében a következő, alpinak 
tulajdonított (középső kréta) takaros szerkezeti 
egységeket különböztették meg:

- Rodna-Mestecäni§-i takaró, amely a Rebra- 
Bamari, a Tölgyesi és a Marosfői (Izvorul Murejului) 
sorozatok metamorf kőzeteiből épül fel;

- Raräui takaró, amelyet a Bretila-Raráui sorozat 
metamorf kőzetei, a Hagymási sorozat gránitoid kőzetei 
és a Dámuc-i sorozat kőzetei alkotnak.

Szerintük a masszívum a Rodna-Mestecanij-i takaró 
része. A Rodna-Mestecáni§-i takaró komplex szerkezete 
még a középső kréta ("mező cretacic" - rom.) időszaki 
tektonikai események előtt kialakult. Három szerkezeti 
egységből áll, ezek közül kettő áttolódás; a Ditrói 
szienitmasszívum mindkettőt áttöri.

Megkülönböztetik az alsó ("Pre-Ditró") egységet, 
amelyet a Rebra-Bamari sorozat, a Tölgyesi sorozat és a 
Tölgyesi sorozatra diszkordanciával települő Marosfoi 
(Izvorul Mure§ului) sorozat metamorf kőzetei 
képviselnek, és a felső ("Pre-Ditró") egységet, amely 
csak a Tölgyesi sorozat kőzeteiből épül fel.

I. Bercia et al. (1971) a Ditrói szienitmasszívumot a 
középső kréta időszakú Rodna-Mestecänij-i takaróba

A Kárpátokhoz tartozó gyergyói övezet éghajlata 
mérsékelt-kontinentális, kárpáti árnyalatú.

A domborzat változatos szintjének megfelelően a 
széljárás igen élénk, a völgyek és medencék mélyén 
éjszaka nagy mennyiségű hideg levegő halmozódik fel, 
ami nagy hőingadozásokat eredményez. A hideg levegő 
felhalmozódását rendszerint ködképződés kíséri.

A csapadék tavasszal és nyáron a leggyakoribb, eléri 
a 800 mm-es évi átlagot. Egy naptári évben 80-86 napig 
borítja hó a földet, a fagypont alatti hőmérsékletű napok 
száma pedig 160-164. Az évi középhőmérséklet 8-9°C 
között változik. A legalacsonyabb (-37°C, 1976. 02. 11.) 
és legmagasabb (+35°C, 1929. 07.07.) hőmérsékletet 
Gyergyószentmiklóson mérték.

1.1.3. Talajviszonyok, növényzet és állatvilág

A vidék talaja igen változatos. A kőzettani felépítés 
és a növényzet határozza meg. Jellemző az erdős, hegyi, 
savanyú barna talaj (a podzolosodás különböző fokán) 
semleges vulkáni vagy mészkő alapon, hegyi redzina 
talaj a magasabb részeken. A medencékben jellegzetesen 
podzolosodott hegyi barna talaj, gyengén vagy 
közepesen podzolosodott erdei barna talaj az uralkodó. 
A Maros völgyében alluviális vagy éppen tőzeges talaj 
található.

A növényvilág legjellemzőbb képviselői a tűlevelűek. 
Leggyakoribb a lucfenyő (Picea excelsa), ritkább a 
jegenyefenyő (Abies alba). Előfordul az erdei bükk is 
(Fagus silvatica). A fenyőerdők széles tisztásain legelők 
és kaszálók vannak, amelyeken csenkesz (Festuca rubra 
v. fallox), tövises fű (Nardus stricta), stb. nő. Gyakori az
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1. Bevezetés

helyezték. Szerintük a masszívumot a Rebra-Bamari, a 
Tölgyesi és a Marosföi (Izvorul Mure§ului) sorozatok 
határolják. A Rodna-Mestecánij-i takaróban egy olyan 
áttolódási síkot ismertek fel, amelyet a szienitmaszívum 
áttör. A Raráui takaró feltételezésük szerint középső 
kréta időszakú.

Streckeisen és Hunziker (1974) ebben az 
övezetben csak a Rodnai takarót ismerték fel, amely 
szerintük idősebb mint a Ditrói szienitmaszívum. A 
masszívum közvetlen szomszédságából a Tölgyesi 
sorozat kőzeteit írták le. Valószínűnek tartják, hogy a 
Tölgyesi sorozat a Bistrija-Bamari sorozat folytatása. Ez 
utóbbi sorozat kőzetei Szárhegy község mellett a 
felszínre kerülnek.

Az M. Sandulescu (1975) által javasolt szerkezeti 
egységek szerint a szienitmasszívum a Keleti Dáciái 
("Dacite Orientale") takarórendszeren belül a Bukovinai 
takarórendszerben található.1 Ez a takarórendszer a 
Központi Keleti-Kárpáti takarók felső, a középső kréta 
időszak mozgásai során kialakult egysége.

A masszívum határövezetében és a masszívumtól D- 
re a Bukovinai takaróban2 M. Sändulescu (1975) a 
következő metamorf sorozatokat különíti el:

Rebra-Bamari sorozat ("Magas-Kristallin", 
Streckeisen, 1952),

- Tölgyesi sorozat3,
- Bretila-Raráui sorozat4 ("Hághima§-Kristallin", 

Streckeisen, 1952; Bretilai sorozat, Bercia et al., 1971),
- bukovinai fáciesű üledékes kőzetek (Ti-Ki). 

Sandulescu szerint a Bukovinai takaró alól a Szenttamási 
tektonikai ablakban a Szubbukovinai takaró üledékes 
kőzetei is a felszínre kerülnek. Az általa szerkesztett

geológiai szelvényen a masszívum allochton. A 
Bukovinai takaró síkja a masszívumot Ny-on 2000 m, 
míg K-en 5000 m mélységben metszi. Szerinte a 
masszívum egy lakkolit.

G. Mure$an (1976) az alpi "pre-Ditró" áttolódás 
síkját máshol húzza meg. Úgy gondolja, hogy ez a sík 
metszi a Ditrói szienitmasszívumot. Az áttolódási sík 
alatti metamorf kőzeteket a Iacobeni-i takaróba 
(középső kréta) sorolja. Az áttolódási sík feletti 
kőzeteket egy nem differenciált (kisebb egységekre nem 
tagolt) egységként kezeli.5 A Ditrói szienitmasszívum 
ebben a nem differenciált egységben található.6 Ebben az 
értelemben tehát a Iacobeni-i takarót a Ditrói 
szienitmasszívum nem érintette. A nem differenciált 
egységet a Raráui takaró követi. Mure§an szerint a 
Raráui takaró feltolódásának ideje középső kréta.

A. Streckeisen (1933) és AL Codarcea et al. 
(1957) szerint a Tölgyesi sorozat metamorf kőzeteinek 
csapása a Ditrói szienitmasszívum K-i részein EENy- 
DDK irányú, a masszívum DNy-i és részben Ny-i, ENy-i 
részein pedig NyÉNy-KDK irányú. A Streckeisen és I. 
C. Hunziker (1974) szerint a kristályos összletnek ezt a 
Ny-ÉNy irányú elfordulását a masszívum benyomulása 
idézte elő.

I. Bercia et al. (1976) szerint a Szárhegy községben 
felszínre bukkanó Rebrai sorozat a Iacobeni-i takaróhoz 
tartozik, a takaró keletkezésének ideje pedig középső 
kréta ("mező cretacic" {rom.}). A Ditrói 
szienitmasszívum által áttört metamorf takarót (Bercia et 
al., 1971, után) Rodna-Mestecáni§-i takarónak nevezik. 
A Ditrói szienitmasszívum környékén a középső kréta 
időszaki Rodna-Mestecáni§-i takaró csak a Tölgyesi 
sorozat kőzeteiből épül fel. A Rodna-Mestecáni§-i 
takaró felett a Bukovinai takaró található. A Bukovinai 
takaró alsó részét a Tölgyesi sorozat kőzetei (Putnai 
egység), míg a felső részét a Bretila-Raráui sorozat 
(Raráui takaró) kőzetei alkotják. A két szerkezeti egység 
közötti áttolódás szerintük triász előtti. A sorozatok 
metamorfózisának ideje a következő:

- Bretilai sorozat - felső prekambrium,
1600-850 ± 50 mill, év,
- Rebrai sorozat - felső prekambrium,
- Tölgyesi sorozat - vendi-felső kambrium.

' A Keleti-Kárpátok kristályos-mezozóos övének földtani 
kifejlődési és szerkezeti egységei (1-8. ábra):

Bukovinai (Belső Dáciái) takarórendszer 
Központi Keleti-Kárpáti takarók

- Infrabukovinai takarók
- Szubbukovinai takaró
- Bukovinai takaró 

Erdélyi (Transzilvániai) takarók

2 Ide értve a szienitmasszívum határövezetét és a 
masszívumtól D-re eső területeket is.

3 Petrográfiai szempontból a Tölgyesi sorozat három 
litosztratigráfiai komplexumra osztható: alsó komplexum 
(Tgi), középső komplexum (Tgf) és felső komplexum (Tg3).

5 Ide tartoznának a középső kréta időszaki Rodna 
Mestecánif-i és Putnai takarók.

4 A Bretila-Raráui sorozat a Tölgyesi sorozatra tolódott, a 
takaró kialakulásának ideje p re-perm, valószínűleg 
variszkuszi.

6 A szerző szerint a Ditrói szienitmasszívumon kivűl ebbe a 
nem differenciált egységbe csak a Tölgyesi sorozat metamorf 
kőzetei tartoznak.

9
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1-8. ábra A Keleti-Kárpátok szerkezeti egységei (Sándulescu, §tefönescu, Kráutner, Bálintom, Micu, 1981, in 

Fülöp, 1989)
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H. G. Kräutner et al. (1976) szerint (К-Аг 
radiometrikus kormeghatározás alapján) a régió 
kristályos sorozatainak keletkezési ideje7 a következő:

- Bretilai és Rebrai sorozat - 850 ± 56 mill, év,
- Tölgyesi sorozat - 505 ± 5 mill. év.
Az említett szerzők által meghatározott korok kissé 

különböznek a G, Popescu (1974-1977) által a Keleti- 
Kárpátok szingenetikus ércein végzett Pb/Pb abszolút 
kormeghatározási adatoktól. G. Popescu (1977, in 
Zincenco, 1978) szerint a Rebrai sorozat szingenetikus 
pirit-ólom-cink ércesedésének kora 600 ±10 mill, év, a 
Tölgyesi sorozat szingenetikus pirít és polimetallikus 
szulfid ércesedésének kora 500 ± 10 mill. év.

D. Zincenco (1978) szerint a Ditrói 
szienitmasszívum közvetlen környezetének kristályos 
kőzetei az alábbi litosztratigráfiai egységekbe 
sorolhatók:

- Raráui gneiszek és Hagymási gránitoidok sorozata 
(Bretilai sorozat, Bercia et al., 1976),

- Rebra-Bamari sorozat,
- Pietrosul formáció8,
- Tölgyesi sorozat9.

Szerinte a Ditrói szienitmasszívum mind a négy 
litosztratigráfiai egységet áttöri.

A masszívum és a kristályos kőzetek térbeli 
kapcsolata a következő:

A Raráui gneiszek sorozata Magasbükktöl K-re 
közvetlen kapcsolatban van a masszívummal. Ezen a 
környéken Streckeisen (1968) andaluzitos szaruszirt 
kőzeteket írt le, melyek szerinte a Raráui gneiszek 
sorozatához tartoznak. D. Zincenco (1978) 
megfigyelései szerint a masszívumnak ezen a részén a 
kőzetek aplitoid fáciesben fejlődtek ki. Szerinte ez 
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Raráui takaró 
áttolódása a masszívum intrúziója előtt játszódott le, 
tehát jura előtti.

A Rebrai sorozat csak egy rövid szakaszon 
érintkezik a masszívummal Szárhegy község mellett az 
Éles dombtól DNy-ra. G. Murejan (1976) szerint itt a 
Iacobeni-i egység kőzetei jelennek meg. Fölötte a nem 
differenciált egység következik10 (Mestecáni§-i és/vagy

Putnai takaró), melyet a Tölgyesi sorozat kőzetei 
alkotnak, és amelybe a Ditrói szienitmasszívum is 
benyomult. A Rebrai sorozat kristályos mészkövei 
Mure§an (1976) szerint K-i dölésüek. D. Zincenco 
(1978) szerint viszont a kristályos mészkövek dőlése Ny- 
i, akárcsak az alattuk lévő kvarc-muszkovit-biotitpalák 
dőlése, melyek a Csanód völgyének jobb oldalán, 
egészen a masszívum pereméig követhetők. Zincenco a 
teljes összletet a Rebrai sorozatba sorolja akár csak 
Streckeisen (1952).

A Mure§an által Tölgyesi sorozatnak leírt metamorf 
kőzetekre telepített szerkezeti fúrással sikerült megfogni 
a biotit zónából az almandin zónába való átmenetet. A 
fiirás megerősítette, hogy a masszívum közvetlen 
kapcsolatban van a Rebra-Bamari sorozat kvarc- 
muszkovit-biotit ± gránát paláival.

A Pietrosul formáció kőzetei D. Zincenco (1978) 
szerint a biotit zónába tartoznak. A formáció legteljesebb 
feltárása a Gyergyószentmiklós-Gyilkostó út jobb 
oldalán látható, a város szélétől kb. a 7-es km-ig. A 
Pietrosul formáció és a Ditrói szienitmasszívum 
kontaktusa a masszívum ÉNy-i részén figyelhető meg, 
annak Salomás Ditró felőli oldalán, az út mentén (23-24 
km között). Ezen a szakaszon a Pietrosul porfiroid 
gneiszek szaruszirtesedtek.

A masszívum legnagyobb része közvetlen 
kapcsolatban van a Tölgyesi sorozat (Tg2, Tg3) 
kőzeteivel.

D. Zincenco (1978) szerint az említett sorozatok 
metamorfózisa a Raráui gneiszek és a Hagymási 
gránitoidok kivételével ugyanabban a tektonometamorf 
ciklusban történt. Ezt alátámasztja Streckeisen (1968) 
megfigyelése is, miszerint a metamorf kőzetek zonalitása 
egyértelműen bizonyítható.

L Balintoni (1981) a térségben Ny-ról К felé 
haladva a következő litosztratigráfiai egységeket úja 
le11: 1. Rebrai sorozat, 2. Negri§oarai sorozat, 3. 
Tölgyesi sorozat, 4. Mlndra formáció, 5. Raráui sorozat 
(1-9. ábra).

1. Rebrai sorozat (Bercia et al., 1976)
A Rebrai sorozat a Rodnai takarót alkotja (Mure§an, 

1976). A Rodnai takaró és a Iacobeni-i takaró egymástól 
eltérő egységek (Mure$an, 1976). A Iacobeni-i takaró a 
Rodnai takaró alatt helyezkedik el (Bálintom, 1980; nem

7 Az első metamorfózis ideje.

Részben megfelel a Tölgyesi sorozat alsó összletének
(Tg,)-

9 A Tölgyesi sorozat középső (Tgz) és felső (Tg$) Ossz létéi.

10 Az áttolódási sík dőlése K-i irányú.

" Szerinte természetesen a Ditrói szienitmasszívum 
mindegyik egységet áttöri.
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1-9. ábra A Ditrói szienitmasszivummal szomszédos metamorf kőzetek geológiai térképvázlata (Bálintom, 
1981; a földtani határok Streckeisen et al., 1974 után)

1. Rebrai sorozat; Rodnai takaró; 2. Negri$oarai sorozat; Pietrosul Bistritei-i takaró; 3. Tölgyesi sorozat, 
Putnai takaró; 4. Máidra formáció, Borszéki takaró; 5. Raráui sorozat, Raráui takaró;
6. Ditróiszienitmasszívum; 7. A Ditrói szienitmasszivumnál fiatalabb kőzetek; 8. Nem meghatározott 

metamorf kőzetek; 9. Valószínűleg saali áttolódási sík; 10. Áttolódási sík; 11. Vetők

publikált adatok), 
szienitmasszívum kapcsolatát a szárhegyi 141-es számú 
fúrás bizonyította. A felszínre került kőzetek az 1088- 
1092 m-es intervallum kivételével, amely szienitekből

épül fel, a Rebrai sorozathoz tartoznak.
2. Negri$oarai sorozat
Eredetileg "Pietrosu Bistritei formáció" néven írták 

le (Bálintom, Gheucá, 1978), később mint "Negri§oarai

A Rebrai sorozat és a Ditrói

12
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formáció"-t (Bálintom, 1981). A Negri$oarai sorozat a 
Pietrosul Bistrifei-i takarót alkotja (Bálintom, Gheucä, 
1977), mely a Rodnai takaró felett helyezkedik el. 
Salomás község közelében a Ditrói szienitmasszivumtól 
É-ra leírt Salomási sorozat (Streckeisen, Hunziker, 
1974) ekvivalens a Negri§aorai sorozattal. Ha a 
Negri§oarai sorozat kőzetei 1 km-nél kisebb távolságban 
vannak a Ditrói szienitmasszivumtól, akkor a masszívum 
kontakt hatása minden esetben megmutatkozik ezekben 
a kőzetekben.

3. Tölgyesi sorozat (Bercia et al., 1976)
I. Bálintom (1981) újabb kutatásai megerősítették 

azt a feltevést miszerint, a Tölgyesi sorozat csak egy 
takaróhoz tartozik (Bálintom, Gheucä, 1981), a Putnai 
takaróhoz (Bálintom, Gheucä, 1981). A Putnai takaró a 
Pietrosul Bistrifei-i takaró fölött helyezkedik el. A 
Ditrói szienitmasszívum É-i pereme mentén a 
masszívumban több helyen láthatók a Tölgyesi sorozat 
kőzetei (1-10. ábra).

4. Míndra formáció (Bálintom, 1981)
Mezometamorf kőzetegyüttes, melyet erős retrográd

hatások érték12. A Míndra formáció kőzetei a Tölgyesi 
és a Raräui sorozatok között helyezkednek el. Bálintom 
(1981) szerint a Míndra formáció rátolódott a Tölgyesi 
sorozatra. A formációt a Raräui takarótól egy áttolódási 
sík választja el. Ezt az áttolódást a két metamorf sorozat 
közti üledékes kőzetek jelenléte is alátámasztja. 
Bálintom (1981) a Míndra formációt, valamint a fölötte 
lévő üledékes összletet Borszéki takarónak nevezi13. A 
Borszéki takaró É felé a Kisbeszterce völgye közelében 
tűnik el, D felé nem éri el Bálán városának vonalát.

5. Raräui sorozat (Bretilai sorozat a Raräui 
takaróban, Bercia et. al., 1976)

A Raräui sorozat a Raräui takaró egy része, melyet 
először I. P. Voite§ti (1929) írt le. Az, hogy a masszívum 
kontakt udvarában, a Raräui sorozatban megjelenik az 
andaluzit (Streckeisen, Hunziker, 1974), valamint az, 
hogy a Békény völgyében a Míndra gneiszek 
ritkaföldfém ásványosodása megegyezik a masszívum 
hasonló ásványosodásával, arra enged következtetni,

hogy a Ditrói szienitmasszívum mind a Raräui sorozatot, 
mind a Míndra formációt áttöri.

Szenttamás község közelében, a Rodnai takaró alól 
mezozóos üledékes kőzetek bukkannak a felszínre. Ez 
azt jelenti, hogy a Rodnai, Pietrosul Bistrijei-i, Putnai, 
Borszéki és Raräui takarók együtt alkotják a középső 
kréta időszakú Bukovinai takarót.

I. Bálintom (1981) szerint a mezozóos üledékes 
kőzetek azért hiányoznak a Pietrosul Bistrifei-i-, Putnai-, 
Borszéki- és Raräui takarók alól, mert a takarók 
kialakulása triász előtti.
A Ditrói szienitmasszívum által áttört takarók a saali 
tektogenezis paroxizmusában keletkeztek.

A Jakab et al. (1987) szerint a legfontosabb 
metamorf sorozatok (Rebrai, Tölgyesi, Bretilai) 
monoklinálisként jelennek meg ÉNy-DK csapással és 
állandó K-i dőléssel. Helyzetük alulról felfelé a 
következő: Rebrai sorozat, Tölgyesi sorozat, Bretilai 
sorozat. Áttolódási sík csak a Bretilai és a Tölgyesi 
sorozat között figyelhető meg. A Tölgyesi és a Rebrai 
sorozatok közti átmenetet a Negri§oarai sorozat 
képviseli. Jakab et al. (1987) szerint valószínű, hogy egy 
regionális metamorfózisról van szó, K-Ny irányú 
ásványzónákkal. így a Tölgyesi sorozat majdnem teljes 
egészében a klorit zónája, a Tgi alsó szintjein fokozatos 
átmenet figyelhető meg a biotit zóna fele. A biotit zónája 
magába foglalná a Negri§oarai sorozatot is, amely az 
alsóbb részén átmegy az almandin zónába, vagyis a 
Rebrai sorozatba. Az Rb3, Rb2, Rbi szinteken a többi 
ásványzóna (staurolit zóna, disztén zóna, szillimanit 
zóna) is megtalálható.

A ditrói övezet metamorf kőzeteivel kapcsolatosan 
más vélemények is vannak. Balia Z. a következőképpen 
úja le a komplexum fejlődését (Jakab et al., 1987):

Szerkezeti-szöveti bélyegek alapján megállapítható, 
hogy a masszívummal határos metamorf kőzetek 
epimetamorf és mezometamorf sorozatokhoz tartoznak. 
A sorozatok közti tektonikai kapcsolatokat 
egyértelműen nem lehet felismerni. A Bretila-Raräui 
sorozat az egyetlen, mely az amfibolit faciesű metamorf 
folyamat során egyensúlyi állapotba került. A 
későbbiekben metamorf hatás a sorozatot nem érte. Ez a 
sorozat 100-250 m-en át fokozatos átmenetet mutat a 
Tölgyesi sorozat irányába. Az átmeneti kőzetek 
retromorf jellegűek, egyensúlyi állapotukat még nem 
érték el. Reliktum ásványaik a muszkovit ± biotit, 
kloritosodott gránátok, szericit és klorit.

12 A formáció eredetileg csillámpala és Míndra típusú 
gneiszek váltakozásából épült fel.

13 Bálintom az elnevezésnél figyelembe veszi azt a tényt, 
hogy a Míndra gneiszeket először Savul és Mastacan (1952) 
Borszék mellől írták le.
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1-10. ábra A Ditrói szienitmasszívum É-i határövezetének geológiai térképe (Bálintom, 1981) Pietrosul Bistritei-i 
takaró, Negri§oarai sorozat: 1. Kvarc és biotit paragneiszek, 2. Pietrosu típusú porfiroid gneiszek; Putnai 
takaró, Tölgyesi sorozat: 3. Fekete kvarcitok, 4. Kvarcos-szericites-kloritos palák, 5. Kvarcos-földpátos 
(porfirogén) kőzetek, 6. Kvarcos-szericites palák; 7. Ditrói szienitmasszívum; 8. Neogén vulkánitok; 9. Permi 
(saali) áttolódási sík; 10. Vetők
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1.3. CélokA masszívummal határos Tölgyesi sorozat polimetamorf 
sorozat, mezometamorf kőzetek retromorfózisa során 
alakult ki.

A Rebrai sorozat amfibolit fáciesű mezometamorf 
sorozat. A metamorf fok Ny-K irányban csökken.

Az említett sorozatok mindegyikét áttöri a Ditrói 
szienitmasszívum. Ebből következően keletkezési koruk 
a masszívum benyomulása előtti. Ennek közvetlen 
bizonyítékai a következők:

- a Nagyréz-patak forrásvidékénél a Borszéki 
sorozatban szienitek találhatók,

- a Bretilai sorozat és a masszívum ÉK-i határán 
kontaktjelenségek figyelhetők meg,

- a Tölgyesi sorozat porfiroblasztos kőzeteiben a 
masszívum K-i és DK-i részein ércesedett telérek

Dolgozatom első látásra két nem túl szorosan 
kapcsolódó gondolatmenetet követ. Először a Ditrói 
szienitmasszívum földtani megismerésének elmúlt 164 
évét igyekszem összefoglalni, annak fontosabb - 
szerkezeti, ásvány-kőzettani, geokémiai, geofizikai, 
genetikai, gazdasági stb. - vonatkozásaival együtt. A 
publikált és nem publikált adatok részletes 
feldolgozásának célja a szienitmasszívum első magyar 
nyelvű monográfiájának összeállítása.

A dolgozat második nagy témaköre az elsőből 
következik. Végigolvasva a legfontosabb genetikai 
hipotéziseket, szembetűnő, hogy mindegyik elmélet 
alapvető és egyben legnehezebb kérdése a 
szienitmasszívum északi részén felszínre bukkanó 
ultrabázikus test helyének megtalálása a masszívum 
kőzeteinek keletkezési folyamatában. Dolgozatom 
második részének célja ezen ultrabázikus és a hozzájuk 
kapcsolódó egyéb kőzetek minél részletesebb terepi, 
laboratóriumi, elméleti feldolgozása. Az irodalmi 
ismeretek mellett a szienitmasszívumban eltöltött 10 év 
geológusi munka arról győzött meg, hogy a masszívum 
megismerésének ez egyik legfontosabb kérdése, az 
összetett és bonyolult keletkezési „rejtvények” 
legfontosabb megoldási kulcsa.

vannak,
- a Tölgyesi sorozat alsó szintjein szaruszirt kőzetek 

jelennek meg,
- a szárhegyi 141-es és 142-es számú fúrások a 

Rebrai sorozatban hidrotermás és termikus kontakt 
jelenségeket tártak fel, sőt helyenként szienittelérek is 
megfigyelhetők.

A Ditrói szienitmasszívumot körülölelő metamorf 
kőzetekkel a fentiekben említetteken kívül még sokan 
mások is foglalkoztak. Azonban csak az 1970-es évek 
első felétől születtek olyan, tényekre alapozott 
elméletek, amelyek a masszívummal határos metamorf 
összleteket regionális (Keleti-Kárpátok) viszonylatban is 
értelmezik. Az egyes elméleteket nem csak a kutatás- 
történet kedvéért mutattam be. Ezek az elméletek mind 
"élő" teóriák.

Természetesen a metamorf kőzetek petrográfiai 
(leíró kőzettani) alapokon történő csoportosítása nem a 
legszerencsésebb. így a Ditrói szienitmaszívum 
határövezetében felszínre bukkanó metamorf kőzeteket 
is csak akkor lehet az alpi takarókon belül egyértelműen 
sorozatokba besorolni, ha meghatározzuk a premetamorf 
kőzetminőséget, valamint a deformációk fizikai 
paramétereit és szukcesszióját. Dolgozatomnak azonban 
nem ez a célja14.

1.4. Alkalmazott vizsgálati módszerek

A vizsgálatok alapvető részét a terepi és 
laboratóriumi módszerek képezték. A „klasszikus” 
geológiai vizsgálati módszereket anyagi lehetőségeimhez 
mérten15 műszeres vizsgálatokkal egészítettem ki.

Terepi munka
• A masszívum E-i részén, az 

medencéjétől E-ra, az Orotva-patak mentén húzódó 
nagyvető és a masszívum, valamint a szomszédos 
metamorf kőzetek kontaktusa közötti mintegy 6 
km2-es terület 1:5000 méretarányú litológiai és 
szerkezeti térképezése (lásd a 3-1. és a 3-2. ábrát, 
valamint a 3. fejezetet).

• Kirándulások olyan területekre, ahol esetleges 
szerkezeti, kőzettani analógiák találhatók (Andok, 
Alpok).

Orotva-patak

14 A nagyobb hangsúlyt a Ditrói szienitmasszívum É-i 
határövezetének ábrázolására fektettem, mivel a 
továbbiakban bővebben csak a masszívum É-i részével 
kívánok foglalkozni. 15 A kutatott terület Magyarországon kívüli földrajzi helye 

nem tette lehetővé az alapkutatási pályázatok igénybe vételét.
15
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Mikroszkópia
• Több mint 300 db. vékonycsiszolat ásvány

együttesének , primer és másodlagos szövetének, 
mikroszövetének vizsgálata (a vékonycsiszolatok a 
JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszékén készültek).

• 110 db. vékonycsiszolat modális kimérése.
• 60 db. érc csiszolat elemzése, különös tekintettel az 

utómagmás elváltozásokra és ércesedésekre.

több ásványfrakciót is szeparáltunk.
Méréseink ellenőrzésére az Asia-1/65 szovjet, a GL- 

O francia, az LP-6 amerikai és a HD-B1 német 
standardot használtuk. A mérőberendezések, a mérés 
módszertani leírása és a kalibráció Balogh Kad, (1985), 
illetve Odin et al. (1982) munkájában található meg.

A koradatok mellett megadott hibaértékek csak az 
analitikai hibát tartalmazzák (standard deviáció), mivel a 
földtani hibák (argonveszteség, többlet argon stb.) 
felderítésére egyetlen minta vizsgálatakor nincs 
lehetőség. A földtani hibalehetőségek csökkentése 
mindenekelőtt a K-Ar kormeghatározásra alkalmas 
kőzetek illetve ásványok vizsgálatával lehetséges. A 
radiogén argon kötéserőssége a különböző ásványokban 
eltérő. Legnehezebben az amfibolból és a mi esetünkben 
a nefelinből távozik el (a nefelin igen jó argonmegtartó 
képességgel rendelkező földpátpótló, prekambriumi 
kőzetekben nyert tapasztalatok alapján még az 
amfibolnál is jobbnak bizonyult argonvisszatartó 
képessége), de jó argonmegőrző ásvány a biotit is. 
Különösen könnyen eltávozik az argon a K-tartalmú 
földpátokból, mivel ezek hajlamosak a szételegyedésre. 
Emiatt a kőzet képződési idejének meghatározása 
mindenekelőtt az amfibol és biotit ásványcsoport 
vizsgálatával lehetséges. A földpátok általában az 
utóhatások, vagy az utólag bekövetkezet földtani 
események (magmaintrúzió, asszimiláció, hibridizáció 
stb.) idejét rögzítik. A mélységi magmás kőzeteken mért 
korok, földpátjaik argonvesztesége miatt általában 
fiatalabbak a tényleges kornál, ezért jó esetben is csak 
korminimumként értelmezhetők. A valódi kornál idősebb 
K-Ar kor ritkábban fordulhat elő, elsősorban kis K- 
tartalmú ásványok, vagy nagy mélységben, a légkörtől 
elzárva, radiogén argont tartalmazó geológiai 
környezetben megszilárduló kőzetek esetén. Utólagos 
tektonikus, vagy metaszomatikus igénybevétel fiatalító 
hatása eltérő mértékben ugyan, de minden ásványra 
érvényesül.

Mikroszonda elemzések
A közel 950 (936) db mikroszonda elemzés 

Svájcban (Berni Egyetem) készült Cameca SX-50 típusú 
elektronmikroszondával. A műszer hullámhossz 
diszperzív rendszerű, 15 kV gerjesztési feszültséggel, 20 
nA áramerőségen mér. Standardizáláshoz természetes 
ásvány standardokat használtunk.

XRD mérések
A kvalitatív elemzéseket az egyes szeparált 

ásványszemcsék (pl. biotit, földpát, stb.) kontroljaként a 
JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén 
DRON-UM-1 típusú röntgen diffraktométerrel 
határoztuk meg.

Fő- és nyomelem összetétel meghatározása
Teljes kémiai összetétel 30 mintából készült nedves 

kémiai eljárással a Csíkszeredái (Románia) "Geolex S.A." 
vállalatnál.

26 db minta néhány főelemét és nyomelemét (Si, Cl, 
K, Ca, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Pb, Rb, Sr, Y, Zr, V, 
Cr, S) a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszékén az NZA-8500 X-Ray Analyser energia 
diszperzív analizátorral határoztuk meg. Standard minta 
az NBS standard (M52 táblázat) és a SAM-3 számú 
nemzetközileg elfogadott lujavrit etalon (M53 táblázat) volt.

K/Ar kormeghatározás
A K/Ar kormeghatározásra több mint 100 mintából 

válogattam ki azokat a kőzeteket, amelyek a legkevésbé 
voltak bomlottak.

A K/Ar kormeghatározások az 
Atommagkutató Intézetében (Debrecen) Árváné Dr. 
Sós Erzsébet vezetésével történtek.

A kormeghatározáshoz szeparált ásványfrakciókat 
használtunk. A rendelkezésre álló mintákból elsősorban 
biotitot, amfibolt, földpátot és földpátpótlót nyertünk ki. 
Egy kőzetből, ha azt a kőzetminta állapota lehetővé tette

1.5. A dolgozat szerkezeti felépítése
MTA

A dolgozat alapját a Ditrói szienit-masszívummal 
kapcsolatos, az elmúlt 160 év bőséges szakirodaimának 
feldolgozása, valamint a masszívum E-i részének földtani 
térképezése és a homblendit, diorit kőzetcsoportok 
(Tamica Komplexum) mikroszkópiái vizsgálata képezi. 
Mindezek mellett a további ásványtani, petrológiai,
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1. Bevezetés

szerkezeti, geokémiai, izotópos vizsgálatok célja a 
Tamica Komplexum részletes kőzettani, ásványtani 
feltárása, keletkezési korának, valamint petrogenetikai

• A4, fejezet témája a Tamica Komplexum 
petrográfiája. Két alfejezet foglalkozik a pontos 
nevezéktani és részletes kőzettani problémákkal.

• Az 5. fejezet a Tamica Komplexum kőzeteinek
* nyom- és főelem geokémiai vonatkozásait vizsgálja.

• A 6. fejezet az amfibolok, piroxének, biotit,
földpátok, titanit és oxidok ásványgeokémiai 
feldolgozása.

• A 7. fejezet három alfejezetben a masszívum
keletkezési korával, K/Ar radiometrikus koradataival 
és ezen korok genetikai vonatkozásaival foglalkozik.

• A 8. fejezet, természetesen az előző részekre
támaszkodva, valamint jól ismert referenciák alapján, 
a Tamica Komplexum és a hozzá kapcsolódó 
kőzetek lehetséges keletkezési folyamatát próbálja 
megvilágítani.

vonatkozásainak meghatározása.
A dolgozat két részre tagozódik.

Az L rész a Ditrói szienitmasszívum földtani 
megismerésének történetével foglalkozik.
• A 2. fejezet összefoglalja a szienitmasszívum 

kőzettani,

u

ásványtani,
megismerésének történetét, keletkezési elméleteit, 
valamint geokémiai és geofizikai kutatásának

település-földtani

történetét.
А Л. rész 7 fejezete a kutatott terület geológiai 
témaköreit tárgyalja.
• A3, fejezet a Ditrói szienitmasszívum északi 

részének új geológiai térképét mutatja be.
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2. A Ditrói szienitmasszivum  földtani megismerésének története

Ditró vidékéről a következő ásványokat említette: titanit, 
pirít, sziderit, disztén és zafírkvarc. Ez utóbbi kettő 
kétségtelenül a kék színű szodalitra vonatkozik.

A Ditrói szienitmasszivum földtani megismerés 
történetét, tekintettel a nagy mennyiségű információs 
adatra, időszakokra osztva és kutatási módszerek 
függvényében mutatom be. így a fejezet első része a 
masszívum ásványtani, kőzettani, település földtani 
megismerés történetét és keletkezési elméleteit tárgyalja, 
a második része a geokémiai kutatások, míg a harmadik 
része a geofizikai kutatások történetét foglalja össze.

2.1.2. Az első földtani kutatások

1859 szeptemberében HERBICH FERENCZ a 
Tászok-patak völgyében újra felfedezte az Ackner által 
már említett kék színű ásványt, és abból több darabot 
Bécsbe küldött elemzés céljából.

1860- ban a Herbich Ferencz által begyűjtött Tászok- 
pataki ásványoknak első kémiai elemzéseit F. v. 
HAUER és K. v. HAUER végezték el, és azokat 
lazurköként határozták meg.

1861- ben W. HAIDINGER a kérdéses ásványt K. 
v. Hauer újabb és pontosabb elemzései, és az ásvány 
fizikai tulajdonságai alapján, klór-haüynként határozta 
meg, a kőzetet pedig "Hauynfels"-nek nevezte el.

1861- ben A. BREITHAUPT megvizsgálta a 
szodalit tartalmú kőzetet, amelyből R. HOFMANN 
küldött neki darabokat, és a következő ásványokat 
észlelte: mikroklin, szodalit, davyn, nefelin, fekete 
csillám, wöhlerit, magnetit, pirít. Kimutatta, hogy a 
szodalit hasonló körülmények között Brévignél 
Norvégiában, Miasknál Szibériában, Sedlovatói-szigeten 
a Fehér tengerben és Ny-Grönlandon is előfordul.

1862- ben G. TSCHERMAK újra elemezte a 
Breithaupt által davynként leírt ásványt, és az 
kankrinitnek bizonyult.

1861. aug. 24-én B. v. COTTA Herbich Ferencz 
társaságában meglátogatta a szodalit lelőhelyét a 
Tászok-patakban, és a következő évben közölte 
észrevételeit. Szerinte a szodalit-kőzet a szienit és a 
csillámpala határán sziklás gerincet képez úgy, hogy akár 
az egyiket, akár a másikat áttörte volna. Uralkodóan 
mikroklin, szodalit, és nefelin keveréke, alárendelten 
"fekete csillám" (biotit), wöhlerit, magnetit, pirít, 
helyenként davyn (kankrinit), cirkon és piroklor van 
benne. Cotta azt is észrevette, hogy a szienitet a Tászok- 
patak völgyében nem ritkán ortit tartalmú, finomszemü 
gránittelérek járják át. Ezek a gránittelérek egy sötét 
színű amfibolkőzet zárványait is keresztültörik, amelyek 
a szienitben fekszenek.

1863- ban F. v. HAUER és G. STÄCHE Ditró 
környékének, valamint a környező kristályos kőzeteknek 
részletes leírását közlték. A legkülönbözőbb változatok 
két véglete a tiszta amfibolkőzetek valamint az

2.1. A Ditrói szienitmasszivum ásványtani, 
kőzettani, település-földtani megismerés- 
története és keletkezési elméletei

A kutatás teljes periódusát 
napjainkig - hat fontosabb időszakra osztottam fel. A 
megismerés minden időszakában az információs adatok 
mennyiségi felhalmozódása után, minőségi ugrás 
következett be az összefoglaló metallogenetikai vagy 
genetikai elméletek születésével.

a kezdetektől

2.1.1. Az első földtani adatok

Valószínűleg F. S. BEUDANT volt az első 
geológus, aki Ditró környékét felkereste. 1818-tól 
kezdődően beutazta Magyarországot és Erdélyt. 
Ásványtani utazásainak történetét 1822-ben jelentette 
meg. Ebben beszámolt a Kelemen-Hargita vulkanikus 
lánc kőzeteiről, valamint Maroshévíz környékéről cukor 
szövetű mészköveket írt le. Valószínű, hogy a ditrói 
magmás kőzetekről nem volt tudomása.

A Ditrói szienitmasszívumról először 1833-ban L. v. 
LILIENBACH tett említést. Bejárván a Kárpátokat és 
Erdélyt, Ditró környékét is tanulmányozta. Ditróból 
szürke és vörös szieniteket, illetve ezekkel váltakozó 
dioritokat és amfibolitokokat írt le. Felismerte a környék 
kristályos paláit (csillámpala, kloritpala, agyagpala és 
fekete kvarcpala). Leírta a Csíkszentdomokos-Vasláb 
kristályos mészkő vonulatot és megállapította, hogy 
Szárhegyen ezek a kőzetek ismét a felszínre kerülnek. A 
szárhegyi kristályos mészkövekből a tremolitot és a 
"fehér csillámot" (=talk) említette. Felismerte a Kelemen- 
Hargita vonulat vulkanikus természetét, a Görgényi- 
medencéből vulkáni tufákat és breccsákat írt le. Ditró és 
Maroshévíz között a Tulpe-(= Fülpe ?)-patak völgyében 
"trachitokat" (=andezit) talált. Lilienbach útleírásait 
halála után A. BOUÉ adta ki újra.

1855-ben M. ACKNER "Erdély ásványtanáéban
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2. A Ditrói szienitmasszívum földtani megismerésének története

amfibolmentes fbldpátkőzetek. Ezek között a minden 
arányban létező átmeneti változatok a következők: 
nagyleveles amfibolit (Orotva völgye), sugaras amfibolit 
(Orotva völgye), finomszemű amfibolit (Orotva völgye), 
egynemű, durvaszemű szienit (Orotva völgye), 
durvaszemű szienit, hosszú oszlopos amfibollal, 
durvaszemű, amfibolszegény szienit (miaszkit) (Pricske), 
gneisznemű szienit (Orotva völgye), miaszkit (Breithaupt 
és Cotta leírása után) (Orotva völgye), "hauyn-szikla" 
(Haidinger nyomán) (Tászok-patak). A kőzetváltozatok 
ásványtanát is ismertették; a wöhlerit helyett titanitot, a 
davyn helyett kankrinitet írtak le.

1866-ban K. v. HAUER a Tászok-patak völgyéből 
származó, Herbich által beküldött, gránátot elemezvén, 
arra az eredményre jutott, hogy az részben kloritosodott, 
tehát álalakot képez.

1866- ban F. ZIRKEL petrográfiai tankönyvében 
megemlítette a ditrói nefelinszienitet. A szakirodalomban 
ő nevezte először ditróitnak a kék színű szodalitos 
nefelinszienitet.

1867- ben FELLNER ALAJOS közölte 
tanulmányát a ditrói szienitmasszívum kőzetváltozatairól 
- az addig ismert típusokat részben megerősítette, 
részben pontosította - és adatokat közölt azok 
ásványainak pontos kémiai elemzéséről.

1871-ben HERBICH FERENCZ az addigi 
vizsgálatok és saját észlelései alapján elemezte a 
kőzetváltozatokat és kiemelte azok elteijedését (2-1. 
ábra). A kőzeteket öt nagy csoportba sorolta: 1. miaszkit 
(fehér amfibolmiaszkit, vörös miaszkit), 2. ditróit, 3. 
szienit (eleolitszienit, vörös szienit), 4. amfibolkőzetek, 
5. zöldkő, telérekben.

1876-ban G. v. RATH is részletesen leírta a Ditró- 
és Tászok-patakban előforduló kőzeteket.

Kiemelte, hogy a ditróit vagy szodalitszienit az 
eleolitszienitben elszórt ereket és foltokat képez. 

Észrevette, hogy a szodalit mindig a nefelin rovására 
fejlődik ki. Véleménye szerint a nefelin NaCl oldatok 
hatására alakul át szodalittá. A nefelinszienit

földpátjainak pontos vegyelemzését is közölte, és 
megemlítette a titanit jelenlétét a melanokrata 
kőzetekben.

Az 1876. év nyarán BAJKÓ MÓR egyetemi 
hallgató Gyergyószentmiklósról bejárta Pricske 
környékét. Az általa gyűjtött igen gazdag kőzetanyagot 
később Koch Antal dolgozta fel.

H, ROSENBUSCH 1877-ben megjelent 
tankönyvében, G. v. Rath közleményei alapján, leírta a 
Ditrói szienitmasszívum kőzeteit. A ditróit elnevezés 
helyett az általánosabb eleolitszienit elnevezést javasolta.

Ugyanezen év végén KOCH ANTAL 
masszívumban újabb látogatása után határozottan 
kimondta, hogy a szodalit tartalmú eleolitszienit (ditróit) 
előfordulása olyan természetű, hogy ipari alkalmazása 
akkor sem lesz sikeres, ha a kőzetet kellően feltáiják 
majd. Ellenben az eleolitszienitet, mint igen szép, 
felszínen nagy területen előforduló kőzetet, műkő 
gyártására javasolta.

1878 elején KOCH ANTAL-tól megjelent a ditrói 
eleolit újabb vegyi elemzése. Fellnemek a régi 
elemzéseivel szemben az eleolitnak a nefelinnel való 
közelebbi egyezését mutatta ki. Mikroszkópiái 
vizsgálatok eredményeként lehetségesnek tartotta, hogy 
a szodalit az eleolit átalakulása folytán (NaCl oldatok 
hatására) jött létre.

1878- ban megjelent HERBICH FERENCZ 
Székelyföldről írott földtani munkája, amelyben azonban 
a Ditrói szienitmasszívumról, az 1871-ben írottakhoz 
képest, nagyon kevés új dolog található.

1879- ben jelent meg KOCH ANTAL összefoglaló 
munkája a "A ditrói syenittömzs kőzettani és 
hegyszerkezeti viszonyairól". A tanulmányt a környék 
1:150000 méretarányú geológiai térképe kisérte (2-2. 
ábra). Részletesen leírta a szienitmasszívum kőzeteit 
felépítő ásványokat. Az addig ismert, és általa leírt 
ásványok száma 23: ortoklász, plagjoklász, eleolit, 
kankrinit, szodalit, amfibol, biotit, muszkovit, klorit, 
kvarc, gránát, szerpentin, titanit, cirkon, magnetit,

a

2.13.1875-1905 (Koch Antal, F. M. Berwerth)

1875 nyarán KOCH ANTAL és G. v. RATH 
bejárták Ditró környékét (Ditró-patak, Tászok-patak). A 
látottakat, tapasztaltakat később mindketten 
feldolgozták.

1876-ban KOCH ANTAL a ditróit előfordulási 
helyeinek meglátogatása után kiemelte, hogy szodalit 
csak igen elszórtan, erekben, vagy kisebb nagyobb 
foltokban fordul elő a nefelinszienitben, ebből adódóan a 
ditróit nagyobb, egyenletes tömzsökben nem fordul elő.

Ugyanezen évben FLEISCHER ANTAL a 
szodalitok igen pontos vegyelemzését közölte. Ennek 
alapján meghatározta az ásvány új képletét.
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2. A Ditrói szienitmasszívum földtani megismerésének története

2-1. ábra Gyergyó földtani térképe (Herbich, 1871)

titánvas, pisztacit, pirít, kalcit, apatit, ortit, akmit, 
piroklor. Az akmitet F. BECKE határozta meg, egy 
Koch által küldött példányból. A korábban leírt piroklor 
és pirrhotin, kvarc, titanit, cirkon ásványokat nem 
észlelte. Az ásványok közül elsődlegesnek az ortoklászt, 
plagioklászt, eleolitot, amfibolt,magnetitet és a gránátot 
tartotta. Utólagosan, átalakulási folyamatok révén a 
szodalit, kankrinit, muszkovit a nefelinből; 
pisztacit,muszkovit a földpátból; biotit, klorit, 
szerpentin, kalcit az amfibolból keletkeztek.

62 db. begyűjtött és elemzett kőzetmintából

összefoglalta a masszívum kőzettani és szerkezeti viszonyait:
1. A Ditrói szienitmasszívum kristályos palákból 

emelkedik ki. A szárhegyi kristályos mészköveket 
kontakt jelenségként értelmezte, melyek szerinte az 
Orotva-völgy jobb partján kibukkanó - először észlelt - 
gránitos kőzetek és a kristályos palák átalakulása révén 
keletkeztek.

2. A masszívum magva némi kivétellel eleolitszienit; az 
eleolit majdnem minden kőzetváltozatban kimutatható, kivéve 
az Orotva völgyében, és Tászok-patakában észlelt 
"dioritaphanit" teléreket, amelyek szerinte a szienitnél fiatalabbak.
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2-2. ábra A Ditrói szienitmasszívum vázlatos földtani térképe (Koch, 1879)
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kimutatható, és elszórtan kvarc is előfordul.
1903-ban V. UHLIG Herbich és Koch munkái, 

valamint Berwerth szóbeli közlései alapján röviden 
jellemzte a Ditrói szienitmasszívumot.

1905-ben F. M. BERWERTH elsőként 
foglalkozott a masszívum alakjával és a masszívum, 
valamint a kristályos kőzetek kontakt jelenségeivel. 
Szerinte a masszívum ellipszis alakú, területe 140 km2. A 
nagyobbik, DK-ÉNy irányú átmérője 21 km, a kisebbik, 
DNy-ÉK irányú átmérője 12 km. Az egész tömegnek 
fennsík jellege van, amelyet az erózió nagyon 
lepusztított. A szárhegyi kristályos mészköveket és 
biotitos szaruszirt kőzeteket, mint kontakt kőzeteket 
tárgyalta. A masszívum kőzettani leírásánál egy külső - 
vörös szienit- zónától indulva, egy központi - 
nefelinszienit- zóna felé haladt. Különösen a Ditró- 
Tőlgyes útvonal 5-8 km közötti, palás, amfibolos, 
gneiszes jellegű szienitekkel foglalkozott, valamint az 
amfibol, diallág tartalmú peridotitekkel, melyekben a 
hornblende, olivin és a diallág poikilites szövetet alkot. 
Különös figyelmet szentelt a telérkőzeteknek, melyeket 
az aplit, pegmatit, tinguait és camptonit kategóriába 
sorolt.

3. Az eleolitszienit igen változatos az elsődleges 
ásványok változó mennyisége (a), a szöveti módosulatok 
különbsége (b), a mellékes elegyrészek és az utólagos 
ásványképződések minősége, vagy mennyisége (c) 
függvényében:

a. A két véglet: csaknem tisztán földpátból és 
eleolitból álló kőzet, és az uralkodóan amfibolból álló 
kőzet. Ezek között átmenetek egész sorát mutatta ki.

b. A durva szemcséstől a finomszeműig a szövetek 
minden nagysági változata észlelhető, emelett megjelenik 
a palás szövet is.

c. - normál eleolitszienit, melyben az eleolit eredeti 
épségében található, az amfibol enyhén biotitosodott, 
kloritosodott,

- szodalit tartalmú eleolitszienit vagy ditróit, 
melyben az eleolit egy részét szodalit, részben kankrinit 
helyetesíti,

- titanit dús eleolitszienit,
- vörös szienit, melyben "légbeliek behatása" 

következtében az ortoklász húsvörössé vált, néha 
muszkovittá, gyakrabban epidottá alakult; az eleolit fehér 
vagy zöldesfehér talk külsejű csillámmá alakult, az 
amfibol erősen kloritosodott, a titanit részben vagy 
teljesen kimállott.

4. A különböző kőzetváltozatok minden szabály 
nélkül fordulnak elő egymás mellett és fölött.

Szerinte a Ditrói szienitmasszivum egy eredetileg 
tökéletlenül keveredett és ezért később sávosan 
megmerevedett, 
föltódulásának eredménye, amely a kristályos palák 
valószínűleg csillag alakú hasadékrendszerét töltötte ki. 
Az Orotva völgyében található gránitos kőzetek a 
csillámpaláknak eleolitszienit magma által történt 
beolvasztása révén jöttek létre. A telér alakban 
megjelenő "dioritaphanit" későbbi ^kitörések eredménye, 
és anyaga az eleolitszienit magmától egészen 
független.

1899-ben SZÁDECZKY GYULA 5 kémiai 
elemzést közölt a masszívum kőzeteiből, és ehhez a 
kőzetekben megjelenő albit kémiai elemzését is 
hozzákapcsolta.

T. NICOLA U ugyanebben az évben a V. 
BITJUREANU (Ia§i) által Piatra NeamJ-on, a Beszterce- 
folyó teraszán begyűjtött nefelinszienit kavicsok 
petrográfiai leírását adta. Ezek a kavicsok az egirinaugit 
mellett kevés amfibolt és biotitot tartalmaznak. Hiányzik 
belőlük a szodalit, de valamennyi kankrinit

2.1.4.1909 -1930 ( Mauritz Béla és szerzőtársai)

1909- ben MAURITZ BÉLA megállapította, hogy a 
szienit a környező filliteket áttöri, a fillitek kontakt 
metamorfózist szenvednek (Csanód- és Vár-patak), a 
fillitekbe ágyazott márványban (Szárhegy) bőven 
található tremolit. Az általa bejárt területen két 
szienitfajtát különböztetett meg: vörös szienitet és 
szürkésfehér eleolitszienitet. Szerinte a kettő 
valószínűleg két külön intrúzió eredménye, mert gyakran 
telér módjára egymásba is nyomulnak. A vörös szienit 
csak a masszívum peremein fordul elő, eleolitot 
egyáltalán nem tartalmaz. Földpátja vörös mikropertit, 
az amfibol erősen mállott, a hézagok zöldesfehér 
szericittel vannak kitöltve. Az eleolitszienit alkotórészei: 
oligoklász, albit, ortoklász, mikropertit, antimikropertit 
(először észlelt ásvány), eleolit, kankrinit, amfibol, 
magnetit, biotit, szodalit, titanit és néhány járulékos 
ásvány. A kisérő telérek, melyeket azelőtt dioritnak 
tartottak, szerinte mind tinguaitok, főleg alkáliföldpátból 
és egirinből állnak.

1910- ben MAURITZ BÉLA a masszívum 
kőzeteinek ásványain (mikroklin, ortoklász, plagioklász,

egységes tömegesmagma
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eleolit, amfíbol) kémiai és optikai vizsgálatokat végezett.
1911-ben M. REINHARD úgy gondolta, hogy a 

Ditrói szienitmasszívum kőzetei azon magma mélységi 
formái, amelynek effuziója a Görgényi havasok kőzeteit

korundot és a szkapolitot a Ditrói szienitmasszívumban. 
A korundot a Vár-pataktól E-ra eső gerincről származó 
görgetegből írta le. Habár a szienit innen nem messze 
érintkezik a metamorf kőzetekkel, mégsem lehet 
egyszerűen kontakt palának tekinteni. A kvarc teljesen 
hiányzik, a korundot kivéve egyéb kontakt ásványok is 
hiányoznak. Szerinte a szienitek egy különös fáciesével 
van dolgunk. A szkapolit a Ditró-Tölgyes országút 7.2- 
7.3 km jelzőkövek közötti feltárásban, igen apró 
gömbölyded szemcsék formájában jelenik meg. Az 
ásványt elsődleges elegyrésznek tekintette.

1923-ban MAURITZ BÉLA és VENDL 
MIKLÓS a Ditrói szienitmasszívum abisszikus 
kőzeteinek vizsgálatakor megállapították, hogy a 
legsavanyúbb alkáligránitoktól kezdve az alkáliszienitek 
során át a bázikusabb nefelinszienitekig majdnem 
minden típus megtalálható (biotitnefelinszienit, amfibol- 
biotitnefelinszienit, amfibolnefelinszienit, egirin- 
nefelinszienit, szodalit-szienit, szodalit-nefelinszienit, 
kankrinitszienit, biotitalkáliszienit). Megállapították, 
hogy a masszívum pneumatolitos időszakában 
összetöredezett. Mivel a finom szodalitos-kankrinites- 
muszkovitos anyaggal kitöltött repedéseken kívül más 
kataklázis nyomai nem láthatók, valószínű, hogy újabb 
intruziv dinamikai hatás a kőzetet nem érte. Ebből az 
következik, hogy fiatal gyűrődés nyomairól van szó, így 
nem valószínű, hogy az intrúzió mezozoikum előtti 
időben ment végbe.

1923-ban MAURITZ BÉLA, VENDL MIKLÓS
és H. F. HARWOOD a Ditrói szienitmasszívum 
néhány újabb, illetőleg érdekesebb kőzettípusáról 
számolt be. A megvizsgált kőzetek: natronalaskit. 
umptekit, biotitos nefelinszienit és égirin (egirin- 
augitos)- csillámtinguait.

1925-ben MAURITZ BÉLA, VENDL MIKLÓS 
és H. F. HARWOOD újabb öt megbízható 
kőzetelemzést közölt.1 A megvizsgált kőzetek: egirines 
nefelin-kankrinitszienit, essexit-theralit, kamptonit, 
tinguait és homblendit. A szerzők szerint, ha az ismert, 
nagyszámú, megbizható elemzés kiegészül a geológiai 
településformával, akkor a differenciációs folyamat is 
értelmezhető lesz.

Még ugyanebben az évben MAURITZ BÉLA az

eredményezte, vagyis a Keleti Kárpátok utolsó
fiatalabbmozgásainál

magmaintrúzió (neokom utáni).
MAURITZ BÉLA 1912-ben külön tanulmányban 

foglakozott a masszívumban előforduló kankrinittel. A 
kémiai elemzéseknél gyakori eltérések mutatkoztak. 
Ennek

tektonikai mélységi

okát
kereste. Véleménye 
eleolitszienitekben a legtöbb esetben nem elsődleges. A 
kankrinit a nefelin rovására keletkezik (2-3. ábra). 
Koszorú

kankrinit keletkezésében 
kankrinit az

a
szerint a

2-3. ábra A nefelin és a kankrinit egybenövése 
(Mauritz, 1912)

1. kankrinit, 2. nefelin, 3. mikroklin

alakban öleli körül a legömbölyödött nefelin 
kristályokat, vagy annak üregeit tölti ki. A nefelinnek 
kankrinitté való átalakulása a már kristályosodott 
kőzetben történik, valószínűleg szénsavas nátrium, 
szénsavas kálcium és víz hatására a pneumatolitos 
szakaszban.

Ugyanezen évben elvégezte a szieniteket kisérő 
telérek kémiai vizsgálatát is. Arra a következtetésre 
jutott, hogy a szienitmasszívum tinguait telérjei 
mineralogiai és szöveti szempontból egymással jó 
egyezést mutatnak. A tinguait-teléreken kívül a 
masszívumot igen sok bázikus telér is átjárja, melyek 
mind a camptonitek családjába tartoznak.

1913-ban MAURITZ BÉLA először említette a

1 Ezzel a modern kőzetelemzések száma 17-re emelkedett - 
ezek közül hetet Mauritz, tízet pedig Harwood készített - 
ilymódon a Ditrói szienitmasszívum petrokémiai vizsgálatok 
tekintetében, ebben az időben egyike volt Európa 
legrészletesebben kutatott területeinek.
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keresztezik a masszívumot. Ismerve a kristályos 
mészkövek nagy reakciókészségét valószínű, hogy a 
felnyomuló magmatömeg asszimilálta ezeket. így 
könnyen megmagyarázható az elsődleges kalcit és a 
kankrinit megjelenése.2 Szerinte a nefelinszieniteket 
takaró vulkáni kőzetek a neogénben keletkeztek. A 
környező kristályos kőzetek kora paleozoós, tehát a 
masszívum korának meghatározása sztratigráfiai 
módszerekkel nem lehetséges. A masszívum 
központjában lévő szienitek kompaktak és üdék, a 
peremein lévők szövete azonban párhuzamos (folyásos). 
Ez utóbbi jelleg azonban nem tektonikai események 
következménye, hanem eredeti szövet. Osztja Reinhard 
véleményét, miszerint a masszívum a középső kréta 
időszak tektonikai mozgásai után keletkezett. A fiatal, 
Kelemen-Hargita vulkáni vonulat kőzeteivel való 
korreláció információk hiányában szerinte nem 
egyértelmű.

V. IANOVICI 1929-1938 között több munkájában 
foglalkozott a Ditrói szienitmasszívummal, különösen 
annak É-i részével. Első publikációját, mely az Orotva- 
pataktól É-ra eső területek kőzettani leírását, valamint 
kémiai elemzéseit tartalmazza, egy 1:30000 léptékű 
geológiai térkép kiséri (2-4. ábra). Későbbi foglalkozott az 
olivingabbrók, az É-K-i részek gránitjai, a masszívumot 
részben takaró andezitek kőzettani és kémiai viszonyaival, 
valamint az É-i részek fémes- és ritkaelem 
ásványosodásával. Szerinte a kőzetek sokfélesége a 
komplex magmadifferenciáció és a kvarcban gazdag fillitek 
valamint mészkövek asszimilációja révén alakul ki. Úgy 
gondolta, hogy a masszívum egy lakkolit, körkörös 
szerkezettel, ahol a külső részek alkáligránitjai a 
nordmarkitokon át alkáliszienitekbe mennek át, a központi 
részeket pedig a nefelinszienitek foglalják el. A 
homblenditeket és a gabbrókat, melyek a masszívum ÉNy-i 
részén találhatók, egy É-D irányú törésrendszeren 
felnyomuló bázisos és ul trab ázi sós intrúzió
differenciációjaként értelmezte. A szodalit, kankrinit és 
turmalin képződését pneumatolitos folyamatnak (a 
könnyenillók hatása a nefelinre), míg a pirít, kakopirit, 
szfalerit, galenit képződését hidroteimás folyamatoknak 
tulajdonította. Megemlítette a különböző

addig ismeretes kémiai elemzések alapján megpróbálta a 
Ditrói szienitmasszívumot mint magmatikus 
differenciádét értelmezni. Különböző differenciációs 
diagramok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 
ditrói kőzetek közül a legsavanyúbb típusok a 
nátronalaskitok és nordmarkitok, melyek alkáligránit-, és 
nordmarkit-pulasldt magmának felelnek meg; az 
eleolitszienitek (ditróit) és tinguaitok mind egy normál 
foyaitos magmának a képviselői (kémiai tekintetben 
teljesen azonos kőzetek); az összes bázikus termék az 
essexit-, essexitgabbroid-, theralit-, theralitgabbroid-, sőt 
gabbródiorit magmát képviseli; a homblenditek 
hovatartozása nem egyértelmű.

1926-ban VENDL MIKLÓS a Mauritz és 
Harwood által végzett kémiai elemzések 
kiegészítéseként elvégezte a típusos aplitok és 
camptonitek kémiai elemzését, és ezek alapján 
megállapította ezen kőzetek kémiai rendszertani helyét. 
A megvizsgált kőzetek: diaschist leukokrata telérek 
(pegmatitok, aplitok), diaschist melanokrata telérek 
(camptonitek) és tinguaitok. Az elemzések lehetővé 
tették a Mauritz által megszerkesztett differenciációs 
diagramok kiegészítését.

H. WACHNER (1926-1927) leírta a Ditrói 
szienitmasszivum 1050-1545 m tengerszint feletti 
magassági tartományban lévő alluviális üledékeket, 
valamint adatokat közöl az orotvai lignit medencéről. Ez 
utóbbi korát kövületek alapján felső pliocénre teszi.

1928-1930 között L. J. MOROZEWICZ a nefelin 
és a nefelinszienitek kémizmusáról, valamint a 
mariupolitek és a ditrói szienitek viszonyáról közölt 
értekezést.

2.1.5.1931 - 1960 (A. Streckeisen, V. Ianovici, 
Földvári Aladár, Al. Codarcea et al.)

1931-ben A. STRECKEISEN mutatta be Ditró 
környékének földtanát, a Ditrói szienitmasszívumot és 
ennek a szomszédos kristályos kőzetekkel való 
viszonyát. A kristályos kőzeteket két nagy sorozatba 
csoportosítottam K-i, kristályos palákból felépülő 
Hagymás sorozat ("Häghimajer Kristallin"), és a Ny-i, 
fillitekból felépülő, Giurgeu sorozat ("Giurgeuer 
Kristallin"). A masszívum Ny-i peremén, Vasláb- 
Tekerőpatak-Szárhegy vonalában egy kristályos mészkő 
öv húzódik, melynek dőlése К irányú. A dőlésből 
adódóan ezek a kristályos mészkövek a mélyben

2 R. A. Daly az alkáli szienitek megjelenését a mészkötőmegek 
asszimilációjával magyarázta. P. Niggli rámutatott, hogy egy 
ilyen asszimilációnak az egyenes következménye az 
ortoszilikátok gravitációs lesüllyedése, így egy kovasavban 
szegényebb és alkáliákban, valamint könnyenillókban 
gazdagabb olvadék marad a felszínen.
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2-4. ábra Orotva-Ditró földtani térképe (Ianovici, 1929)
1. ártéri üledékek, 2. alsó terasz üledékek, 3. pliocén üledékek, 4. andezit-agglomerátum, 5. kvarc 
és klór it pala, 6. alkáliszienit, 7. essexit, 8. ditroit, 9. homblendit, 10. andezittufa, 11. vas-ásványok

kőzetek, különösen az alkáliszienitek és a bázikus egy új
geológiai térkép elkészítése (2-5. ábra), valamint a 
különböző kőzettípusok újratárgyalása kapcsán arra a 
következtetésre jutott, hogy a Daly elmélet nem 
magyarázza kellőképpen ezen kőzetek kialakulását, 
mivel kérdéses az akkora mészkőtömegek jelenléte, 
melyek képesek lennének ilyen alkáli kőzetek 
kialakítására. Az alkáligabbró-alkálidiorit jellegű 
kőzeteknek az "orotvit" elnevezést javasolta.

1938-ban az orotvitok kémiai elemzése kapcsán (50- 
60% melanokrata ásványok - főleg alkáliákban gazdag

1932-193 5-ben A. STRECKEISEN
kőzetek párhuzamos szövetét, mint a kőzetek nagy 
nyomás alatti megszilárdulásának eredményét. Elemezte 
és cáfolta Reinhard elméletét, rámutatva, hogy a 
szienitek (atlanti provincia) nem felelnek meg a Hargita - 
Kelemen eruptív hegylánc kőzeteinek (pacifikus 
provincia). A szienitintrúzió és a Keleti Kárpátok neogén 
vulkanizmusa között hosszú idő telt el, mely idő alatt a 
szienitmasszívumot borító kőzetek lekoptak és így az 
andezitek, agglomerátumok, 
közvetlenül a szienitekre települtek. Szerinte a szienit- 
intrúzió kréta előtti.

vulkáni breccsák
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2-5. ábra A Ditrói nefelinszienit masszívum geológiai térképe (Streckeisen, 1932-1934)
Fedőhegység: 1. kvarter és pleisztocén, 2. fiatal vulkáni kőzetek (lávák, tufák,
breccsás-tufák, agglomerátumok), 3. pliocén (dáciai) törmelék, 3a. törmelékkúp; Ditrói masszívum:
4. zárványos nefelinszienitek, 4a. gránitos kőzetek, 4b. szienites kőzetek, 4c. diorit-gabbró 

kőzetek, 4d. ultrabázikus kőzetek; Alaphegység: 5a. II. csoport kristályos palái, 5b. kristályos mészkövek, 
6.1. csoport kristályos palái.

hornblende, 30-40% plagioklász - oligoklász, andezin, 0- 
12% nefelin, járulékos titanit, ilmenit, apatit) visszatért a 
Daly elmélethez. A következőképpen magyarázta a 
masszívum keletkezését: egy normál bázisos intrúzió 
asszimilálván a Keleti Kárpátok kristályos mészköveit 
kismélységű alkáligabbrós olvadékot hozott létre. A 
differenciáció az olivin, piroxén és hornblende 
megjelenésével kezdődött és az orotvitoktól az 
alkáliszieniteken át a nefelinszienitekhez vezetett. A 
differenciáció előrehaladottabb állapotában az 
alkáliszienit és nefelinszienit olvadékok a kisebb 
fajsúlyúk következtében a magmakamra felsőbb részeit 
foglalták el, magukkal hozva a már megszilárdult 
alkáligabbroid és ultramafit (homblendit) tömböket 
(Orotva-patak alsó része, Güdüc-, Ditró-patak - 
Réznyak - Cengellér). Az aszcendens alkáliszienit és 
nefelinszienit olvadék a felszíni, kvarcban gazdag,

palákat asszimilálván gránitokat eredményezett, emelett 
létrehozta az alkáliszienit és nefelinszienit, valamint a 
gránit közötti összes átmeneti formát (Orotva-völgy 
felső része). Időközben a magmakamrában a 
differenciáció uralkodóan nefelinszienit olvadékokat 
eredményezett, amelyek már dús könnyenilló 
tartalommal rendelkeztek. Ezekből az olvadékokból 
keletkezett a masszívum központi része (Pricske-tető, 
Újhavas, Tatárhavas), valamint néhány kisebb test az 
Orotva völgye környékén. Erre a nefelinszienitre 
jellemző a kankrinit és az elsődleges kalcit jelenléte. Az 
utolsó oldatok hozták létre a nem túl gyakori nefelin- 
szodalit-kankrinit pegmatitokat és a nagyon gyakori 
szodalit teléreket. A szodalit telérek legtöbb esetben 
repedésrendszerekhez kapcsolódnak, és átmenetet 
képeznek a pneumatolitos fázis felé: az átszivárgó 
oldatok a szomszédos kőzetekben nagyon gyakran
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hegység kristályos szövetű dolomitjai és mezozóos 
mészkőtömegei.

A masszívum Ny-i, illetve D-i részein húzódó 
márvány vastagságára és tömegére nézve alkalmas lenne 
egy nagyobb magmatömeg kemizmusának meg
változtatására, az asszimilációnak azonban itt nyomát 
sem találjuk, hiszen a kőzet tipikus termometamorfózist 
mutat jellemző ásványokkal: muszkovit, tremolit, stb. A 
kristályos szövetű dolomitok MgC03 tartalma a 45%-ot 
is eléri, azonban a nefelinszienitekre éppen az alacsony 

. Mg-érték jellemző. Tehát a nefelinszienit keletkezésében 
a Nagyhagymás-hegység mészköveinek lehet csak 
szerepe.

metaszomatikusan a nefelint szodalittá és kankrinitté 
alakították.

1941-1942 között FÖLDVÁRI ALADÁR és 
PANTÓ GÁBOR 
szienitmasszívummal. A 
kutatatásához kapcsolódva az Olt felső völgye és a 
Gyergyói-medence közti kristályos kőzetek új 
értelmezését adták. 3

Pantó Orotván (Tászok-, Gudu-patak) az egyes 
ércteléreken nyitott kisebb tárókban (Szt. László-táró, 
Gudu-táró, Szt. Lőrinc-táró) ugyanazokat a 
parageneziseket írta le mint V. Ianovici. A fő ércásvány 
a pirít, emellett van némi markazit, pirrhotin, kalkopirit, 
galenit és szfalerit. Kvarc és kalcit teléresen fordul elő. 
Az érc a bázisos és ultrabázisos kőzetekben lencséket és 
ereket alkot. Genetikailag a masszívum bázisos 
differenciátumaihoz köthető; a pirít valószínűleg 
likvidmagmás kiválás, a többi ércásvány, és talán a 
telérek is, fiatalabbak (hidrotermásak). A munka 
lezárásáig 40 t ércet fejtettek ki, melyet kénsavgyártásra 
használtak fel.

1946-ban FÖLDVÁRI ALADÁR felhasználva R. 
A. Daly és S. J. Shand megállapításait, miszerint a 
nefelinszienitek keletkezése gránitos magmák mészkő 
asszimilációjára vezethető vissza, arra a következtetésre 
jutott, hogy ez-a model a Ditrói szienitmasszívumra is 
érvényes lehet.4 Elképzelése a következő:

- a harmadidőszaki andezitből, dácitból, riolitból 
álló vulkáni hegyláncnak okvetlenül megvannak a 
mélyben a gránitos-dioritos összetételű magmafészkei 
(kérdés, hogy a masszívumban - denudáció utján - 
felszínre került autochtonnak tekintett gránit 
azonosítható-e a mélyben lévő gránitintrúzióval);

- mészkő előfordulások ugyancsak ismeretesek a 
Keleti Kárpátokban (2-6. ábra): a kristályos palák közt 
vékony mészkő, illetve márvány közbetelepülések, a 
masszívum Ny-i oldalán és a masszívumtól D-re 
Csíkszenttamásig húzódó márvány, a Nagyhagymás

foglalkozott a Ditrói 
balánbányai rézércek

A kristályos palák közti mészkő, illetve márvány 
betelepülések nagyon kis tömegüek egy nagyobb 
magmafészek kémiai összetételének befolyásolásához.

Földvári szerint a szienitmasszívum Ny-i oldalán 
elhelyezkedő márvány nem más, mint a Nagyhagymás 
hegység mezozóos mészköveinek a nefelinszienit 
intrúziótól kontakt metamorfózist szenvedett Ny-i 
folytatása. A kristályos mészkővonulat K-i dőlésű, 
azonban Szárhegyen a kontaktpalákkal együtt közel 
függőleges helyzetben helyezkedik el a szienit- 
masszivum Ny-i oldalán és a mélyben folytatódik. Ha 
takaróredőként képzeljük el a vidék felépítését, a 
mészkőtakarónak a fekvő szárnya (2-7. ábra) a 
szienitmasszívum alá fordul. Ez a fekvő szárny alkalmat 
adhatott a mélyben lévő gránitos intrúziónak 
mészkőasszimilációra, mig a fedőszámy az intrúzió felett 
kontakt metamorfózist szenvedett. Kelet felé, ahová az 
intrúzió hőhatása már nem ért el, a mezozóos 
mészkövek változatlanul megmaradtak. Ha ez az elmélet 
igaz, akkor a szienitintrúzió kora legalább felső kréta, 
mivel a Nagyhagymás takarójában kréta mészkövek is 
vannak.

1952-ben A. STRECKEISEN egy nagyszabású 
dolgozat első részeként összefoglalta a masszívum 
kutatástörténetét, a Keleti Kárpátok 
szienitmasszívumot magába foglaló kristályos kőzeteinek 
leírását, a masszívum alakját, méreteit, fontosabb 
kőzettípusait és kontaktjelenségeit. Mindezt a Keleti 
Kárpátok szerkezeti térképvázlatával és a masszívum 
1:333333 méretarányú geológiai térképével szemléltette 
(2-8. ábra).

A dolgozat 1954-ben megjelenő második részét a 
Ditrói szienitmasszivum kőzeteinek részletes

Ditrói

3 Streckeisen (1931) felfogása szerint a Giurgeu sorozat 
nemcsak a Kárpátok Ny-i peremének biotitos csillámpaláit, 
hanem az egész fillites összletet magába foglalja a felső Olt- 
völgy és a Gyergyói-medence között. Streckeisen a Hagymási 
sorozat ("Häghima$er Kristallin ") nevet az Olt-völgy K-i 
oldalának nagyfokú metamorf sorozatára használta, nem 
pedig - ahogy azt Földvári és Pantó közölték - a fillites 
sorozatra.
4 Maga az elképzelés nem új, hiszen Streckeisen már 1931- 
ben felvetette ezt a gondolatot, a későbbi években pedig 
részletesen ki is fejtette. Mindezek ellenére Földvári furcsa 
módon nem hivatkozik Streckeisenre.
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2-6. ábra A Ditrói nefelinszienit masszívum környékének átnézetes geológiai térképvázlata (Földvári, 1946) 
I. fiatal medenceüledékek, 2. tercier vulkáni kőzetek, 3. belső fis voimlat, 4. Hagymási mezozói takaró,
5. nefelinszienit, 6. kontakt palák, 7. kontakt márvány, 8. epizóna kristályos palái, 9. mezozóna kristályos 

palái, • Ca beolvasztott mészkő nyomok, • Со korund előfordulás, • A andaluzit előfordulás.

bemutatásával kezdte: alkáliszienitek, valamint az alkáliszienitek és 
alkáligránitok között fokozatos az átmenet, viszont a 
nefelinszienitek diszkordánsan is megjelenhetnek az 
alkáliszienitekben és az alkáligránitokban. Az alkálidiorit 
- alkáligabbró kőzetek, vagyis a ditróessexitek 
váltakozhatnak az alkáliszienitekkel és nagyon gyakran a 
ditróessexiteket áttörik az alkáliszienitek és a 
nefelinszienitek. A bázikus kőzetek peremi részein 
bázikus zárványok figyelhetők meg az alkáliszienitekben, 
melyek beolvadván hibrid kőzeteket eredményeztek. Az 
ultrabázikus kőzetek csak

- Abisszikus kőzetek: nefelinszienit (fehér - üde - 
mállottnefelinszienit, vörös nefelinszienit), 

alkáliszienit, alkáligránit, ditróessexit (natronessexit, 
berondrit, orotvit, stb), ultrabázikus kőzetek 
(homblendit, olivinhomblendit);

- Telérkőzetek: lamprofir (camptonit és spessartit), 
tinguait, nefelinszienitaplit, nefelinszienitpegmatit, 
szodalit ér.

A különböző kőzettípusok közti kapcsolatokról a 
következőket mondta: a nefelinszienitek és az
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Következésképpen az alkáligránitok, alkáliszienitek 
általában azonos korúak, a nefelinszienitek valamivel 
fiatalabbak, a ditróessexitek és ultrabázitok a 
legidősebbek. A kőzetek szoros összakapcsolódása és 
sávos váltakozása azt mutatja, hogy mind azonos 
komplexumhoz tartoznak, tehát közös eredetűek. A 
lamprofírok változó vastagságúak és a masszívum összes 
abisszikus kőzetét áttörik. Főleg a ditróessexitek 
zónájában gyakoriak, kémiailag jórészt ezekhez a 
kőzetekhez hasonlítanak. Ebből a megfigyelésből arra a 
következtetésre jutott, hogy a lamprofírok genetikailag a 
masszívumhoz tartoznak, az abisszikus kőzetek 
megszilárdulása után, de a magma-tevékenység 
megszűnte előtt nyomultak be. A nefelinszienitaplitok és 
tinguaitok ritkák és keskeny telérek formájában főleg a 
fehér nefelinszienitekhez kapcsolódnak, melyekkel 
kémiailag
nefelinszienitpegmatitok alkalmanként, határozatlan 
formával, átmeneti jelleggel a közép- és nagykristályos 
fehér nefelin-szienitekben jelennek meg. Ebből adódóan 
nem sokkal fiatalabbak mint a fehér nefelinszienitek. A 
fehér nefelinszienitekbe a repedések felől a nefelin 
helyére gyakran szodalit szivárgott be. Ez a magma 
megszilárdulása utáni, pneuma-tolitos fázis a juvenilis 
gázok és Cl-gőzök eredménye.

A különböző kőzettípusok felszíni elhelyezkedését 
Streckeisen egy geológiai térképvázlaton mutatta be (2-9. ábra).

rokonságot is mutatnak. A

2-7. ábra Tektonikus szelvény a Ditrói nefelinszienit 
keletkezésének magyarázatára (Földvári, 1946)
1. pleisztocén törmelékár, 2. fiatal medenceüledék, 3. 
tercier vulkáni kőzetek, 4. nefelinszienit, 
kontaktmetamorf márvány, 6. mezozói mészkövek, 7. 
wer feni pala, 8. alsó triász dolomit, 9. kontakt pala, 10. 
epizóna kristályos palái, 11. mezozóna kristályos palái, 
12. vetődés, 13. takaró áttolódási síkja

5.

1.EZ3 2.Ш| З.Ш 4.E3 5.1 l

2-9. ábra A Ditrói nefelinszienit masszívum vázlatos 
geológiai térképe (Streckeisen, 1954)

1. friss, fehér nefelinszienit (Pricske-Ujhavas központi 
zóna), 2. ditroessexit, 3. vörös nefelinszienit, 
alkáliszienit, alkáligránit, 4. idős kristályos kőzet, 5. 
fiatal vulkáni kőzetek, pliocén és pleisztocén üledékek.

helyenként jelennek meg a bázikus kőzet
komplexumban, és mindig kis kiteijedésüek
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ditróessexitek majdnem minden esetben 
irányított szövetüek, néha erőteljes palás 
jelleget mutatva. Az irányított szövet az 
alkáliszieniteknél és a nefelinszieniteknél is 
megfigyelhető 
hornblende- oszlopok, 
párhuzamos elrendeződése). A kőzetek 
irányított szövete nem magyarázható egy, a 
regionális metamorfózis kísérőjelenségeként 
fellépő utólagos átkristályosodással. Úgy 
sem értelmezhető, mint irányított nyomás 
alatti megszilárdulás (piezokristályosodás), 
mert akkor egyenletesebben, sokkal 
nagyobb zónát érintene. Az irányított és 
irányítatlan szövetű kőzetek különböző 
léptékű váltakozása, valamint az 
irányítottság nagy változatossága azt 
sugallja, hogy a kőzetek irányított szövete a 
magma áramló mozgásainak eredménye, 
tehát folyási szövetként értelmezhető. A 
fehér nefelinszienitek mellett megjelennek a 
vörös nefelinszienitek is. A fehér 
nefelinszienitekkel való közvetlen 
kapcsolatuk nem mutatható ki, míg a vörös 
alkáliszienitek és alkáligránitok felé 
fokozatos az átmenet. A vörös színű 
elváltozás magmás eredetű, gázok és gőzök 
(főleg vízgőz) hatására jön létre a már 
megszilárdult kőzetben. Ez az intrúzió és a 
megszilárdulás után rövid idővel történt (a 
pneumatolitos fázisban), a nefelinszienitek 
benyomulása előtt.

A Ditrói szienitmasszívum ásványos 
összetétele Streckeisen szerint a következő: 
Elsődleges (kőzetalkotó) ásványok:

Nefelin és átalakulási formái: 
fehércsillámok, szodalit, kankrinit, zeolitok;

- Földpátok: mikroklin,- mikropertit,- 
kriptopertit,- antipertit, mikroklin, albit, 

oligoklász, andezin, savanyú labradorit;
- Kvarc;

Fekete csillámok: sötétbarna 
biotit(lepidomelán), zöldesbama-barna 
biotit, zöld biotit, vörösesbarna biotit 
(egytengelyű), narancssárga-sárga biotit 
(kéttengelyű, erősen kettőstörő);

- Amfibol: zöldesbama-bamászöld

(csillámpikkelyek,
földpát-táblák

2-8. ábra Ditró környékének áttekintő geológiai térképe (Streckeisen, 
1952)

I. fiatal vulkáni képződmények, 2. Orotvai és Borszéki pliocén 
medencék, 3. Ditrói masszívum, 4. mezozóos üledékek, 5. fillit 
sorozat, 6. mezozónás sorozat (kristályos mészkövek és dolomitok), 7. 
nagyfokú kristályos sorozat.

Mivel a masszívum nagy részén hiányoznak a természetes 
feltárások, és a különböző kőzettípusok mállási foka sem azonos, 
némi fenntartással a következőket állapította meg: a masszívum legel
terjedtebb, területének több mint felét kitevő kőzete a nefelinszienit 
(63%), ezt az alkáliszienit követi (kb. 25%), a fennmaradó részt 
pedig azonos arányban az alkáligránitok és a ditróessexitek alkotják. 
A kőzetek egyik gyakori sajátsága az irányított szövet. A
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hornblende (a barkevikit-hastingsit sorozatból), 
barkevikites vörösesbarna hornblende, aktinolitos 
halványzöld hornblende, kék alkáliamfibol (ríebeckit);

- Piroxén: diopszidos augit, titánaugit,
egirinaugit, egirin;
- Olivin;
- Titanit.

Járulékos ásványok: apatit, cirkon, ortit, magnetit, 
titanomagnetit, ilmenit, pirít, pirrhotin, kankrinit, 
elsődleges kalcit, szkapolit, szodalit, fluorit, epidot, 
muszkovit, zeolit, turmalin (ritka), melonit (ritka); a 
kontakt övezetek hibrid kőzeteiben: korund, szillimanit, 
spinell. Másodlagos ásványok: künozoizit-epidot, klorit, 
szeneit, kalcit, limonit, szerpentin, zeolit.

Ezek ismeretében Streckeisen összefoglalta és saját 
elemzéseivel kiegészítette a masszívum összes 
ásványának és kőzetének kémiai elemzését.

1957-ben Al. CODARCEA et al. közölték a "A 
Ditrói alkálikőzet masszívum geológiai szerkezete" című 
szintetizáló dolgozatukat, amely magába foglalja a 
masszívumról addig megjelent ismeretanyagot. 
Részletesen foglalkoztak a masszívum szerkezetével, 
genetikájával, valamint az Orotva-völgyétől É-ra eső 
területek kőzettanával. A masszívum É-i részének 
kőzetei az Orotva-patak medencéjében, a Csibi Jakab- 
patak és az Orotva-patak - Putna-patak vízválasztó 
között jól tanulmányozhatók (2-10. ábra). Az így 
lehatárolt rész több kőzetkomplexumot tartalmaz: 
kristályos kőzetek, a masszívum kőzetei, kontakt 
kőzetek, harmadidőszaki és kvarter üledékek.

A masszívumot É-ról határoló kristályos kőzetek 
közül Codarcea a fekete kvarcitokat, biotitos 
kvarcpalákat és a porfiroblasztos kvarcpalákat említette. 
A kristályos kőzetek csapása általában ÉÉNy és ÉNy 
irányú.

kankrinit-szodalitszienit. A gránitoid komplexum 
kőzetei: gránit, gránitaplit. Al. Codarcea et al. ezeket a 
kőzeteket a felszínen nagyon pontosan behatárolták, és 
petrográfiailag nagyon részletesen elemezték.

A kontakt kőzetek: plagioklász-mikroklin- 
biotitpalák, plagioklász-mikroklin-biotit-muszkovitpalák, 
plagioklász-mikroklin-biotit-muszkovit-klinozoizit- 
epidotpalák, plagioklász-ortoklász-biotit-muszkovit- 
korundpalák. A kontakt udvar nagyon gyengén fejlett.

A harmadidőszaki és a kvarter kőzeteket a dáciai 
homokos, agyagos, lignites összlet, a dáciai medence 
fölötti folyami homokok, kavicsok és az andezit 
breccsák képviselik.

Az orotvai kőzetek tanulmányozásából a következő 
genetikai megállapításokra jutottak:

1. A masszívum nagyon változatos kőzettípusainak a 
kialakulása olyan összetett folyamatok eredménye, 
melyekben a főszerepet a kristályos palák metatektikus 
átalakulása, és egy gazdag alkáliavándorlás játszotta;

2. A felszínen látható alkáli kőzet egy mélységi, 
anatektikus eredetű diapir magmatikus fedője. Ezt 
igazolná a heterogén szerkezetű komplex kőzettömeg 
gneiszes szövete, különböző fokú újrakristályosodása, 
alkalinizálódása, az eredeti palás szövet megőrzésével. A 
gránitaplitok és szienitek véleményük szerint igazi 
anatektiteknek tekinthetők.

A. STRECKEISEN 1960-ban a Ditrói 
nefelinszienit masszívum szerkezetéről és keletkezéséről 
írt dolgozatával lezárta a masszívum 1952-ben elkezdett, 
majd 1954-ben folytatott, összefoglaló földtani 
munkáját. A dolgozatot egy geológiai térkép is kiséri (2- 
11. ábra).

Streckeisen röviden összefoglalta a masszívum 
általános földtani adatait, kőzettanát, kémiáját, majd 
rátért a masszívum petrogenezisére. Egyik központi 
kérdése: alkalmazható-e a Daly-féle elmélet a Ditrói 
szienitmasszívumra? (Ha figyelembe vesszük, hogy a 
masszívum szomszédos kristályos mészkövekkel és 
dolomitokkal, valamint feltételezzük - mivel ezek a 
kőzetek К felé dőlnek - hogy a masszívumot 2000-5000 
m mélységben keresztezik, akkor a Daly-féle elmélet első 
látásra nyilvánvaló. A kankrinit és az elsődleges kalcit 
megjelenése a központi nefelinszienitekben megerősíteni 
látszik ezt a feltevést.)

Korábban Streckeisen (1938), Földvárihoz (1946)

Az Orotva-patak völgyében Ny-ról К felé haladva a 
masszívum kőzeteit három nagyon jól lehatárolható 
kőzetkomplexumra különítették el: homblendites és 
dioritos komplexum, szienit komplexum és gránitoid 
komplexum. A homblendites és dioritos komplexum 
kőzetei: olivines piroxénhomblendit, piroxénhomblendit, 
homblendit (irányí-tatlan szövetű homblendit, pegmatoid 
homblendit, irányított szövetű hom-blendit), gabbroid 
kőzetek, ekvigranuláris masszív diorit, csomós masszív 
diorit, dioritos gneisz (homogén slíres és inhomogén 
slíres). A szienit komplexum kőzetei: szienit, nefelin-
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hasonlóan, elfogadta ezt az elméletet, bár a 
masszívum közvetlenül nincs érintkezésben
a kristályos mészkövekkel, és a mészkő 
vagy mészszilikát xenolitok hiányoznak a 
masszívumból.5 Streckeisen (1938) 
feltételezte, hogy mészalkáli jellegű bázikus 

mely gyakori a Keletimagma
Kárpátokban diabáz formájában - mészkő
vagy dolomit beolvasztása által 
deszilifikálódott, mely folyamat alkálibazalt 
(essexit-gabbró) magmát eredményezett 
(ditróessexit). Ez az alkáligabbró magma 
fejlődhetett ffakcionált kristályosodással, 
normális utón alkáliszienit és nefehnszienit
reziduális magmává. Az alkáligránitok 
eredetét a szomszédos kőzetek 
beolvasztásával értelmezte. Ezekkel a 
feltevésekkel Streckeisen később már nem 
értett egyet. Ahhoz, hogy ffakcionált 
kristályosodással ilyen mennyiségű alkáli- 
és nefelinszienit keletkezzen, olyan nagy 
mennyiségű alkálibazalt magma szükséges, 
melynek nincs realitása. Nem beszélve arról 
az óriási hőmennyiségről, mely szükséges 
az olvadási reakciókhoz. Természetesen 
elképzelhető, hogy gránitos magma 
keletkezett mészkőbeolvasztás utján, de itt 
nem található gránitos magma. A 
"granodioritos komplexum" (Atanasiu, 
1928) (Keleti-Kárpátok) tartalmaz gránitos 
anyagot, de nagyon kis mennyiségben, és 
ez is inkább migmatitos eredetű 
(Streckeisen, 1940). A Ditrói komplexum 
alkáligránitjai nem vehetők figyelembe. A 
mészszilikát xenolitok teljes hiánya igazolja 
a Daly-teória helytelenségét.

Feltételezése szerint a Ditrói 
szienitmasszívum alapja egy alkáliszienit 
szülő-magma, mint ahogy azt Ianovici 
(1938) is feltételezte. Ez természetesen 
nem záija ki, hogy szabad C02 jöhetett 
létre azáltal, hogy a magma egy bizonyos 
mélységben asszimilálta a mészköveket 
Hasonló módon megmagyarázható a Na-,

2-10. ábra A Ditrói alkálimasszívum É-i részének geológiai térképe 
(Codarcea et al., 1957)

1. alluvium, 2. kolluvium és delluvium, 3. teraszok, 4. pliocén 
üledékek, 5. andezit-agglomerátum és piroklasztit, 6. andezit
agglomerátum, 7. aplit, 8. gránitoid kőzetek, 9. iránytalan szövetű 
szienitek, 10. gneiszes szienitek, 11. pegmatoid nefelinszienitek, 12. 
gneiszes nefelinszienitek, 13. csomós biotitdioritok, 14. gneiszes 
dioritok melanokrata slirekkel, 15. gneiszes dioritok, 16. 
hornblenditek, 17. kristályos palák, 18. szaruszirt kőzetek.

5 A masszívum bizonyos részein azonban az 
agyagos xenolitok gyakoriak
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Nem volt semmi kétsége afelől, hogy a 
masszívum magmás eredetű. A magmás 
folyamat sorrendisége a következő:

1. Alkáliszienit szülőmagma intrúzió.
2. Frakcionált kristályosodással "in 

situ" differenciáció. Egyrészt a 
ditróessexitek keletkezése (és ultrabázitok, 
mint elsőként elkülönült összetevők = 
prototektitek), másrészt reziduális 
alkáliszieniteké.

3. Az alkáliszienit reziduális magma 
alkáligránittá és alkáliszienitté való 
fejlődése.

4. A leukokrata kőzetek 
autohidrotermális átalakulása, esetleg 
érctelérek keletkezése.

5. Lamprofírok intrúziója.
6. A nefelinszienit magma, mélyben 

történő, feldúsúlása könnyenillókban (C02, 
Cl2).

7. A fiatalabb nefelinszienit magma 
intrúziója a központi részeken és ritkábban 
a peremi területeken. A korábban már 
megszilárdult kőzetek felemelkedése. A 
ditróessexitek metaszomatikus átalakulása.
Nefelinszienit pegmatitok és aplitok 
valamint a tinguaitok intrúziója .

8. Explozív Cl gáztalanodás 
(szodalit) a már megszilárdult központi és 
ritkábban a peremi kőzetekben.

A kérdés még mindig nyitott: honnan 
származik az alkáliszienit szülő-magma? 
Nem tűnik elsődlegesnek, nagy mélységben 
speciális folyamatok útján keletkezett.6 A 
terepi megfigyelések nem elégségesek ezen 
probléma megoldásához2-11. ábra A Ditrói szienitmasszívum vázlatos geológiai térképe 

(Streckeisen, 1960)
Kvarter: 1. alluvium, 2. suvadás; Harmadidőszak: 3. fiatal lávák, 
tufák és agglomerátumok, 4. pliocén; Ditrói szienitmasszívum: 5. 
fiatal nefelinszienit, 6. alkáli gránit, 7. alkáliszienit,8. idős 
nefelinszienit, 9. ditro-essexit, 10. ultrabázit, 1 l.xenolitok, 12. 
kontakt udvar; Kristályos kőzetek: 13. kristályos mészkövek és 
dolomitok (mezozóna sorozat), 14. nagyfokú metamorf sorozat 
(migmatitok), 15-18. epizóna sorozat (15. fillitek, 16. kristályos 
mészkövek, 17. fekete kvarcitok és grafitos palák, 18. metamorfizált 
porfiros és tufás kőzetek). OR = Orotva

2.1.6. A szienitmasszívum rend
szeres kutatásának időszaka 
1963-tól napjainkig

Az 1960-as évek első felében kevés 
tudományos jellegű munka született

Az 1970-es évek elején megkezdődött 
a masszívum tervszerű kutatása. Ennek

és Cl-gazdagodás is, sőt az is feltételezhető, hogy a magma 
sóközeteket olvasztott magába. 6 A "speciális folyamatok" mibenlétére 

Streckeisen bővebben nem tér ki.
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eredményeképpen egy sor ásványtani, kőzettani, 
geokémiai,
metallogenetikai témájú tudományos mű születik. Ebben 
az időszakban kezdődött el a masszívum különböző 
módszerekkel történő, geológiai térképezése, minek 
következtében annak különböző pontjain (Orotva, 
Szárhegy, Aurora, stb.) számos bánya-munkálatot és 
kutatófúrást indítottak el. Főleg a hasznos ásványi 
nyersanyagok felkutatása volt az elsődleges cél. 
Mindezek eredményeképpen, a geológiai információk 
felhalmozódásával, megjelentek az első szintetizáló és 
nagy részletességű földtani munkák, újabb és újabb 
genetikai modellekkel.

1963- ban J. IONESCU laboratóriumi kísérletek 
után arra a következtetésre jutott, hogy a 
nefelinszienitek földpátja alapanyagként felhasználható a 
kerámia és az üveg iparban.

1964- ben V. IANOVICI és J. IONESCU 
kantitativ spektográfiai módszerekkel a masszívum 
különböző alkáli kőzeteiből a következő nyomelemeket 
írták le: Cu, Pb, Sn, Be, Ni, Со, V, Ti, Mn, Zr, Ba, Cr, 
Nb, La, Ce, Y. Ezeknek az elemeknek az értékeléséből 
arra a következtetésre jutottak, hogy a masszívum 
kőzetei nemcsak Na-, hanem Ti-tartalmúak is, és a ritka 
földfémek közül a Ce és a La uralkodik.

1966-ban J. IONESCU, L TIEPAC és C. 
UDRESCU Pb/Pb módszerrel végezték az első abszolút 
kormeghatározásokat. A monacit 326 mill., míg a cirkon 
297 mill, évesnek bizonyult.

V. IANOVICI és J. IONESCU 1969-ben az amfi- 
bolok elemzése során arra a következtetésre jutottak, 
hogy elfogadva az amfibolok Х2.з Y 5Z8022(0H)2 
általános képletét, és alapul véve az X pozícióban lévő 
uralkodó iont (Deer et al.,1963), kémizmusuk
nagymértékben függ a gazda-kőzetek összetételétől. Ha 
az amfibolok Ca-tartalma nem is változik, a különböző 
kőzettípusokban összetételbeli változás észlelhető. Az 
alkáliszienitekben és a nefelinszienitekben a
homblenditek ferrohastingsitjét Mg-Fe diadoch 
helyetesítés következtében a vasban gazdagabb
alkáliferrohastingsitek cserélik fel.

V. IANOVICI és J. IONESCU 1970-ben újra 
elemezték a titanitot. A makroszkópos és mikroszkópos 
jellegek már ismertek voltak a szakirodalomból, így a 
kémiai elemzésre és a szerkezetük meghatározására 
fektettek nagyobb hangsúlyt. Kemizmusuk a gazda
kőzet összetételétől függ. A nordmarkitok titanitjában

felhalmozódott Nb épp a duplája a homblenditek 
titanitjában lévőnek, a homblenditek titanitja viszont 
több vizet tartalmaz mint a nordmarkitoké. Ami a 
szerkezetüket illeti: (TiOe) oktaéder csoportok és (Ti04) 
tetraéder csoportok egyidőben vannak jelen.

1966-ban G. P. BAGD AS ÁRIÁN az Örmény 
Tudományos Akadémia Geológiai Tudományok 
Intézetének vezetője egy rövid látogatást tett a Ditrói 
szienitmasszívumban. 11 db begyűjtött kőzetmintának 
K/Ar módszerrel határozza meg az abszolút korát. Az 
eredményeket 1972-ben közölte. A diorit-homblendit 
komplexum (Orotva völgye) 4 db kőzetmintája: 
homblendit 196±6 mill, év; homblendit 161±6 mill, év; 
xenolitból vett homblendit 161±10 mill, év; plagioklász 
zárványos homblendit 177±1 mill. év. Szerinte a diorit- 
homblendit komplexum kora jura előtti. A szienit és a 
granodiorit komplexum 5 db kőzetmintája 121±2 - 
142±7 mill, év közti eredményeket adott, tehát felső 
jura. A nefelinszienitek 1 db kőzetmintája 152±1 mill, 
évesnek bizonyult, tehát valamivel idősebb mint a 
szienitek és a gránitok. A masszívumot magába foglaló 
kristályos palák 1 db kőzetmintája 284±14 mill, éves 
(felső karbon).7

A. STRECKEISEN és L C. HUNZIKER 1974- 
ben röviden összefoglalták a Keleti-Kárpátok kristályos 
magjának három jól elkülöníthető metamorf sorozatát: a 
Tölgyesi epimetamorf sorozatot, a Bistrija-Bamar 
mezometamorf sorozatot, és a nagyfokú Raráu-i 
gneiszek sorozatát. A rövid leírást Streckeisen 1968-ban 
szerkesztett, a Ditrói szienitmasszivum hatáskörzetére 
vonatkoztatott térképe kiséri (2-12. ábra). A szerzők 
megpróbálták a Ditrói szienitmasszivum keletkezését 
magmás utón megmagyarázni. A megoldást a dioritos 
komplexum megjelenésének megfelelő értelmezése 
adhatja (2-13. ábra).8 Észrevehető, hogy a masszívumot 
határoló kristályos kőzetek főleg peütes, pszamitos és 
riolitos kőzetekből alakultak át, a bázikus kőzetek 
alárendelt szerepet játszanak. Mivel a Czengellér-Güdüc 
komplexum a masszívum központi részén fekszik, nem 
kapcsolható össze a kristályos kőzetekkel. így a 
kristályos kőzetek direkt módon történő

szerkezetfoldtani ésgeofizikai,

7 Ezt természetesen az utolsó metamorfózis kora.
8 Al. Codarcea 1957-ben csak az orotvai dioritos kőzeteket 
tárgyalta, a Cengellér-Gudüc térségben megjelenőket nem. A 
Cengellér-Güdüc Kőzetkomplexum eltéréseket mutat az 
orotvaival szemben. A kőzetek helyenként majdnem palás 
szövettel rendelkeznek, és kaotikus módon pegmatoidszienit 
és nefelinszienit telérek járják át.
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2-12. ábra A Keleti-Kárpátok D-i részének vázlatos geológiai térképe (Streckeisen, Hunziker 1974, Streckeisen, 
1968 alapján)

1. fiatal vulkáni képződmények, 2. pliocén és alsó pleisztocén, 3. Ditrói masszívum, 4. kontakt képződmények 
határa, 5. mezozóos üledékes kőzetek, 6. Hághima$ kristályos sorozat, 7. Tölgyesi kristályos sorozat (a. biotit 
izográd, b. gránát izográd, c. staurolit izográd, d. sillimanit izográd), a sztilpnomelán (1-10); Ве-Nagy Benes, 
Bo-Borzóka, F-Fügés, Fr-Feketerez, Ha-Hágótő, Kh-Közrezhavas, Li-Likas, Mb-Magasbükk, Ms- 
Melegmezősarka, Nr-Nagyrez-patak, Ny-Nyerges, PP-Pongrác-tető, Sk-Siposkő, St-Sóza-tető, Th-Tatárhavas, Uh- 
Újhcrvas, Vh- Vithavas
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2-13. ábra A Ditrói szienitmasszivum és a szomszédos területek geológiai térképe Streckeisen, 1928-1935 és 
Codarcea et al., 1957 térképei alapján (Streckeisen, Hunziker, 1974)

1. Kvarter üledékek. 2. Vulkanikus és piroklasztikus komplexum; a. andezit, b. bazaltos andezit. 3. Durvatörmelékes 
(torrens) üledékek (felső pliocén, alsó pleisztocén). 4. Ditrói szienitmasszivum; a. gránitoid kőzet, b. szienit, c. 
nefelinszienit, d. dioritos kőzet (ditro-essexit), e. Homblendit. 5. Termikus kontakt udvar; kontakt ásványok: a. 
andaluzit, b. korund, c. spinell, d. al/cáliamfibol, e. kloritok. 6. Tölgyesi sorozat: a. fillit, b. fekete kvarcit és grafitos 
pala, c. metamorfizált tufás és porfiros kőzetek, d. Salomási metamorfizált tufás sorozat. 7. Bistrita-Bamar sorozat: a. 
csillámpala, b. kristályos mészkő és dolomit. 8. Raráu sorozat: a. gneisz, b. gránátos csillámpala, migmatit és anatexit. 
9. A kontakt udvar külső határa. 10. A Raráu-i takaró feltolódási síkja. Bf-Bükifa, Bt-Bükk teteje, Do-Domokos, Ha- 
Hágótő, Ho-Hodos, Hp-Hajnal-patak, Ht-Hegyes-tető, Kh-Közrezhavas, KKp-Kis Kürüc-patak, KöKp-Közép Kiirüc- 
patak, Km-Kerek mogyorós, Ko-Komámik-tető, Kp-Közrez, Kr-Kecskerez, Kt-Kerekmagas-tető, Lp-Laposbükk, Mb- 
Magasbükk, Ne-Neagra, NKp-Nagy Kürüc-patak, Nt-Nyárád-tető, Ny-Nyerges, Ob-Oláhbükk, Ot-Orotvai-tető, PP- 
Putna, Ré-Réz-tető, Ri-Rívó-tetö, Rk-Reznyak, Sc-Várhegy, Sh-Szármányhegy, St-Sóza-tető, Sz-Szent Anna, Th- 
Ta tár havas, Tp-Tászok-patak, Uh-Újhcrvas, Vb-Várbü/ck.
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metaszomatizmusa kizárható. Fennáll a lehetőség 
azonban, hogy a mélyben lévő és ott 
metaszomatizálódott kristályos palákat a késői
nefelinszienit intrúzió hozta a felszínre. Egy másik 
lehetőség, hogy a kristályos kőzetekbe lit-par-lit módon 
gabbroid és diorit magma nyomultak be, amelyet a késői 
szienit és nefelinszienit intrúzió metaszomatizált.

2-1. Táblázat

A Ditrói szienitmasszívum kőzeteinek abszolút kor 
adatai (K-Ar módszer) (Streckeisen, Hunziker, 1974)

A vizsgált kőzet 
nefelinszienit

A vizsgált minta Kor (mill, év)

biotit 151+9
nefelinszienit biotit 153 ±3

Elfogadva a hibridizációs és metaszomatikus folyamatok 
jelenlétét a masszívumban, a szerzők mégis a magmás 
eredet mellett döntöttek, a következő megfontolások 
alapján:

szaruszirt biotit 150 + 6
tinguait teljes kőzet 161 ±7
tinguait teljes kőzet 156 ±6

-határozott kontaktus, a szomszédos kőzetek 
oldódása és magmás kőzetekkel való helyetesítése 
nélkül;

keletkezésének kora 160 mill. év. A biotit kb 150 mill, 
éve hült le 300 °C-ra.

1975-ben JAKAB GYULA a Ditrói 
szienitmasszívum térbeli helyzetének meghatározásával 
próbálkozott. Az addigi kutatásokból kitűnt, hogy a 
masszívum diszkordáns a kristályos kőzetekkel, és a 
mélység felé nagy kiteijedésű. A szerző szerint a 
masszívum kvázicirkuláris szerkezetű, vagyis a 
különböző kőzettípusok, a masszívum peremétől a 
középpontja felé haladva, koncentrikusan helyezkednek 
el. Ezek:

1. Kvarcban gazdag kőzetek (gránitok, 
kvarcszienitek), melyek, ugyanúgy mint a szaruszirt 
kőzetek, követik a masszívum peremét.

2. Alkáliszienitek öve: átmenetet képeznek a 
kvarcszienitek, gránitok és a nefelinszienitek között.

3. Bomlott nefelinszienitek öve: vöröses színűek, 
bomlásukat a fehér nefelinszienitek intrúziója idézte elő.

4. Szodalitos, kankrinites nefelinszienitek, melyek a 
masszívum központját képezik.

5. Melanokrata kőzetek öve (dioritok, essexitek), 
mely két központban (Orotván és Güdücön) fejlődött ki.

A termikus metamorfózis következtében a 
masszívumot 200-700 m vastagságban szaruszirt 
kőzetek veszik körül. Kontakt ásványaik:biotit, 
muszkovit, andaluzit, cordierit, ritkán korund.

A gravimetrikus mérések egy regionális pozitív 
gravitációs anomáliát mutatnak (2-14. ábra), négy 
maximummal: 1. Orotva övezete (bázikus, ultrabázikus 
kőzetek hatására), 2. Ditró községtől KDK irányba, a 
masszívum geometriai középpontjától K-re, 3. 
Tekerőpatak községtől KDK irányba (feltételezhetően 
"Ditró típusú" nagymélységű test hatására), 4. Vasláb 
község övezetében. A gravimetrikus mérésekből kitűnik, 
hogy a masszívum D felé süllyed (majdnem

- dyke-ok, tinguaitok, camptonitek, mint bizonyított 
magmaintrúziók, melyek kémizmusa nagyon hasonló a 
nefelinszienitekéhez és a ditróessexitekéhez;

- a térség általános szerkezete: a Keleti Kárpátok D- 
i részének kristályos palái É-D, ÉÉNy-DDK csapásúak; 
a masszívum közelében a csapás NyÉNy-KDK és Ny-K 
irányúra változik, mely abból adódik, hogy a mélyből 
felemelkedő test elcsavarta a masszívum környéki 
kristályos palákat. Magát a folyamatot a következő 
képpen képzelték el:

1. Dioritoid és gabbroid magmák lit-par-lit intrúziója 
a már meglévő kristályos palákba. A palák helyét a 
diorit komplexum foglalta el. Alternatívaként 
feltételezték, hogy a mélyben lévő kristályos palákat a 
szienit és a nefelinszienit intrúziók hozták a felszínre.

2. Következett a szienit magma intrúziója, mely 
áttöri a masszívumot, vagy a dioritos komplexum fóliáit 
kőzeteit. Egyes részek a foliációs síkok mentén, mások 
bonyolult módon fejlődtek ki. A masszívum peremein a 
szomszédos kőzetek asszimilációja következtében 
gránitos kőzetek keletkeztek.

3. A legjelentősebb folyamat kétségkívül a nefelines 
magma (olvadékok, hidrotermás oldatok) felszínre 
kerülése volt, mely a masszívumban, de főleg a dioritos 
komplexumban általánosan tapasztalt hibridizációs és 
metaszomatikus folyamatokat eredményezte (kankrinit, 
kalcit, szodalit megjelenése).

4. Az intrúzió végső stádiumaként pegmatitok, 
nefelinszienit aplitok, lamprofirok megjelenése. Mind a 
masszívumot mind a szomszédos kőzeteket határozott 
kontaktusokkal metszik.

Abszolút kormeghatározási eredményeik az 2-1. 
táblázatban láthatók. Ezek alapján a masszívum
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2-14. ábra Salomás-Szenttamás közötti terület vázlatos geológiai térképe Románia 1:200000 méretarányú geológiai 
térképe után (Jakab, 1975)
1. alluvium, 2. neogén eruptiv kőzetek, 3. triász kőzetek, 4. Bretila-Raráu metamorf sorozat, 5. kontakt udvar, 6. Ditrói 
alkálimasszívum, 7. Tölgyesi metamorf sorozat (a. mészkövek és dolomitok), 8. rátolódási vonal, 9. vető, 10. 
gravimetriai anomália (Visarion et al., 1971 után); Kontakt ásványok: A-andaluzit, C-cordierit, Co-korund, F-földpát 
injekciók, G-gránát, Tr-tremolit, W-wollastonit.

intrúzió iránya DDK-ÉÉNy, akkor nyilvánvaló, hogy a 
déli részek lepusztulása jóval kisebb mint az É-i részeké. 
A Th-maximum értékei a masszívum határain kívül 
esnek. É felé az anomália hirtelen szűnik meg, míg D felé 
hosszan elnyúlik. А К hasonlóan viselkedik, de a 
maximuma a nefelinszienitek övére esik (a kőzetek 
kemizmusa következtében). É-on az anomáliák hirtelen 
szűnnek meg, míg D-en hosszan elnyúlnak. Az U, Th, К 
viselkedése szintén egy D-i süllyedést mutat.

A kontakt zóna szaruszirt kőzeteinek vastagsága a

Szenttamásig). Az említett maximumokat vagy 
tektonikusán kiemelkedett blokkok, vagy (és ez a 
valószínűbb) a mélyben lévő alkáli masszívum 
kiemelkedései okozzák. A Vasláb környékén feltételezett 
kiemelkedés fölött szaruszirt kőzetek is megjelennek.

A légi-radiologiai mérések K, Th, U anomáliákat 
mutatnak. Az U anomália a masszívum felszíni részeire 
szorítkozik. Legnagyobb koncentrációja a masszívum D- 
i részén van, a kristályos palák és a masszívum 
kontaktusán az anomália hirtelen megszakad. Ha az
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masszívum É-i részén 100-200 m, a D-i részén pedig 
500-700 m. A D-i perem kontakt zónáján túl még 8 km- 
re is találhatók földpátos injekciók. Gyakran biotitdús 
andaluzit-cordieritpalák izoláltan jelennek meg a 
felszínen, amik csak a masszívum felszínhez közeli 
apofizáihoz kötődhetnek.

1976-ban JAKAB GYULA és N. 
GARBAGEVSCHI az Orotvai szulfid- és oxid- telérek 
ásványosodásairól, különösen a piritről, közöltek 
adatokat. A szulfidos (pirít, szfalerit, galenit, molibdenit) 
és oxidos (ilmenit, magnetit) ásványosodás a dioritos- 
homblendites komlexum kőzeteihez kötődik, és komplex 
pneumatolitos-hidrotermás tevékenység eredménye. Az 
ásványosodás K-Ny irányú, É-i dőlésű 
repedésrendszerekhez kapcsolódik, telérek és sokszor 
telérrendszerek formájában. A legfontosabb a Fülöp- 
Simó, 3 számú vonal (2-15. ábra). Az ásványtani 
megfigyelések azt mutatják, hogy a pirít a legfontosabb 
szulfid. Többféle nyomelemet tartalmaz, így Cu-t, Pb-t 
és Zn-t. Gyakran Mn szennyezi. Viszonylag dús а Со

tartalma, magas keletkezési hőmérsékletre utal. A Cu, 
Pb, Zn, Ni és Со értékeket különböző temer 
diagramokra levetítve, és összehasonlítva a Kilbum által 
megállapított adatokkal, kitűnik, hogy az ásványosodás 
genetikailag savanyú intruziv magmákhoz kötődik annak 
ellenére, hogy bázikus-ultrabázikus kőzetkomplexumban 
található. A tanulmányozott piritek aranyat is 
tartalmaznak. Az arany mennyiségi aránya a mélységgel 
növekszik.

1977-ben E. CONSTANTINESCU és N. 
ANASTASIU, egy geológiai jelentés keretén belül, a 
Ditrói szienitmasszívum kőzeteit felépítő, és azokhoz 
kapcsolódó ásványok részletes bemutatására 
vállalkoztak (2-2. táblázat).

A leírt 85 db ásványból (2-3. táblázat) főleg a 
kálifbldpátok, plagioklászok, amfibolok, nefelin és biotit 
részletes vizsgálatára fektettek nagyobb hangsúlyt. Az 
egyes ásványokról szóló tanulmányok a következő 
években (1977-káliföldpátok, 1979-nefelin, 1981- 
plagioklászok) publikáció formájában is megjelentek.

1

2-15. ábra Az orotvai ércesedés vázlatos térképe (A) és a 3-as számú érctelér szintetikus szelvénye (B) (Jakab, 
Garba$evschi, 1976)

FS - Fülöp-Simó érctelér, 1. hornblendit, 2. diorit, 3. szienit, 4. lamprofír, 5. ércesedett telér, F - vető.
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2-2. Táblázat

A Ditrói szienitmasszívum kőzeteinek kőzetalkotó és járulékos ásványai (Constantinescu, Anastasiu, 1977)

Káüföldpátok: mikroklin, ortoklászKőzetalkotó ásványok

Plagioklászok: albit, oligoklász, andezin, labradorit

Amfibolok: zöld és közönséges hornblende, hastingsit, arfvedsonit, kersutit, 
riebeckit

Piroxének: augit, titánaugit, egirin, diopszidaugit, egirinaugit

Csillámok: biotit, flogopit, muszkovit, lepidolit, paragonit

Földpátpótlók: nefelin, szodalit, kankrinit

Járulékos ásványok9 cirkon, titanit, rutil, apatit, korund, anatáz, piroklor, gránát, baddeleyit, 
monacit, magnetit, titanomagnetit, ilmenit, molibdenit, pirít

2-3. Táblázat

A Ditrói szienitmasszívum ásványai (Constantinescu, Anastasiu, 1977)

Legfontosabb lelőhelyeAz ásvány neve Legfontosabb lelőhelyeNo. No. Az ásvány neve
aktinolit Orotva völgye, 

Csanód völgye
monacit Gudu-p., Orotva völgye1. 20.

Lespedea-patakmuszkovit21.
albit2. szienitek nefelin nefelinszienitek22.
anatáz3. Aurora nátrolit nefelinszienitek23.
andezin4. essexitek allanit Maros hordalék24.
arfVedsonit5. homblenditek és essexitek niobit Lespedea-patak25.
augit6. Tamicák völgye, Békény-, 

Fülöp-, Güdüc-patak
olivin Fülöp-, Gudu-patak, 

Tamicák völgye
26.

ankerit7. Békény-patak, Aurora essexitek, Orotva völgye, 
Putna-patak

oligoklász27.
8. anortit homblenditek

antigorit9. szienitek, Orotva telér övezetekbenortoklász28.
apatit10. Pietráriei-patak kalcit hidrotermás telérekben29.
baddeleyt11. Maros völgye, hordalékok Bánya-patakkalkopirit30.
bastnäsit12. Aurora kankrinit Orotva völgye, 

Tászok patak
31.

biotit13. Orotva-, Putna-völgye
szfalerit klinoensztatit Békény völgye14. Bánya-patak 32.

15. melinofan korund Orotva völgye, 
Fülöp-patak

Güdüc völgye, Orotva-p. 33.
16. magnetit Orotva-, Tatár-, Békény-p.

Tászok-, Török-, Putna- 
patak, stb.

34. kvarc17. Tászok-patakmelanocerit
mikroklin18. Orotva völgye

diopszid35. Orotva völgye,molibdenit19. Orotva völgye

9 A járulékos frakciók különválasztása a következő képlet alapján történt: X = k*ffj]*nA, / jfn, *d, *A) *I0S. ahol к = 1,7 (mosási 
koefficiens), fi = a frakció tömege, n, = a szemcsék száma, d, = az ásvány fajsúlya, A = a próba tömege.
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Ne Legfontosabb lelőhelyeLegfontosabb lelőhelye Az ásvány neveAz ásvány neveNo.
patak, Ditró völgyeHalaság-patak
camptonitekbenOrotva völgye, Tászok- 

patak
talk69.36. eginn
spinell Marosfó70.

Orotva völgye, 
Pietráriei-patak

epidot tantalit Békény völgye37. 71.
thorianit Aurora72.

Bánya teteje, 
Békény völgye

fersmit38. Békény völgye, Auroratorit73.
Békény völgye, Güdüc, 
Tamicák völgye

titánaugit74.
Lespedea völgyflogopit39.

fluorapatit Békény völgye40. titanomagnetit Tatár-patak75.
paragonit Orotva völgye, Békény- 

patak, Tamicák völgye
41. Tászok-patakturmalin76.

lepidokrokit Aurora77.
Fülöp-, Tatár-patak, 
Aurora

42. lepidolit Csanód-, Tatár-patakpennin 78.
leukoxén Tatár-patak, Aurora79.

pikotit Orotva völgye, 
Fülöp-, Békény-patak

43. liebnerit Békény völgye, Csanód- 
patak

80.

Orotva völgye, Török-, 
Gudu-patak

pinit44. magnezoribeckit Csanód-patak81.
wöhlerit központi nefelinszienitek82.

pirít Tászok-, Csibi Jakab-patak45. xenotim Orotva völgye, Güdüc,83.
piroklor46. Maros hordalék Orotva völgye, Putna-, 

Török-patak
zoizit84.

pirofanit Orotva völgye47.
48. piroluzit Aurora cirkon Orotva

Putnavölgye,
völgye

völgye,
Békény

85.
pirrhotin Békény-patak49.
pszilomelan50. Aurora
rhönit51. Orotva völgye
rutil52. Békény völgye N. ANASTASIU és E. CONSTANTINESCU 

(1978-1980) a Ditrói szienitmasszívum nagy- 
szerkezetével is foglalkoztak. Szerintük a Keleti- 
Kárpátok fejlődését mélytörések irányították és 
irányítják. A geofizikai kutatások eredményei alapján a 
gravitációs anomáliák (Socolescu et al., 1975) és 
szeizmikus szelvények (Rádulescu et al., 1976) egy nagy 
törésvonal jelenlétére utalnak. Ennek a törésvonalnak az 
iránya Csíkszereda - Gyergyószentmiklós - Maroshévíz, 
és a G8 nevet viseli. A törésvonal a Keleti-Kárpátok 
kristályos-mezozóos övének és a neogén vulkáni 
vonulatnak a határvonala. Kontinentális típusu 
mélytörés, mely egy bonyolult "vetőmezőt" hordoz 
magával. Tektonikai szempontból ez a "vetőmező" 
nagyon labilis, magába foglalja azt a teljes vetőrendszert, 
mely jóval a neogén előtt, valószínűleg a 
paleozoikumban keletkezett, és a mezozoikumban is 
jelentős szerepet játszott. Gyergyószentmiklós 
Maroshévíz övezetében a G8 vetőhöz a G9 és G4 
törésrendszerek kapcsolódnak (Socolescu et al., 1975,

fluorit53. Békény völgye
galenit54. Bánya-patak
goethit55. Aurora, Bánya-patak

56. gránát Orotva völgye
hastingsit szienitek, essexitek57.

58. hausmanit Aurora
hematit59. Aurora

60. bazaltos
hornblende

Orotva völgye, Török-, 
Putna-patak

61. közönséges
hornblende

Orotva völgye, Török-, 
Putna-patak

62. ilmenit Békény völgye
63. ixiolit Lespedea völgy
64. labradorit
65. szkapolitok Békény völgye
66. szericit Orotva völgye, Török-, 

Gudu-patak
titanit67. Orotva völgye, Török-, 

Putna-patak
szodalit68. Orotva völgye, Tászok-Д
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Comea et al., 1979), amelyek kisebb kéregdarabokat 
határolnak.

Az Orotva - Putna övezetben a következő kőzet- 
komplexumpkat különböztetik meg:

- ultramafitok és maiitok komplexuma; dioritok 
komplexuma; monzonitok és szienitek komplexuma; 
granitoidok komplexuma; foidos kőzetek komplexuma.

Az Orotva-patak völgyében az ultramafitok és 
maiitok komplexuma 2-3 km2 területen jelenik meg a 
felszínen. A következő kőzettípusokat tartalmazza: 
homblenditek, biotitos homblenditek, piroxén és olivin 
homblenditek. Mindegyik kőzettípus sajátos 
ásványtársulással rendelkezik.

A szerzők szerint a szienitmasszívum autochton, a 
földkéreg felső részében gyökerezik, és genetikai 
összefüggésben van a G8 szerkezeti vonallal (2-16. 
ábra).

Anastasiu és Constantinescu a masszívumot két 
övezetre osztják fel (2-17. ábra):

- Orotva - Putna, az Orotva-pataktól É-ra;
- Ditró völgye (Valea Маге) - Güdüc - Békény, 

a Ditró-patak völgyétől D-re.

2-16. ábra A Ditrói szienitmasszívum helyzete a Keleti-Kárpátokban és kapcsolata a kristályos- 
mezozóos öv legfontosabb szerkezeti elemével, a G8 mélytöréssel (Anastasiu, Constantinescu, 1980)

A dioritok komplexuma sztratiform testek, lencsék 
formájában jelenik meg. A komplexum szerkezetileg 
nagyon heterogén: a pegmatoid fáciestől a 
mikrokristályos íáciesig majdnem az összes szöveti 
forma megtalálható benne. A homblendit-diorit átmenet 
fokozatos. A különböző kőzettípusokat a szín-index 
alapján határolják el: leukodioritok, dioritok és 
meladioritok.

A monzonitok és szienitek komplexumát a 
következő kőzettípusok építik fel: monzodioritok, 
monzonitok, szienitek.

A granitoidok komplexumát, mely a masszivum

ÉK-i részét foglalja el, a gránit képviseli a lehetséges 
összes szöveti formájával, a pegmatoidtól a 
mikrokristályosig.

A foidos kőzetek komplexuma alárendelt szerepet 
játszik. Kőzettípusai: foidszienitek, foidplagiszienitek (= 
foidmonzonitok), essexitek (= foidmonzodioritok).

Az apofizák és telérek nagyon elteijedtek. 
Kőzettípusaik: leukoszienitaplitok, pegmatitok,
alkáliföldpátszienitaplitok, foidszienitpegmatitok, camp- 
tonitok és spessartitok.

A Ditró völgye - Güdüc - Békény övezetben, mely a 
masszívum központi és D-i részét foglalja magába, a
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szegényebb mint az É-i övezetben lévő.
A monzonitok és szienitek komplexumát főleg kis 

szín-indexű földpátkőzetek alkotják. Elterjedésük: 
Güdüc völgye, Nagyküriic-, Károly-, Vár-patak, Csanód 
völgye, Balázs-patak, Szárhegy környéke, Heréb, 
Aurora. A kőzettípusai: monzonitok, monzodioritok, 
szienitek, alkálifbldpátszienitek.

A granitoidok komplexuma a masszívum D-i és K-i 
peremén (Güdüc-patak jobb oldala, Nagyküriic- és 
Csanód-patak) jelenik meg, gránitok és alkáliföldpát- 
gránitok képviselik.

A telérkőzetek megegyeznek az É-i övezet 
telérkőzeteivel.

következő kőzetkomplexumok különböztethetők meg:
- főid kőzetek;
- maiitok és dioritok;
- monzonitok és szienitek;
- granitoidok.

A főid kőzetek komplexuma a masszívum központi 
részén jelenik meg. A következő kőzettípusokból áll: 
foidszienitek (= nefelinszienitek), foidmonzonitok és 
essexitek.

A maiitok és dioritok komplexuma a Ditró - Tölgyes 
út mentén és a Güdüc-patak középső szakaszán kerül a 
felszínre. Homblenditek, biotititek, meladioritok és 
dioritok képviselik. Ez a komplexum kőzettípusokban

2-17. ábra A Ditrói szienitmasszívum szerkezeti övezetei (Anastasiu, Constantinescu, 1980) 
A - Orotva-Putna övezet, В - Ditró völgye - Güdüc - Békény övezet; C-vető
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Anastasiu és Constantinescu a masszívum 
keletkezését egy többfázisos, többállomásos folya
matként értelmezik. A kőzettani változatosságból 
következően egymástól két függetlenül lejátszódó 
mélységi magmaintrúziót feltételeznek:

- egy köpeny eredetű (parentális) bázisost,
- és egy, a kéregben lejátszódó, szilíciumban szegény 

kőzettársulást beolvasztó intrúziót. Ezeknek az 
intrúzióknak a térbeli kifejlődése azonos, de nem 
egyidejű.

D. ZINCENCO és C. VLAD 
feltételezték, hogy a masszívum nem más mint egy tömzs 
(stock) két különböző jellegű kőzetasszociációja:

- "ring" (külső gyűrű) kőzetasszociáció,
- központi (oszlop) kőzetasszociáció.
Szerintük a felső köpenyben olvadás utján egy 

szülő-magma keletkezett, nefelinszienites összetételű 
olvadékot, és egy szilárd, ultrabázisos maradékanyagot 
eredményezve. Az olvadék, oszlopos formában 
elszigetelten a magmafészektől,a felszín felé emelkedett. 
Ebbe az oszlopba a parciálisán olvadó köpeny szilárd 
anyagának egy része is belekerült. Az oszlop külső 
részének megszilárdulása után következett az oszlop 
belső, még meg nem szilárdult részének a feltörése, 
mely áttörte a már megszilárdult oszlopot. Az oszlop és 
a "ring" magmája felszín közeibe szállította a maradék 
ultrabázisos szilárd anyag hibridizációjából keletkezett 
már megszilárdult kőzeteket is. A „ring" pneumatolitos 
és hidrotermás átalakulásai az oszlophoz kötődnek.

1981-ben JAKAB GYULA a masszívum 
keletkezését két fő magmaintrúzióval magyarázta. 
Lehetséges, hogy a magmák a kéreg alsó határáról 
származnak egy közös magmafészekből. A vörös 
szienitek komplexuma képviseli az első magmaintrúziót. 
Ezeket a kőzeteket az összes többi kőzettípus áttöri. A 
komplexum kőzetei: monzonitok, melaszienitek, 
szienitek, kvarcszienitek és gránitok. A gránitok - 
szerinte - kvarcpalák asszimilációjából keletkeztek. Az 
első szienitintrúziót egy telérfázis követte, rózsaszínű 
alkáliföldpátszienit kőzetekkel. Mindezek után egy 
hosszabb konszolidációs szünet következett. A második 
intrúzió a következő sorrendben zajlott le: 1. friss 
nefelinszienitek intrúziója, 2. tinguaitok és lamprofirok 
intrúziója Ez az intrúzió a masszívum központi részén 
zajlott le, áttörve az első fázis kőzeteit. A szerző szerint 
a bázikus és ultrabázikus kőzetek az első magmaintrúzió 
termékei, a magma első differenciátumai. Ezek a kőzetek

telér formában a környező mezometamorf (Rebra- 
sorozat) kristályos palákban is megtalálhatók. A második 
magmaintrúzió során felnyomuló nefelinszienit magmák 
az első-intrúziós bázikus és ultrabázikus kőzeteket is 
magukkal ragadták zárványok formájában.

1982-ben JAKAB GYULA arra az álláspontra 
jutott, hogy az utómagmás jelenségek tisztázása a 
masszívum magmás eredetének a bizonyítását is 
megoldaná. Szerinte a legfontosabb magmaintrúziók 
időrendi sorrendben a következők (2-18. ábra):

1978-ban

2-18. ábra A Ditrói szienitmasszívum fontosabb 
magmaintrúzióinak vázlatos térképe (Jakab, 1982)
I - bázikus és ultrabázikus kőzetek, II - a külső gyűrű 
vörös szienitjei, III - a központi stock foidszienitjei.

1. Bázikus és ultrabázikus mészalkáli, enyhén alkáli 
jellegű magmaintrúzió, melynek eredete felső köpeny
(SIMA).

2. Ezt az intrúziót az első szienitintrúzió követte,
mely területileg a bázikus, ultrabázikus kőzetektől K-re 
esik. Kőzettípusai: nefelin utáni liebnerit pszeudo- 
morfozás szienitek, alkáliszienitek, monzoszienitek és 
monzonitok, valamint a masszívum peremi részein 
granitoid kőzetek. Ehhez a magmás tevékenységhez 
telér-kőzetek is kapcsolódnak, mint: vörös
alkáliföldpátszienitek, szienitaplitok, fehér porfiros 
mikroszienitek, lamprofirok. A peremi részeken, és 
nagyon gyakran a környező kristályos kőzetekben is, 
bosztonit telérek jelennek meg. Az első szienitintrúzió 
összes kőzettípusa kéreg eredetű (SIAL).

3. Egy bizonyos idő után bekövetkezik a második 
nagy szienitintrúzió, mely a masszívum központi részét
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foglalja el tömzs (stock), és "szatellit" testek formájában 
az első szienitintrúzió kőzeteiben. Ennek az intrúziónak 
a kőzettípusai: nefelinszienitek, monzonitok, albititek, 
stb. Néha az intrúziónak metaszomatikus jellege van 
mivel alkáliákban gazdag oldatok kisérték, amelyek 
elősegitették az asszimilációs reakciókat, és eltörölték az 
egyes kőzetkomplexumok közti éles határokat. Az 
intrúziót telérkőzetek (tinguaitok, alkálilamprofirok) 
megjelenése is jellemzi.

A masszívum magmás fejlődéstörténetét a 
pneumatolitos-hidrotermás folyamatok záiják le. 
Utómagmás tevékenység mindegyik fő magmaintrúzió 
után megfigyelhető. Még a bázisos, ultrabázisos intrúzió 
után autometamorf folyamatok, pl. a piroxének amfibollá 
alakulása is előfordul. Sokkal erősebb utómagmás 
elváltozás tapasztalható az első szienitintrúzió után. Az 
átalakulás oka a gázok és a vízgőz hatása a már 
megszilárdult kőzetekre. Az átalakulás az arra alkalmas 
ásványok hidratálásában mutatkozik meg. így a nefelin 
csillámagregátummá (liebnerit) alakult, elveszítve Na 
tartalmát; az endokontakt zóna egirinje ribeckitté, a 
biotit hidrobiotittá vagy vermikulittá alakult; a 
plagioklászok részlegesen saussuritesedtek vagy 
szericitesedtek. A földpátok általános elszíneződése a 
hematit metaszomatikus beépülése és/vagy vas 
oxidációja révén következett be.

Később, hidrotermás tevékenység hatására,a 
központi foidszienitek intrúziója előtt, helyi átalakulás 
és ásványosodás ment végbe. Maga a hidrotermás 
folyamat eléggé erőteljes, az ásványosodás gazdasági 
jelentőségű. Ezzel szemben a központi foidszienit 
intrúzió után bekövetkezett utómagmás tevékenység 
pneumatolitos szakasza a fontosabb! Ez a második 
szienitintrúziót követő utómagmás tevékenység a 
következőkben nyilvánul meg:

a. Kisebb-nagyobb kiterjedésben, a kőzetek fő 
ásványaiból (nefelin, földpát, biotit) pegmatoid 
kifejlődések jönnek létre.

b. A későbbiekben pneumatolitos jelenségek 
játszódnak le, biotit és kalcit kiválások telér formában.

c. A biotitosodási folyamatokat a nefelinnek az 
analcimosodása és szericitesedése kiséri. A folyamatot a 
kankrinit kiválása, vagy a nefelinnek és az analcimnek 
kankrinitté alakulása követi. Ezután repedéskitöltésként 
vagy a nefelin rovására, megjelenik a szodalit.

Létezik egy késői hidrotermás cirkuláció is. Ennek 
következtében a töréses zónákban zeolitok, kalcit,

esetleg pirít válik ki.
A két szienitintrúziót követő különböző típusu 

átalakulások két fejlődési irányt határoznak meg, és az 
intrúzió többállomásos jellegét is bizonyítják.

N. ANASTASIU és E. CONSTANTINESCU az 
1982-1984-es időszakban több munkában foglalkoztak a 
masszívum telérkőzeteivel, és ezek metallogenetikai 
vonatkozásaival. Petrográfiai szempontból a telérkőzetek 
a következők: leukoszienitek, porfiros mikroszienitek és 
bosztonitok, foidszienitek és foidmikroszienitek, 
tinguaitok, alkáligránitok és alkáligránit aplitok, 
lamprofirek (vogezitek, kerzantitek, spessartitek, 
camptonitok, odinitek), stb. (2-4. táblázat). A 
masszívum két szerkezeti övezetében 9 db telérmezőt (2- 
19. ábra) különítenek el (2-4. táblázat): Az 
"Orotva" övezetben a telérek két szektorban 
koncentrálódnak:

I. Pietrari-Tászok (Pietrari-Teascului) telérmező,
II. Orotva-középszakasz (Jolotca-curs mijlociu)
telérmező,
A központi - D-i "Ditró völgye (Valea Mare)- 

Güdüc-Békény" övezetben hét telérmező különíthető el:
1П. Ditró völgye (Valea Maré) telérmező
IV. Güdüc (Gudutz) telérmező
V. Nagy Kürüc (Chiurutz) telérmező
VI. Csanód (Ciánod) telérmező
VII. Heréb-Balázs Lőrinc (Hereb-Bala§ Lorincz)
telérmező
VIII. Aurora (Aurora) telérmező
IX. Putna-Barátok-pataka (Putna-Cälugär)
telérmező
A telérekhez kapcsolódó legfontosabb fémikus 

elemek - Zr, Ti, Nb, V, Mo, ritkaföldfémek, Fe, Pb, Zn,
P - két generációsak:

1. Szegregációs vagy hintett jellegű elsődleges 
formációk. Jellemző parageneziseik:

- ultramafitokhoz, maiitokhoz és dioritokhoz 
kapcsolódó Fe-Ti-P-V-Ta ásványok: vanadium tartalmú 
magnetit, ilmenit, titanit;

- Aurora, Heréb, Várbükk, Balázs Lőrinc zónák 
szienitoid és foidszienit kőzeteihez kapcsolódó Zr-Nb-P- 
Ti-Th-ritkafoldfém ásványok: cirkon, apatit, ilmenit, 
ortit, xenotim, piroklor, niobit, gránát és Pb-, Zn-, Mo-, 
Fe-, Cu-, Sb-szulfidok.

2. Pneumatolitos 
formációk. Jellemző parageneziseik:

- Orotva-Tamica szektor: Mo-ritkaföldfémek-

E-i

hidrotermás posztmagmás
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2-4. Táblázat

A Ditrói szienitmasszivum telérmezői és kőzetasszociációi (Anastasiu, Constan-tinescu, 1982) 
К - kerzantit, S - spessartit, V - vogezit, C - camptonit

Telérkőzetek GazdakőzetekTelérmezők

biotitos szienitek, porfiros 
mikroszienitek, albititek + lamprofirok 
(K + S +V)

I. Pietrari- Tászok homblenditek, meladioritok, dioritok

leukoszienitek, porfiros mikroszienitek 
+ lamprofirok (V + S)

dioritok, monzodioritokII. Orotva- 
középszakasz

leukoszienitek, porfiros mikroszienitek, 
albititek, foidszienitek, tinguaitok + 
lamprofirok (K + S + C)

essexitek, foidmonzo-dioritokШ. Ditró-völgye 
IV. Güdüc

albititek, porfiros mikroszienitek, 
pegmatit alkáligránitok, lamprofirok

szienitoidok, gránitok, kristályos palákV. Nagy Kürüc

leukoszienitek, porfiros mikroszienitek, 
bosztonitok, tinguaitok + lamprofirok

foidszienitek, foidmonzonitok, szienitek, 
alkáligránitok, krist. palák

VI. Csanód

(S+C)

VII. Heréb-Balázs 
Lőrinc

porfiros mikroszienitek, albititek, 
szodalit + biotit + lamprofirok

szienitoidok, alkáligránitok, kristályos palák

VIII. Aurora leukoszienitek, porfiros mikroszienitek, 
bosztonitok, tinguaitaplitok + 
lamprofirok

fehér szienitek, vörös szienitek + nefelin

IX.Putna-Barátok-
pataka

tinguaitok, foidszienitek

Ti-Nb-Fe-(Pb, Zn)-ásványok: molibdenit, xenotim, 
monacit, ilmenit, titanomagnetit, pirít, szfalerit, galenit;

Békény-völgy közép-medencéje: Th-V- 
ritkaföldfémek-Zr-F-Mo ásványok: piroklor, bastnäsit, 
torit, xenotim, niobotantalit, cirkon, fluorit, és Pb-, Zn-, 
Cu-, Mo-, Fe- szulfidok.

A teléreket alkotó kőzettípusok száma nagy. 
Ásványtani összetételük, a lamprofirok kivételével, 
megegyezik a masszívum kőzeteinek ásványos 
összetételével. A gazda kőzet és a telérek közti 
kapcsolat alátámasztja a masszívum keletkezésének 
többállomásos jellegét, és a telérkőzetek későmagmás és 
utómagmás kettős keletkezési stádiumát.

1986-ban JAKAB GYULA a Ditró-völgyi és 
aurorai 1200 m-es mélyfúrások, valamint a szienittípusok 
közti geokémiai inkompatibilitás alapján, egy újabb

genetikai modelt mutatott be. Ennek értelmében a szerző 
csak egy magmaintrúziót fogad el, amely a peremi vörös 
szieniteket (Aurora zóna) eredményezte. Ezek a vörös 
szienitek alkáli-metaszomatózis hatására, később 
kifehéredtek. Az alkáli metaszomatózist a köpenyből 
származó metaszomatizáló oldatok okozzák. Ez az 
alkálimetaszomatikus front a masszívum középpontjában 
lévő, pre-egzisztens kristályos kőzeteket a ma ismert 
kőzettípusokká alakítja át. Az alkáli környezet néhány 
hiányelemének (Fe, Mg) a kiszorításával, a pre- 
egzisztens kristályos kőzetek metaszomatózissal bázikus 
és ultrabázikus kőzetekké alakulnak át (a Ditrói 
szienitmasszivum E-i része).

Az 1984-1986-os időszakban elkezdődött a Ditrói 
szienitmasszivum komplex kutatási programja. A
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2-19. ábra A Ditrói alkálimasszivum térképe (Anastasiu, Constantinescu, 1984)
1. fedő üledékek, 2. granitoidok komplexuma, 3. szienitoidok komplexuma: szienitek, monzonitok, 4. 
főid kőzetek komplexuma: foidszienitek, essexitek, 5.dioritok komplexuma, 6. ultramafitok és mafilok 
komplexuma, 7. Rebra-sorozat, Tölgyesi-sorozat, 8. ércesedett zóna, 10. telérmezők (I-1X).

program kb. 400 km2 területre teijed ki, és magába 
foglalja a Gyergyói-havasok legnagyobb részét. A

program célja az összes geológiai, geokémiai és 
geofizikai adat feldolgozása és szintetizálása. A kutatási
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komplex kutatási programban a "Hargita" Geológiai 
Kutató és Feltáró Vállalat (IPEG "Harghita") - 
Csíkszereda, a Geológiai és Geofizikai Kutató Vállalat 
(IPGG) - Bukarest, valamint a Geológiai és Geofizikai 
Intézet (IGG) - Bukarest vett részt. A program 
eredményeit és a már ismert geológiai, geokémiai és 
geofizikai adatokat 1987-ben egy szintetizáló geológiai 
jelentésben foglalták össze (a továbbiakban "szintézis").

Mivel a három év során a masszívum egyes 
területein más és más kutatócsoportok dolgoztak, a 
különböző vélemények és értelmezések nagy gondot 
okoztak az adatok szintetizálásában. Ezért a "nagy mű" 
részleteiben nagyon jól kidolgozott, de egységességét 
tekintve számos kívánnivalót hagy maga után. Mindezek 
ellenére mind a mai napig a legkiforrottabb, legteljesebb 
munka a Ditrói szienitmasszívumról.

A "szintézis" magába foglalja a terület földrajzi 
adatait, a földtani kutatás vázlatos történetét, a 
masszívum általános geológiai jellemzőit, az alkalmazott 
kutatási módszerek és eredmények részletes leírását, az 
egyes geológiai munkálatok (tárók, fúrások, aknák, stb.) 
területenkénti bemutatását, 
metallogenetikáját és keletkezési elméleteit. A "szintézis" 
legfontosabb érdeme, hogy az ásványtani, kőzettani, 
petrokémiai, geokémiai, szerkezeti, genetikai, 
metallogenetikai adatok értelmezését egy egységes 
rendszerbe foglalja össze.

A "szintézishez" mellékelt térképek, szelvények 
(számszerint 27) közül a legfontosabbak:
- A Ditrói masszívum l:5000-es geológiai térképe,
- A Ditrói szienitmasszívum l:10000-es geológiai 
térképe (I.-XXV. lapok),
- A Ditrói alkálimasszívum l:25000-es geológiai 
térképe,
- Borszék-Tölgyes-Szenttamás terület l:100000-es 
geológiai térképe,
- A Ditrói szienitmasszívum és határöveinek 
1:100000-es metallogéniai térképe,
- A Mo-eloszlás 1:100000-es geokémiai térképe,
- Borszék-Tölgyes-Szenttamás terület 1:100000-es 
gravitációs térképe,
- Borszék-Tölgyes-Szenttamás terület 1:100000-es 
légimágneses térképe,
- A Ditrói masszívum 1:100000-es részletes 
légimágneses térképe,
- 1:100000-es légi-radiológiai térkép (össz-gamma, 
U-komponens, K-komponens),

- A Ditrói alkálimasszívum Mo metallometriai 
1:25000-es térképe,
- A Ditrói alkálimasszívum 1:25000-es 
légimágneses és gravitációs térképe,
- A Ditrói alkálimasszívum 1:25000-es radiometriai
és légi-radiológiai (U, Th, K) térképe,
- l:10000-es radiometriai térkép (I.-XVI. lapok)
A legfontosabb (l:5000-es) geológiai térképek 

terepi felvételei 10000-es nagyított topográfiai 
térképekre készültek. A terepi felvételek ZÓLYA 
LÁSZLÓ, ZÓLYA ÉVA, ZAKARIÁS LÁSZLÓ, 
JÁNOSI CSABA, BÁLLÁ ZOLTÁN, DÁVID 
IMRE, BOTÁR MIKLÓS és C. STAICU nevéhez 
fűződnek.

Első lépésben, a geológiai jelentések alapján, a 
masszívum egységes 1:5000 méretarányú térképét 
BÁLLÁ ZOLTÁN és ZAKARIÁS LÁSZLÓ 
szerkesztették meg. Az 5000-es geológiai térkép 
kicsinyítésével és egyszerűsítésével születtek meg az 
1:10000 - és 1:25000 méretarányú geológiai térképek. 
Ezek a térképek mindezidáig a valóságnak leginkább 
megfelelően tükrözik a terepi viszonyokat. A 
térképekből kitűnik, hogy a masszívum nem 
koncentrikus (kvázicirkuláris) szerkezetű, mint ahogyan 
azt nagyon sokan állították. Ezeken a térképeken először 
jelenik meg a metaszomatikus és a magmás kőzetek 
szigorú elkülönítése. A térképezés során az is kiderült, 
hogy a különböző kőzetkomplexumok között nem lehet 
egyértelmű határt húzni, fokozatos átmenetek a 
jellemzőek.

A "szintézis" szerint a masszívumban a 
lamprofírokon kivűl nem léteznek más telérkőzetek, csak 
telér jellegű, később újrakristályosodott szienitek.

A "szintézis" kapcsán először születtek, a 
masszívum teljes egészét felölelő "litogeokémiai" 
térképek. Ezen kivűl sikerült felkutatni a masszívumhoz 
kapcsolódó összes ércesedést.

A geokémiai és a különböző ércesedési adatok 
szintetizálásának legnagyobb részét JAKAB GYULA és 
N. GARBASEVSCHI végezték el

A "szintézisben" a masszívum keletkezését JAKAB 
GYULA magyarázta. A kiindulási pont a szerző által 
1982-ben alkotott keletkezési elmélet:

- ultrabázikus és bázikus magmák intrúziója a 
masszívum ENy-i és Ny-i részein;
- vörös szienitek intrúziója a masszívum peremi 
részein;

masszívuma
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Hunziker, 1974) sem lehetséges, mivel a cm-es és mm-es 
nagyságrendű palássági jellegek nehezen magyarázhatók;

- a kristályos kőzetek alkáli metaszomatózisa 
(Codarcea et al., 1957) sem lehetséges, mivel az 
ultrabázikus kőzetek foldpátjainak különböző 
szerkezetei ezt nem igazolják.

A környező kristályos kőzetek közül hiányoznak a 
bázikus és és ultrabázikus kőzetek, így nem valószínű, 
hogy azok a Ditrói szienitmasszivum keletkezése előtt 
jöttek volna létre.

Természetesen a masszívum keletkezésének 
folyamatait bővebben is magyarázza. Szerinte:

1. A masszívum keletkezésében az első nagy 
folyamat egy magmaintrúzió, melynek során a kristályos 
kőzetek változó intenzitású Fe-Mg-metaszomatózist 
szenvednek. A folyamat legnagyobb intenzitása a 
masszívum Ny-i részein észlelhető. A metaszomatózis 
nagyon heterogén bázikus kőzeteket eredményezett, az 
egyes változatok között gyakori összefogazódással. A 
bázikus kőzetek szöveti-szerkezeti és összetételbeli

- nefelinszienitek intrúziója a masszívum központi
részein.
Ebben a felfogásban az ércesedések genetikailag a 

vörös szienitekhez kapcsolódnak. Az első és harmadik 
intrúziós fázis magmái a sima-ból, a második intrúzió 
magmái pedig a sial-ból származnak. Az essexitek 
esetében elképzelhető a hibrid eredet, mivel szerinte 
ezeknek a kőzeteknek magmás gyökere nem mutatható 
ki, és bázikus differenciáció útján ilyen kőzetek nem 
keletkezhetnek.

Az utolsó évek nagy mennyiségű ásványtani, 
geokémiai, petrokémiai, abszolút kor, és geofizikai 
adatai a szerzőt a genetikai elmélete újraértékelésére 
késztették. Eszerint a masszívum keletkezésében az 
ÉNy-i bázikus és ultrabázikus kőzetek nagyon fontos 
szerepet töltenek be. Jakab ezekkel a kőzetekkel 
kapcsolatban a következő jellemző tulajdonságokat 
állapítja meg:

- az ultrabázikus kőzetekre jellemző sziderofil 
elemek (Cr, Ni, Со) nagyon kis mennyisége;

- a plagioklászok savanyú jellege (albit-oligoklász), 
az ortoklász és néha a mikroklin jelenléte;

- a kristályos kőzetek reliktum szöveteinek nagy 
elteijedése (néha az eredeti kristályos kőzet is 
felismerhető);

heterogenitása a metaszomatózis előtti (metamorf)
alkáliutólagos

metaszomatikus átalakulással magyarázható. Egy 
kvarcos-szericites pala, egy amfibolit, egy mészkő vagy 
dolomit vagy egy gneisz átalakulhattak különböző 
kőzettípusokká. Ehhez természetesen hozzátartozik a 
különböző intenzitású Fe-Mg-metaszomatózis, és az 
oldatok kőzettípustól függő teijedése. Ha ez így történt, 
akkor megmagyarázható a bázikus és ultrabázikus 
kőzetekben a relikt palás szövetek jelenléte is. A 
geofizikai adatok a bázikus, ultrabázikus komplexum K-i 
irányú mélybeli teijedését sejtetik.

2. A második nagy geológiai esemény a Ditrói 
szienitmasszívumban a nefelinszienitek intrúziója. A 
folyamat a masszívum peremi részein játszódott le 
(kivéve a Ny-i részeket). A nefelinszienitek intrúziv 
jellegét a következő tények támasztják alá:

- a kristályos kőzetek és nefelinszienitek határán 
kontakmetamorf folyamatok játszódnak le, tipomorf 
ásványok (andaluzit, cordierit, sillimanit, korund, spinell, 
gránátok, biotit stb.) megjelenésével;

- a kőzetek ásványtani és kémiai összetétele nagyon 
homogén;

- a kristályos pala reliktumok hiánya, kivéve a külső 
peremi részeket, ahol asszimilációs, vagy akár 
anatektikus folyamatok is lejátszódhatnak. Itt meg kell 
említeni, hogy a peremeken az intrúziót enyhe

valamintkőzetösszetétellel,

- a remanens mágnesesség és az indukált 
mágnesesség aránya (Q faktor) szubunitáris az esetek 
többségében (0.007-0.963);

- ezeknek a kőzeteknek a kémiája nagyon hasonló a 
Güdüci komplexum kőzeteinek kémiájához, különbség 
csak a vas és rádium tartalomban van;

a stroncium, lantanidák stb. izotópjainak 
azonossága az orotvai, güdüci bázikus kőzetekben és a 
masszívum középpontjába lévő fehér nefelinszienitekben.

Figyelembevéve a fenti jellemzőket, a szerző a 
bázikus és ultrabázikus kőzetek keletkezésével 
kapcsolatos elméleteket a következőképpen értelmezi:

- abban az esetben ha ezek a kőzetek ultrabázikus 
magmaintrúzió termékei (Streckeisen, 1960, Anastasiu, 
Constantinescu, 1979) akkor a fenti megjegyzések 
nehezen magyarázhatók;

- nehezen magyarázhatók abban az esetben is, ha 
ezeket a kőzeteket a köpeny szintjéről a szienitmagmák 
hozták a felszínre (Zincenco, 1978);

- a bázikus és ultrabázikus magmák kristályos 
kőzetekbe való lit-par-lit intrúziója (Streckeisen,
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újrakristályosodási folyamatok játszódtak le, mint 
például: albitosodás, mikro- és pegmatoid
újrakristályosodás, kankrinitesedés, szodalitosodás stb..

A fázisok specifikus jellemzői a 2-5. összefoglaló 
táblázatban láthatók.

A masszívum központi zónájának fehér szienitjeiről 
a felszíni térképezések alapján, jogos volt a feltételezés, 
hogy egy egységes magmás testről van szó. Az itt 
kihajtott mélyfúrások és oldalvágatok azonban ennek az 
ellenkezőjét bizonyították. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 
központi részen majdnem mindenhol jelen vannak a 
kristályos pala szövet reliktumok.

Végezetül a szerző felvázolja a magmás- 
metaszomatikus fejlődést:

1. A kristályos palák Fe-Mg-metaszomatózisa;
2. Sial eredetű alkáli magmatizmus, amelyet a 

következő folyamatok követnek:
- autometamorfózis,
- metaszomatikus újrakristályosodás során 

mikroszemcsés facies kialakulása,
- pneumatolitos és hidrotermás folyamatok,

metaszomatikus folyamatok kisérték, és az eredeti kőzet 
függvényében gránitoid, melaszienit vagy monzonit 
összetételű kőzetek keletkeztek;

- a mikroklin bősége, mely a kőzetek nagyon lassú 
lehűlését jelenti;

- csak ezeket a kőzeteket érintik az autometamorf 
jelenségek, amelyek általában utómagmás folyamatok. 
Ez alkalommal bomlik meg a nefelin egyensúlya, és 
alakul át liebneritté, valamint a földpátok is 
megvörösödnek;

- szintén ezekhez a kőzetekhez kapcsolódnak a 
jellemző paragenezissel rendelkező pneumatolitos- 
hidrotermás érctelérek.

A fent említett jellegzetességeken kivűl nagyon 
fontos tény a kőzetek sial jellege (Sr, La izotópok 
alapján). Amúgy, ezeken és a velük rokon kőzeteken 
(gránitoidok, sial jellegű telérkőzetek) kivűl, a 
masszívum összes többi kőzete sima jellegű. Tehát az 
autometamorf-hidrotermás folyamatok, valamint az 
aplitok, bosztonitok stb. keletkezése utómagmás 
jelenség.

3. A harmadik és egyben utolsó folyamat (amely 
során kialakul a jelenlegi állapot) egy általános alkáli 
metaszomatózis, amelynek anyaga a már kialakult 
bázikus kőzeteken átdiffündál és metaszomatikus szienit 
koronát húz köréjük. Ugyanakkor az összes központi 
kristályos pala is metaszomatizálódik. A folyamat 
részben a vörös szieniteket is érintette. így egy sor 
különböző összetételű hibrid kőzet keletkezett. A 
bázikus kőzetek alkáli metaszomatózisa a dioritok, 
essexitek, monzonitok stb. kialakulásához vezetett. A 
kristályos palák ásványos összetételük függvényében 
essexitekké, monzonitokká vagy szienitekké alakultak. A 
peremi vörös szienitek újrakristályosodtak, kifehéredtek, 
és megjelent bennük a kankrinit és a szodalit. Az 
általános metaszomatikus folyamatban migmák is 
keletkeztek ("ultrametaszomatitok"), melyek a 
metaszomatikus kőzetekben jelennek meg telérek és 
kisebb testek formájában. A különbség az orotvai 
metaszomatikus bázikus kőzetek és a güdüci bázikus 
kőzetek között abban áll, hogy az előbbiek kristályos 
palák Fe-Mg-metaszomatózisa utján keletkeztek, míg az 
utóbbiak olyan kristályos kőzetekből, melyeket később 
nem értek metaszomatikus vagy egyéb hatások. Az 
általános alkáli metaszomatikus folyamatot más 
metaszomatikus folyamatok is kisérték. Ennek 
következtében új ásványok jelentek meg és

ércesedések;
3. Alkáli (nátriumos ± káliumos)-metaszomatózis, 

melyet számos utólagos metaszomatikus fázis követ: 
analcimosodása, kankrinitesedés, 

szodalitosodás, hidrotermás folyamatok, nagyon 
alacsony hőmérsékletű ásványok (analcim, grosszulár, 
natrolit, jadeit stb.) kiválásával és ércesedés nélkül.

A három keletkezési fázis alapján elkülöníthető 
három kőzetkomplexumot a következőképpen nevezi:

-1. fázis - Orotvai bázikus komplexum
- П. fázis - Peremi vörös szienitek komplexuma
- Ш. fázis - Güdüc komplexum
1988-ban PÁL MOLNÁR ELEMÉR

Orotvai komplexum 
ásványtanával, kőzettanával és a Fe- illetve P-tartalmú 
homblenditekkel és dioritokkal foglalkozott. Ásványtani 
és szöveti bélyegek alapján a homblenditeket 11 
csoportba, a dioritokat pedig 9 csoportba sorolta. Újból 
felhívta a figyelmet a homblenditekre, mint Fe- és P- 
ércekre.10

nefelinek

diplomamunkájában az

10 A hornblenditek kémiai elemzései 10-30% Fe^Oj + FeO, 
2-6% 'ПО?, 0,2% P2O5 és 0-0,5% U2O5 értéket mutatnak52
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2-5. Táblázat

A Ditrói szienitmasszívum keletkezési fázisai és jellemzői (Jakab, 1987)

I. fázis
Fe-Mg-metaszomatózis

II. fázis
vörös szienitek intrúziója

III. fázis
alkáli metaszomatózislellemzők

+
alkáli metaszomatózis telér gránit Güdüc

komplexum
fehér

nefelinszienitek
geokémia Sr/ppm

Rb/Sr
Sr87/Sr86
lantanidák
fluoritos
kloritos
urános
tóriumos

2000
0,200
0,704

Nd,Ce,La,Sm

1,45 250 200 2000 900
5,212

0,7184
Ce,La

8,130
0,7282

4,240
0,7234

0,252
0,7036

Nd,Ce,La,Sm

0,683
0,7067

Nd,Ce,La,SmNd Sm
+ + +

+ +
+

++ +
mineralógia tipomorf

ásványok
titanit, apatit, olivin mikroklin, riebeckit, 

liebnerit, fluorit, gránát
szodalit, kankrinit, szkapolit, 

analcim, nefelin, nátrolit, 
grosszulár, jadeit, stb. 

kankrinitesedés, szodalitosodás, 
analcimesedés, nefelinesedés

epidotosodás autometamorfózis, teléres 
újrakristályosodás

utómagmás vagy 
metaszomatikus 

folyamatok
kaiéit, nátrolit, analcim, jadeit, 

grosszulár, prehnit, stb. kiválása 
a repedésekben

hidrotermás
folyamatok

karbonát, foszfát, oxid, 
stb. ércesedés

2.2. A Ditrói szienitmasszívum geokémiai 
kutatásának története

ritka földfémeket is elemeztek (Aurora). A mintagyüjtés 
a masszívum területén egyenletes volt.

1975-1978 között G. DUDNIC, N. ARONESCU 
és L. ARONESCU a masszívum teljes K-i és D-i 
kontakt övezetét feltérképezték talajmetallometriai és 
geobotanikai szempontból. Számos Mo diszperziós 
udvart mutattak ki, a legfontosabbat az Aurora 
zónájában.

1979- ben N. ARONESCU és L. ARONESCU a 
masszívum E-i részén, az Orotva-pataktól E-ra, több Mo 
diszperziós udvart mutatnak ki, melyek K-Ny irányúak. 
Ezek folytonosságából arra következtetnek, hogy a Mo 
ércesedés a Pietraru- és a Tászok-patak övezetétől a 
Nagyág-patakig tart.

1980- 1985 között N. ARONESCU és L. 
ARONESCU a masszívum K-i és központi részét is 
részletesen feltérképezték

1981- 1983 között G. DUDNIC és V. DUDNIC a 
Ditrói szienitmasszívum teljes kontakt peremét 
feltérképezték. 1981-ben a Fülöp érctelep litogeokémiai

A Ditrói szienitmasszívumban a geokémiai 
módszerek közül főleg a kőzet- és talajmetallometriai 
módszerek kerültek előtérbe, ritkán biogeokémiai- 
geobotanikai kutatásokra is sor került.

Az első geokémiai kutatásokat C. BURACU 
végezte Orotván, 1957-ben.

1971-ben A. MIHÄILESCU a masszívum DNy-i 
részén, a kontakt övben, talajgeokémiai kutatásokat 
végzett.

A masszívum rendszeres geokémiai kutatása 1975- 
ben kezdődött el. Az 1975-1985 között végzett 
rendszeres geokémiai kutatások nagy részét 
talajmetallometriai módszerrel végezték. A talajmintákat 
a masszívum és a határövezetek területén E-D irányú 
szelvényeken vették 15-25 cm mélységből (az A/В és В 
talajzónákból). A minták feldolgozása félkvantitatív, 
informatív jellegű volt, 10, 6 és 3 elemre. Esetenként
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adataiból megállapították a teléres ércesedés 
jellegzetességeit.

E geokémiai mintagyüjtés általában a geológiai 
kutatásokkal párhuzamosan történt, főleg természetes 
feltárásokból, így a gyűjtési pontok eloszlása eléggé 
szabálytalan. Ezáltal a kapott információk csak 
tájékoztató jellegűek. A begyűjtött mintákat fele-fele 
arányban 42 elemre (beleértve a ritka földfémeket is), és 
23 elemre (ritka földfémek nélkül) vizsgálták.

A masszívumra vonatkozó különböző geokémiai 
kutatásokat és tanulmányokat A. CODARCEA et al. 
(1957), V. IANOVICI et al. (1964), D. ZD4CENCO et 
al. (1977), N. ANASTASIU és E. 
CON STANTINESCU (1982), JAKAB GYULA 
(1982) végeztek.

A radioaktív elemek geokémiájával L TIEPAC 
(1971-1984) foglalkozott.

jelentések részletesen tartalmazzák.) 
elhatárolnia az Orotva és a Ditró-Szárhegy helyi 
maximumokat.

Mágneses méréseket T. CRISTESCU (1954), V. 
STEFLEA és L. STEFLEA (1955) végeztek Orotva- 
Szárhegy övezetében. Földi mágneses kutatással, főleg 
Orotva térségében, sikerült kimutatni a magas magnetit 
tartalmú homblenditeket, a Magasok-Ditró-Szárhegy 
térségében pedig a dioritos-homblendites kőze
tkomplexumot.

Radiometriai méréseket a "Cuartitul" Vállalat 
(1953-1957), F. TÄNÄSESCU, G. COSTOIU (1957- 
1959), G. PÁVÁN, T. URCAN (1959) és I. TIEPAC 
(1963, 1965) végeztek.

S. SPÍNOCHE és F. SPÍNOCHE 1965-ben, 
refrakciós módszerrel, szeizmikus méréseket végeztek, a 
Gyergyói-medence 
állapítására.

Sikerült

fenékdomborzatának meg-

2.3. A Ditrói szienitmasszívum geofizikai 
kutatásának története 2.3.2.1966 - 1979 közötti geofizikai kutatások

A Ditrói szienitmasszívumban geofizikai kutatások 
1953-ban kezdődtek. Ezek a kutatások a masszívum 
nagyszerkezetének, valamint Fe, Mo, ritka-földfém, 
polimetallikus szulfidok ércesedési területének a 
kimutatására irányultak. Főleg gravitációs (áttekintő és 
részletes), légimágneses (áttekintő és részletes), földi 
mágneses, geoelektromos, radiometriai (légi- és terepi 
radiológiai) kutatási módszereket alkalmaztak. Ezen 
kívül kőzetfizikai méréseket is végeztek.

Három jól elkülöníthető kutatási szakaszról 
beszélhetünk. Az alkalmazott módszerek nagymértékben 
függenek a műszerezettségtől és a kutatási céloktól.

Az időszakot főleg radiometriai kutatások jellemzik. 
Komplex radiometriai terepi és laboratóriumi 
kutatásokat 1968-1979 között F. GOHN, S. SCURTU, 
P. ARDELEANU, M. HEREDEA, I. ISROREANU, 
F. RADULESCU, G. GARABARI, S. MÍNZATU, O. 
ROMANEZA végeztek. A kutatások a légigamma- 
spektrometriai mérések földi ellenőrzésére és radioaktiv 
ércesedések felkutatására irányultak.

1971-1972 között F. GOHN és munkatársai a 
masszívumban és a határövezeteiben légi gamma- 
spektrometriai kutatásokat végeztek. A kutatások a 
felületi összgamma sugárzás meghatározását szolgálták. 
Sikerül kimutatni az U, Th és а К kvázilineáris 
eloszlását. A méréseket NaJ detektorral ellátott 5 
csatornás gamma-spektrométerrel végezték. A 
műszereket K-26 típusu helikopter hordozta, mely nem 
irányított szelvényeken (követve a völgyek és gerincek 
lefutását) 50 m-es állandó magasságban, 50 km/óra 
állandó sebességgel mozgott.

Békény környékén az O.F.G.(?) végzett radiometriai 
méréseket 1966-1967 között.

1970-1979 között F. NEA$CU, M. MIHALEA, I. 
ROSCA, T. STRUNGARU, D. RUSU, I. IONITÄ, 
M. CÁLÁRA$U a radiometriai méréseket 
kiterjesztették Orotva, Szárhegy, Heréb, Aurora 
környékére is. Elemezték a légigamma anomáliákat és

2.3.1.19S3 - 1965 közötti geofizikai kutatások

Ezt az időszakot rendszertelen, kísérleti jellegű 
kutatások jellemzik.

Geoelektromos méréseket A. LUNGU (1954- 
1955), M. NABIGHIANI (1956-1957), E. LABOVICI 
(1957) és C. MIHAIL (1958) végeztek. A kutatások az 
orotvai érctelérek felderítésére, valamint a Gyergyói- és 
Csinódi-medencék aljzata mélységének megállapítására 
irányultak.

1953-1955 között M. VISARION 1:100000 
méretarányú áttekintő gravitációs kutatásokat végzett. 
(Ezek metodikáját és technikáját a különböző kutatási
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2. A Ditrói szienitmasszívum földtani megismerésének története

azonosították a Mo- és ritka földfém ércesedéseket. A 
méréseket hordozható Geiger-Müller számlálócsővel 
végezték, 1.5 m-re a talajtól.

Légimágneses, 
térképezéseket a Keleti-Kárpátokban (1966-1968), és 
1:25000 méretarányú térképezéseket a Ditrói 
szienitmasszívumban (1973) T. CRISTESCU és A, 
§TEFANCIUC végeztek. A nagyszabású munka 
eredménye egy 400 km2-t befedő, regionális mágneses 
anomália kimutatása. A kutatásokat 1966-1968 között 
és 1973-ban repülőről végezték, 1.3-2.5 km illetve 150- 
350 m repülési magasságból. 1973-ban a 
szelvénytávolság 200 méteres volt É-D-i irányban.

1971 után rendszeresítették a lyukgeofizikai 
(elektromos és radioaktiv) karottázs méréseket. A 
masszívum fúrásainak nagy részénél (főleg Orotván) a 
méréseket G. TEULEA és L. POP végezték.

1984-től kezdődően F. NEA§CU, I. 
MARCOSEANU, D. PER§A, és G. PUFU geofizikai 
(radiometriai és mágneses szuszceptibilitás) méréseket 
végeztek az összes bányamunkálatokban.

Tudomásom szerint a masszívumban komolyabb 
emanációs, tellurikus, szeizmikus reflexiós vagy 
geotermikus kutatások nem voltak.

Általában a különböző geokémiai és geofizikai 
kutatások eredményeit az egyes kutatók jelentésekben 
foglalták össze. A kutatások fő célja leginkább a 
különböző ásványi nyersanyagok feltárása volt. Az 
adatok titkos jellegűek voltak és ma is azok, ezáltal 
nagyon kevés ilyen témájú publikáció született. A Ditrói 
szienitmasszívum különböző érceire vonatkozó 
számszerű adatok és térképek nem hozzáférhetők.

A szerzőnek egyéb publikált vagy nem publikált 
munkákról nincs tudomása.

méretarányú1:100000

2.4. Összefoglalás2.3.3. A geofizikai kutatások 19S4-től 
napjainkig

A Ditrói szienitmasszívumot az elmúlt másfél 
évszázad alatt kiváló geológusok, geofizikusok sora 
tanulmányozta. A masszívum ásvány- és kőzettanára, 
szerkezetére, keletkezésének módjára, a keletkezés 
idejére, valamint a kőzetek és ércek gazdasági 
potenciáljára vonatkozóan számos tudományos értékű 
dolgozat született. Azonban, a vélemények 
különbözőségéből adódóan egyértelmű
következtetéseket mind a mai napig nem sikerült 
levonni. Éppen ezért Európa egyik legérdekesebb, 
"legmisztikusabb" geológiai képződménye még további 
érdeklődésre tarthat számot.

A Ditrói szienitmasszívum földrajzi helyének és 
földtani megismerés történetének (különösen a 
keletkezési elméletek fejlődés történetének) 
bemutatásával arra törekedtem, hogy felkeltsem és 
ráirányítsam a magyar szakemberek figyelmét erre a 
Keleti-Kárpátokban található nagyon érdekes, és számos 
megoldatlan kérdéssel terhelt geológiai képződményre. 
Bizonyos értelemben a munkám a masszivum 
monográfiája. A teljesség igénye nélkül megpróbáltam 
röviden összefoglalni mindazt a földtani információt, ami 
a múlt század közepétől felhalmozódott, és ami 
publikált, vagy kézirat formában napvilágot látott.

Az 1800-as évek második felének magyar 
geológusai (Herbich, Koch és mások) nagy 
érdeklődéssel fogtak neki a szienitmasszívum elsősorban

Ezt az időszakot a rendszeres geofizikai kutatás 
jellemzi. E kutatások célja a masszivum egységes 
geofizikai képének kialakítása, és újabb ércesedési zónák 
feltárása.

Ennek értelmében C. POSTPLACHE, A. 
POSTOLACHE, M. BOBOC, G. GÍNDU, V. 
NICOLAU, C. MOISE és M. NARVIC (1984-1986) a 
masszívumban és határterületein (540 km2-en), 1:10000 
és 1:25000 méretarányú, gravitációs méréseket 
végeztek.

1:5000 méretarányú földi mágneses méréseket az 
Orotva-patak medencéjében és a masszívum központi 
részein V. MOCANU (1984-1986) végzett, a légi
mágneses anomáliák részletesebb kutatása céljából.

1:5000 és 1:10000 méretarányú geoelektromos 
(indukált polarizációs és ellenállás) méréseket a 
masszívumban és határterületein T. SILEANU, A. 
CHILERESCU, R. ROTARU, G. IOAN, E. IOAN és 
M. GHITÄ végeztek.

A 1:5000 méretarányú radiometriai méréseket, a 
szienitmasszívum központi, Ny-i és É-Ny-i részein D. 
MARINESCU, M. MARINESCU, T. SARCHIZOV, 
V. GRECU, E. VOICU, S. BÁLÁN, A. BALEA, M. 
SÄROIU és M.TITIERIU végezték.

Ebben az időszakban folytatódtak a geofizikai 
karottázs mérések is.
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2. A Ditrói szienitmasszívum földtani megismerésének története

nem is merült, de a hozzáférhetetlensége következtében 
1946 után a magyarországi földtani szakirodalomban 
egyetlen tudományos cikk sem látott napvilágot, vagy ha 
igen, legfeljebb utalás szintjén.

A terület (Gyergyó és vidéke) eredeti toponímiája 
magyar, a helységek, patakok, hegyek stb. csak később 
kaptak román elnevezést. Az 1930-as évektől kezdődően 
ezek a román elnevezések egyre inkább kiszorították az 
eredetieket, így a térképek általában ilyen szempontból 
nem egységesek. Megpróbáltam minden egyes térképet 
és ábrát egységes magyar nevezékrendszerrel ellátni, és a 
különböző nyelvekből (román, francia, német, angol) 
történt fordítások során is ezt az elvet követtem.

Nem titkolt szándékom, hogy munkámmal fel 
szeretném hívni a szakemberek figyelmét a Kárpátok 
más érdekes, a masszívumhoz hasonló tudományos 
jelentőségű földtani képződményeire is, melyek 
tudományos szintre hozása időszerű lenne. Véleményem 
szerint az elmúlt 40-50 év szakmai hézagának kitöltése 
csak ilyen jellegű összefoglaló és szintetizáló munkákkal 
lehetséges.

leíró, ásvány-kőzettani feldolgozásához, és így 
megalapozták a további kutatások információs hátterét. 
A masszívum a XX. század első felében Európa egyik 
legjobban megkutatott és legvitatottabb földtani 
képződménye volt. Európai és később világhírnevét 
főleg A. Streckeisen svájci geológus munkáinak 
köszönheti, de Mauritz Béla és Földvári Aladár
nagyszabású mineralógiai és petrológiai munkái is 

hozzájárultak masszívumnagymértékben 
megismeréséhez. Az I., de főleg а П. világháború után a

a

szienitmasszívum a romániai geológusok figyelmét is 
felkeltette. Könyvtárnyi irodalom született, főleg román 
nyelven, de a francia és angol nyelvű publikációk is elég 
gyakoriak. A legfontosabb földtani adatokat "Jelentések" 
formájában foglalták össze. Ezek a "Jelentések" a

dokumentumtáraibanintézmények
megtalálhatók, de mind a mai napig nyomtatásban nem 
jelentek meg.

Sajnos a magyar geológusok а П. világháború után 
elég nehezen vagy egyáltalán nem jutottak hozzá 
ezekhez a munkákhoz. Ha a szienitmasszívum feledésbe

különböző
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3. A kutatott terület földtani térképe

2-es számú akna meddőhányóinak kőzetei is. így a kb. 
700 db. begyűjtött kőzetmintából több mint 300 db. 
vékonycsiszolat és 60 db. érc csiszolat készült. Ezen 
adatok, valamint röntgendiffrakciós, ásvány-geokémiai, 
főelem-geokémiai, nyomelem-geokémiai és abszolút 
kormeghatározási adatok alapján sikerült összeállítani a 
terület 1:5000-es méretarányú földtani térképét (3-2. 
ábra).

Dolgozatom az 1987 - 1989, valamint az 1993 - 
1996 közötti földtani térképezésre támaszkodik. A több 
mint 200 km2-en felszínre bukkanó masszívumból 
kiválasztottam azt a területet, ahol elsősorban az 
ultrabázikus - neutrális kőzetek természetes feltárásai, 
valamint a bányamunkálatok és fúrások lehetővé tették 
egy pontos földtani térkép elkészítését. Ez a terület a 
masszívum északi részén, az Orotva-patak medencéjétől 
északra található. A földtani térképezés mintegy 6 km2- 
en az Orotva-patak mentén húzódó nagyvető és a 
masszívum, valamint a szomszédos metamorf kőzetek 
kontaktusa közötti területet érintette, a Csibi Jakab- 
patak és a Tászok-patak között (1-5., l-6a., l-6b., l-6c. 
ábra). A terület geomorfológiai leírása az 1 fejezetben 
olvasható.

A térkép alapját az IPEG „Harghita” (Hargitai 
Geológiai Kutató és Feltáró Vállalat) földtani térképe 
(Zólya et al., 1986) képezte.

A térképezés során 18 fontosabb szelvény mentén 
(3-1. ábra) 508 ponton történt megfigyelés és kőzetminta 
gyűjtés. Mindezek mellett feldolgozásra kerültek az 1-es, 
6-os, 19-es, 20-as, 25-ös, 28-as számú tárók, valamint a

Természetesen dolgozatomnak nem volt célja a 
térképezés során vizsgált és begyűjtött teljes kőzetanyag 
komplex feldolgozása. A terepi munka során elsősorban 
az ultrabázikus (hornblenditek) - neutrális (dioritok) 
kőzetek vizsgálatára fektettem a nagyobb hangsúlyt, 
mivel ezeknek a kőzeteknek a kifejlődése, genetikai 
hovatartozása az egész masszívum genetikájára fényt 
deríthet.

A továbbiakban a térképezés során feldolgozott, 
különböző kőzetekkel kapcsolatos információkat csak 
akkor használom, ha ezek szükségesek a 
homblenditekkel és dioritokkal kapcsolatosan felmerülő 
kérdések megoldásához.

3-1. ábra A legfontosabb térképezési szelvények és mintavételezési pontok a Csibi Jakab-patak és a Tászok-patak között
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3. A kutatott terület földtani térképe

3-2. ábra A Ditrói szienitmasszívum északi részének l:5000-es méretarányú földtani térképe (arányosan kicsinyített 
változat)
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4. A Tamica Komplexum kőzettana

4.1. Nevezéktani besorolás soroltam (amely kőzetkomplexum nemcsak petrográfiai, 
hanem petrológiai értelemben is jobban fedi a valóságot) 
Tamica Komplexum néven1.A szienitmasszívum É-i, ENy-i részén az Orotva- 

pataktól É-ra a Csibi Jakab-patak és a Taszok-patak 
között az ultrabázikus és neutrális kőzetek vannak 
túlsúlyban (3-2. ábra). Codarcea et al. (1957) az Orotva 
völgyében Ny-ról К felé haladva ezeket a kőzeteket négy 
kőzetkomplexumba sorolta: (1) Diorit-homblendit 
Kőzetek Komplexuma, (2) Szienitoid Kőzetek 
Komplexuma, (3) Gránitoid Kőzetek Komplexuma, (4) 
Telérkőzetek Komplexuma. Véleményük szerint a 
felszínen látható kőzet egy mélységi, anatektikus eredetű 
diapir migmatikus fedője. 1979-ben Anastasiu et al. a 
masszívumot kőzetasszociációk alapján két szektorra 
osztották: (I) Orotva-Putna Szektor (a masszívum É-i 
része) és (П) Ditró völgye-Güdüc-Békény Szektor (a 
masszívum központi és D-i része). Az Orotva-Putna 
Szektor kőzetein belül öt kőzetkomplexumot 
különböztettek meg: (1) Ultramafitok és Maiitok 
Komplexuma, (2) Dioritok Komplexuma, (3) 
Monzonitok és Szienitek Komplexuma, (4) Gránitoidok 
Komplexuma, (5) Főid Kőzetek Komplexuma. 
Véleményük szerint a kőzetek többfazisos, 
többállomásos magmaintrúzió eredményei.

Az Ultramafitok és Maiitok Komplexumába a 
legtöbb kutató (Anastasiu et al., 1979, Zólya et al., 
1985, Zólya, 1986, Pál Molnár, 1988) a homblenditeket 
és az ultrabázikusként értelmezett meladioritokat 
sorolta. Pontos ásvány-kőzettani vizsgálatok során 
kitűnt, hogy ultramafikus kőzetek közé IUGS 
szabványok szerint (Le Maitre, 1989) csak a 
homblenditeket sorolhatjuk (Pál Molnár, 1992). 
Értelemszerűen a meladioritokat petrográfiailag át kell 
sorolni a dioritok közé.

Azonban mégsem célszerű sem kőzettanilag, sem 
genetikailag a homblendit-diorit típusú kőzetek külön- 
külön komplexumokba való besorolása. A földtani 
térképről (3-2. ábra) egyértelműen kitűnik ugyanis, hogy 
ezek a kőzetek térben mindig egymás szomszédságában, 
egymással összefogazódva vagy egymás közti fokozatos 
átmenetben jelennek meg. Tehát egy bonyolult felépítésű 
és tektonikájú litosztratigráfiai egységről van szó. 
Nagyon ritka a tiszta homblendit, vagy a tiszta diorit. 
Szigorúan petrográfiai értelemben a két kőzettípus- 
kőzetcsalád elkülönithető, de genetikailag nem. Mindkét 
kőzetcsalád egy egységes folyamat eredménye. Éppen 
ezért a két nagyobb kőzettípust egy kőzetkomplexumba

4.2. Petrográfiai leírás

A Tamica Komplexumon belül két nagy kőzetcsoportot 
különítettem el: (1) homblenditek csoportja, (2) dioritok 
csoportja.

4.2.1. A homblenditek csoportja

Ebbe a kőzetcsportba a 90%-nál magasabb mafikus 
ásványtartalmú kőzeteket soroltam, de a pegmatoidos 
faciesbeli homblenditeket szintén itt tárgyaltam.

Az orotvai homblenditeket szövetük alapján két 
nagyobb csoportba sorolhatjuk (Codarcea et al., 1957): 
(I.) irányított szövetű homblenditek, (П.) irányítatlan 
szövetű homblenditek. Ásványos összetétel és szerkezeti 
jellemzők alapján a két nagyobb szöveti csoportba az 
alábbi kőzettípusok tartoznak (Pál Molnár, 1992):

I. Irányított szövetű homblenditek:
• mikrokristályos, irányított titanit tartalmú 

homblenditek,
• fanerokristályos, titanit tartalmú homblenditek 
biotittal,

• fanerokristályos, titanit és biotit mentes 
homblenditek.

П. Irányítatlan szövetű homblenditek:
• mikrokristályos, titanit és biotit mentes 

homblenditek,
• mikrokristályos, titanit tartalmú homblenditek 
biotittal,

• fanerokristályos, titanit tartalmú homblenditek,
• fanerokristályos, biotit tartalmú homblenditek,
• fanerokristályos, biotitos, titanit tartalmú 

homblenditek,
• fanerokristályos, titanit és biotit mentes 

homblenditek
• olivin-piroxén homblenditek,
• plagioklászos-piroxénes homblenditek,
• pegmatoidos homblenditek.

1 A homblenditek és dioritok egyik legismertebb előfordulási 
helye az Alsó-, és Felső Tamica-patak környéke.
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4. A Tarnica Komplexum kőzettana

4.2.1.1. Irányított szövetű hornblenditek 4-1. Táblázat

Az irányított szövetű hornblenditek modális összetétele
Ezeknél a kőzeteknél a hornblende prizmák és a 

titanit szigorú irányítottsága figyelhető meg. Szövetük az 
ásványok alakja szerint hipidiomorf-allotriomorf, 
kristályossági fok szerint holokristályos (4-1. ábra).

Ásványok Térfogatszázalék (%)
1 2 3

Amfibol
Plagioklász
Ortoklász
Biotit (± klorit)
Titanit
Apatit
Opak_________

76-80 80-82 86-87
7-8 2-3 5-6
1-2
4-5 3-4
6-7 6-8
2-3 4-6 4-5
2-3 2-3 3-4

(I) mikrokristályos, irányított titanit tartalmú 
hornblendit, (2) fanerokristályos. Utánit tartalmú 
hornblendit biotittal, (3) fanerokristályos, titanit és 
biotit mentes hornblendit

4-1. ábra Irányított szövetű hornblenditek 
I. hornblende, 2. biotit, 3. plagioklász, 4. magnetit, 35 
x, +N

A mikrokristályos szövetű homblenditeknél az 
irányítottságot mindig a titanit kristályok, míg a 
fanerokristályos változatoknál az amfibolok, illetve ha 
jelen vannak a titanit és a biotit ásványok valamilyen
irány szerinti elrendeződése adja. Az irányítottság okát 
ezidáig több elmélet is magyarázta: (a) a kőzetek nagy 
nyomás alatti megszilárdulása (Ianovici, 1933), (b) 
anatektikus folyamatok során a kristályos palák 
átalakulása az eredeti palás szövet megőrzésével 
(Codarcea et al., 1957), (c) a kristályos alapkőzetek Fe- 
Mg-metaszomatózisa a palás szövetek megőrzésével 
(Jakab, 1986). Az irányított szövetű hornblenditek

táblázat

4-2. ábra Irányított szövetű hornblendit 
I. hornblende, 2. kloritosodott biotit, 3. apatit, 35 x, IN

átalakulás végeredménye zöldes-kékes színű klorit. A 
biotit-klorit átmenetet mindig aprókristályos titanit 
megjelenése kiséri, amely a biotit hasadási síkjaiban 
vagy aggregátum formában jelenik meg.

A leukokrata ásványokat xenomorf fbldpátok 
képviselik. Poliszintetikus ikreik néha erősen hullámosak 
(4-3. ábra). A plagioklászok anortit tartalma általában 
16-30%, de időnként az albit is megjelenik.

A fbldpátok helyenként szericitesedtek, 
epidotosodtak vagy zoizitesedtek (4-4. ábra).

Nagyon kis mennyiségben az ortoklász is 
megjelenik. Néha megfigyelhető amint a plagioklász 
kristályokban ortoklász-mikroklin lemezkék válnak ki 
(antipertit) (4-5. ábra).

A fbldpátpótlók nem jellemzőek ezekre a kőzetekre.

modális ásványos összetételét a 
tartalmazza.

4-1.

A kőzeteket nagyrészt hornblende alkotja, habitusa 
prizmás, oszlopos (szálas), pleokroizmusa világosbarna - 
vörösbarna vagy néha világosbarna - gyengén zöldes-

Poikilitessötétbarna vagy bamászöld (4-2. ábra), 
módon magába zárhat apatitot is, de az esetek 
nagytöbbségében az apatit a melanokrata ásványok 
között fejlődött ki. A biotit csak hornblendével szoros 
összenövésben jelentkezik, pleokroizmusa világosbarna - 
zöldcsíkos-sötétbama (kloritosodás). Poikilites módon 
titanitot és apatitot zár magába. Nagyon gyakran a biotit 
lemezek elasztikusán deformáltak vagy összezúzottak. A 
biotit mindig valamilyen átalakult állapotban van. Az
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4-3. ábra Irányított szövetű hornblendit
Plagioklász erössen hullámos poliszintetikus ikrekkel,
35 x, +1V

4-6. ábra Irányított szövetű hornblendit 
1. titanit, 2. földpát, 3. biotit, 75 x, +N

4-7. ábra Irányított szövetű hornblendit 
1. biotit, 2. második generációs titanit, 75 x, IN4-4. ábra Irányított szövetű hornblendit 

Szericitesedett, epidotosodott földpát

4-8. ábra Irányított szövetű hornblendit 
Apatit, 75 x, +N

4-5. ábra Irányított szövetű hornblendit 
1. cmtipertit, 2. hornblende, 75 x, +N

biotitokban jelenik meg, amelyek átalakulási folyamatban 
vannak (4-7. ábra).

Az apatit igen gyakori ezekben a kőzetekben. 
Mindig idiomorf és az összes többi ásványban 
zárványként megtalálható (4-8. ábra).

A magnetit szabálytalan vagy lekerekített szemcsék 
formájában jelenik meg (4-9. ábra).

A titanit mindig kétgenerációs. Az első generációs 
titanit nagy, idiomorf, kiékelődő, ievélboríték alakú, 
időnként toll formájú , sárgás-barnás színű (4-6. ábra). 
Pleokroós. Gyakran ikresedik. A nagy titanit kristályok 
idiomorf amfibol kristályokat zárhatnak magukba.

A második generációs titanit apró szemcsék 
formájában homblendékben, de főleg azokban a
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ugyan olyan ásványos összetétellel rendelkeznek mint az 
irányított szövetű hornblenditek. Egyetlen elkülönítési 
kritérium a kőzetek szövete.

Modális ásványos összetételüket a 4-2. táblázat 
tartalmazza.

4-2. Táblázat

Az irányítatlan szövetű hornblenditek modális 
összetétele

Ásvá
nyok

Térfogatszázalék (%)
1 2 3 4 5 6

Am 87-90 83-84 80-82 68-70 66-68
14-16

87-974-9. ábra Irányított szövetű hornblendit 
I. magnetit, 2. titanit, 3. földpát, 75 x, IN Bi 2-3 6-8 0-2

Pl 5-6 2-3 2-3 8-10 6-7 1-13
Ti 5-6 8-9 5-6Az ásványok idiomorf foka, valamint az egymáshoz 

viszonyított helyzete alapján a következő kristályosodási 
sorrend valószínűsíthető: apatit, magnetit, első 
generációs titanit, hornblende, biotit, második generációs 
titanit, plagioklász.

Gyakran a homblendékben epidot erecskék 
figyelhetők meg. Néha az epidot elárasztja az egész 
kőzetet szabálytalan fészkek formájában, vagy pedig a 
nagyobb ásványok közötti hézagokban. Erecskék 
formájában mikrogranuláris albit is megjelenik kalcit, 
klorit, epidot asszociációban. A 29%-os anortit tartalmú 
plagioklász és az albit egyidejű jelenléte kérdésessé teszi 
a kristályosodás idejét és körülményeit. Ezen ásványok 
közötti, valamint a más ásványokkal való térbeli viszony 
az albit másodlagos jellegét bizonyítja.

Ap 3-4 2-4 4-6 8-10 2-3 0-2
Cl 4-6
Sze 3-4 1-3
Ca 2-3
Mt 2-4 0-3 2-3 0-1 1-3
Am - amfibol, Bi - biotit, Pl - plagioklász, Ti - titanit, 
Ap - apatit. Cl - klorit, Sze - szeried, Ca - karbonát, Mt 
- magnetit-, (1) mikrokristályos, titanit és biotit mentes 
hornblendit, (2) mikrokristályos, titanit tartalmú 
hornblendit biotittal, (3) fanerokristályos, titanit 
tartalmú hornblendit, (4) fanerokristályos biotit 
tartalmú hornblendit, (5) fanerokristályos, biotitos, 
titanit tartalmú hornblendit, (6) fanerokristályos, titanit 
és biotit mentes hornblendit

Az olivin-piroxén hornblenditek, a piroxén 
hornblenditek és a pegmatoidos hornblenditek az 
előbbiektől mind ásványos összetételben mind 
szerkezetben különböznek. Szövetük irányítatlan.

4.2.1.2. Irányítatlan szövetű hornblenditek

Jellemző rájuk, hogy az amfibol kristályok a tér 
minden irányába irányítatlanul helyezkednek el. Ezekben 

irányítatlan
megkülönböztethetünk 
szöveteket - akár pegmatoid kifejlődéseket is - nagy, 
helyenként több centiméter nagyságú amfibol és titanit 
prizmákkal, vagy olyan változatokat, amelyekben a 
kristályok aprók, mikroszemcsések. A többi ásványhoz 
viszonyított nagyobb kifejlődésű hornblende illetve biotit 
kristályok a kőzetnek porfiros jelleget is adhatnak.

A mikrokristályos, titanit és biotit mentes 
hornblenditek (1), a mikrokristályos, titanit tartalmú 
hornblenditek biotittal (2), a fanerokristályos, titanit 
tartalmú hornblenditek (3), a fanerokristályos, biotit 
tartalmú hornblenditek (4), a fanerokristályos, biotitos, 
titanit tartalmú hornblenditek (5), valamint a 
fanerokristályos titanit és biotit mentes hornblenditek (6)

4.2.1.2.1. Olivin-piroxén hornblenditek

szövetű
faneritikusabb

kőzetekben
változatú

az
Szövetük poikilites. Modális ásványos összetételüket a 

4-3. táblázat és a 4-10. ábra tartalmazza.

4-3. Táblázat

Olivin-piroxén hornblenditek modális összetétele
Ásványok Térfogatszázalék (%)

Amfibol
Piroxén
Olivin
Biotit
Plagioklász
Apatit
Opak, egyéb

45-60
11-38
3-21
1-2

5-25
1-2

1-10

65



4. A Tarnica Komplexum kőzettana

4-12. ábra Olivin-piroxén hornblendit 
Szerpentinesedett olivin szemcsék, 35x, +N4-10. ábra A hornblende tartalmú ultramafikus kőzetek 

osztályozása (Le Mailre, 1989)
Olivin-piroxén hornblendit 4.2.1.2.2. Plagioklászos, piroxénes 

hornblenditek
Az erős pleokroizmusú amfíbolokat nagyon gyakran 

szagenit-rácsok hálózák be. A piroxének ekvigranuláris 
kristályok formájában jelennek meg hornblende vagy 
biotit zárványként. Az olivin szintén az amfibolok 
zárványaként jelenik meg, lekerekített, szabálytalan 
szemcsék formájában (4-11. ábra). Az esetek nagy 
többségében szerpentinesedett (4-12. ábra). A 
plagioklászok idiomorfok, jól fejlettek és mindig 
hornblende veszi körül. Anortit tartalmuk 58% 
(Codarcea et al., 1957).

Szövetük az elegyrészek alakja szerint allotriomorf. 
Ez az alkotó ásványok zömének lekerekített, karélyos 
formájából adódik. Csak a földpátokkal körülvett 
zömök, prizmás piroxéneknek van idiomorf alakjuk. 
Modális ásványos összetételüket a 4-4. táblázat és a 4- 
13. ábra tartalmazza.

4-4. Táblázat

Plagioklászos, piroxénes hornblenditek modális 
összetétele

Ásványok Térfogatszázalék (%)
Amfibol
Biotit
Piroxén
Titanit
Plagioklász
Epidot
Szericit
Apatit
Magnetit, egyéb

60-63
10-12
10-12

58-61
30-32
12-14

64-66

20-22
4-5 5-6

10-12
2-3
1-2
1-2 5-6
2-3 6-7

4-11. ábra Olivin-piroxén hornblendit 
1. olivin, 2. amfibol, 35x, IN mennyiségileg

meghaladhatják a 10 %-ot és a piroxének 15 % , illetve a 
biotit 30 % fölé is emelkedhetnek "plagioklászos, 
piroxén hornblendit", vagy a "piroxénes, biotit 
hornblendit" elnevezést is használhatjuk

A legjobban fejlett kristályok az amfobolok, 
világosbarna - sötétzöldes-bama pleokroizmussal. A 
hornblende kristályok peremi része gyakran zöldes 
árnyalatú. A hornblendék átlyuggatott képét a biotit, 
apatit, titanit, zárványok adják. Gyakran körülölelik a 
piroxéneket (4-14. ábra).

Mivel, plagioklászoka

Az ásványok egymáshoz viszonyított helyzete, 
valamint idiomorf foka szerint a következő 
kristályosodási sorrendet állapítottam meg: apatit, 
magnetit, olivin, piroxén, plagioklász, hornblende és 
biotit.
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figyelhető meg. Szövetük az elegyrészek alakja szerint 
hipidiomorf granuláris. Modális ásványos összetételüket, 
mely igen tág határok között mozog a 4-5. táblázat 
tartalmazza.

4-5. Táblázat

A pegmatoidos hornblenditek modális összetétele

Ásványok Térfogatszázalék (%)
Amfibol
Biotit
Plagioklász
Apatit
Titanit
Karbonát
Szeriéit
Opak, Egyéb

30-75
2-8

8-50
10-12
3-84-13. ábra A hornblende tartalmú ultramafikus kőzetek 

osztályozása (Le Maitre, 1989) 2-3
0-1

Piroxén hornblendit
0-6

A nagyon jól fejlett hornblende, titanit és biotit 
kristályok enyhén szericitesedett, poliszintetikus iker 
nélküli plagioklász masszában találhatók. Helyenként kis 
kaiéit mezők is megfigyelhetők (4-15. ábra). A biotit 
lemezekben gyakran zárványként megjelenik a rutil, tűs
szálas kristályok ikerhelyzetű hálózatában. Az apatit 
mindig a földpátokban található.

4-14. ábra Plagioklászos, piroxénes hornblendit 
1. amfibol, 2. Piroxén, 355x, +N

A foldpátok alakjukat tekintve xenomorfok, a 
melanokrata ásványok közti hézagtérfogatot töltik ki. Néha 
poliszintetikus ikreik is megfigyelhetők, de általában 
ikerkristály nélküliek. Poikilitesen nagyon sok idiomorf, kis 
méretű, prizmás piroxént zárnak magukba.

A titanit jól fejlett, időnként enyhén mállott. A biotit 
szintén jól fejlett, hasadási síkjaiban megjelenik a 
második generációs titanit. Az apatit a melanokrata 
ásványok között xenomorf, belsejükben idiomorf. A 
magnetit vagy nagy, szabálytalan, apatittal átszőtt 
szemcsék formájában, vagy kis idiomorf kristályok 
formájában jelenik meg.

4-15. ábra Pegmatoidos hornblendit 
1. hornblende, 2. kakit, 75 x, +N

4.2.2. A dioritok csoportja

Az Orotva-pataktól É-ra a Csibi Jakab-patak és a 
Tászok-patak között felszínre bukkanó dioritok (3-2. 
ábra) szerkezetileg nagyon változatosak. Ebből adódóan 
kőzettani megítélésük az idők folyamán igen eltérő volt. 

V. Ianovici (1933) a Tászok-patak és a Fülöp-patak

4.2.12.3. Pegmatoidos hornblenditek

Makroszkóposán nagyon nagy amfibol, titanit és a 
melanokrata ásványok hézagtérfogatát kitöltő földpát
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alsó szakaszán kibúvó irányított szövetű dioritokat az 
essexitek csoportjába sorolta. Megítélése szerint a 
kőzetek szövete palás-fluidális átmenet. Az ásványok kb. 
70%-a irányított, a kőzetek szín indexe (M) 50% körüli. 
Al. Codarcea et al. (1957) szerint a Diorit-hornblendit 
Kőzetek Komplexumának nagyobb hányadát a dioritok 
alkotják. A. Streckeisen et al. (1974) rámutattak, hogy a 
Ditrói szienitmasszívumban két diorit komplexum van. 
Az egyik az Orotva völgyének alsó szakaszán, a másik 
pedig Cengellér - Güdüc-patak övezetében. Ez utóbbi 
komplexum kőzetei a normál dioritoktól essexites 
kémizmusukban különböznek. Streckeisen ezeket a

általában átmeneti, de előfordul, hogy az irányított 
szövetű meladioritok közvetlen kontaktusban vannak az 
irányítatlan szövetű homblenditekkel.

4.2.2.1.1. Irányított szövetű meladioritok

Az ásványok alakja szerint a kőzet szövete 
hipidiomorf szemcsés 
irányított szövet a melanokrata ásványok és a 
plagioklász lécek sávokban való elrendeződéséből 
adódik (4-16. ábra).

allotriomorf átmenet. Az

kőzeteket a monzodioritokkal, nefelindioritokkal és 
nefelinmonzodioritokkal ditro-essexiteknekegyütt
nevezte. N. Anastasiu et al. (1979) szerint az orotvai 
dioritos összetételű kőzetek sztratiform testeket, 
lencséket, "slíreket" ("§lire"), fészkeket alkotnak, szöveti
szempontból nagyon változatosak (pegmatoidos, 
normál- és mikroszemcsés, irányított és irányítatlan 
szövetek). A szerzők felhivják a figyelmet , hogy 
homblendit - diorit átmenet a plagioklászok mennyiségi 
növekedésével és az amfibolok mennyiségi 
csökkenésével fokozatosan jön létre. A szín index (M) 
alapján a következő kőzettípusokat írják le: 
leukodioritok (M < 25%), dioritok (M = 25-50%). D. 
Zincenco et. al (1978) az orotvai diorit komplexumot a 
"ring" kőzetek közé sorolják, a kőzetek nagyobb 
részének irányított szövetére hivatkozva.

A diorit csoport kőzeteit szín index (M) és szöveti 
bélyegek alapján a következő képpen osztályoztam:

I. Meladioritok:

4-16. ábra Irányított szövetű meladiorit 
A plagioklász kristályok sávokban történő
elrendeződése, 35 x, N+

A kőzet modális összetételét a 4-6. táblázat és a 4- 
17. ábra tartalmazza.

4-6. Táblázat

Az irányított szövetű meladioritok modális összetétele
• irányított szövetű meladioritok,
• irányítatlan szövetű meladioritok,
• "palás" jellegű meladioritok,
II. Dioritok:
• irányított szövetű dioritok,
• irányítatlan szövetű dioritok,
• földpátslíres dioritok,
• földpátaggregátumos dioritok,
III. Leukodioritok:
• irányított szövetű leukodioritok,
• irányítatlan szövetű leukodioritok.

Ásványok Térfogatszázalék (%)
Amfibol
Albit Ano-5
Apatit
Biotit
Karbonát
Klorit
Plagioklász
Piroxén
Ortoklász + Mikroklin
Epidot
Szericit
Kvarc
Titanit
Magnetit___________

28-70
3-6
2-6
1-27
2-3
0-3

9-44
0-4
0-54.2.2.1. Meladioritok
0-3
1-4A meladioritok általában 

összefüggésben vannak a homblenditekkel. Az ásványos 
összetételen kívül a legjellemzőbb különbség a kőzetek 
szövetében észlelhető. A meladioritok nagytöbbségének 
szövete irányított. A két kőzettípus közötti kontaktus

térbeliszoros
4-6

4-28
0-4
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epidotosodtak is. A biotit lemezek között karbonát 
fészkek is megfigyelhetők.

4-17. ábra Mélységi magmás kőzetek osztályozása 
modális ásványos összetételük alapján (Le Maitre ed., 
1989)
(•) irányított szövetű meladioritok, (A) „palás” jellegű 
meladioritok, (Ш) irányított szövetű dioritok

4-19. ábra Irányított szövetű meladiorit
Apatit (1) és kaiéit (2) zárványos hornblende (3), 35 x,
+N

A földpátok a melanokrata ásványok közötti teret 
töltik ki. Zömében plagioklászok, nagyon kis 
mennyiségben alkáliföldpátok (mikroklin, ortoklász, 
pertit). Megjelenik az albit is, mely másodlagos. A 
földpátok
epidotosodnak. (4-18. ábra). A legtöbb földpát 
poikilitesen idiomorf apatitot tartalmaz.

Szintén a nagyobb biotit lemezekhez kötődik a 
másodlagos titanit kifejlődése is (4-20. ábra). Az apatit 
jól fejlett idiomorf kristályok formájában az összestöbbi 
ásványban megtalálható (még a titanitban is). Titanit 
kristályok peremén a kristály gyors növekedése 
következtében gyakran megfigyelhető amint az apatit 
kristályok összetorlódtak.

gyakran szericitesednek,nagyon

4-18. ábra Irányított szövetű meladiorit
Szeriéitesedett, epidotosodott, apaii(zárványos földpát,
35 x, +N

4-20. ábra Irányított szövetű meladiorit 
1. biotit, 2. másodlagos titanit, 3. apatit, 75 x, IN

A melanokrata ásványok közül leggyakoribb a 
hosszú, prizmás amfibol. Pleokroizmusa világosbarna
sötét barnászöld vagy világosbarna-sötétbarna. Gyakran 
szoros összenövésben van a biotittal. Poikilitesen 
idiomorf apatitot és kalcitot tartalmaznak (4-19. ábra).

Nagyon ritkán a kőzetben részben már amfibollá 
alakult piroxének is megjelennek.

A biotit jól fejlett lemezek formájában jelenik meg. 
A nagyobb lemezekben gyakoriak a klorit sávok és néha

A néha ikresedett titanit kristályok mindig jól 
fejlettek (4-21. ábra).

4.2.2.1.2. Irányítatlan szövetű meladioritok

Ezeknek a kőzeteknek ásványos összetétele 
megegyezik az irányított szövetű meladioritok ásványos 
összetételével. Az egyetlen különbség a szövetükben van
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megjelenik a titanit, az apatit, ritkán fészkek, szemcsék 
formájában a kvarc is. A "kihengerlési" síkokkal 
párhuzamosan kalcit szemcsék figyelhetők meg.

(4-22. ábra). Az amfibol és a földpát kristályok a tér 
minden irányában, irányítatlanul helyezkednek el.

4-7. Táblázat

Az "palás jellegű" meladioritok modális összetétele

Ásványok Térfogatszázaié 
к (%)

Albit An0_5 
Apatit
Plagioklász An>5 
Kvarc 
Titanit 
Magnetit
Klorit + Második generációs titanit + 
+ Kalcit + Epidot + Biotit

1-2
4-6

14-18
2-3
2-34-21. ábra Irányított szövetű meladiorit

1. titanit, 2. földpát, 3. biotit, 4. amfibol, 5. magnetit, 6.
apatit, 35 x, IN

2-3

70-80

Figyelembe véve az ásványok gyakori mechanikai 
deformálódását, valamint a másodlagos ásványok (klorit, 
karbonátok) tömeges megjelenését, valószínű, hogy ezek 
a kőzetek tektonikai mozgásokban részt vett 
meladioritok átalakulási termékei. A kvarc és kalcit 
telérek megjelenése a paleovetőkön cirkuláló, fémes 
töltet nélküli hidrotermás oldatokra utalnak.

4.2.2.2. Dioritok

4.2.2.2.1. Irányított szövetű dioritok4-22. ábra Irányítatlan szövetű meladiorit 
1. földpát, 2. biotit, 3. titanit, 4. hornblende, 35 x, +N

Az irányított szövetű dioritok melanokrata ásványai, 
főleg a hornblendék és/vagy biotitok párhuzamos 
sávokba tömörülnek. Ezek a párhuzamos melanokrata 
sávok képezik a kőzet irányítottságát (4-23. ábra).

4.2.2.1.3. "Palás" jellegű meladioritok

A kőzettípust először Al. Codarcea et al. (1957) 
írták le mint "kihengerelt homblendites és gabbroid 
kőzetek"-et. Szerintük ezek a kőzetek a bázikus és 
ultrabázikus kőzetek határövezetében homblenditek 
átalakulásából jöttek létre.

A kőzet modális ásványos összetétele (4-7. táblázat) 
alapján meladiorit (4-17. ábra).

Mikroszkópos szövete változatos. Az ásványok 
relatív mérete szerint általában porfíros. A porfíros 
szövetet a lekerekített plagioklászok, valamint biotitok 
és a xenomorf magnetit zárványokat tartalmazó klorit 
agglomerátum adja. Ez utóbbi alapanyag "fluidális" 
képéből adódik adódik a kőzet palás jellege.

A melanokrata ásványok (biotit) majdnem teljes 
egészében kloritosodtak. Ezen kívül a kőzetben még

10 cm

4-23. ábra Irányított szövetű diorit
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4. A Tarnica Komplexum kőzettana

ábra). Ritkán kloritosodnak és ezáltal a kőzet enyhén 
zöldes szint kap.

A melanokrata sávokon belül azonban az amfibol 
kristályok elhelyezkedése nem párhuzamos, hanem 
divergens, radiális vagy teljesen kaotikus.

A kőzet modális ásványos összetételét a 4-8. 
táblázat és a 4-17. ábra tartalmazza.

4-8. Táblázat

Az irányított szövetű dioritok modális összetétele

Ásványok Térfogatszázalék (%) 
20-22Amfibol

Apatit
Biotit
Karbonát
Klorit
Plagioklász An>5 
Piroxén
Ortoklász + Mikroklin
Epidot
Szeriéit
Titanit
Magnetit

4-5
10-30 4-25. ábra Irányított szövetű diorit

1. hornblende, 2. apatit, 3. titanit, 4. földpát, 35 x, IN2-3
1-2

38-60 A prizmás, erősen töredezett piroxének elég ritkán 
jelennek meg a kőzetben.

A biotitnak két változata ismeretes. Az egyik jól 
fejlett, lemezes, a szélén kloritosodott, barnás-zöldes 
pleokroizmusú, néha piroxén dezaggregátum zárványos. 
A másik változat az amfibolok peremi részein vagy az 
amfibolok belsejében jelenik meg, gyakran apatit 
zárványos (4-26. ábra).

7-8
4-6
3-6
1-2
6-7
2-3

A kőzet mikroszkopos szövete hipidiomorf 
granuláris. A leggyakoribb leukokrata ásvány a 
plagioklász. A nagyon jól fejlett kristályok xenomorfok, 
csipkézettek (4-24. ábra). Az alkáliföldpátok (mikroklin, 
pertit) a plagioklászok közti teret töltik ki.

4-26. ábra Irányított szövetű diorit
1. szélén kloritosodott biotit, apatit (2), titanit (3) és
klorit (4) zárványokkal, 35 x, IN

A biotitlemezek peremi részein és a hasadási síkok 
mentén epidotosodás figyelhető meg.

A járulékos ásványok ugyanazok mint a 
homblenditekben (Pál Molnár, 1992). Legnagyobb 
mennyiségben a titanit, majd az apatit és az opak 
ásványok (magnetit) jelennek meg (4-27. ábra). Nagyon 
gyakran az apatit zárványok körül radiális 
repedéshálózat jelenik meg (4-28. ábra). Mintegy 
„kinövik” az eredetileg általuk elfoglalt teret.

4-24. ábra Irányított szövetű diorit
1. plagioklász, 2. biotit, 3. hornblende, 4. titanit, 35 x.
+N

Az amfibolok nagyon hasonlítanak a homblenditek 
amfiboljaihoz (Pál Molnár, 1992). Prizmás, barnás- 
zöldes pleokroizmusú horbnblendék. Gyakran 
tartalmaznak titanit, rutil és apatit zárványokat (4-25.
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4. A Tarnica Komplexum kőzettana

kritérium a kőzetek szövete, amely hipidiomorf- 
allotriomorf, fanerokristályos, irányítatlan (4-29. ábra).

4-27. ábra Irányított szövetű diorit 
I. biotit, 2. titanit, 3. apatit, 4. magnetit, 5. klorit, 6. 
földpát, 75 x, IN

4-29. ábra Irányítatlan szövetű diorit
1. titanit, 2. hornblende, 3. földpát, 4. biotit, 5.
magnetit, 35 x, IN

4.2.2.2.3. Földpátslíres dioritok

Szerkezete a 4-30. ábrán látható. A kőzetben 
sztratiform, mafikus lencsék váltakoznak a szálikus 
ásványhalmazokkal.. Nagyon gyakran megfigyelhető 
amint a nagyobb prizmás plagioklász kristályok kisebb, 
izometrikus plagioklászokkal társulnak. Ezek a 
kisméretű plagioklászok bomlottak és általában a 
melanokrata sávokban jelennek meg. Néha a nagyobb 
plagioklászokban

4-28. ábra Irányított szövetű diorit
Radiális repedezettség az apatit (1) körül a
földpátokban (2) és amfibolokban (3), 75 x, +N

10 cmA kőzetalkotó ásványok átalakulása során megjelenő 
legfontosabb másodlagos ásványok a szeriéit, kalcit, 
epidot és klorit. 4-30. ábra Földpátslíres diorit

4.2.222. Irányítatlan szövetű dioritok jelennek meg, azt az impressziót keltve, hogy a nagyobb 
földpátok fiatalabbak. A plagioklászok legtöbb esetben 
párhuzamosak egymással és a melanokrata ásványokkal, 
így meghatározzák a kőzet irányított szövetét.

Ugyanolyan ásványos összetétellel rendelkeznek 
mint az irányított szövetű dioritok. Egyetlen elkülönítési
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4. A Tarnica Komplexum kőzettana

4.2.2.2A. Földpátaggregátumos dioritok A melanokrata ásványok 25% alá való 
csökkenésével a dioritok fokozatosan átmehetnek 
leukodioritokba. Ugyanúgy mint a dioritoknál itt is 
megkülönböztethetünk irányított és irányítatlan szövetű 
leukodioritokat. A kőzetek ásványtani paraméterei a 
dioritokhoz képest nem változnak.

A kőzetben 2-3 cm-es átmérőjű plagioklász 
halmazok (szemek) jelennek meg (4-31. ábra).

4.3. Összefoglalás

A Csibi Jakab-patak és Tászok-patak közötti 
területen felszínre bukkanó hornblendit és diorit csoport 
kőzeteit egy komplexumba soroltam 
Komplexum néven. (4.10. táblázat) A Komplexum 
kőzeteinek a dolgozatban bemutatott ásványtani és 
szöveti alapokon nyugvó nagyon részletes osztályozása 
először történik a szakirodalomban.

Tamica

10 cm

4-31. ábra Földpátaggregátumos diorit

Ezekben a szemekben izoláltan vagy folyamatos 
füzérekben kisméretű hornblendék, biotit lemezecskék 
néha idiomorf titanit kristályok és piroxének figyelhetők 
meg. A földpátszem melanokrata ásványai mindig 
párhuzamosak. Ez az irányítottság az esetek nagy 
többségében megegyezik a kőzet irányított szövetével. 
Ez azt jelenti, hogy a plagioklász szemek utólagosan 
alakultak ki úgy, hogy nem zavarták meg a kőzet 
melanokrata ásványainak eredeti elrendeződését.

A földpátslíres és fóldpátaggregátumoss dioritok 
ásványos összetétele nem különbözik az irányított 
szövetű dioritoknál leírtaktól. A földpátaggregátumos 
dioritok modális összetételét a 4-9. táblázat tartalmazza.

4-9. Táblázat

A földpátaggregátumos dioritok modális összetétele

Ásványok Térfogatszázalék (%)
Amfibol
Biotit
Karbonát
Klorit
Plagioklász An>5
Epidot
Szeneit
Titanit
Piroxén

28-29
2-3
1-2
1-2

52-53
4-5
5-6
5-6
3-5
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5. Fő- és nyomelem geokémia

21 db minta teljes kémiai összetétel meghatározása 
(M[melléklet]l, М2, М3 táblázat) nedveskémiai 
eljárással Csíkszeredában a GEOLEX S. A. Vállalatnál 
készült.

(Poldervaart, Hess, 1951). A pigeonit és a 
hipersztén mindig hiányzik.

• Amfibol: mindig Ti02-ban gazdag kaersutit2.
• Oxidok: A legfontosabb oxidok az FeO-Fe^- 

ТЮ2 rendszerhez tartoznak: magnetit (Fe304) és 
ulvöspinell (Fe^iO^3, vagy hematit (Fe^) és 
ilmenit (FeTi03).

• Plagioklászok: Általában labradorit 
bytownit, de nem ritka az andezin-oligoklász 
sem.

A homblenditek és dioritok ásványos összetétele jól 
beleillik a mafikus alkáli kőzetek ásványos összetételébe.

Ahhoz, hogy pontosan elkülöníthessük az alkáli és 
szubalkáli kőzeteket a teljes kémiai elemzéseket 
kombinálni kell a kőzet normatív összetételével.

Az elsődleges elkülönítés az Si02-hoz viszonyított 
alkália-tartalom alapján lenne lehetséges, de a 
homblenditek és dioritok esetében nem biztos, hogy az 
alkália-tartalom teljes egészében eredeti, mivel a kőzetek 
Na tartalma megnövekedett (lásd ásványkémia), és ez a 
folyamat egyébként az Si02 megváltozását is 
eredményezhette. A homblenditek zömében az alkáli 
provinciához sorolhatók, azonban néhány mintának 
alacsony az alkália-tartalma, így a szubalkáli mezőbe esik 
(5-1. ábra). A dioritok az alkáli mezőbe esnek (5-1. 
ábra).

25 db minta néhány főelemét és nyomelemét a JATE 
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén NZA- 
8500 X-Ray Analyser energia diszperzív analizátorral 
határoztuk meg (M4, M5, M6. táblázat).

Teljes kémiai összetétel meghatározás a megelőző
Na

publikált vizsgálatok során mintegy 50 mintából készült, 
(M7 táblázat). A vizsgálatok során a teljes kémiai 
mérések módszerekkel, 
laboratóriumokban, készültek, ezért a méréssorozatok 
adatai között szignifikáns eltérések is lehetnek.

A megelőző vizsgálatok során nyomelem összetétel 
vizsgálatok nagyon Ids számban készültek, és nem 
minden esetben azonos elemekre. Neutronaktivációs

eltérő különböző

módszerrel néhány mintából ritkaföldfém összetétel is 
készült (M8. táblázat).

A továbbiakban elsősorban a saját mérési adataimra 
támaszkodom, de ott, ahol szükséges, fenntartással, de a 
korábbi mérési eredményeket is felhasználom.

A fö- és nyomelem vizsgálatokat elsősorban az 
ultrabázikus-neutrális kőzetsorozatra, vagyis a Tamica 
Komplexumra terjesztettem ki.

5.1. Főelem-geokémia Az 5-2. ábrán a térképezett terület összes kőzetének 
Si02 eloszlása látható. A szienitek, 

nefelinszienitek, monzonitok az alkáli mezőbe esnek, 
egyedül a gránit csúszik át egy kissé a nem alkáli 
tartományba.

Az alkáli ultramafikus magmás kőzeteknél a 
K20/Na20 arány mindig kevesebb mint 1:2 (Macdonald, 
Katsura, 1964). A dioritok esetében ez az arány 0,24 - 
0,34 közötti, a homblenditeknél azonban 0,23 - 0, 64, 
tehát átmeneti állapotot tükröz az alkáli és a szubalkáli 
között. Az ehhez hasonló esetekre Coombs (1963) a „fél 
alkáli” megnevezést vezette be. Az ilyen esetekben az 
I.R. arány 0 - 0,38 közötti (Kurasawa, 1967) (I.R. = 
Hy/(Hy+2Di) kell, hogy legyen. A Tamica Komplexum 
kőzeteinél az I.R. értéke gyakorlatilag nulla (Hy = 0).

össz-alkáli
A Ditrói szienitmasszívum északi részén előforduló 

magmás képződmények geokémiailag rendkívül 
változatosak, amit valószínűleg több folyamat együttes 
hatása alakított ki.

A homblenditek és dioritok esetében az első kérdés: 
alkáli vagy nem alkáli sorozatba tartoznak-e?

Az alkáli és szubalkáli kőzetek közti különbséget 
ásványtani összetételük is jól jelzi. Az alkáli mafikus 
kőzetek legfontosabb ásványai és ásványtani sajátságai a 
következők (Kennedy, 1933; Tilley, 1950; Wilkinson, 
1968; Kuno, 1960, stb ):

• Olivin: Mg-gazdag, általában Fa 20-35%. 
Fenokristályos, gyakran diopszid öleli körül.

• Piroxén: Az alkáli kőzeteknek tulajdonképpen 
két fó piroxénkomponense van: a diopszid 

(Wilkinson, 1956) és a Ca-gazdag augit

í

2 Általában 840-1025 °C hőmérsékleten és 250-800 bar 
nyomáson dehidratálódik és diopszid, spinell, anortit, 
valamint vízgőz keletkezik.
3 A magnetit-ulvöspinell körülbelül 600 °C-on váli ki (Vincent 
etal., 1957; Kawai, 1959).

1 Az olivin és a normativ kvarc likvid reakcióba lép (Wilshire, 
1967) diopszidot eredményezve. Ezt a NaAlSiO* - CaMgSi&e 
- SiOí rendszerben Schairer et al. (1960) igazolták.
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5-1. ábra Alkáli - szubalkáli kőzetek elkülönítése a 
Si02-Na20+K20 diagramon (Irvine, Baragar, 
1971)

A hornblenditek 
A dioritok

5-2. ábra Alkáli - szubalkáli kőzetek elkülönítése a 
Si02-Na20+K20 diagramon (Irvine, Baragar, 
1971)

A hornblenditek, A dioritok, • nefelinszienitek,
■ szienitek, Я gránitok, ♦ monzonitok
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5-3. ábra Az alkáliák, valamint az izzítási veszteség közötti kapcsolat a hornblenditekben és dioritokban 
A hornblenditek, A dioritok

A két kőzetcsalád nemcsak ásványos alkotóik 
kemizmusában (lásd ásványkémia), hanem főelem- 
kemizmusukban is különbözik. A dioritokra általánosan 
jellemző a magasabb alkália (de főleg az Na20-tartalom). 
Adódik a kérdés, vajon ez elsődleges petrogenetikai 
jelleg, vagy másodlagos átalakulás (Na-metaszomatózis) 
eredménye, vagy mindkettő?

Az 5-3. ábra az Na20 és K20 változását mutatja be 
az izzítási veszteség (LÓI) függvényében. A két 
kőzetcsaládban a két mobilis elem különbözőképpen 
viselkedik. A hornblenditek és dioritok K20-tartalma, 
valamint a LÓI között lényeges pozitív korreláció nem 
állapítható meg. Ugyanez elmondható a dioritok Na20-

tartalmáról is. A hornblenditek Na20-tartalma és a LÓI 
között viszont pozitív korreláció van, azaz az Na20-ban 
való gazdagság minden bizonnyal utólagos folyamatok 
eredménye is lehet. Ha figyelembe vesszük a 
hornblenditek ásványainak Na változását (diopszid -> 
egirinaugit, bázikus plagioklász -» savanyú plagioklász, 
stb.), akkor valószínűnek tűnik, hogy a hornblenditek 
magas Na tartalma nem csak az elsődleges 
petrogenetikai jellegnek tulajdonítható. A dioritok 
alkália-tartalma viszont szingenetikusnak tűnik.

A másik megválaszolandó kérdés, hogy a 
hornblenditek és dioritok agpaitos vagy miaszkitos 
jellegűek-e? Fersman (1929) szerint, ha a:
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(Na20 + K20)/ A1203 > 1
a kőzet agpaitos, ellenkező esetben miaszkitos. A 
homblenditek esetében ennek az aránynak az átlaga 
0,27, a dioritoknál 0,26, tehát miaszkitos kőzetekről van 
szó4.

A szienitek másik része a monzonitokkal együtt a 
nefelinszienit mezőbe esik.

A magmás fejlődés trendje látszólag az enyhén 
telítetlentől az enyhén túltelített likvid irányába mutat.

Az 5-5. ábra néhány főelemoxid változását mutatja 
a MgO-tartalom 
függvényében. A homblenditek és dioritok Na20- 
tartalma lényegesen nagyobb a K20-tartalomnál, az 
MgO (homblenditek «10 wt%, dioritok » 6 wt%), CaO 
(homblenditek » 14 wt%, dioritok » 9 wt%), és a Ti02 
(homblenditek « 4,9 wt%, dioritok * wt4,5 %), 
tartalom pedig relatív magas. Az Si02-tartalom a 
hornblenditeknél 45 % alatt marad, a dioritoknál elérheti 
az 56 %-ot. A homblenditektől a dioritok irányába 
haladva az Si02 és az A1203 tartalom nő, a mafikus 
komponensek pedig csökkennek. A magas Na20 
tartalom mellett általánosan jellemző a nagy P205 
koncentráció A homblenditek mg-értéke (mg- 
érték=Mg2+/(Mg2++Fe2+),
Fe2O3/FeO=0,15 
meghaladhatjaja a 75-öt is, amely primitív olvadékokra 
jellemző érték, a dioritok esetében mg# = 37,7 - 56,32, 
amely ffakcionált jelleget mutat.

Ezek a kőzetek nagyon ritkán tartalmaznak 
foldpátpótlókat, de mindig „nefelin normatívak”. A 
normatív nefelin tartalom (hornblenditeknél 7,15 - 20,12, 
a dioritoknál 6,39 -20,12) és a szolidifikációs index 
(S.I.=
(dioritoknál 17-34, hornblenditeknél pedig 30-64) 
meglehetősen széles tartományban változik

Az 5-6. ábrán látható az MgO, FeO', Si02, CaO, 
Na20 és K20 változása az S.I. függvényében. Egy 
zavartalan (normál) differenciáció során az S.I. jó 
korrelációt mutat az MgO tartalommal, az S.I. 
növekedésével nő a CaO-tartalom és csökken az Si02- 
tartalom. A homblenditek és dioritok esetében az S.I. 
kivételesen jó korrelációt mutat az MgO-tartalommal. 
Az FeO* a homblenditekben az S.I. csökkenésével nő 
(inkompatibilis), majd a dioritokban csökkenni kezd. Az 
Si02 és CaO a hornblenditeknél mobilis lehetett 
(valószínű egy későbbi módosulásról van szó), a dioritok 
esetében az S.I. csökkenésével az Si02-tartalom nő, a 
CaO-tartalom pedig csökken. Ez utóbbi az alkáliák 
növekedésével lehet kapcsolatban, ugyanis mind a K20, 
mind a Na20 nő az S.I. csökkenésével.

Ha összehasonlítjuk a homblenditek-dioritok- 
szienitek-nefelinszienitek-gránitok Si02 eloszlását az 
alkáliák függvényében, a Föld más hasonló kitűnően 
megkutatott alkáli masszívumaival, akkor meglepő a 
hasonlóság a kanadai Monteregian Hills és White 
Mountains alkáli masszivumokkal, vagy a délnyugat 
grönlandi Gardar provinciával (5-4. ábra). A 
homblenditek, nefelinszienitek és gránitok tökéletesen 
beleillenek a Monteregion Hills és White Mountain alkáli 
kőzetek fejlődési trendjébe, a dioritok és bizonyos 
értelemben a szienitek kilógnak a sorból. A 
homblenditek és szienitek, valamint a homblenditek és 
nefelinszienitek között egy keveredési zóna figyelhető 
meg. A dioritok egy része jól lefedi a mafikus 
kummulátum mezejét, a dioritok másik része és a 
szienitek egy része a mafikus kummulátum, 
nefelinszienitek, gránitok közti teret töltik ki.

mint differenciációs index

Fe2+ értékétaz
arány szerint számoltam)

100MgO/(MgO+FeO+Fe2O3+Na2O+K2O))

Si02 (wt •/.)

5.4. ábra Az alkáliák és a Si02 eloszlása a Monteregian 
Hills (MH) és White Mountain (WM) 
plutonban, valamint a Ditrói szienit- 
masszívumban (DSZM)

mafikus kummulátum (MH, WM)
I I nefelinszienit (MH, WM)

] gránit (MH, WM)
▲ homblenditek, A dioritok, • nefelinszienitek,
Я szienitek, ■ gránitok, ♦ monzonitok (DSZM)

[

4 Sorensen (1974) ebben a kérdésben az alábbi kritériumokat 
tartja megvizsgálandóaknak: ha agpaitos a kőzetsorozat, 
akkor (Na+K)> 1, a Na>K, és a FeiOy* FeO. A mi 
esetünkben mindkét kőzetcsaládnál a (Na+K)<Al, ami a 
miaszkitos sorozatok jellemzője.
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5. Fő- és nyomelem geokémia

5-2. Nyomelem-geokémia
Munkám során nem volt lehetőségem a komplett 

nyomelem-koncentráció meghatározására, így a Ditrói 
szienitmasszívum ultrabázikus és intermedier kőzeteinek 
(homblenditek, dioritok) nyomelem-összetétel adatai 
nagyrészt a szakirodalomból átvett átlagolt elemzések 
(5-1. táblázat). Az általam végzett mérések a 
nyomelemek egy részére (Ni, Cu, Zn, Pb, Sr, Y, Zr, V, 
és Cr, valamint K, Ti) korlátozódtak (5-2. táblázat).

5-2.TÁBLÁZAT
A homblenditek és dioritok néhány nyomelemének 

elemzési adatai (homblenditek - 11 db elemzés átlaga; 
dioritok -8 db elemzés átlaga)

Hornblendit-átlag Diorit-átlagNyomelem 
(%, ppm)

1,16 1,261K(%) 
Ti (%) 
Ni (%)

3,43 3,00
0,11 0,08
242Cu 351

5-1. Táblázat

A homblenditek, meladioritok, dioritok fő- és nyomelem 
elemzési adatai (Jakab et ál., 1987)

(az adatsorok több száz nem publikált elemzés átlagai)

217 223Zn
Pb 35 35

108 61Rb
2342Sr 808

51 33Y
132 153Zr
43 38VFő-és nyomelem 

wt% - ppm
Homblendit Meladiorit Diorit

Cr 123262

Si02 36,59 44,51 48,02
ТЮ2
ai2o3
Fe203
FeO

4,24 3,31 3,38 5-3. Táblázat
14,95 15,78 16,04 Referencia fő- és nyomelem elemzési adatok a 

Monteregion Hills (M.R = Mount Royal, M.B. = Mount 
St.Bruno), valamint a Kola-félsziget (Yelet ’ozero) alkáli 

masszívumok ultramafikus kummulátumaiból

6,47 5,38 6,32
7,57 5,52 8,12

MnO 0,25 0,18 0,55
MgO 8,31 6,79 6,15
CaO 14,87 10,24 7,48

Kola-fsz.
Yelet’ozero

Fő-és nyomelem 
wt% - ppm

Monteregian Hills 
M. R M. B.

Na20 3,89 2,87 1,40
K20 1,56 1,37 1,42
p2o5 0,87 0,69 0,90 Si02 43,95 44,9 43,19

ТЮ2
ai2o3
Fe203

2,21 2,18 2,58Rb 51 120 44
10,45 8,11 17,61Sr 1820 2264 3693

Y 32 29 26 1,81 1,57
Zr 396 350334 FeO 11,51 12,72 4,57Nb 68 116 132

MnO
MgO

0,11 0,170,11Со 38,6 20 22,6
17,89 19,65 6,78Ni 66 40 19

Cr 332 21 43 CaO 8,74 7,96 12,98
La 99 98 97 Na20 2,29 1,75 1,63Ce 101 110 130

k2o 0,70 0,75 0,63Sm 13,8 9,1 8,5
Eu 2,79 2,65 2,6 0,30 0,27P2Os 0,67
Tb 0,25 0,32 0,48
Yb 2,44 3,01 3,13 1916 80RbSe 17,9 13,50 11,0

800Sr 700 1300Та 4,5 8,2 11,8
Hf 3,2 3,80 4,1 87Со 61 15
Th 11,9 13,9 13,7 Sm 6,2 6,4U 1,9 1,8 2,1

2,1 2,1EuLu 0,06 од 0,23
0,86Tb 0,70
1,7Yb 1,3 1,4A Ditrói szienitmasszívumhoz hasonló, ultramafikus 

kummulátummal rendelkező más alkálimasszívumok 
reprezentatív fo- és nyomelem adatai az 5-3. táblázatban 
láthatók.

Se 2925
Та 2,9 2,4 34
Hf 5,34,1 5,1
Th 3,3 3,2 20

■<?

.
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5. Fő- és nyomelem geokémia

Ezek a referencia elemzések a Monteregion Hills 
(MH) és Yelet’ozero (YO) alkáli masszívumok 
szülőmagmáinak megfelelő összetételt tükrözik. A 
szülőmagmák felső köpeny eredetűek, Sr-tartalmuk 
alacsony, és nem kéregkontamináltak (Eby, 1987).

A Nb/Y arány a homblenditeknél 2,125, 
meladioritoknál 4,00, míg a dioritoknál 5,07. Winchester 
et. al (1976) szerint, ha a Nb/Y arány 0,69 feletti alkáli 
kőzetekről van szó.

A választott referencia elemzések konditra, illetve 
primitív köpenyre (Sun et al., 1989) normált eloszlási 
mezeje az 5-7. ábrán látható.

A homblenditek és dioritok nyomelemeinek (Jakab 
et al., 1987, 5-1. táblázat) konditra és primitív köpenyre 
normált eloszlása a referencia elemzésekkel együtt (Eby, 
1987; Kogarko,1987) az 5-8. ábrán követhető nyomon.

800 I I I I I I -

0J

1 100

U

U

Q.

£
cn

10
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Mill-6

Rb U К Ta Ce Sm Hf Tb Yb Eu Ni V Cu 
Th Pb Nb La Sr Zr Ti Y Sc Cr Co Zn

A.

300 I I I I 1 I I I I I II I I I I I I I I I I I I I

100
£
t:
£
5
£•e% io
£ 5-8 ábra A homblenditek, meladioritok, dioritok, 

valamint a Monteregion Hills és Yelet’ozero 
idtramafikus kummulátumok konditra (A.) és 
primitív köpenyre (В.) normált spidergramja.

=.
es
(Л

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I2
Rb U К Ta Ce Sm Hf Tb Yb Eu Ni V Cu 

Th Pb Nb La Sr Zr Ti V Sc Cr Co Zn
• hornblendit 
T meladiorit
♦ diorit
■ idtramafikus kőzetek (piroxenit és gabbró heterogén 
keveréke) - Mount Royal
► ultramafikus kőzetek (piroxenit-gabbró) - Mount St. 
Bruno
A gabbró - Yelet özero

B.

5-7. ábra A Monteregion Hills, illetve a Yelet’ozero
ultramafikus

kummulátumainak konditra (A.) és primitiv 
köpenyre (B.) normált nyomelem eloszlási mezeje

alkáli masszívumok
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5. Fő- és nyomelem geokémia

A homblenditek, meladioritok és dioritok jól 
beillenek a referencia elemzések eloszlási mezejébe. 
Ennek a referencia eloszlási mezőnek az alsó szintjét az 
MH, míg a felső szintjét a YO ultrabázitok képezik. 
Mindkét provincia erősen miaszkitos.

A mobilis és az utólagos átalakulásra rendkívül 
érzékeny LIL elemek (Large Ion Lithophile 
Elements)(Rb, Sr)5 a homblenditekben követik az MH- 
elemek lefutását. Valószínű eloszlásukat elsődleges 
magmás folyamatok alakították ki. A meladioritoknál 
ugyanaz a trend figyelhető meg, talán csak egy 
kismértékű Rb-gazdagodásban térnek el (Rb=120 ppm) 
a homblenditéktől. A dioritok lefutási trendje ugyan 
megegyezik az MH, YO, valamint a homblenditek 
változási trendjével, de magasabb a Sr-tartalma. A Sr- 
koncentráció eloszlása a kőzetek plagioklász tartalmával 
mutat erős összefüggést.

Az átmeneti fémek elemei közül a Ti eloszlásában 
tapasztalható némi pozitív anomália az MH és YO 
értékekhez képest. А Та, Zr, Tb, Th inkompatibilis 
nyomelemek szintén változást mutatnak a referencia 
értékekhez viszonyítva. A dioritokban a Th enyhe 
növekedése figyelhető meg. Ez egyrészt a differenciációs 
folyamat eredménye lehet, másrészt a homblenditek 
utólagos kontaminációja is eredményezhette. Az, hogy a 
Та és Zr dúsúlást mutat a primitív földköpeny- 
értékekhez képest (de az MH- és YO-értékekhez képest 
is) lemezen belüli (kontinentális rifiek, óceáni szigetek) 
környezetre utal.

A továbbiakban vizsgáljuk meg a ritkaföldfémek 
(REE - Rare Earth Elements) eloszlását kondritra és 
primitív köpenyre (Sun et al., 1989) (5-9. А, В ábra) 
normáivá.

Az alkáli ultrabázikus kőzeteket általában magas 
ossz REE tartalom jellemzi a kondritokhoz képest 
(Thompson et al., 1980; Price et al., 1980). A 
homblenditek ossz REE tartalma (La, Ce, Sm, Eu, Tb, 
Yb, Lu) 219,34, az Eu/Sm arány értéke 0,2; a 
meladioritok ossz REE tartalma 223,18, az Eu/Sm arány 
értéke 0,29; a dioritok ossz REE tartalma 241,94, az 
Eu/Sm arány értéke 0,36.

5-9. ábra A homblenditek, meladioritok, dioritok REE 
eloszlása kondritra (A.) és primitív köpenyre (B.) 
normáivá

• homblendit, ▼ meladiorit, ♦ diorit

Mind a homblenditek, mind a meladioritok és 
dioritok Eu anomália nélküli kőzetek. Ez azt jelenti, 
hogy az az olvadék, vagy szilárd fázis, amelyből a 
dioritok keletkeztek nagyon hasonló a homblenditek 
összetételéhez (tartalmazza mind a földpát, mind az 
apatit frakciót). Egyébként a REE görbéjüknek lefutása 
hasonló, jelezve genetikai rokonságukat.

A meladioritok, dioritok nyomelem eloszlása a 
homblenditekre normáivá az 5-10. ábrán látható.

5 A Ba- koncentrációját sajnos nem állt módomban 
meghatározni, és megbízható irodalmi adatokkal sem 
rendelkezünk.
6 Az irodalmi értékek az ultramafikus alkáli kőzetek esetében: 
ZREE=69-1453 ppm, Eu/Sm=0,24-0,40; az intermedier 
kőzetekben JJIEE-92-1750ppm. Eu/Sm=0,13-0,47 
(Henderson, 1984).
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5. Fő- és nyomelem geokémia

5-10. ábra A meladioriíok és dioritok homblenditre normált nyomelemeloszlása 
▼ meladiorit, ♦ diorit

A homblendittel normált diorit-nyomelemek 
eloszlása megerősíti az ásványtani megfigyeléseket. Az 
átmeneti fémek első sorozatának elemei (FTSE - First 
Transition Series Elements), a Ni, Cr, Co, Sc, valamint а 
Ti koncentrációja csökken a homblendithez képest. Ez 
összhangban van a dioritok alacsony klinopiroxén és 
FeTi-oxid tartalmával, valamint az olivin hiányával, 
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a dioritok ffakcionáltabb 
jellegű kőzetek. A LIL elemek közül ezen elemzések 
alapján a Rb viselkedése a meladioritokban igazából nem 
egyértelmű. A dioritok enyhe Rb-szegényedése 
összhangban van az alacsonyabb K20-tartalommal. 
Figyelemre méltó a dioritok Sr-gazdagsága (Sr=3693 
ppm), ami nem magyarázható csak magmás 
differenciációval. A Ta, Th, Zr, Ce koncentrációi 
kontaminációs folyamatok hatását támasztják alá. A Nb

pozitív anomáliája ugyanezt a tényt erősíti, ugyanis az 
utólagos „vizes-folyamatok” hatásával szemben nagyon 
ellenálló, tehát koncentráció-növekedése nem ilyen 
folyamatok rovására írható.

5.3. Összefoglalás

A hornblenditek jól feltárt referenciák alapján felső 
köpeny eredetű alkáli-szubalkáli („félalkáli”), lemezen 
belüli kőzetek, amelyek utólagos folyamatok során Na- 
ban dúsultak és erős alkáli (miaszkitos) jelleget kaptak.

A dioritok genetikai rokonságban állnak a 
hornbleditekkel. Enyhén frakcionált jelleget mutatnak, de 

egyenes vonalú differenciátumai 
homblenditeknek. A nyomelem-eloszlások kéreg eredetű 
kontamonációs folyamatokra utalnak. A kőzet

nem a
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5. Fő- és nyomelem geokémia

ebben a kontaminációs fázisban alakult ki, magas alkália 
tartalma szingenetikus. Kialakulásával egyidőben a 
homblenditeket erős Na-metaszomatózis érte.

A homblenditek és dioritok REE eloszlása majdnem 
megegyezik, tehát a kontaminációs folyamat nem más 
mint a homblenditek egy részének részleges beolvasztása 
egy magas Na20 és Si02 tartalmú kéreg eredetű olvadék

által. Vagyis a dioritok nem okozati tényezői a Na- 
metaszomatózisnak hanem produktumai. Mindezekből 
az is következik, hogy a részleges beolvasztást okozó 
olvadék valószínűleg kogenetikus, de semmi szín alatt 
nem komagmás a homblenditekkel. Ez természetesen 
nem zárja ki a homblenditek komagmás sorozatainak a 
meglétét.
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6. Asványkémia és lermobarometria

6.1. Piroxének

A piroxének a Ditrói szienitmasszívum északi 
részén, az Orotva-pataktól északra felszínre bukkanó 
homblenditek két csoportjában: az olivin-piroxén 
homblenditekben és a plagioklászos, piroxénes 
homblenditekben, valamint a földpátaggregátumos 
dioritokban fordulnak elő. A homblenditekben modális 
mennyiségük 10-38% között, a földpátaggregátumos 
dioritokban 3-5% között változik. Az esetek 
nagytöbbségében ekvigranuláris, oszlopos, rövid 
prizmák formájában jelennek meg gyakran hornblende 
vagy biotit zárványként. Vékonycsiszolatban színtelen, 
esetleg halványzöld, gyengén pleokroós. a=világoszöld- 
halvány kékeszöld, ß=särgäszöld, halványbama, vöröses, 
y=szürkészöld, sötétzöld. Optikai jellegük pozitív. 
Gyakran deresednek. Megjelenésüket rendszerint kalcit 
és szemcsés epidot kiéri.

6-2. ábra Olivin-piroxén hornblendit 
1. amfibol, 2. plagioklász, 3.diopszid 
--------- mérési tengely; (x23, N+)

másik esetben pedig "különálló" ásványként jelenik meg 
(6-2. ábra).

E két reprezentatív eset mind az olivin-piroxén 
hornblenditekre, mind a plagioklászos, piroxénes 
hornblenditekre jellemző.

Az ásványkémiai összetételből számolható elméleti 
szélsőtag-komponensek meghatározását és a kristálytani 
helyek kationokkal való feltöltésének sorrendjét az IMA 
által javasolt (Morimoto, 1988, Rock, 1990) elvekre 
építettem és a számitásoknál a MINPET 2.0 (Richard, 
1988-1995) ásványtani és petrológiai programot, 
valamint a MINPROG (Harangi, 1993) ásványkémiai 
programcsomagot használtam. A Fe3 értékének 
becslésére a Droop (1987) által javasolt számolási 
módszert követtem.

A mérés teljes adatsorából a megközelítően azonos, 
ugyanazt az ásványfajt eredményező értékeket 
átlagoltam és reprezentatív értékként kezeltem.

Az amfibolban megjelenő piroxén kémiai 
összetételét (teljes adatsor, mérési pontok 50 
mikrononként) az M9. táblázat, míg a reprezentatív 
értékeket az 6-1. táblázat tartalmazza. A nevezéktani 
besorolás (Morimoto, 1988, Rock, 1990) az 6-3. ábrán, 
a piroxén szemcse tengely szerinti össze-tételbeli 
változása az 6-4. ábrán látható. A "különálló" piroxén 
szemcsék kémiai összetételét (teljes adatsor, mérési 
pontok 100 mikrononként) az M10. táblázat, a 
reprezentatív értékeket az 6-2. táblázat tartalmazza, a 
nevezéktani besorolást pedig az 6-5. ábra. A piroxén 
szemcse tengely szerinti összetételbeli változása az 6-6. 
ábrán látható.

6.1.1. A homblenditekben előforduló piroxének 
összetétele

A mikroszonda mérések elve az volt, hogy az egyes 
piroxének összetételét ne egyetlen mérési pont határozza 
meg, hanem kiválasztott tengelyek mentén 10-50-100 
mikrononként az összetételbeli változás is rögzíthetővé 
váljék. A mérési sort (ugyanazon tengely mentén) 
kiteijesztettem a piroxén szemcsével határos ásványra is 
(amfibol, plagioklász). A több mint száz mérésből két 
tipikus esetet választottam ki. Az egyik esetben a 
piroxén szemcsét amfibol zárja körül (6-1. ábra), a

6-1. ábra Plagioklászos, piroxénes hornblendit 
1. amfibol, 2. diopszid, 3. augit korona,

------- mérési tengely; (x23, N+)
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6. Asványkémia és termobarometria

6-1. Táblázat

Az amfibolbcm zárványként előforduló piroxének reprezentatív kémiai összetétele 
ÁGKT 6706 minta; plagioklászos, piroxénes homblendit, Orotva, Felső Pitrária-patak

ÁGKT 6706 minta; 41 mérési pont 50 mikrononként
2-20, 22-26, 29-36 pontok mérési átlaga 1, 21, 27-28, 37-41 pontok mérési átlaga

.................. 51,85Si02 53,07
0,611,00Ti02
4,932,58A1203
13,407,11FeO

0,29 0,52MnO
14,36
12,48

14,50
22,84

MgO
CaO

0,760,56Na20
0,31K20

Sum 101,95 99,22

T site
Si4+ 1,9261

0,0739
2,0000

1,9360
0,0640
2,0000

A1IV 
TOTAL 
Ml site 
Al VI 
Fe3+
Ti4+

0,15290,0364
0,0213
0,0273
0,7843
0,1307
1,0000

0,0171
0,7991
0,0309
1,0000TOTAL 

М2 site
2+Mg

Fe2+
Mn2+
Ca2+
Na2+
TOTAL
OXNUM

0,3875
0,0164
0,4992
0,0697
0,973
6,000

0,0638
0,0089
0,8881
0,0393
1,0000
6,0000

mg# 0,80 0,66
Q: I, 867 

0,079 
41,34 
46,81
II, 84

1,717
0,139
46,11
28,80
25,09

J:
En:
Wo:
Fs:
Piroxénkomponensek
Ae 2,130

1,800
0,890
5,460
1,840

7,165
Jd
Ka 1,686

3,516CaTi
CaTs
Ess
Di 74,810

6,700
39,248

Hd
En
Fs 6,370 3,176

36,657Fs-En
resAlT 0,0009 -0,0534

IMA név: Ferroan Diopside IMA név: [subcalcic magnesium-rich] Augite
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Wo2,00

■Quad
1,50

-фОО Ca-Na ШЩЕ
* . Augite

•V • •0,50 -

Na Pigeonite
> * Wmo toros Hktc u0,00

w1,00 1,50 2,000,00 0,50

Ев FsJ

6-3. ábra Az amfibolban zárványként előforduló Ca-Mg-Fe (Quad) klinopiroxének (Morimoto, 1988)

1 2-20 21 22 - 26 27,28 29-36 37-41

1. 2.

6-4. ábra Az amfibolban zárványként megjelenőpiroxén mérési tengely szerinti változása
1. augit (subca/cic magnesium-rich augite), 2. ferrovas-tartalmú diopszid (ferroan diopside)

Az uralkodó komponens mindkét esetben a 
ferrovas-tartalmú diopszid (ferroan diopside1), 
alárendelten előfordul az augit (subcalcic magnesium- 
rich augite, subsilicic aluminian sodian magnesium-rich 
augite) és az egirinaugit (subsilicic aluminian aegirine- 
augite) is. Az augit az első esetben szegélyezi a 
diopszidot (6-1. ábra), de a szemcse központi részén is 
megjelenik (6-4. ábra). Az egirinaugit a "különálló" 
piroxénszemcsék peremi részeire jellemző (6-6. ábra). 
Az augit itt csak a központi részeken jelenik meg (6-6. 
ábra).

központjában csak repedéshálózat mentén jelenhet meg 
az augit. Ezt egyébként a mikroszkópos megfigyelések 
nem támasztják alá. Ha viszont az augit alakul át 
fokozatosan diopsziddá akkor hogyan magyarázható 
megjelenése koronaként a diopszid körül? Az, hogy az 
egirinaugit nem jelenik meg az amfibolban zárványként 
előforduló piroxénben maga után vonja az őt körülölelő 
amfibol vizsgálatát, vagyis a Na meglétét, illetve hiányát
is.

A diopszid mg-értékének (mg# = Mg2+ / (Mg2+ + 
Fe2+) átlaga 0,84, az A1 átlaga 0,1278, míg az Na+ átlaga 
0,0505. A diopszid magjában található augit mg-átlag 
értéke 0,79, A1 átlaga 0,4972, Na átlaga 0,0419. A 
diopszidot körülölelő augit mg-értékének átlaga 0,73, A1 
átlaga 0,2169, Na átlaga 0,0456. Tehát mind a mag, 
mind a perem augitjának mg-értéke kisebb a diopszid 
mg-értékénél (a vas részarányának növekedése) (6-7., 6- 
8. ábra), az A1 értéke viszont nagyobb (az alumínium 
részarányának növekedése) (6-9., 6-10. ábra). A mag A1 
értéke magasabb a perem A1 értékénél. A Na értéke 
állandónak mondható.

Köztudott, hogy az augit és a diopszid között 
csaknem folyamatos az átmenet. A diopszidos 
összetételtől az augitos-egirinaugitos felé a vas és/vagy a 
magnézium, továbbá az alumínium részaránya 
folyamatosan növekszik, és megjelenik a nátrium is. 
Kérdés, hogy a diopszid alakult át augittá és 
egirinaugittá vagy fordítva, az augit rovására jött létre a 
diopszid? Ha a diopszid augitosodik, akkor a szemcsék

í Az angol fordításokból adódó félreértések elkerülése véget 
zárójelben az angol piroxén neveket is közlöm.
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6. Asványkémia és termobarometria

6-2. Táblázat

A "különálló"piroxének reprezentatív kémiai összetétele
ÁGKT 6706 minta; plagioklászos, piroxénes homblendit, Orotva, Felső Pitrária-patak

ÁGKT 6706 minta; 40 mérési pont 100 mikrononként
1, 8,10, 11,36, 38 pontok 

mérési átlaga
19,22,32 pontok mérési átlaga2-7,9,12-18,20,21,2331,3335,37,39,40 

pontok mérési átlaga
40.4845.3552.34Si02
3.062.481.12Ti02
12.58
16.74

11.25
11.13

2.99A1203
6.85FeO

0.430.200.25MnO
9.7813.41

14.11
13.97
23.63

MgO
11.22CaO
2.721.850.70Na20
1.470.080.03K20

Sum 98.4899.86101.88

T site
Si4+ 1.5317

0.4683
2.0000

1.6682
0.3318
2.0000

1.9004
0.0996
2.0000

A1IV
TOTAL 
Ml site 
Al VI 
Fe3+
Ti4+

0.0927
0.4710
0.0870
0.3493

0.1560
0.1736
0.0686
0.6018

0.0282
0.0600
0.0305
0.7560
0.1253
1.0000

2+Mg
Fe2+ 
TOTAL 
М2 site

1.00001.0000

2+ 0.2023
0.587

0.0137
0.4548
0.2704
1.0000
5.999

0.1334
0.1688
0.0062
0.5560
0.1356
1.0000
6.0000

Mg
2+ 0.0227

0.0077
0.9192
0.0505
1.0000
6.0000

Fe
Mn2+
Ca2+
Na2+
TOTAL
OXNUM

0.900.81mg# 0.84
1.065
0.541
35.59
29.35
35.06

1.863
0.064
44.83
33.91
21.26

Q: I. 823 
0.101 
39.98 
48.61
II. 41

J:
En:
Wo:
Fs:
Piroxénkomponensek

27.0435.050 13.560Ae
Jd

1.370 
17.402 
9.271 
18 812

0.770
6.100-
2.820
0.950-
71.780
10.270

0.620
13.720
15.600
3.800

22.480

Ka
CaTi
CaTs
Ess
Di
Hd

20.232En 13.340
Fs 2.260

4.62016.880Fs-En
0.001resAlT 0.0009 0.0006

IMA név: subsilicic aluminian 
Aluminian Aegirine-Augite

IMA név: Ferroan Diopside IMA név: subsilicic aluminian 
sodian[Magnesium-rich| Augite
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6. Ásványkémia és termobarometria

6-5. ábra A "különálló" Ca-Mg-Fe (Quad) és Ca-Napiroxének (Morimoto, 1988)

1 2-7 8 9 10, 11 12-18 19 20,21 22 23 -31 32 33 - 35 36 37 38 39,40

1. 2. 3.

6-6. ábra A "különálló"piroxén mérési tengely szerinti változása
1. ferrovas-tartalmú diopszid (ferroan diopside), 2. augit (subsilicic aluminian sodian magnesium-rich 

augite), 3. egirinaugit (subsilicic aluminian Aluminian aegirine-augite)

Az egirinaugit megjelenése a peremeken természetesen 
magasabb Na+ értéket eredményez (átlag 0,2704) (6-11. 
ábra ), viszont nő az mg-érték és az A1 érték is. Az 
amfibolban zárványként megjelenő piroxének 
koronájában nem jelenik meg az egirinaugit.

Mindezek az átmenetek folyamatosnak mondhatók, 
így valószínűnek látszik az augit-diopszid átmenet. A 
diopszid peremén megjelenő augit, illetve egirinaugit 
viszont nem egy időben keletkezett a mag augitjával.
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I
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

6-7. ábra Az mg-értékének változása az amfibolban megjelenő piroxén esetében (lépés 50 pm) 
diopszid, • augit

6-8. ábra Az mg-értékének változása a "különálló"piroxén esetében (lépés 100 pm) 
diopszid, • augit, • egirinaugit

6-9. ábra Az Al ionszámok értékének változása az amfibolban megjelenő piroxén esetében (lépés 50 pm)
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6-10. ábra AzAl ionszámok értékének változása a "különálló"pirosén esetében (lépés 100 pm)

6-11. ábra A Na' ionszámok értékének változása a "különálló"pirosén esetében (lépés 100 pm) 
diopszid, • augit, • egirinaugit

mintapontoknak a Ti/AlIV = 0,5 egyenesre kell esniük. A 
helyetesítési folyamat az R2+ + 2Si4+ <=> R2+oj5Ti4+o,5 + 
Al3+Si4+ összefüggés szerint megy végbe. A 
homblenditek mintapontjai eltérnek ettől az egyenestől 
és Aln - többletet mutatnak a Ti-hoz képest (6-14. А, В 
ábra). Az eltérés mértéke jelzi azt, hogy a tetraéderes A1 
milyen mértékben épül be más piroxénkomponensbe.

A klinopiroxének összetétele érzékenyen jelzi mind a 
magma természetét, mind a kristályosodás történetét. A 
0,25 - 0,5 közötti A1M/Aln arány, valamint a 0,25 alatti 
Ti/Al arány magas nyomáson való kristályosodást mutat 
(6-12. А, В ábra). Ennek ellenére a piroxénszemcsék 
részletes vizsgálata arra utal, hogy a piroxének fejlődési 
története két irányba mutat (augit->diopszid, 
diopszid—>egirinaugit) (6-13. А, В ábra).

Az alkáli ultrabázisos kőzetek piroxénjeiben a Ti és 
A1IV az elméleti CaTiAl206 molekulában vannak jelen 
(Yagi, Onuma, 1967). A piroxének kationhelyetesítési 
lehetőségeit figyelembe véve azonban a Ti és AI1' inkább 
a Ca(Mg,Fe,Mn)o,5Tio,5SÍ2-AiAl2Ti06 (CaTi-piroxén) 
piroxénkomponensben található (Morimoto, 1988). Az 
A1IV és Ti között többnyire szoros lineáris kapcsolat 
figyelhető meg. Abban az esetben ha a két kation csak a 
CaTi-piroxén molekulában van jelen, akkor a

6.1.2. A földpátaggregátumos dioritokban 
előforduló piroxének összetétele

A földpátaggregátumos dioritokban kis 
mennyiségben megjelenő piroxének esetében a 
mikroszonda mérések szintén kiválasztott tengelyek 
mentén (10 mikrononként) történtek (6-15. ábra). A 
piroxének kémiai összetételét az MII táblázat, míg a 
reprezentatív összetételt az 6-3. táblázat tartalmazza.
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6-12. ábra A hornblenditekben megjelenő piroxének magas nyomáson való kristályosodását jelzik az A. Al (IV) - Al 
(VI)), valamint a B. Ti - Al eloszlások

6-13. ábra A Ti tartalom változása az mg-érték függvényében a hornblenditek piroxénjeiben 
A. amfibol ban zárványként megjelenő piroxének, B. "különálló" piroxének, 

diopszid, • augit, • egirinaugit

6-15. ábra Földpátaggregátumos diorit
1. diopszid, 2. plagioklász, 3 amfibol, 

--------- mérési tengely; (x23, N+)

A piroxének nevezéktani besorolása (Morimoto, 
1988, Rock, 1990) az 6-16. ábrán látható. Az uralkodó 
komponens az aluminium és ferrovas-tartalmú diopszid 
(aluminian ferroan diopside), de helyenként megjelenik 
az alumínium, nátrium és ferrovas-tartalmú diopszid is 
(aluminian sodian ferroan diopside).
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B.A.
6-14. ábra A Ti és Al (IV) közötti kapcsolat

A. amfibolban zárványként megjelenőpiroxének, B. "különálló"piroxének

6-3. Táblázat

A földpátaggregátumos dioritok piroxénjeinek 
reprezentatív kémiai összetétele,

Orotva, Alsó Pietrária-patak
ÁGKT 6567 minta; mérési pontok 10 mikrononként

0,77Si02 50,42 mg#
0,56 1,709

0,185
33,53
47,77
18,70

Ti02
ai2o3

Q:
2,90 J:
10,68FeO En:
0,47MnO Wo:

MgO 11,22
22,24

Fs:
CaO Piroxén-

komponenseNa20 1,27
K20
Sum

0,001
99,76

9,230к
0Ae

1,360
3,160
2,020
5,560
0,130
59,810
18,730

Jd
T site 
Si4+
Al IV 
TOTAL 
Ml site 
AIM 
Fe3+
Ti4+

Ka
1,8920
0,1080
2,0000

CaTi
CaTs
Ess
Jo

0,0202
0,1479
0,0158
0,6275
0,1873
1,0000

Di
Hd 0

0En
0Fs

Fs-En
TOTAL 
М2 site

0,0006
resAlT

Mg2 0
Fe2+
Mnz+
Ca2+
Na2+
TOTAL
OXNUM

0
0,0136
0,8941
0,0923
1,0000
6,0000

6-16. abra A földpátaggragátumos dioritok piroxénjei 
(Morimoto, 1988)

IMA név: aluminian Ferroan Diopside
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A 0,25 körüli A1VI/A11V arány a homblenditek 
piroxénjénél kisebb nyomáson való kristályosodást 
mutat (6-17. ábra).

Az amfibolokat felépítő elemek (ionok) nagy része 
elektronmikroszondával pontosan mérhető. Ez alól a 
megállapítás alól csak a Fe3+ és a vele az alábbi reakción 
keresztül kapcsolatban álló OH' kivétel: 2Fe2+(OH)2 = 
2Fe3+0(0H) (Clowe et al., 1988). Az amfibolok Fe 
tartalmának meghatározására számos eljárás ismert 
(Fe2+, 15eNK, 15eK, 13eCNK, AV) (Spear, Kimball, 
1983, Leake et al., 1997). Ezek a számítási módszerek 
eltérő Fe3+ értéket, és így különböző elméleti 
ásványösszetételt eredményeznek. Az elemzéseket 23 
oxigénszámra normalizáltam. Az amfibol formulákban a 
kationszám nem állandó, 15 és 16 között változhat. A 
kationok különböző kristálytani helyekre való jelölése 
Robinson et al. (1982), Droop (1987), Jacobson (1989), 
J. Schumacher (1991), valamint Holland és Blundy 
(1994) alapján történt. Több szerző szerint (pl. Cosca et 
al., 1991) a Ca-amfiboloknál célszerű a 15eNK módszer 
alkalmazása, de csak abban az esetben ha az A pozíció 
nincs egészen feltöltve (Mancini et al., 1996). Ez a 
feltétel a mi esetünkben nem érvényesül. így a 
számításoknál a 13eCNK módszert alkalmaztam2 mely 
kizáija az Fe2+-t és az Mg-t az M(4) pozícióból, ezért a 
magas Mg tartalmú kőzetek Ca-amfiboljai közül kiesik a 
cummingtonit szilárd oldat.

A számításoknál a MINPET 2.0 (Richard, 1988- 
1995) ásványtani és petrológiai programot használtam3.

Az egyes amfibolszemcséken belül a mérés teljes 
adatsorából a megközelítően azonos, ugyanazt az 
ásványfajt eredményező értékeket átlagoltam és 
reprezentatív értékként kezeltem (6-4., 6-5., 6-6. 
táblázat). Az ásványon belüli változások, trendek 
meghatározásánál pedig maradtam az összetételt és az 
egyes amfibolkomponenseket legjobban tükröző konkrét 
amfibolszemcsénél.

Az amfibolok osztályozása Leake, В. E. (1978) 
rendszerében történt. Ez alapján az összes amfibol Ca- 
amfibolnak, kaersutit, ferrotartalmú pargasit, 
magnéziumtartalmú hastingsit és nagyon csekély 
számban ferroedenites hornblende összetételűnek 
bizonyult (6-18. ábra). Az IMA új ásványokkal és 
ásványnevekkel foglalkozó Amfibol Albizottsága

3+

6-17. ábra A földpátaggregátumos dioritok
piroxénjeinek Al (IV)-Al(TV) eloszlása

6.2. Amfibolok

6.2.1. A hornblenditekben előforduló 
amfibolok összetétele

A 30-97 % modális mennyiségben megjelenő
amfibolok a homblenditek legfontosabb kőzetalkotó 
ásványai. Többnyire prizmás, oszlopos formában 
jelennek meg. A (010) forma esetenként erősen fejlett. 
Ritkán megjelennek az (110) szerinti ikrek is. Méretük 
1,00 - 4,25 mm között változik, de a pegmatoidos 
változatokban eléri a 10-12 mm-t is. Zárványként 
többnyire titanitot, apatitot, magnetitet, szulfidokat 
tartalmaznak, ezek mérete 0,2 -0,3 mm között változik. 
Az esetek nagy többségében frissek, de nem ritkák a 
biotittal való intim összenövések sem. Színük fekete, 
néha zöld árnyalattal, ritkábban barnás.

Vékonycsiszolatban mindig színesek, leggyakoribb 
pieokroizmusuk: a=világoszöld, bamássárga, halvány 
sárgásbarna, ß=zöld, zöldesbama, barnásvörös, y=bama, 
sötét vörösbarna.

A mikroszonda méréseknél ugyanazt az elvet 
követtem mint a piroxéneknél: kiválasztott tengelyek 
mentén rögzítettem az ugyanazon szemcsén belüli 
összetételbeli változást. A mérések több hornblendit 
típuson történtek (irányítatlan szövetű homblenditek, 
plagioklászos-piroxénes homblenditek, pegmatoidos 
homblenditek, stb.), a mérések száma megközelítette a 
300-at (M9, M12, M13, M14, M15, M16, M17, Ml8, 
Ml9, M20 táblázatok).

2 Az Fe2* módszer elsősorban a Na-amflbolok 
meghatározására javasolt (Yardley, 1982).
3 A program egyébként a 13 CNK módszeren kívül a Fe2*,
15 K, 15NK, valamint a 13 CNK-t és a 15NK-t egyesítő AV 
számítási módszereket is lehetővé tette. A kationszámok nélkül 
ezeket az amfibol neveket is feltüntetem.
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6-4. Táblázat

A homblenditekben előforduló amfibolok reprezentatív kémiai összetétele

6706-18-24 6706-19-256706-12-1 6706-14-1 6706-18-7 6706-118-1 6706-118-2Minta
összetétel

39,6635,47 35,42 39,55 39,32 40,35sío2 41,44
3,17 3,562,70 1,57 3,79 4,08Ti02 3,84
13,19
17,55

13,2ai2o3 11,23
17,39

10,93
18,18

13,19
16,45

12,78
15,27

11,91
15,0116,94FeO

0,55 0,54 0,43 0,59 0,52 0,41 0,3MnO
8,93 8,85 9,85 9,38 10,41

11,77
9,77 11,27MgO

10,62 10,44 11,58 10,77 11,66CaO 11,7
1,73 2,33 2,74 1,86 2,74 2,82Na20 1,81
1,74 1,62 1,48 1,81 1,52 1,32K20 1,33

90,36 89,88 98,84 99,21Total 98,98 98,45 98,61
Kationszámok 23 oxigénszámra

TSi 5,833
2,167
8,000
0,008
0,831
0,334
2,189
1,561
0,077
5,000
1,871
0,129
2,000
0,423
0,365
0,788
15,788
23,000

5,879
2,121
8,000
0,015
0,909
0,196
2,190
1,615
0.076
5,000
1,856
0,144
2,000
0,606
0,343
0,949
15,949
23,000

5,936
2,064
8,000
0,267
0,137
0,428
2,186
1,928
0,055
5,000
1,862
0,138
2,000
0,659
0,283
0,943
15,943
23,000

5,896
2,104
8,000
0,206
0,878
0,355
2,183
1,304
0,074
5,000
1,716
0,284
2,000
0,252
0,343
0,595
15,595
23,000

5,934
2,066
8,000
0,281
0,111
0,404
2,110
2,027
0,066
5,000
1,886
0,114
2,000
0,687
0,293
0,980
15,980
23,000

6,022
1,978
8,000
0,268
0,000
0,458
2,316
1,906
0,052
5,000
1,882
0,118
2,000
0,698
0,251
0,949
15,949
23,019

6,124
1,876
8,000
0,197
0,350
0,427
2,483
1,506
0,038
5,000
1,853
0,147
2,000
0,371
0,251
0,622
15,622
23,000

TA1
Sum T
CAI
CFe^
CTi
CMg 
CFe2+ 
CMn 
Sum C 
BCa 
BNa 
Sum В 
ANa 
AK 
Sum A 
Sum cat 
Sum oxy

IMA név:
6706-12-1 - plagioklászos-piroxénes homblendit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit

(Fe2*- magnézimtartalmú hastingsit, I5eNK- magnézimtartalmú hastingsit, 15eK - magnézimtartalmú hastingsit, AV- mognézimlarlatmú hastingsit)

6706-14-1 - plagioklászos-piroxénes homblendit
(Fe2 * - fémtartalmú pargasit, ISeNK - magnézimtartalmú hastingsit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV-magnézimtartalmú hastingsit)

• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit

• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit

6706-18-7 - plagioklászos-piroxénes homblendit
(Fe2* -ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - ferrotartalmú pargasit, AV - ferrotartalmú pargasit)

6706-18-24 - plagioklászos-piroxénes homblendit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - tschermakit, AV - magnézimtartalmú hastingsit)

6706-19-25 - plagioklászos-piroxénes homblendit • Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
(Fe2* -ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6706-118-1 - plagioklászos-piroxénes homblendit • Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
(Fe2*-ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6706-118-2 - plagioklászos-piroxénes homblendit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 
(Fe‘ * - ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, I5eK- tschermakit, AV - ferrotartalmú pargasit)
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6. Ásványkémia és termobarometria

6-5. Táblázat

A homblenditekben előforduló amfibolok reprezentatív kémiai összetétele

6756-52-2 6756-52-76706-118-6 6756-51-6 6756-51-22 6756-52-22 6756-53-17Minta
Összetétel

40,56 43,81 38,4938,43 37,32 38,31Si02 37,54
4,55 3,25 2,39ТЮ2 4,58 3,74 3,97 3,75
12,69
14,48

13,21
14,64

12,48
15,03

12,29
16,43

ai2o3 13,07
13,98

12,54
15,33

12,21
FeO 15,9

0,28 0,41 0,37 0,5 0,61 0,52MnO 0,54
10,93
11,68

10,28
10,74

10,47
11,77

8,4 9,49 10,06
11,49

MgO 10,03
11,349,92 11,39CaO

Na20 2,86 3,43 2,77 3,36 2,21 2,78 2,68
K20 1,32 1,09 1,34 1,37 1,57 1,48 1,63
Total 99,35 95,48 95,67 97,26 96,22 96,48 95,62

Kationszámok 23 oxigénszámra
TSi 6,021

1,979
8,000
0,240
0,000
0,508
2,419
1,798
0,035
5,000
1,858
0,142
2,000
0,681
0,250
0,931
15,931
23,033

5,923
2,077
8,000
0,321
0,216
0,377
2,362
1,671
0,054
5,000
1,774
0,226
2,000
0,799
0,213
1,013

16,013
23,000

5,792
2,208
8,000
0,180
0,000
0,535
2,422
1,814
0,049
5,000
1,957
0,043
2,000
0,791
0,265
1,056

16,056
23,027

6.363
1.364 
8,000 
0,863 
0,000 
0,272 
1,897 
1,904 
0,064 
5,000 
1,610 
0,390 
2,000 
0,597 
0,265 
0,862 
15,862 
23,258

5,944
2,056
8,000
0,179
0,268
0,434
2,185
1,854
0,080
5,000
1,885
0,115
2,000
0,546
0,309
0,856
15,856
23,000

5,906
2,094
8,000
0,183
0,072
0,460
2,312
1,905
0,068
5,000
1,898
0,102
2,000
0,729
0,291
1,020

16,020
23,000

5,848 
2,152 
8,000 
0,088 
0,265 
0,439 
2,329 
1,806 
0,071 
5,000 
1,893 
0,107 
2,000 
0,702 
0,324 
1,026 

16,026 
23,000 1

TÁJ
Sum T
CA1
CFe3+
CTi
CMg 
CFe2+ 
CMn 
Sum C
BCa
BNa 
Sum В 
ANa 
AK 
Sum A 
Sum cat 
Sum oxy

IMA név:
6706-118-6 - plagioklászos-piroxénes homblendit

(Fe2*- kaersutit, 15eNK- kaersutit, 15eK- Na-Ca amfibol, AV- kaersutit)

6756-51-6 - pegmatoidos homblendit
(Fe2'- ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, A V -ferrotartalmú pargasit)

6756-51-22 - pegmatoidos homblendit
(Fe2*- kaersutit, I5eNK - kaersutit, 15еК - Na-Ca amfibol, AV - kaersutit)

6756-52-2 - pegmatoidos homblendit
(Fe2 -ferroedenites hornblende, 15eNK —ferroedenites hornblende, 15eK - Na-Ca amfibol, A V —ferroedenites hornblende)

• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK -ferrotartalmú pargasit, AV - ferrotartalmú pargasit)

• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK-Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - magnéziumtartalmú hastingsit)

• Ca-amfibol - Kaersutit

• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit

• Ca-amfibol - Kaersutit

• Ca-amfibol - Ferroedenites hornblende

6756-52-7 - pegmatoidos homblendit

6756-52-22 - pegmatoidos homblendit

6756-53-177 - pegmatoidos homblendit
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6. Asványkémia és termobarometria

6-6. TÁBLÁZAT
A homblenditekben előforduló amfibolok reprezentatív kémiai összetétele

Minta
^'^Osszetétel

6547-222 6547-223 5647-2316547-24-7 6547-24-186547-36547-1

37,78 38,85 37,6336,7338,02 36,7638,19Si02
2,85 3,754,45 4,714,25 3,734,78tío2

ai2o3 12,79
14,33

11,9 12,86
15,44

12,75
14,58

12,96
13,89

12,16
15,24

12,69
14,09 15,58FeO

0,27 0,280,250,270,27 0,30,22MnO
MgO 10,72

11,59
10,45
11,58

11,06
10,65

10,39
11,63

10,35
11,57

10,92
11,99

10,68
11,96CaO

2,81 2,22 2,332,522,492,79 2,09Na20
K20
Total

1,43 1,341,271,321,22 1,371,28
95,41 95,3495.9794,6493,9796,68 95,61

Kationszámok 23 oxigénszámra
5,995
2,005
8,000
0,157
0,408
0,331
2,466
1,602
0,035
5,000
1,916
0,084
2,000
0,580
0,282
0,862
15,862
23,000

5.739 
2,261 
8,000 
0,049 
0,920 
0,430 
2,515 
1,049 
0,036 
5,000
1.740 
0,260 
2,000 
0,429 
0,261 
0,690 
15,690 
23,000

5,836
2,164
8,000
0,162
0,000
0,547
2,406
1,851
0,033
5,000
1,917
0,083
2,000
0,758
0,250
1,008

16,008
23,009

5,753
2,247
8,000
0,104
0,162
0,524
2,426
1,747
0,036
5,000
1,952
0,048
2,000
0,717
0,264
0,981
15,981
23,000

5,842
2,158
8,000
0,187
0,178
0,491
2,501
1,606
0,035
5,000
1,974
0,026
2,000
0,597
0,239
0,836
15,836
23,000

5,806
2,194
8,000
0,067
0,287
0,443
2,437
1,726
0,040
5,000
1,958
0,042
2,000
0,720
0,276
0,996
15,996
23,000

5,867
2,133
8,000
0,163
0,000
0,552
2,446
1,810
0,029
5,000
1,969
0,031
2,000
0,800
0,251

TSi
TA1
Sum T
CA1
CFe34^
CTi
(Mg 
CFe2+ 
CMn 
Sum C 
BCa 
BNa 
Sum В 
ANa 
AK 
Sum A 
Sum cat 
Sum oxy

1,051
16,051
23,077

IMA név:
• Ca-amfibol - Kaersutit6547-1 - irányítatlan szövetű homblendit 

(Fe2*- kaersutit, ISeNK- kaersutit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV- kaersutit)

• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit6547-3 - irányítatlan szövetű homblendit 
(Fe2*- ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - ferrotartalmú pargasit, AV - ferrotartalmú pargasit)

6547-24-7 - irányítatlan szövetű homblendit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 
(Fe2*- ferrotartalmú pargasit, 15eNK - magnéziumtartalmú hastingsit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - magnéziumtartalmú hastingsit)

• Ca-amfibol - Kaersutit6547-24-18 - irányítatlan szövetű homblendit 
(Fe2*- kaersutit, 15 eNК - kaersutit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - kaersutit)

• Ca-amfibol - Kaersutit6547-222 - irányítatlan szövetű homblendit 
(Fe2*- kaersutit, ISeNK - kaersutit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - kaersutit)

• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit6547-223 - irányítatlan szövetű homblendit
(Fe2*- ferrotartalmú pargasit, !5eNK - ferrotartalmú pargasit, 15еК - tschermakit, AV - magnéziumtartalmú hastingsit)

6547-231 - irányítatlan szövetű homblendit 
(Fe2*- ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - ferrotartalmú pargasit, AV - magnéziumtartalmú hastingsit)

• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
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2

FarAlkali Paigaaitc
Ed НЫSilicic

Edenttc
НЫ

£ ■фояпFeaя +N«-C* I Far£0 Pargasite
НЫÍ FeFe-Mg-Mn Silkic

Ferro-Ede nitr

Ferro-
Ed Fe

Edenlte Feiro-Calcic НЫ FarI Pargasite
НЫ

-L0
2 8,000 7^00 7,000 6,500 6,000 5,5000

TSiBCa+BNa

Mg
Magncsio-

Hastingsite
Has

Edsakk
Edénké

KaenutkeНЫEdénké
НЫ A

MafRsian
Has tings ite

&M Щ£ fafa Has i
5

1
£

НЫ
Fe

Ferro-Sakk Ferro-Кае rsutiteEd
HasEdénkéFertő-Ede oéte

НЫ Hastings ke
НЫ

00
6,50 5,508,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500

TSiTSi

6-18. ábra A homblenditekben előforduló amfibolok osztályozása a Leake (1978) rendszerben
• kaersutit, ■ ferrotartalmú pargasit (pargasit), ♦ magnéziumtartalmú hastingsil (hastingsit), 
О ferroedenites hornblende (ferro-edenit)

1997-ben (Leake et al.) felülvizsgálta az amfibolok IMA 
78 nevezéktanát, és egyszerűsítette azt. így a 
ferrotartalmú pargasit elnevezés helyett a pargasit, a 
magnéziumtartalmú hastingsit helyett a hastingsit, míg a 
ferroedenites hornblende helyett a ferro-edenit 
elnevezést javasolja.

Giret et al. (1980) szerint az alkáli kőzetek Ca- 
amfiboljainak fejlődési trendje a korai (Ca + A1IV)- 
gazdag, (Si + Na + K)-szegény csoporttól a késői (Ca + 
AlIV)-szegény, (Si + Na + K)-gazdag csoport irányába 
mutat. A korai csoport a plagioklászok előtt, míg a késői 
csoport a káliföldpátok, esetenként a kvarc után 
kristályosodik. A homblenditek amfiboljai a Si02-ben 
telítetlen kőzetek korai magmás szakaszára utalnak (6- 
19. ábra). A Si-ban telítetlen kőzetek Ca-amfiboljaiban

a fenti változási trendben a Ti mennyisége csökken, míg 
a legjellemzőbb szubsztitúció a CaAlIV <-> NaSi.

Leake (1968) 245 db jó minőségű Ca-amfibol
elemzés alapján, Si02 - Fe0+Fe203 - Na20+K20 
rendszerben, meghatározta ezek változását a magmás 
kőzetekben. A homblenditek reprezentatív Ca-amfiboljai 
a gabbró-ultramafikus kőzetek rendszerébe esnek (6-20. 
ábra).

Az amfibolokon belüli összetételbeli változást több 
szemcsén is követtem. A nagyszámú mikroszonda mérés 
lehetővé tette az egyes ásványok harántirányú 10 iim- 
enkénti összetételének meghatározását. Három 
homblendit típus 11 amfibol szemcséjének mérési 
sorozatából két jellemző amfibolt választottam ki (Ml5, 
M24 táblázatok). Mint az a reprezentatív amfibolok
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meg. Az amfibolok kémiai összetétele egyértelmű 
zonalitásra utal. Az amfibolok magja minden esetben 
kaersutit, amely a peremek felé pargasitba és/vagy 
hastingsitbe megy át. Ez az átmenet a Ti tartalom 
függvényében folyamatos (6-21., 6-22. ábra). Az A1IV - 
A1VI nem korrelál, az A1VI értéke alacsonynak, míg az 
Al,v értéke állandónak mondható (6-23., A., B. ábra). A 
mérési tengelyek mentén mind az A1IV, mind az Alvl 
értékei állandóak (6-24., 6-25. ábra).

Állandó Si tartalom mellett Ti tartalom 0,2 - 0,7 
között változik (6-26. А, В ábra). Az A1 növekedésével 
enyhe Ti növekedés is megfigyelhető (6-27. А, В ábra).

!

i

TSH-BNa+ANa+AK

6.2.2. A dioritokban előforduló amfibolok 
összetétele

6-19. ábra A hornblenditek amfiboljainak
tételbeli változástrendje (Giret et al., 1980 
után)

óssze-

A dioritokban megjelenő prizmás, oszlopos 
amfibolok mérete 1,27 - 2,70 mm között változik 
Mikroszkóposán alig különböznek a hornblenditek 
amfiboljaitól, pleokroizmusuk: a=színtelen-világoszöld, 
3=zöld-kékeszöld, y=bama, zöld.

A mikroszonda méréseknél a homblenditeknél 
ismertetett elvet követtem. A mérések több diorit 
típuson történtek (irányított szövetű diorit, irányított 
szövetű leukodiorit, földpátslíres diorit, földpátaggre- 
gátumos diorit), számuk meghaladta a 400-at (M21, 
M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29 
táblázatok).

Az egyes amfibolszemcséken belül a mérés teljes 
adatsorából a megközelítően azonos, ugyanazt az 
ásványfajt eredményező értékeket átlagoltam és 
reprezentatív értékként kezeltem (6-7., 6-8., 6-9. 
táblázat). Az ásványon belüli változások, trendek 
meghatározásánál pedig maradtam az összetételt és az 
egyes amfibolkomponenseket legjobban tükröző konkrét 
amfibolszemcsénél.

Az amfibolok osztályozása (Leake, 1978, Leake et 
al., 1997) az 6-28. ábrán látható. Az összes amfibol Ca- 
amfibol: magnéziumtartalmú hastingsit (hastingsit), 
ferrotartalmú pargasit (pargasit) és nagyon ritkán 
kaersutit, illetve ferro-kaersutit.

A dioritok amfiboljainak mikroszkópos vizsgálata 
során zónásság nem mutatkozott. A különböző dioritok 
amfiboljainak mérési adatsorából két jellemző szemcsét 
választottam ki (M24, M25 táblázatok). Ezeknél a 
„perem - mag - perem” típusú mérési modeleknél az

j Si telítetlen kőzet - kora magmás szakasz 
Si túltelített kőzet - késő magmás szakasz

• kaersutit, ■ ferrotartalmú pargasit (pargasit),
♦ magnéziumtartalmú hastingsit (hastingsit)

6-20. ábra A Ca-amfibolok csoportosulása az Si02 - 
Fe0+Fe202 - Na20+K20 rendszerben (Leake, 1968) 

gabbró
ultramafikus kőzetek

• kaersutit, ■ ferrotartalmú pargasit (pargasit),
♦ magnéziumtartalmú hastingsit (hastingsit)

[

összetételéből is kitűnik a leggyakoribb összetételek a 
kaersutit, hastingsit és pargasit összetételnek felelnek
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mérési pontok; lépéstávoiság 10 pm; perem-mag-perem

6-21. ábra A Ti eloszlása a mérési tengely mentén; ÁGKT 6547 (oxid22) minta - irányítatlan szövetű hornblendit

mérési pontok; lépéstávoiság 10 pm; perem-mag-perem

6-22. ábra A Ti eloszlása a mérési tengely mentén; ÁGKT 6547 (oxid24) minta - irányítatlan szövetű hornblendit

0.6

0.5

0.4

ss
i 0.3
<

«
0.2 £
0.1

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

AI (IV)

A. B.
6-23. ábra A hornblenditek amfiboljainak Al IV - Al VI eloszlása; A. - ÁGKT 6547 (oxid22) minta - irányítatlan 

szövetű hornblendit, B. ÁGKT 6547 (oxid24) minta - irányítatlan szövetű hornblendit

102



6. Ásványkémia és termobarometria

3.5
3

2.5
AI (IV) 
AI (VI)

2
1.5

1
0.5 ш- % 9.•oJ

О 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

mérési pontok; lépéstávolság 10 pm; perem-mag-perem

6-24. ábra Az Al IVés az Al VI eloszlása a mérési tengely mentén; AGKT 6547 (oxid22) minta - irányítatlan szövetű 
hornblendit

6-25. ábra Az Al IV és az Al VI eloszlása a mérési tengely mentén; ÁGKT 6547 (oxid24) minta - irányítatlan szövetű 
hornblendit

A. B.
6-26. ábra A hornblenditek amfiboljainak Si - Ti eloszlása; A. - ÁGKT 6547 (oxid22) minta - irányítatlan szövetű 

hornblendit. B. AGKT 6547 (oxid24) minta - irányítatlan szövetű hornblendit
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6-27. ábra A homblenditek amfiboljainak Al - Ti eloszlása, A. - ÁGKT 6547 (oxid22) minta - irányítatlan szövetű 

homblendit, B. ÁGKT 6547 (oxid24) irányítatlan szövetű homblenditminta
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6-28. ábra A dioritokban előforduló amfibolok osztályozása a Leake (1978) rendszerben 
• kaersutit.ferro-kaersutit, ■ ferrotartalmú pargasit (pargasit), ♦ magnéziumtartalmú hastmgsit (hastingsit)
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6-7. TÁBLÁZAT
A dioritokbcm előforduló amfibolok reprezentatív kémiai összetétele

6720-26 6720-27-5 6720-27-26 6720-27-30 6720-28-96720-24 6720-28-16Minta
issze tétel

Si02 41,37 40,4240,83 38,01 40,4040,91 39,94
2,45 3,12Ti02

ai2o3
2,77 8,24 2,892,19 4,61

12,28
16,29

12,72
17,35

12,21 12,12
17,84

10,49 12,58
17,13

12,64
16,0815,6FeO 17,91

0,420,39 0,38 0,53 0,40MnO
MgO

0,45 0,42
9,81 10,32

11,67
9,79 9,54 7,95 9,92 9,84

11,5 11,26 11,27 13,04 11,67CaO 11,37
2,55 2,53 2,58 2,58 1,48 2,34NazO 2,92

K20 1,57 1,68 1,61 1,58 1,45 1,75 1,43
Total 99,1 98,98 99,18 99,00 96,79 99,08 99,25

Kationszámok 23 oxigénszámra
6,051
1,949
8,000
0,294
0,286
0,351
2,129
1,886
0,053
5,000
1,808
0,192
2,000
0,557
0,352
0,858
15,858
23,000

TSi 6,119 6,181
1,819
8,000
0,341
0,138
0,275
2,299
1,898
0,049
5,000
1,868
0,132
2,000
0,601
0,320
0,921
15,921
23,000

6,099
1,901
8,000
0,232
0,388
0,311
2,180
1,841
0,048
5,000
1,802
0,198
2,000
0,550
0,307
0,856
15,856
23,000

6,033
1,961
7,994
0,000
0,000
0,000
1,881
2,071
0,071
5,000
1,240
0,455
1,696
0,000
0,294
0,000
15,967
23,000

6,048
1,952
8,000
0,266
0,279
0,325
2,214
1,866
0,051
5,000
1,872
0,128
2,000
0,551
0,334
0,885
15,885
23,000

5,984
2,016
8,000
0,214
0,000
0,520
2,198
2,015
0,053
5,000
1,825
0,175
2,000
0,674
0,273
0,947
15,947
23,005

TA1 1,881
Sum T 8,000

0,269
0,395
0,246
2,187
1,845
0,057
5,000

CA1
CFe3*
CTi
CMg 
CFe2+ 
CMn 
Sum C 
BCa 
BNa 
Sum В 
ANa 
AK 
Sum A 
Sum cat 
Sum oxy

1,843
0,157
2,000
0,582
0,300
0,882
15,882
23,000

IMA név:
6720-24 - fbldpátslíres diorit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 

(Fe7*- ferrotartalmúpargasit, ISeNK-ferrotaríalmúpargasit, 15eK- Na-Ca amfibol, AV-ferrotartalmúpargasit)

6720-26 - fbldpátslires diorit • Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
(Fe7* - ferrotartalmú pargasit, J5eNK -ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit
(Fe7'-ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6720-27-26 - fbldpátslíres diorit

6720-27-5 - fbldpátslíres diorit

• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit 
(Fe7*-ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6720-27-30 - fbldpátslíres diorit • Ca-amfibol - Ferro-kaersutit 
(Fe7* -ferro-kaersutit, I5eNK - ferro-kaersutit, 15eK - kaersutit, AV - ferro-kaersutit)

6720-28-9 - fbldpátslíres diorit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit
(Fe7* - ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, I5eK - tschermakit, AV - ferrotartalmú pargasit)

6720-28-16 - fbldpátslíres diorit
(Fe2*- kaersutit, 15eNK - kaersutit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - kaersutit)

• Ca-amfibol - Kaersutit
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6. Asványkémia és termobarometria

6-8. Táblázat

A dioritokbcm előforduló amfibolok reprezentatív kémiai összetétele

Minta
—"Összetétel

6720-29-156720-28-19 6720-29-30 6720-36-8 6722-13-86720-36-12 6724-36-13

Si02 40,37 39,50 40,67 40,31 37,0440,63 39,99
тю2
А12Оз

4,18 4,18 2,26 2,44 2,57 3,56 3,95
12,85
14,84

12,98
16,96

12,36
17,42

12,56
17,53

12,63
17,37

11,82
16,62

12,64
FeO 17,61

0,39MnO 0,41 0,42 0,41 0,500,40 0,48
10,60
11,51

MgO 9,27 9,89 9,59 9,58 9,49 8,83
CaO 11,33 11,46 11,17 11,36 11,22 11,51
Na20
K20
Total

2,90 2,78 2,64 2,43 2,56 2,59 2,80
1,43 1,49 1,67 1,79 1,68 1,71 1,44

99,07 98,90 98,79 98,23 94,5598,78 99,28
Kationszámok 23 oxigénszámra

TSi 6,019 5,952
2,048
8,000
0,255
0,090
0,474
2,082
2,047
0,052
5,000
1,829
0,171
2,000
0,641
0,286
0,928
15,928
23,000

6,106
1,894
8,000
0,291
0,318
0,255
2,213
1,869
0,053
5,000
1,843
0,157
2,000
0,612
0,320
0,932
15,932
23,000

6,076
1,924
8,000
0,306
0,402
0,277
2,155
1,808
0,052
5,000
1,804
0,196
2,000
0,514
0,344
0,859
15,859
23,000

6,100
1,900
8,000
0,334
0,264
0,290
2,144
1,917
0,051
5,000
1,827
0,173
2,000
0,573
0,322
0,895
15,895
23,000

5,864
2,136
8,000
0,068
0,272
0,424
2,240
1,929
0,067
5,000
1,903
0,097
2,000
0,698
0,345
1,044

16,044
23,000

6,033
1,967
8,000
0,279
0,000
0,448
1,986
2,226
0,061
5,000
1,860
0,140
2,000
0,680
0,277
0,957
15,957
23,013

TA1 1,981
Sum T
CA1
CFe3
CTi
CMg
CFe2+
CMn
Sum C
BCa
BNa
Sum В
ANa
AK
Sum A
Sum cat
Sum oxy

8,000
0,275
0,000
0,469
2,356
1,850
0,049
5,000
1,839
0,161
2,000
0,677
0,272
0,949
15,949
23,010

IMA név:
6720-28-19 - földpátslíres diorit • Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit

(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6720-29-15 - földpátslíres diorit • Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit 
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6720-29-30 - földpátslíres diorit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 
(Fe2* -ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6720-36-8 - földpátslíres diorit • Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit 
(Fe2*-ferrotartalmú pargasit, 15eNK -ferrotartalmú pargasit, 15eK- Na-Ca amfibol, A V -ferrotartalmú pargasit)

6720-36-12 - földpátslíres diorit • Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit 
(Fe2*-ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV -ferrotartalmú pargasit)

6722-13-8 - irányított szövetű diorit • Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, I5eK - Na-Ca amfibol, AV - magnéziumtartalmú hastingsit)

• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6724-36-13 - irányított szövetű diorit
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6. Asványkémia és termobarometria

(Fe2 * - ferrotartalm ú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - 
Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6-9. Táblázat

A dioritokban előforduló amfibolok reprezentatív 
kémiai összetétele

amfibolok magjának magasabb a Ti tartalma mint a 
peremeken, és a csökkenés folyamatos (6-29., 6-30. 
ábra). Ez a trend a homblenditek amfiboljaira is jellemző, 
a dioritok esetében azonban a Ti tartalom nem, vagy 
csak nagyon ritkán éri el a kaersutit szintjét4. Az A1VI 
növekedésével enyhén csökken az A1IV értéke (6-31. A, 
В ábra). Ez főleg az amfibol szemcsék központi részén, 
az A1IV, Ál''1 mérési tengely mentén megfigyelt 
változásából is kitűnik (6-32., 6-33. ábra). A Ti tartalom 
negatív korrelációt mutat a Si tartalommal (6-34. А, В 
ábra), párhuzamosan nő viszont az A1 tartalommal (6-35. 
А, В ábra). Ez alacsonyabb nyomáson és hőmérsékleten 
(Raase, 1974) való kristályosodásra utal.

A dioritok azon amfiboljainál, ahol egy magasabb Ti 
tartalmú központi mag figyelhető meg az Al^/AÍ^ 
változása (6-39. ábra) a magban magasabb, a peremeken 
kisebb hőmérsékletet jelez.

Best (1974) ofiolit asszociációkban köpeny-eredetű 
amfibol kristályok összetételeit hasonlította össze 
alacsony nyomáson kristályosodott amfibolokéval. Az 
utóbbiak általában nagyobb Ti -és kisebb Al-tartalmúak 
(6-36. ábra). Sem a homblenditek, sem a dioritok 
amfiboljai nem esnek bele az alacsony nyomású 
amfibolok mezejébe. Mindkét csoport köpeny eredetre 
utal, a dioritok valamivel kisebb keletkezési nyomást 
mutatnak (6-36. ábra).

A magmás rendszerekben az amfibol 
kristályosodását kísérleti úton 2,5 -13 kbar és 700 - 655 
°C tartományban határozták meg (Hammarstrom, Zen, 
1986). A homblende-biotit-plagioklász-titanit-Fe-Ti 
oxid-olvadék-gáz egyensúlyi rendszerben a következő 
összefüggés állapítható meg (Max, 1992):

I Minta
^^Ossze tétel

6567-146724-36 6724-406724-36
14 14 243

40,5339,99 37,59sío2 40,51
1,35 3,093,50 3,95tío2

ai2o3 12,54
19,47

12,09
16,84

12,67
17,64

12,64
17,61FeO

0,55 0,59 0,410,48MnO
MgO 8,83 9,329,30 8,83

11,31 11,3011,58 11,51CaO
2,41 2,40Na20 2,03 2,80
1,88 1,87k2o 1,54 1,44

99,28 98,91 94,91Total 99,32
Kationszámok 23 oxigénszámra

5,925
2,075
8,000
0,169
0,247
0,366
2,190
1,973
0,055
5,000
1,908
0,092
2,000
0,642
0,376
1,018

16,018
23,000

TSi 6,043
1,957
8,000
0,269
0,321
0,393
2,068
1,880
0,069
5,000
1,851
0,149
2,000
0,438
0,293
0,731
15,731
23,000

6,033
1,967
8,000
0,279
0,000
0,448
1,986
2,226
0,061
5,000
1,860
0,140
2,000
0,680
0,277
0,957
15,957
23,013

6,108
1,856
8,000
0,334
0,534
0,153
1,984
1,920
0,075
5,000
1,826
0,174
2,000
0,531
0,361
0,892
15,892
23,000

TAI
Sum T
CAI
CFe34
CTi
CMg 
CFe2+ 
CMn 
Sum C 
BCa 
BNa 
Sum В 
ANa 
AK 
Sum A 
Sum cat 
Sum oxy

IMA név:
6724-36-43 - irányitott szövetű diorit
• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit
(Fe2*- ferrotartalmú pargasit, 15eNK - ferrotartalmú pargasit, 15eK - 
tschermakit, AV - ferrotartalmú pargasit)

6724-36-14 - irányított szövetű diorit
• Ca-amfibol - Ferrotartalmú pargasit
(Fe2* - ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, lSeK - 
Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6724-40-14 - irányított szövetű diorit
• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit
(Fe2*-ferrotartalmú pargasit, ISeNK - ferrotartalmú pargasit, ISeK - 
Na-Ca amfibol, AV - ferrotartalmú pargasit)

6567-14-2 - földpátaggregátumos diorit
• Ca-amfibol - Magnéziumtartalmú hastingsit

P(± 0,6 kbar) = -3,01+ 4,76АГьы г2 = 0,99

Figyelembe véve a fenti összefüggést a 
homblenditek reprezenzatív amfibol elemzéseiből 7,8 
kbar, míg a dioritok reprezentatív amfibol elemzéseiből 
7,3 kbar átlagnyomás adódik. Ezek a nyomás értékek 
összhangban vannak a Best (1974) diagrammal.

4 Az 5-29. ábrán az is megfigyelhető, hogy az amfibol magja 
egy magas Ti-tartalmú ,,platót" képez, ami a homblenditek 
amfiboljainak felel meg, az 5-30. ábrán viszont ez a „plató ” 
hiányzik, vagyis teljes egészében a dioritnak megfelelő 
amfibolról van szó.
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6. Asványkémia és termobarometria

6-29. ábra A Ti eloszlása a mérési tengely mentén; AGKT 6720 (oxid!29) minta - földpátslíres diorit

6-30. ábra A Ti eloszlása a mérési tengely mentén; AGKT 6722 (oxid511) minta - irányított szövetű diorit

0,5

0,45

0,4
0,35

0,3
гг-
s. 0,25
< 0,2

0,15

0,1
0,05

0 I
2 2,51,5

AI (IV)

A. B.
6-31. ábra A dioritok amfiboljainak Al (IV) - Al (VI) eloszlása; A. ÁGKT 6720 (oxidl29) minta - földpátslíres diorit, B. 

ÁGKT 6722 (oxidál 1) minta - irányított szövetű diorit
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6-32. ábra Az Al (IV) és az Al (VI) eloszlása a mérési tengely mentén; ÁGKT6720 (oxid!29) minta - földpátslires diorit

6-33. ábra Az Al (IV) és az Al (VI) eloszlása a mérési tengely mentén; ÁGKT 6722 (oxidál I) minta - irányított szövetű 
diorit

A. B.
6-34. ábra A dioritok amfiboljainak Si - Ti eloszlása; A. ÁGKT 6720 (oxidl29) minta - földpátslires diorit, B. ÁGKT 

6722 (oxidálj) minta - irányított szövetű diorit
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6. Ásványkémia és termobarometria

A. B.
6-35. ábra A dioritok amfiboljainak Al - Ti eloszlása; A. ÁGKT 6720 (oxidI29) minta - földpátslires diorií, B. ÁGKT 

6722 (oxidál 1) minta - irányított szövetű diorit

6-36. ábra A hornblenditek és a dioritok amfiboljainak Ti - Al változása. Az alacsony nyomású amfibolok és a köpeny 
eredetű amfibolok mezeje Best (1974) után. 

a hornblenditek amfiboljai 
• a dioritok amfiboljai

köpeny eredetű amfibolok eloszlása
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6. Ásványkémia és termobarometria

mag—»perem átmenetben nem számottevő (6-38. ábra).
Az amfibolok В pozícióján megjelenő Na a nyomás, 

míg az A pozícióban megjelenő Na a hőmérséklet 
változására érzékeny (Thieblemont et al., 1988).

A homblenditek esetében a magtól a peremek felé 
haladva a NaB állandó, a NaA viszont a peremek felé 
csökken (6-37. ábra). Ez csökkenő hőmérsékletet jelez. 
A dioritok NaB, valamint NaA értékének változása a

6-37. ábra Az NaB, illetve Na4 eloszlása a homblenditek amfiboljaiban; ÁGKT 6547 minta - irányított szövetű 
hornblendit; perem-mag-perem, lépéstávolság 10 pm

6-38. ábra Az Ncf, illetve Nd'1 eloszlása a dioritok amfiboljaiban; ÁGKT 6720 minta - földpátslíres diorit; perem-mag- 
perem, lépéstávolság 10 pm

6-39 ábra Az AP'/Af1 eloszlása azon dioritokban, ahol a mag Ti tartalma magasabb mint a peremeké; ÁGKT 6720 
minta - földpátslíres diorit
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6.3. Biotitok

A homblenditekben és dioritokban tág határok közt 
(0-16%, illetve 3-30 %) változó biotit ezen kőzetek 
egyik legfontosabb ásványa. A homblenditekben a 
legtöbb esetben az amfibolokkal intim összenövésben, a 
dioritokban jól fejlett lemezek formájában jelenik meg. 
Pleokroizmusa világosbarna 
lemezek közt főleg a dioritokban karbonát fészkek és 
másodlagos titanit szemcsék jelenhetnek meg. Gyakran a 
szegélyek és hasadások mentén kloritosodik, de nem 
ritka a szagenitesedés sem.

A biotitok összetétele (Ml 8, M19, M23, M26, M30, 
M31, М32, M33, M34, M35, M36, M37, M49 táblázatok) 
homogén, a dioritok biotitjai némileg gazdagabbak 
vasban, mint a homblenditekben megjelenőké (6-40, 6- 
41 ábra). Az Fe/(Fe+Mg) arány a homblenditek 
biotitjaiban 0,38-0,42, mig a dioritokban 0,41-0,5.

sötétbarna. A biotit

6-41. ábra A homblenditekben és dioritokban 
előforduló biotitok az Al(IV)+Fe3++Ti - 
Fe2++Mn - Mg Foster (1960) diagramon.

• a homblenditekben előforduló biotitok 
■ a dioritokban előforduló biotitokEastonite Siderophyllite

3

H

>
5

V/ V/

Fe (VI)Mg AI (VI)

2
0 1

Phlogopite AnniteFe/(Fe+Mg)

„ ..................................\J \J ~ \i \f 4/ V/w

Fe (VI)Mg6-40. ábra A homblenditekben és dioritokban 
előforduló biotitok a flogopit - annit - 
sziderofillit 
diagramon.

• a homblenditekben előforduló biotitok 
■ a dioritokban előforduló biotitok

eastonit négykomponensü
6-42. ábra A homblenditek és dioritok biotitjainak 

eloszlása a Ti - Mg - Fe(VI), valamint az 
Al(Vl) -Mg - Fe(VI) diagramon (Brigatti, 
Gregnanin, 1987) mélységi magmás kőzetek 
esetén 
dioritok
gabbroid kőzetek 

• a homblenditekben előfordidó biotitok 
■ a dioritokban előforduló biotitok

A vizsgált biotitok az Ti-Mg-Fe(VI), Al(VI)-Mg- 
Fe(VT) (6-42. ábra), valamint a Ti-Al(VI)-Mg (6-43. 
ábra) temer rendszerekben tökéletesen megegyeznek a 
gabbrók és a dioritok biotitjainak eloszlásával (Brigatti, 
Gregnanin, 1987).
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Speer et al. (1980) szerint koegzisztens amfibol és 
biotit rendszerekben amennyiben a biotit korábban 
kristályosodott mint az amfibol az amfibol Mg/(Fe+Mg) 
aránya valamivel magasabb mint a biotité. A 
hornblenditek és dioritok esetében gyakran előfordul, 
hogy az amfíbolok intim összenövésben vannak a 
biotitokkal. Az Mg/(Fe+Mg) arány a hornblenditek 
amfiboljaiban megegyezik a biotitok Mg/(Fe+Mg) 
arányával (6-44. A ábra), a dioritokban viszont kisebb 
mint a biotitokban (6-44. В ábra) Ez azt jelenti, hogy az 
amfibolok kristályosodása megelőzte a biotitokét.

Kísérletekből adódik (Wones, Eugster, 1965, 
Dodge, 1972, Wones, Dodge, 1977), ha a biotitok 100 * 
Fetot/ (Fetot+Mg) értéke 63 alatti, akkor, a biotitok 
kristályosodási hőmérséklete 1-2 kbar nyomáson 
általában 680 °C alatt marad. A dioritok biotitjai 
esetében ez az érték 40 - 46 között változik, ami 626- 
680 °C-nak felel meg. Természetesen ezt az értéket 
nagyban befolyásolhatja a nyomás változása.

6-43. ábra A hornblenditek és dioritok biotitjainak 
eloszlása a Ti - Al(VI) - Mg diagramon 
(Brigatti, Gregnanin, 1987) mélységi
magmás kőzetek esetén 
dioritok
gabbroid kőzetek 

• a hornblenditekben előforduló biotitok 
■ a dioritokban előforduló biotitok

A. B.
6-44. ábra A Fe és a Mg eloszlása a hornblenditek (A) és dioritok (B) amfiboljaiban (Speer et al, 1980 után) 

a hornblenditek amfiboljai 
• a dioritok amfiboljai
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6.4. Földpátok tartalommal alacsony keletkezési hőmérsékletre utal.
Megvizsgálva a 2V - An-tartalom összefüggést a 

szomszédos kőzetekben (szienitek, monzonitok, 
gránitok) is, homblenditekkel és dioritokkal azonos 
alacsony keletkezési hőmérsékletek adódtak (Anastasiu 
et ah, 1981).

Az ÁGKT 6724 sz. mintában (irányított szövetű 
leukodiorit) 10 pm-enként vizsgáltam a plagioklászok 
perem-mag-perem irányú változását (6-46. ábra).

A Tamica Komplexum kőzeteinek egyetlen szálikus 
kőzetalkotó ásványa a földpát. Mennyiségileg 2-13 % 
(homblenditek), 8-50 % (pegmatoidos homblenditek), 
illetve 9-60 % között változik. Méretük 0,26-30 mm 
(homblenditek), 0,2-10 mm (dioritok) értékű. 
Megjelenésük nyúlt, szubhedrális, a (010) lapok jól 
felismerhetők, vagy interszticiális agglomerátumok 
(„szemek” a dioritokban). A Ca-ban gazdagab, nagyobb 
méretű szemcséknél nem ritka a szericitesedés. Gyakran 
tartalmaznak idiomorf titanit, epidot, hornblende és akár 
biotit szemcséket is. Poliszintetikus ikreik néha erősen 
hullámosak, lépcsőzetesen töredezettek.

A homblenditek és a dioritok földpátjainak összetétele 
az albit - oligoklász - andezin - (labradorit) összetételbeli 
tartományban változik (6-45. ábra). A két kőzettípuban 58 
db földpát mérés történt (МП, M25, M38, M39, M40, 
M41, M42, M43, M44, M45 táblázat), ezeknek a 
méréseknek zöme az albit-oligoklász tartományba esik (An 
1-29 %). A dioritok földpátjai talán valamivel savanyúbbak 
mint a homblenditeké, de e szempontból számottevő 
különbség nincs a két kőzettípus között.

A plagioklászok optikai tengelyszöge (2V) ± 82°- 
90° (Anastasiu et ah, 1981), amely ezzel az An-

1H

6-46. ábra A perem-mag-perem irányban vizsgált 
plagioklász szemcse (irányított szövetű 
leukodiorit) 75x, N+

A peremeken csökkenő An-tartalom figyelhető meg 
(6-47. ábra, M45 táblázat).

6-45. ábra A hornblenditekben és dioritokban 
előforduló plagioklászok összetételének 
változása az Or - Ab - An háromszög
diagramon

• a homblenditek földpátjai 
■ a dioritok földpátjai

6-47. ábra Az anortit eloszlása a p/agioklászban; AGKT 
6724 (oxid 143) minta - irányított szövetű 
leukodiorit
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6.5. Titanit 6.6. Egyéb ásványok

A homblenditekben és dioritokban a titanit mellett a 
leggyakoribb járulékos ásványok a spinellek. Modális 
mennyiségük 2-7 % között változik. A spinellekből 
egyetlen elemzés készült (6-11. táblázat, földpátslíres 
diorit - ÁGKT 6720 minta). Az Fe3+ érték számításánál 
Droop (1987), míg a szélsőtag számításnál Stornier 
(1983) módszerét követtem. Az elemzett ásvány 
gyakorlatilag magnetit (FeFe204) (83,8%) - ulvöspinel 
(Fe2Ti04) (14,3%) szilárd oldat. Egyetlen mérés alapján 
egyensúlyi összetételeken alapuló geotermometriai és 
oxigénbarometriai értékeket nem számoltam.

A titanit a homblenditek és dioritok legfontosabb 
járulékos elegyrésze. Általában 2-9 %-ban vesz részt a 
kőzetek felépítésében. Mindig kétgenerációs. Az első 
generációs titanit idiomorf, sárgás-barnás színű, gyakran 
ikresedik. A második generációs titanit apró szemcsék 
formájában jelenik meg. Az elektronmikroszondás 
vizsgálatok (M26, M46, M47, M48, M49.táblázatok) az 
első generációs titanitokat érintették, reprezentatív 
kémiai összetételük az 6-10. táblázatban látható.

6-10. Táblázat

A homblenditekben és dioritokban előforduló titanitok 
reprezentatív kémiai összetétele 6-11. Táblázat

A földpátslíres dioritban (ÁGKT 6720 minta) előforduló 
spinell kémiai összetételeÁGKT 6722 mintaÁGKT 

6706 minta
ÁGKT 

6720 marta
Összetétel Kationszámok 4 

oxigénszámra
Oxid-

komponensek
Si02 27,19

35,23
30,92
37.37

28,13 27,97
ТЮ2

ai2o3
36,9 36,8

Spi0.78 0.88 0.97 FeO 83,07 Fe2 1,1247
0,0162
0,144
0,027
0,003
1,683

0,86 1,3979
0,114
0,355
14,298
83,833

Qua
Jac
Usp
Mag

FeO 1.14 1,01 1,46 Ti02
MgO
ai2o3
MnO

4,74 Mg1,1
MnO 0,06 0,06 0,13 0,09 0,27 Ti
CaO 26,98 28,05 27,71 27,81 0,59 A1
NazO
K20
Total

0,02 0,04 0,06 0,05 0,1 Mn
0,01 0 0,01 0 cal Fe3

Sum91,45 98,36 94,83 95,15 Fe203
FeO

55,34
33,27

99,98
Kationszámok 5 oxigénszámra

ÚjSi 0,979
0,955
0,036
0,033
0,002
1,041
0,001
0,000

1,027
0,934
0,031
0,032
0,002
0,998
0,003
0,000

0,976
0,964
0,036
0,029
0,004
1,031
0,004
0,000

0,970
0,960 Sum 94,32Ti

Usp% 14,60 
Dm%

A1 0,04
Fe2 0,042

0,003
1,033
0,003
0,000

Mn
Ca
Na A homblenditek és dioritok mafikus ásványai (biotit, 

amfibolok, piroxének) átalakulási termékeként gyakran 
megjelenik a klorit. Vékonycsiszolatban tömött, szálas, 
lemezes, zöldes színű, átlátszó-áttetsző. Összetételük 
alapján vas (permin, klinoklor), illetve magnézium-vas 
(diabantit, piknoklorit) kloritok. (6-48. ábra).

К

AGKT 6706 -plagioklászos-piroxénes homblendit 
ÁGKT 6720 - földpátslíres diorit 
ÁGKT 6722 - irányított szövetű diorit

A fenti adatok alapján a titanit reprezentatív összeg- 
képletei a következők:

CaicMiTio^ssSio^Os
Caoj99gTio,934Sii,027Ö5

Caij03]Tio,964Sio,97605

Ca1>033TÍo,96oSÍű.97oÖ5
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6. Asványkémia és termobarometria

egyértelmű: a magban lévő kaersutitot pargasit, 
hastingsit veszi körül. Az átmenet folyamatos. A 
dioritokban hiányzik a kaersutit fázis, a pargasit és a 
hastingsit dominál. Az amfibolok magjának magas Ti- 
tartalma itt is megfigyelhető, de nem éri el a kaersutit 
szintjét. A homblenditek amfiboljainál alacsony A1M 
értéknél az A1IV és Si értékek állandóak. Míg a 
homblenditek Altot növekedését egy nagyon enyhe Ti 
növekedés követi, addig a dioritokban az Al''1 
növekedésével az A1IV csökken, a Ti negatív korrelációt 
mutat a Si-mal és párhuzamosan nő az Ár
tartalommal. Ez a dioritok amfiboljainak alacsonyabb 
nyomáson való keletkezését jelenti. Mindkét esetben 
azonban az amfibol eredendően köpeny eredetű. Az A 
pozíción megjelenő Na a homblenditek amfiboljai 
esetében a peremek felé csökkenő hőmérsékletet jelez, 
tehát az amfibol magja (kaersutit) magasabb 
hőmérsékleten keletkezett mint a peremi részei (pargasit, 
hastingsit). A dioritok amfiboljainál az NaA értéke nem 
(vagy csak nagyon csekély mennyiségben) változik, ami 
az amfibolok (pargasit, hastingsit) állandó keletkezési 
hőmérsékletre utal, de azon dioritok amfiboljainál, ahol 
egy magasabb Ti tartalmú központi mag figyelhető meg 
az A1IV/A1VI változása a magban magasabb, a peremeken 
pedig alacsonyabb hőmérsékletet jelez. Az NaB változása 
mind a homblenditek, mind a dioritok amfiboljaiban 
állandó, tehát a nyomás állandó, de természetesen nem 
azonos nagyságrendű.

A Max (1992) összefüggés alapján, 700-650 °C-os 
tartományban, a homblenditek amfiboljai 7,8 kbar, míg a 
dioritok amfiboljai 7,2 kbar nyomáson keletkeztek.

A homblenditek biotitjai némileg szegényebbek Fe- 
ban mint a dioritokban megjelenő biotitok. Az amfibol- 
biotit koegzisztens rendszerek mg-értékének 
vizsgálatából kitűnik, hogy az amfibolok kristályosodása 
megelőzte a biotitokét. A biotit kiválási hőmérséklete 
alacsonyabb (626-680 °C) mint az amfiboloké.

A homblenditek és dioritok plagioklász földpátjai 
savanyúak (!) (andezin-oligoklász-albit), azonban az 
egyes plagioklász szemcsék magja mindig bázikusabb 
mint a pereme.

Összegezve a fentieket két nagy ásványparagenezis 
körvonalazódik:

I. (olivin)5 - augit - kaersutit - magsabb Mg- 
tartalmú biotit - plagioklász földpát,

6-48. ábra A hornblenditekben és dioritokban leg
gyakrabban előforduló kloritok

6.7. Összefoglalás

Az olivin-piroxén és a plagioklászos, piroxénes 
homblenditek piroxénjeinek uralkodó komponense a 
ferrovas-tartalmú diopszid, kisebb mennyiségben az 
augit és az egirinaugit. A földpátaggregátumos 
dioritokban megjelenő piroxén az alumínium és ferrovas- 
tartalmú diopszid, valamint az alumínium, nátrium és 
ferrovas-tartalmú diopszid. A hornblenditekben az 
amfibol zárványként megjelenő diopszid magja augit, 
azonban az augit a diopszid peremeire is jellemző. A 
„különálló” diopszid szemcséknél az augit csak a 
diopszidok magjára korlátozódik, szélein egirinaugittá 
alakul. A dioritok diopszidjaiból hiányzik az augit. A 
piroxén szemcséken belül az mg#, Al, Na értékek 
változása alapján az augit —> diopszid -> (augit), augit 
—> diopszid -» egirinaugit átmenetek folyamatosnak 
mondhatók, a peremeken megjelenő augit azonban nem 
egyidőben keletkezett a mag augitjával. Az amfibollal 
körülölelt piroxének A1VI - Al1' eloszlása magas 
nyomáson való kristályosodásra utal. A Ti - mg# eloszlás 
alapján jól elkülöníthető a piroxének magjának augit 
fázisa, a diopszid fázis és a peremek augit-egirinaugit, 
illetve egirinaugit fázisa. Az, hogy mindkét 
kőzettípusban a piroxén diopszidos összetételű, de csak 
a homblenditek diopszidjának magja augit, a homblendit 
—» diorit keletkezési sorrendiségre utal.

A homblenditek amfiboljai korai magmás szakaszt 
mutatnak. Kémiai összetételük alapján zonalításuk 5 Az olivin vizsgálata mérési eredmények hiányában csak a 

mikroszkópi megfigyelésekre korlátozódott.
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6. Asvcmykémia és termobarometria

Na relatív mennyisége.
A vizsgált kőzetekben az első fázis csak romokban 

fedezhető fel, és csak a homblenditekben, a második 
fázis viszont átírta a homblenditeket és megegyezik a 
dioritok összetételével.

П. diopszid - augit, egirinaugit - pargasit, hastingsit 
- alacsonyabb Mg-tartalmú biotit - plagioklász 
földpát.

Az első ásványtársaságnak magasabb az Mg, és Ti- 
tartalma, a második fázisban viszont megnő az Si és az
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7. K/Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

legnagyobb hányadával az alpi Bukovinai takarón belül a 
Putnai prealpi takaró Tölgyesi sorozatával van 
kontaktusban. Kisebb területeken a Rebrai és a Bretilai 
sorozatokkal is érintkezik. A szienitmasszívum közvetlen 
környezetében a sorozatok helyzete alulról felfele a 
következő: Rebrai sorozat, Tölgyesi sorozat, Bretilai 
sorozat (Pál Molnár, 1994 a, c). Az említett sorozatok 
mindegyikét áttöri a Ditrói szienitmasszívum. H. G. 
Kräutner et al. (1976) szerint (K/Ar radiometrikus 
kormeghatározás alapján) a sorozatok keletkezési ideje a 
következő: Bretilai és Rebrai sorozat 850 ± 56 mill, év, 
Tölgyesi sorozat 505 ± 5 mill. év.

Értelemszerűen a szienitmasszívum közvetlen 
kontaktusa üledékes kőzetekkel sehol sem figyelhető 
meg. I. Bálintom (1981) szerint a mezozóos üledékes 
kőzetek azért hiányoznak többek közt a Putnai prealpi 
takaró alól is, mert a takaró kialakulása triász előtti. 
Szerinte a Ditrói szienitmasszívum által áttört prealpi 
takarók a saali tektogenezis paroxizmusában 
keletkeztek.

Az alpi takarók a kréta orogén fázisok (ausztriai, 
larámi) hatására jöttek létre. Tehát a szienitmasszívum 
litosztratigráfiailag a saali és a larámi orogén fázisok 
közötti időben keletkezett.

A Ditrói szienitmasszívum kialakulásának idejével 
kapcsolatosan számos vélemény látott napvilágot. A 
szienitmasszívum közvetlen kontaktusa üledékes

figyelhető
Litosztratigráfiailag annyi állapítható meg, hogy a 
szienitmasszívum valószínűleg a saali és a larámi orogén 
fázisok között eltelt időben keletkezett. A különböző 
(Pb/Pb, K/Ar, Rb/Sr) radiometrikus kormeghatározások 
főleg a szienitekre és a nefelinszienitekre vonatkoztak 
(Streckeisen, Hunziker, 1974; MInzatu, 1980 in Jakab et 
al., 1987; Jakab, Popescu, 1979; Jakab, Popescu 1984, 
1985 in Jakab et al., 1987). A homblenditek értékelhető 
koradatai (Bagdasarian, 1972) a színitekétől eltérőek 
voltak, ennek ellenére a legtöbb kutató a színitek, 
nefelinszienitek kormeghatározási adatai alapján a 
masszívum kialakulását egységesen a jurára tette.

A Ditrói szienitmasszívum jelenlegi ismereteink 
szerint K-i, ÉK-i, esetleg DK-i, D-i dőlésű, tektonikai 
tömbökre szakadt összetett test.

A Pajcani - Tg.-Neamj - Ditró - Régen geotraversen 
végzett geofizikai (magneto-tellurikus, tellurikus) 
kutatások (Visarion et al., 1987) azt mutatták, hogy egy 
2 - 2,5 km mélységig terjedő allochton testről van szó, 
amely a Bukovinai takaró része.

Jakab et al. (1987) kétdimenziós modellje szerint a 
masszívum intruzív, álrétegzett test, melynek vastagsága 
kb. 6500 m. Kontaktusa a környező kristályos 
kőzetekkel jól követhető; a masszívum felszíni 
kiterjedésének vonala és a -1000 m-es mélységi szint 
között a kontaktus síkjának dőlése kicsi (10 - 40°) és a 
masszívumtól kifele mutat, a -1000 m-es szint alatt a

80°). A
szienitmasszivum allochton, feltolódási síkja Ny-on 3500 
m, K-en 5000 m mélységben húzódik.

A masszívum és környékének legfontosabb 
nagyszerkezeti eleme a Salomás - Hodos -Remete - 
Alfalu irányában (É-Ny) húzódó törési öv (G8). A törési 
övét szeizmikus, gravitációs és magneto-tellurikus 
geofizikai módszerekkel egyaránt sikerült kimutatni, 
magneto-tellurikus mérések alapján dőlése Ny-i. 
Valószínű, hogy a Külső Dácidák "konszumációs" 
paleosíkjáról van szó (Visarion et al., 1987), vagyis 
litoszféralemezek ütközési síkjáról

A Ditrói szienitmasszívum a Keleti-Kárpátok központi 
kristályos kőzettömegébe nyomult be, és ezekkel a 
metamorf kőzetekkel együtt vett részt az alpi tektonikai 
eseményekben (Pál Molnár, 1994a,c). A masszívum

seholkőzetekkel meg.sem

7.1. A masszívum keletkezési korával és a 
masszívumon belüli folyamatok sorrendiségével 
kapcsolatos legfontosabb ismereteink

A Ditrói szienitmasszívum keletkezési korával először
M. Reinhard (1911) foglalkozott. Szerinte a masszívum 
kőzetei azon magma megszilárdult mélységi formái, 
amelyeknek effúziója a Görgényi havasok kőzeteit 
eredményezte, vagyis a Keleti-Kárpátok utolsó tektonikai 
mozgásainál fiatalabb mélységi magmaintruzió (neokom 
utáni).

masszívum belseje felé fordul (50

1923-ban Mauritz R és Vendl M. megállapították, 
hogy a finom szodalitos-kankrinites-muszkovitos anyaggal 
kitöltött repedéseken ldvül a masszívumban más kataklázis 
nyomai nem láthatók, vagyis ezen kívül más dinamikai hatás 
a kőzeteket nem érte. Ebből következően fiatal gyűrődés 
nyomairól van szó, így nem valószínű, hogy a masszívum a 
mezozoikum előtt keletkezett.

1931-ben A. Streckeisen osztja M. Reinhard 
véleményét, miszerint a masszívum a középső kréta 
időszak tektonikai mozgásai után keletkezett. A fiatal 
Kelemen-Hargita vulkáni vonulat kőzeteivel való 
korreláció információk hiányában szerinte nem egyértelmű.
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nefelinszienit aplitok, lamprofirok.
K/Ar módszerrel az 7-1. táblázatban látható korokat 

kapták. Szerintük az intrúzió nem idősebb a juránál.
S. Minzatu (1980 in Jakab et al., 1987) (7-1. 

táblázat) szerint a szienitek K/Ar kora alsó kréta, a 
kontakt szamszirteké pedig dogger.

Jakab Gy. és G. Popescu (1979) majd Jakab Gy. 
(1982) Pb/Pb módszerrel megpróbálják meghatározni a 
masszívumhoz kapcsolódó ércesedések (főleg a galenit) 
korát. Pb206/Pb207 arányt használva, indirekt módon 
(referencia galenitekhez hasonlítva) a galenitek 
keletkezési korát a jurára teszik (7-1. táblázat). Ugyan 
akkor azt is megállapítják, hogy a poszthercini korokra a 
Pb/Pb módszer nem igazán alkalmas.

Az 1983-tól Rb/Sr módszerrel végzett 
kormeghatározásoknak (Jakab, Popescu, 1984, 1985, in 
Jakab et al., 1987) nem voltak konkrét eredményei. A 
masszívum különböző kőzettípusain végzett több mint 
40 db. Rb/Sr koradat közül csak a vörös szieniteknek 
sikerült meghatározni a korát: ez kb. 143 mill. év. A 
többi kőzet kora a nagy szórás miatt nem értelmezhető.

N. Anastasiu és E. Constantinescu (1978-1980) a 
masszívum keletkezését egy többfázisos, többállomásos 
folyamatként értelmezik. A nagy kőzettani 
változatosságból adódóan egymástól két függetlenül 
lejátszódó mélységi magmaintruziót feltételeznek:

- egy köpeny eredetű (parentális) bázisost,
- és egy kéregben lejátszódó, Si-ban szegény 

kőzettársulást beolvasztó intrúzió. Ezeknek az 
intruzióknak a térbeli kifejlődése azonos, de nem 
egyidejű.

Jakab Gy. et al (1987) szerint a masszívum 
keletkezésének története a következő. (1) Az első nagy 
folyamat egy olyan magmaintruzió, amelynek során a 
kristályos kőzetek változó intenzitású Fe-Mg- 
metaszomatózist szenvedtek. A metaszomatózis nagyon 
heterogén bázikus kőzeteket eredményezett, az egyes 
változatok között gyakori összefogazódással. (2) A 
második nagy földtani esemény a nefelinszienitek 
intruziója. A folyamat a masszívum peremi részein 
játszódott le (kivéve a Ny-i részeket). A peremeken az 
intrúzió enyhe metaszomatikus folyamatok kisérték, és 
az eredeti kőzet függvényében gránitoid, melaszienit 
vagy monzonit összetételű kőzetek keletkeztek. (3) A 
harmadik és egyben utolsó folyamat (amely során 
kialakult a jelenlegi állapot) egy általános alkáli 
metaszomatózis, amelynek anyaga a már kialakult 
bázikus kőzeteken átdiffündál és metaszomatikus szienit 
koronát húz köréjük. A bázikus kőzetek alkáli 
metaszomatózisa a dioritok, essexitek, monzonitok stb.

V. Ionoméi (1929-1938) viszont cáfolta M. Reinhard 
elméletét, rámutatva, hogy a szienitek (atlanti provincia) 
nem felelnek meg a Hargita-Kelemen eruptív hegylánc 
kőzeteinek (pacifikus provincia). A szienitintruzió és a 
Keleti-Kárpátok neogén vulkanizmusa között hosszú idő 
telt el, amely idő alatt a szienitmasszívumot borító 
kőzetek lekoptak és így a neogén andezitek, 
agglomerátumok, vulkáni breccsák közvetlenül a 
szienitekre települtek. Szerinte a szienitintruzió kréta 
előtti.

A. Földvári (1946) szerint a harmadidőszaki 
andezitekből, dácitokból, riolitokból álló vulkáni 
hegyláncnak megvannak a mélyben a gránitos-dioritos
összetételű magmafészkei. Ezek a gránitos-dioritos
intruziók asszimilálták a Nagyhagymás-hegység
mezozóos mészköveit, létrehozva a masszívum
nefelinszienites tömegét. Ha ez az elmélet igaz, akkor a 
szienitintruzió kora legalább felső kréta, mivel a 
Nagyhagymás takarójában kréta időszakú mészkövek is 
vannak.

1952-1954-ben A Streckeisen terepi megfigyelések 
és szerkezeti bélyegek alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy az alkáligránitok, alkáliszienitek általában 
azonos korúak, a nefelinszienitek valamivel fiatalabbak, a 
ditróessexitek és ultrabázitok a legidősebbek Eredetüket 
közösnek tartja.

1966-ban J. Ionescu, I. Перас és C Udrescu Pb-a 
módszerrel cirkonon és monaciton határozták meg a 
masszívum első radiometrikus korait (7-1. táblázat).

1966-ban G. P. Bagdasarian egy rövid látogatást 
tett a masszívumba. A begyűjtött 11 db kőzetmintának 
K/Ar módszerrel határozta meg a korát. Az 
eredményeket 1972-ben közölte (7-1. táblázat). Szerinte 
a diorit-homblendit komplexum kora jura előtti. A 
szienitek és nefelinszienitek keletkezését szinkronnak 
tekinti, a nefelinszienitek magasabb korát a kőzetben 
jelen lévő kankrinit rovására úja, amely a magasabb Ar 
tartalma miatt befolyásolja a kőzet korát is.

1974-ben A. Streckeisen és L C Hunziker az 
általuk magmásnak tartott masszívumban a különböző 
kőzetek kialakulásának sorrendiségét a következő 
képpen írták le: (1) dioritoid és gabbroid magmák lit- 
par-lit intruziója a már meglévő kristályos palákba, (2) a 
szienit magma intruziója, amely áttörte a dioritos 
komplexum kőzeteit; a masszívum peremi részein a 
szomszédos kőzetek asszimilációja következtében 
gránitos kőzetek keletkeztek, (3) nefelinszienites 
magmaintruzió, amely a dioritos komplexumban az 
általánosan tapasztalt hibridizációs és metaszomatikus 
folyamatokat eredményezte, (4) pegmatitok,
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7. KJ Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

7-1. Táblázat

Összefoglaló táblázat a Ditrói szienitmasszivum és a kontakt övezetek kőzeteinek radiometrikus koradatairól

A vizsgált kőzettípus, lelőhely A vizsgált 
frakció

Kor
(millió év)

A minta 
száma

MódszSzerző, év No.
er

326IONESCU et al„ Pb-a Monacit
Cirkon

1.
297Pb-a1966 2.

Hornblendit. Gneiszes dioritokban lévő 
lencseszerű testből. Az Orotva- és Tászok- 
patak összefolyásától Ny-ra 
Hornblendit. Gneiszes szienitek övezetéből. 
Az Orotva- és Simó-patak összefolyásától Ny-

teljes kőzet 196 + 6K/Ar5138BAGDASARIAN 3.
1972

teljes kőzetK/Ar 161 ±24. 5136a

teljes kőzetK/Ar 161 ± 105. 5134a ra.
Hornblendit. Xenolitból. Az Orotva- és 
Halaság-patak összefolyásától Ny-ra. 
Plagioklászzárványos hornblendit. Ditró 
völgye és a Putna-patak forrásvidéke. 
Pegmatitszienit Homblenditekben lévő téléiből, K- 
re az Orotva- és Tászok-patak összefolyásától. 
Szienit. Az Orotva- és a Simó-patak 
összefolyásától K-re.
Szienit. Az Orotva völgy központi része. 
Szienit. Gneiszes szienit telérből. Ditró 
völgye és a Putna-patak közötti út. 
Leukogránit. Az Orotva- és Hompot-patak 
összefolyása.
Nefelinszienit. Ditró völgye és a Putna-patak 
közötti út.
Csillámpala. Putna-patak medencéje, Ditró- 
Tölgyes útvonal, 20, km,

teljes kőzet 177 ± 1K/Ar51396.

teljes kőzet 142 ±7K/Ar7. 5137

teljes kőzet 128 ±3K/Ar8. 5135

teljes kőzet 
teljes kőzet

121+2 
121,5 ±0,5

K/Ar9. 5134
K/Ar10 5140

teljes kőzet 125 ± 10K/Ar513311.

teljes kőzet 152 ± 1K/Ar12. 5142

teljes kőzet 284 ± 14K/Ar514113.

biotit
biotit
biotit

teljes kőzet 
teljes kőzet

STRECKEISEN,
HUNZIKER,

K/Ar Nefelinszienit. Komámik tető. 
Nefelinszienit. Ditró-patak 1 sz. táró. 
Szaruszirt. Tászok-patak, 750 m DK: 
Tinguait. Csanód feje, 500 m K. 
Tinguait. Pricske, 500 m ÉK.

151 ±9 
153 ±3 
150 + 6 
161 ±7 
156 + 6

14. 429
K/Ar176415.
K/Ar1974 16. 1195
K/Ar17. 835
K/Ar18. 204

MÍNZATU et al„ 
1980

teljes kőzet 
biotit

teljes kőzet 
teljes kőzet 
teljes kőzet 
teljes kőzet

Biotitos szienit. Ditró völgye. 11219. K/Ar
K/Ar 11720.

Biotitos szienit. Ditró völgye., VII. táró. 
Biotitos szienit. Ditró-Tölgyes, 11 km 
Biotitos szaruszirt. Auróra, F 144-es fúrás. 
Biotitos szaruszirt. Auróra, VII. táró.

131K/Ar21.
136K/Ar22.
138K/Ar23.

K/Ar 17224
JAKAB,
POPESCU, 1979

Galenit. Békény völgye. galenit jura25. Pb/Pb

JAKAB,
POPESCU, 1984

7 kőzettípus (hornblendit, diorit, 
nefelinszienit, bosztonit, liebnerites szienit, 
mikroszienit, biotitos lamprofir

Rb/Sr teljes kőzet26. nem
értelmezhető

JAKAB,
POPESCU, 1985

8 db. vörös nefelinszienit ± liebnerit 
8. db. fehér nefelinszienit, 5 db. mikroszienit, 
5. db. gránit, 5 db. homblendit-diorit 
(Orotva), 5 db. essexit (Gúdüc-Ditró)

27. Rb/Rs
Rb/Rs

teljes kőzet 
teljes kőzet

kb. 143 
nem

értelmezhető
28.
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7. K/Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

jó argonmegőrző amfibolok kora hibahatáron belül 
egyezik a homblenditek amfiboljainak korával, a 
földpátok és a biotitok pedig ugyanazon utóhatás idejét 
(középső jura (callovi) - felső jura (oxfordi)) rögzítik.

A homblenditeken ez idáig csak Bagdasarian (1972) 
végzett radiometrikus (K/Ar) kormeghatározásokat (7-1. 
táblázat). A teljes kőzeten mért koradatai a kőzetek 
földpátjainak
alacsonyabbak mint a mi koradataink, de a homblenditek 
jura előtti keletkezése nála is egyértelmű.

A dioritok esetében (6549, 6550, 6567 sz. minták) a 
két vizsgált frakció (amfibol és földpát) igen eltérő 
korértékeket adott. A meladiorit esetében az amfibolok 
kora 208,3 ± 8,3 mill, év, a földpátoké pedig 138,2 ± 5,8 
mill. év. Az irányított szövetű dioritok amfiboljai 176,6 ± 
6,7 mill, évesnek, földpátjai pedig 137,4 ± 5,5 mill, 
évesnek bizonyultak. A földpátaggregátumos dioritok 
amfiboljai 218,7 ± 8,3 mill., földpátjai pedig 255,4 ± 12 
mill, évesek. A földpátok ugyan utóhatás nélkül is 
veszíthetnek
megbízhatóak K/Ar kormeghatározásra), az esetleges 
utóhatásokra viszont érzékenyek. Valószínűleg a 
meladiorit és a diorit földpátjainak (kivéve a 
földpátaggregátumos diorit földpát korát, amely igen 
magas értéket mutat) egymással jól egyező alsó kréta 
(berriasi, valangini) K/Ar kora egy ilyen utóhatást 
tükröz. Vélhetőleg ezzel magyarázható az ugyanezen 
kőzetekből szeparált amfiboloknak a homblenditek 
amfiboljaihoz viszonyított kissé alacsonyabb (felső triász 
(rhaeti) - középső jura (bajóci)) K/Ar kora is. Két, 67%- 
os hibával megadott koradat között korkülönbség a 
matematika statisztika szabálya szerint akkor állapítható 
meg, ha a koradatok különbsége nagyobb, mint a hibák 
összegének kétszerese. Jelen esetben, ha a homblenditek 
amfiboljainak legmagasabb és a dioritok amfiboljainak 
legalacsonyabb K/Ar korát (7-2. táblázat) vesszük 
figyelembe, akkor ez az arány: 3,84, vagyis a 
korkülönbség jól meghatározható. Ha azonban a 
homblenditek és a dioritok amfiboljainak átlagkoradatait 
vesszük figyelembe, akkor a fenti arány 2 alatt (1,56) 
marad.

kialakulásához vezetett. A kristályos palák összetételük 
függvényében essexitekké, monzonitokká vagy 
szienitekké alakultak.

7.2. K/Ar radiometrikus korvizsgálatok a Ditrói 
szienitmasszívum É-i részének kőzetein

argonvesztesége miatt ugyanMunkámban a Ditrói szienitmasszívum É-i részének 
(Orotva) kőzetein (homblenditek, dioritok, gránitok, 
nefelinszienitek, sziemtek, alkáliföldpátszienitek) végzett 
25 darab K/Ar radiometrikus kormeghatározási adatát 
értékeltem, és ennek alapján megpróbáltam felállítani egy 
genetikai modellt is.

A K/Ar módszerrel vizsgált terület mintavételi 
helyeit a 7-1. ábra, a mérési eredményeket a 7-2. táblázat 
mutatja.

Mint ismeretes, a mélységi magmás és a metamorf 
kőzetek ásványain mért K/Ar korok legtöbbször 
záródási korként értelmezhetők. A K/Ar kor azt az időt Ár-tartalmukból (és általában nem
jelzi, amikor a kőzet az Ar záródási hőmérséklete alá 
került. Ez a hőmérséklet amfibolra 4-500 °C, biotitra kb. 
300 °C, földpátokra pedig 120-300 °C hőmérséklet 
tartományba esik. Amennyiben a kőzettest kialakulása 
után gyorsan kiemelkedett, illetve lehűlt, és további 
hatások nem érték, megfelelő ásványainak K/Ar kora jól 
közelíti a tényleges földtani kort. Ennek értelmében a 
továbbiakban ha a kőzet kialakulásának koráról 
beszélünk, akkor természetesen csak az egyes ásványok 
Ar záródási hőmérsékletét vesszük figyelembe.

A K/Ar radiometrikus korok besorolása a 
földtörténet szakaszaiba a Harland et al. (1982) által 
kiadott kortábla alapján történt.

A homblenditekből (6546, 6547, 6548 sz. minták) 
szeparált amfibolok 216 ± 8,8 - 237 ± 9,1 millió év 
közötti K/Ar korokat szolgáltattak. Mivel a 
meghatározások igen jó argonmegtartó képességű 
ásványokon történtek, és figyelembe véve azt az 
előbbiekben tárgyalt tényt, hogy a kőzetek kora ennél 
csak idősebb lehet, a kapott középső triász (ladini) -felső 
triász (kami) K/Ar kor valószínűleg jól közelíti ezen 
képződmények tényleges korát.

A 6705 sz. pegmatoidos homblenditből (7-2. 
táblázat) szeparált amfibol K/Ar kora 234,7 ± 10,8 mill, 
év, tehát középső triász (ladini). Ugyanezen kőzet 
földpátjai (plagioklászok) 161,3 ± 9,8 mill, évesek, míg 
biotitjainak (cp > 0,315 mm, <p < 0,315 mm) K/Ar kora 
162,4 ±6,1 mill.-, illetve 168,3 ± 7,2 mill. év. A nagyon

A fentiek ismeretében valószínű, hogy a dioritok 
argontartalma részlegesen mobilizálódott, és a 
meghatározott K/Ar kor keverékkor. Az is 
valószínűsíthető, hogy az utóhatás ideje megegyezik a 
földpátok K/Ar korával.

Bagdasarian K/Ar módszerrel diáitokon "K 
hiányában" nem tudott kor-meghatározásokat végezni, 
így a dioritokat egyidősnek tekintette a homblenditekkel.
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7. К/Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

7-1. ábra A vizsgált minták lelőhelyei az Orotva-patak medencéjében (Ditrói szienitmasszívum É-i 
része)

1. hornblendit, 2. meladiorit, 3. diorit, 4. szienit, 5. alkáliföldpátszienit, 6. szodálitos nefelinszienit, 
7. gránit, 8. táró, 9. akna

idáig a dioritokon radiometrikus kort nem mért.
A szienit (6680 sz. minta) két vizsgált frakciója (biotit és 

káüföldpát) 107,6 ± 6,7 illetve 182,7 ± 6,9 mill, évesnek 
bizonyult. A vizsgált kőzet nem a klasszikus szienit 
előfordulások (pl. a szienitmasszívum központi része) 
valamelyikéről származik, hanem egy, a Tászok-patakban

Jakab et al. (1984, 1985 in Jakab et al., 1987) Rb/Sr 
módszerrel próbálták meghatározni mind a 
homblenditek, mind a dioritok radiometrikus korát. Ez a 
módszer azonban ultratiszta laboratóriumi körülmények 
között és nagyon jó tömegspektrométerrel is igazából 
csak savanyú kőzetekre alkalmazható. Más kutató ez
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7. K/Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

7-2. Táblázat

A Ditrói szienitmasszívum É-i részén felszínre bukkanó magmás kőzetek K/Ar kora

40 AlVad 

(%)

40 A r **Jrad/g

(ncm3/g)
K-Ar kor 
(millió év)

Vizsgált frakció K-tartalomKőzettípus, lelőhelyMinta
száma (%)

1,1417 * 10'5 77,9 237,4 + 9,1amfibol 1,158Irányított szövetű homblendit
Orotva, Felső Tamica-patak

6546

1,0245 * 10'5 56,5 216,0 + 8,8amfibol 1,150Irányított szövetű homblendit
Orotva, Pietrarilor-patak

6547

1,1302 * 10'5 49,2 226,0 ± 9,6amfibol 1,210szövetűIrányítatlan
homblendit
Orotva, 6-os táró

6548

1,1780* 10'5 
1,5729 * 10-6 
4,9074 * 10'5

40,5 234,7 ± 10,8
161.3 + 9,8
162.4 + 6,1

amfibol
plagioklász
biotit
(cp>0,315 mm) 
biotit
(cp<0,315 mm)

1,210
0,240
7,440

Pegmatoidos homblendit
Orotva, Felső Tamica-patak 
(25-ös táró)

6705
25,4
97,6

3,2758 * 10'5 48,5 168,3 + 7,24,780

1,6238 * 10’5 
3,0753 * 10'5

64,7 208,3 ± 8,3 
138,2 + 5,8

amfibol
földpát

Irányított szövetű meladiorit
Orotva, Tászok-patak

1,894
0,551

6549
52,3

2,1309 * 10'5 
6,8774 * IQ-6

88,2 176,6 + 6,7 
137,4 + 5,5

amfibol
földpát

Irányított szövetű diorit
Orotva, Tászok-patak

2,960
1,240

6550
61,3

1,6974 * 10'5 
5,5430 * IQ-6

85,8 218,7 + 8,3 
255,4 + 12

Földpátaggregátumos diorit
Orotva, Alsó Tamica-patak

amfibol
földpát

1,880
0,520

6567
38,3

2,4163 * 10'5 
2,7889 * 10'5

107.6 + 4,1
182.7 + 6,9

biotit
káliföldpát

83,75,616
3,733

Szienit
Orotva, Tászok-patak (19-es 
táró)

6680
88,5

2,6269 * 10'5 
2,3492 * IQ'5

biotit
káliföldpát

72,3 102,6 + 4,0 
113,5+4,3

Alkáliföldpátszienit
Orotva, Simó-patak

6,405
5,162

6679
95,3

3,0968 * 10'5 
5,0820 * IQ'5

182,4 + 6,9 
232,7 + 8,8

biotit
nefelin + szodalit

94,3Szodalitos nefelinszienit
Orotva, Tászok-patak

4,154
5,270

6678
90,2

3,9891 * 10'5 
2,2004 * 10'5

biotit
földpát

84,6 217,6 + 8,3 
146,0 + 5,6

Gránit
Orotva, Török-patak

6677 4,443
3,728 80,5

2,6757 * 10'5 
2,1606 * 10~5

biotit
káliföldpát

79,9 213,5+8,2
139,1+5,4

6703 Gránit
Orotva, Tászok-patak

3,044
3,844 73,9

3,8038 * 10'5 
2,2165 * 10~5

biotit
káliföldpát

95,2 206,3 ± 7,8 
142,7 ± 5,7

6704 Gránit
Orotva, Nagyág-patak

4,482
3,844 62,9

alapján a szienitek megjelenése a középső jurától (aaleni) 
az alsó krétáig (albai) teijedő szakaszhoz köthető.

A vizsgált szodalitos nefelinszienitnek (ditróitnak) 
(6678 sz. minta) két frakciója (biotit és nefelin + 
szodalit) 182,4 ± 6,9 illetve 232,7 ± 8,8 mill, év K/Ar 
korértéket adott. A nefelindús frakció K/Ar kora tehát 
középső triász (ladini). A biotit frakció K/Ar kora közeli 
érték az ez idáig nefelinszieniteken (teljes kőzeten!) mért 
K/Ar és Rb/Sr korok (7-1. táblázat - 12, 14, 15, 17, 18, 
27) átlagolt 152,6 ± 4,3 mill, év értékéhez.

kihajtott táró meddőhányójáról. A szienit eken mért 
(főleg teljes kőzet) K/Ar korok között (7-1. táblázat) 
meglehetősen nagy a hasonlóság. Az általunk kapott 
korokat összehasonlítva az ez idáig szieniteken mért 
K/Ar korokkal (7-1. táblázat - 8, 9, 10, 19, 21, 22), csak 
a 182,7 ± 6,9 mill, éves érték tér el a számított 133,2 ± 
2,8 mill, év átlagkorhoz képest. Ez az átlagkor, legalább 
három méréssorozat (7-2. táblázat, Bagdasarian, 1972, 
Minzatu, 1980 (?) in Jakab et al., 1987) átlagolt értéke, 
melyből egynek (Minzatu, 1980 (?) in Jakab et al., 
1987) a mérési módszerét nem ismeijük. A fentiek
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7. K/Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

ásványainak koradatai is jól egyeznek hibahatáron belül. 
Tehát korukat ugyan azon földtani folyamat írta át.

A dioritok amfiboljainak átlagos K/Ar kora - mint 
azt láttuk - hibahatáron belül egyezik a homblenditek 
amfiboljainak K/Ar korával, minimális K/Ar kora viszont 
hibahatáron belül egyezik a szienitek földpátjainak 
maximális K/Ar korával. A homblenditek amfiboljainak 
minimális K/Ar kora és a szieniteken mért maximális 
K/Ar kor között a különbség jól meghatározható. 
Mindezekből adódóan valószínű, hogy a dioritok K/Ar 
kora keverékkor.

A második időintervallumba besorolható kőzetek a 
szienitek és az alkáliföldpátszienitek.

A vizsgált kőzetek K/Ar radiometrikus koradatai 
alapján a 7-3. ábrán látható vázlatos genetikai modell 
állítható fel. Ennek alapján két nagy földtani esemény 
(magmaintruzió) különíthető el. Az első földtani 
esemény során a homblenditek megjelenését a 
nefelinszienitek és a gránitok kialakulása követte. A 
második földtani esemény során a szienitek és 
alkáliföldpátszienitek intruziója, valamint a dioritok 
kialakulása zajlott le. A dioritok mindazok ellenére, hogy 
ásványtani felépítésük alapján közel állnak a 
homblenditekhez a második földtani esemény során 
alakultak ki.

Az alkáliföldpátszienitek mind a szienitekben, mind a 
homblenditekben telérek formájában megtalálhatók (Pál 
Molnár, 1988), tehát a második földtani eseményt lezáró 
magmás telérfázisról van szó.

Az alkáliföldpátszienit (6679 sz. minta) két 
frakciója, a biotit és a káliföldpát majdnem megegyező 
K/Ar korú: 102,6 ± 4 illetve 113,5 ± 4,3 mill. év. Ez az 
alsó kréta (apti, albai) időszaknak felel meg. Több mint 
valószínű, hogy az alkáliföldpátsziemtek valós 
keletkezési koráról van szó.

A gránitok esetében (6677, 6703, 6704 sz. minták) a 
szeparált frakciók a biotit és a káliföldpát voltak (7-2. 
táblázat). A biotit esetében a K/Ar korértékek 206,3 ± 
7,8 - 217,6 ± 8,3 mill, év között, a káliföldpát esetében 
139,1 ± 5,4 - 146,0 ± 5,6 mill, év között változtak. A jó 
argonmegőrző biotitok K/Ar kora valószínűleg a 
gránitok felső triász (rhaeti) -alsó jura (hettangi) 
korminimumát adják, a káliföldpátok felső jura (titon) - 
alsó kréta (berriasi) kora pedig utólagos hatást rögzít.

A gránitokból szeparált biotit K/Ar kora hibahatáron 
belül egyezik a homblenditek amfiboljaira kapott K/Ar 
korokkal. Ebből az következik, hogy a homblenditek és 
a gránitok egyidőben keletkezhettek, és ez a folyamat 
gyorsan zajlott le, ugyanis a különböző záródási 
hőmérsékletű ásványok hibahatáron belül azonos K/Ar 
kort szolgáltattak.

A gránitokon az eddigi egyetlen mért és értékelhető 
radiometrikus kor (Bagdasarian, 1972) 125 ± 10 mill, év, 
amely teljes kőzetből készült és jóval kisebb érték mint 
az általunk kapott koradatok.

7.3. A K/Ar radiometrikus korok genetikai 
vonatkozásai 7.4. Összefoglalás

A Ditrói szienitmasszívum É-i részének kőzetein végzett 
K/Ar kormeghatározások adatai alapján (főleg a jó 
argonmegtartó amfibol és biotit figyelembe vételével) a 
következő fejlődési sorrendiség állítható fel: 
homblendit —> nefelinszienit —» gránit —> diorit —» szienit 
—> alkáliföldpátszienit.

Ez a kronológiai sorrendiség azonban csak részben 
jelenti a földtani folyamatok sorrendiségét is. Ha a jó 
argonmegtartó ásványok koradatai mellett a földpátok 
által mutatott utóhatások idejét is figyelembe vesszük, 
akkor két nagyobb keletkezési időintervallum rajzolódik

A feldolgozott hat kőzettípus 25 darab K/Ar 
radiometrikus koradatának értékelése a Ditrói 
szienitmasszívum keletkezését új megvilágításba 
helyezte.

Az eddigi radiometrikus kormeghatározások (Pb/Pb, 
K/Ar, Rb/Sr) főleg a szienitekre és nefelinszienitekre 
korlátozódtak (Streckeisen, Hunziker, 1974; Mlnzatu, 
1980 (?) in Jakab et al., 1987; Jakab, Popescu, 1979; 
Jakab, Popescu, 1984, 1985 in Jakab et al., 1987). A 
masszívum több részén felszínre bukkanó homblenditek 
radiometrikus korával Bagdasarian (1972) foglalkozott, 
aki a kőzetek keletkezését a jura időszak előttre tette.

A dioritok (essexitek) radiometrikus korát ugyan 
vizsgálták (Jakab et al., 1984, 1985 in Jakab et al., 
1987), de értékelhető eredményre nem jutottak. Ezen 
eredmények alapján mindezidáig az az általánosan 
elfogadott elmélet uralkodott, hogy a Ditrói 
szienitmasszívum a jurában keletkezett.

ki:
I. középső triász - alsó jura,
П. középső jura - alsó kréta (7-2. ábra).

Az első időintervallumba besorolt homblenditek, 
nefelinszienitek és gránitok jó argonmegtartó 
ásványainak koradatai között korkülönbség a 
matematikai statisztika szabályai szerint nem mutatható 
ki. A három kőzetcsoport gyengébb argonmegtartó
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7. KJ Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

©
J3 (oxfordi)
#

J2(callovi) - J3 (oxfordi)

4

SZIENIT
J2 (aaleni) - Kj (albai)

DIORIT
T3(rhaeti) - J2(bajóci)

HORNBLENDIT 
T2 (ladini) - T3 (kami)

©
К ,(berriasi - valangini)© #NEFELIN SZIENIT 

T2 (ladini) J2(aaleni)

ALKÁLI 
FÖLDPÁTSZIENIT 

K,(apti)-K, (albai)
©GRÁNIT

T3 (rhaeti) - Jj(hettangi) J3(titon) - К j (berriasi)

II.I.

KÖZÉPSŐ JURA - ALSÓ KRÉTAKÖZÉPSŐ TRIÁSZ - ALSÓ JURA

7-2. ábra A Ditrói szienitmasszívum kőzeteinek KJAr koradatai, valamint a koradatok alapján meghatározható 
két keletkezési időintervallum

A vizsgált frakciók: Hb-amfibol, Bi-biotit, Fp-földpát, Ne-nefelin+szodalit

szienitek K/Ar kora középső jura (aaleni) - alsó kréta 
(albai) (II. földtani esemény). Az alkáliföldpátszienitek 
mindkét frakciójának (biotit és káliföldpát) kora alsó 
kréta (apti, albai) (II. földtani esemény). A gránitok 
esetében a biotitok K/Ar kora felső triász (rhaeti) - alsó 
jura (hettangi) (I. földtani esemény), a káliföldpátok kora 
pedig felső jura (titon) - alsó kréta (berriasi) (II. földtani 
esemény, a szienitek megjelenésének kora). Ezek az 
eredmények azt a feltevést erősítik, miszerint a 
szienitmasszívum egy többlépcsős folyamat eredménye. 
A dioritok keverékkor adatai azt bizonyítják, hogy 
kőzett anilag
hornblenditekkel, mind a szienitekkel, vagyis hibrid 
kőzetek. A hibridizáció ideje egyértelműen 
a második földtani eseményhez kapcsolódik.

Vizsgálataim alapján a Ditrói szienitmasszívumban 
két nagy földtani esemény rajzolódik ki, az első a 
középső triász - alsó jura korban, a második a középső 
jura -alsó kréta korban.

A homblenditek amfiboljainak K/Ar kora középső 
triász (ladini) - felső triász (kami) (I. földtani esemény), 
földpátjainak és a biotitjainak kora pedig középső jura 
(kallovi) - felső jura (oxfordi) (II. földtani esemény, a 
szienitek megjelenésének kora). A dioritok amfiboljainak 
K/Ar kora felső triász (rhaeti) - középső jura (bajóci) (I. 
földtani esemény, a homblenditek megjelenésének kora), 
a földpátjainak kora alsó kréta (berriasi, valangini) (II. 
földtani esemény, a szienitek megjelenésének kora). A 
nefelinszienitek nefelin + szodalit frakciójának K/Ar kora 
középső triász (ladini) (I. földtani esemény), biotitjainak 
K/Ar kora középső jura (aaleni) (II. földtani esemény). A

állnakkapcsolatban mind a
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7. К/Ar radiometrikus koradatok és értékelésük

ELSŐ FÖLDTANI ESEMÉNY 
KÖZÉPSŐ TRIÁSZ - ALSÓ JURAHORN’В LENDÍT

T-, (ladini) - Takarni)

▼▲

NEFELINSZIENIT

T2 (ladini)

▼

GRÁNIT

T3(rhaeti) - Jj(hettangi)

SZIENITDIORIT
►

J2(bajóci) - Kj(albai)T3(rhaeti) - J2(bajóci)

T

ALKÁLTFÖLDPÁTSZIENIT 
K,(apti) -K,(albai)

MÁSODIK FÖLDTANI ESEMÉNY 
KÖZÉPSŐ JURA - ALSÓ KRÉTA

7-3. ábra A Ditrói szienitmasszívum genetikai modellje K/Ar koradatok alapján
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8. Petrogenezis

szerkezeti konfigurációk egy intruzív test és egy 
mellékkőzet érintkezésének sajátságos jellegeit 
mutatják. Eldöntendő kérdés, hogy melyik kőzet képezte 
a mellékkőzetet és melyik az intruziót? Ha 
megvizsgáljuk a kőzetek K/Ar radiometrikus 
koradatainak genetikai vonatkozásait - a jó argon
megtartó amfibol és biotit figyelembevételével - a 
következő fejlődési sorrendiség állítható fel: 
homblendit, nefelinszienit, gránit, diorit, szienit, 
alkáliföldpátszienit. Ez a kronológiai sorrendiség 
azonban csak részben jelenti a folyamatok sorrendiségét 
is. Ha figyelembe vesszük a földpátok által mutatott 
utóhatások idejét is, akkor két nagyobb keletkezési 
időintervallum rajzolódik ki: 1. középső triász - alsó 
jura, 2. középső jura - alsó kréta (7-2. ábra). Az elsőbe a 
homblenditek, nefelinszienitek és gránitok, míg a 
másodikba a szienitek és alkáliföldpátszienitek 
tartoznak. A dioritok kora keverékkor, keletkezésük a 
második időszakaszba sorolható be, mindazok ellenére, 
hogy ásványtanilag a homblenditekhez állnak közel.

Mivel az alkáliföldpátszienitek telérek formájában 
átjárják mind a homblenditeket, mind a dioritokat, sőt a 
szieniteket is, egyértelmű, hogy a legutolsó magma 
fázisról van szó (8-1. ábra).

Az utóbbi években a magmás petrogenetikai 
vizsgálatok egyre inkább a nyomelemek és izotópok 
megoszlási törvényszerűségeire építenek, 
homblenditek, dioritok és a kapcsolódó kőzetek ilyen 
irányú vizsgálata azonban csak informatív jellegű lehet, 
mivel nem rendelkezünk kellő mennyiségű és minőségű 
adattal. Az értékelésnél az általam vizsgált 21 kőzet 
mérési sorait (Ml, М2, М3 táblázatok), valamint az 
ezekkel nagyon jól korreláló Ianovici (1964) által mért 
értékeket használom (M50, M51 táblázatok).

A Tamica Komplexum petrogenetikai vizsgálatánál

A

így, a fentiek ismeretében, a fő hangsúlyt a terepi 
megfigyelések, a szöveti-szerkezeti elemek és az 
ásványgeokémia kapják. A nyomelemek és izotópok

csak a fontosabbmegoszlási törvényszerűségeit 
következtetések megerősítésként használom.

A Ditrói szienitmasszívum északi részének földtani 
térképéből (3-2. ábra) kitűnik, hogy a homblenditek, 
meladioritok, és dioritok térben mindig egymás 
szomszédságában, egymással összefogazódva, vagy 
egymás közti fokozatos átmenetben jelennek meg. 
Szabálytalan kőzettestekről van szó, amelyek a 
szomszédos kőzetek felé is fokozatos átmenetet
mutatnak. A különböző kőzetkomplexumok között 
nincs szerkezeti és összetételbeli sorrendiség (mint 
ahogy azt Codarcea et al. (1957) feltételezték), de a 
komplexumok gyűrűs szerkezete sem mutatható ki 
(mint ahogy azt Zincenco et al. (1978) gondolták). A 
Tamica Komplexum (homblenditek csoportja, 
meladioritok csoportja, dioritok csoportja) kőzetei a
masszívum bármelyik más kőzettípusával kontaktusba 
kerülhetnek, esetek nagytöbbségében 
alkáliföldpátszienitek, szienitek és monzonitok ölelik 
körül. A homblenditeket mindig dioritok, meladioritok, 
vagy a jóval savanyúbb szienitcsalád kőzetei veszik 
körül. A dioritok mindig kontaktusban vannak a 
meladioritokkal és a homblenditekkel, de kontaktusban 
lehetnek a szienitcsalád kőzetein kívül a metamorf 
kőzetekkel is. Kapcsolatot jelentenek a homblenditek és 
a masszívum más kőzetei között. A nefelinszienitek és 
gránitok ezen a területen szatelit testekként 
jelentkeznek.

A homblenditek, meladioritok és dioritok szövete 
nagyon összetett (lásd 4. fejezet). Az irányított és 
irányítatlan, slíres, „palás”, foltos, stb. szöveti képek 
nagyobb méretbe kivetítve visszatükröződnek ezen 
kőzetek szerkezetében is. Mindezek a szöveti és

az

8-1. ábra Alkáliföldpátszienit telérek a dioritokban és 
hornblenditekben

A fentieket figyelembe véve a nefelinszieniteket, a 
gránitokat és az alkáliföldpátszieniteket kizárhatjuk a 
keresett kőzetek sorából, így maradnak a homblenditek 
és a szienitek. A keresett mellékkőzetet a homblenditek. 
az intruziót, illetve az intmziós folyamatot pedig a 
szienitek képezték. A dioritok keverékkor adatai azt 
bizonyítják, hogy kőzettanilag kapcsolatban állnak mind 
a homblenditekkel, mind a szienitekkel, vagyis e kettő 
hibrid kőzetei. Ezt a homblenditek oldaláról az

129



11
 * 

*«
ií|J

 '! 1
 

J
l'flé

 
I
 a

 11
 111

 5
• 

'-5 
2 

s 
-a 

«
 

С 
E 
i
 

« 
tn

(N 
й

 
‘й 

I 
U 

SP 
Й 

S -í 
ÖŰ И

О
»
 

s 
ő

 
S 

c 
2 

a, 
«" P 

.£>
u 

о 
I 

’3 -g 
03 

« 
3

 £ 
rjj 'S 

-с
S

ill'S
 

a a
 ■= 

a
 I s

 I
 

a
 ». I I ” -

 I
 

“ ?
 M

 !
 § S

> § 
-Й 

§ 
e -> 

1
 M

 ű 
E

'S 
й J8 

я ° '8 
I
 И

 I
 

e„ 
„9

 
s -e 

I
 

11
 

*
 

$ !
 

-a 
. -a -a 1

я 
e 

g> 43 * 
.3 

в 
** 

в I
 

й ^
 

1
 .2

f!
 1

111!
 g 1

1 л
 *!

 11
O 

Ő
 
^
 

Л
 

E 
-*

^ 
*íh 

«-и 
л) 

cd 
(L) 

сл 
• 

"О 
чгз 

*72

=
llS

Í5
ls

l&
s
s
lll

iS
'5
 
^

 5
 I
 

g s 
g 

s 
£ 'g 

s^
^
e
.sP

o
i 

» 
s !

 H
 

§ 
о c

£ 
3
 
2
 

о. 
j3 

vp 
25 

2

h
 a s § s

^
iíü

'«
 a •« g

2 ^
 -g £

 -
 3 

-
s
ls

l 
-g 3

|
|
|
.
§
|
_
,
|
|
S

g
 

I
 
8
|

i-I'^i Ei
 11

 in
:iá

•■ 
s I

!
 -

 .§
.i

 -
 

=
I

 
S äi«

 
£ s 

g S « 
й 

и r
Й 

Í3 
w о 

О 
Ю

 
c 

•p 
weg 

N 
to

.§ 
E

S
^
 
£

'S
g

I
 3

 -| .1 'S 1
 :2 1

 I
 I
 

s § I
cg 

«
J

‘«
r
J
*
r
3
>

©
li3

g
j8

q
j©

X
'2

л
 

*g 
’S
 
ä
 

c 
:g 

iS 
g 

3 
7
 

x 
fi 

:2 
3

ä
■

!Ij:
и 1«I

 fl
 „

a I
 »-s 3

 1
 3 f

 -I -a „ 
s s I

й
 -s I

 •* 
I

 'S « § -a !
 

s
•- 

о
 

53

I
 -a

*
 'S

сл 
©

kO-3
0

0 
X

i

3*
;2 

'n
71 

сл
c

о"cd 
cd

О

.§ 
ё

Й 
©

©
О

c 
E

S
Е s I

t 
N 

»
Ä

“
й 

§
а I

~3г
=8

-а»
8 3

-с5
2 *

г
3

•с
I
 1
I *
S 

.Й 
8Р 

Е 
a,

.2 
■% 

-о 
^

I 
ш

&
сл 

&
<d)

*
 
3

 
2 

3 
•с 

N
2
 

_§ 
'S 2
ЕЗ 

ю
р 

N 
fl 

:q

Еи
о.

о
2
 

а
Ч ü

 § 3
 S е J

 •* J
 

У 1
 2
 _r I

 
и 

a
 

g 
« 

I
 
£
 

с 
3
 

íj 
g 

=о 
N

<
-
i4

1
'l|Íl'i.|llö

Íi<
l

а 
£
 

§ 
.N 

.§ 
2 

2 
Д
 -§ 

В
 

§ 
-
 

Ь 
О 

с
о

л
>

.й
с
а

с
а
,
Н

с
л

1
»

з
о
.

2■Ск«3

sd
х>

*
•Й

ТЕ
N

м
сад

Оm
о

1 зa
 I
 = 

^ 
^
 
'! 

1
1
1

1
1

1
 

к 
*■£> 

s

2 
^3

^
 

а 1
2

 !
 1

1
1
 1 

•s ^
 

'2 
«з 

Ä
I 

■«

О 
£

 
^

2
а

1
;

§
 ^
 

I

I
 

&
 * <

 § 7
N 

™ 
I. 

.
0
0
 

00 
> 

О 
tP

1
1

1
я 

3
 

а 
« 

X

сл 
Ю
 

>

is
ii2

-Й 
■£ 

cd
Ö0 

сл 
.5

S 
ю

 5
 N 

и
а 

3 
й 

'N
п 

В и 
5 

^
11

 1
1
^

с
й 43 .§ 1
1

1
 '§

 I
3
 

3
 

U
"и 

и 
.Н 

71
S 

3
 

3 
^

“
I
I

“

оX
)

0
0

cd
t:"(U

<уГ
X

О 
£ 

© 
g

х
 

.5
х

Е
м 

§ 
'S (N

'S 
rf 

-Я* í
 ob

8 
.2 

-Й 
3 w

M
 

«
щ 

Д
 2

 
e 

—
 

й
1

 
. 1

 
I I

 !
'S 

S 'S 
,S 

-
 £

„ 
d 8 

I
 

° «
!

 
ю

 °* 
§ 

ä 3
«
 ^
 s 

£ 
«
!,-,>

?
s
l

 
8 ■§ § I

 4
3

 
Й 

%
 
i

 
I

 JÖ 
2 -o

3
 

- 1 I
 !

 ¥
E 

S 
-

 
E 

*
 ъ

в 
=o 

“
 

ю
 

-g
N 

S 
E 

U 
N

•> 
-w 

3
 
^

 
ю

 
•* •=> 

3
I
 

S 
3 

3
 

-1 2
3

 
2

 -i> 
-

 ^
 ^

 3
I ig 

3
 

а 1
 E

JS 
S !2 €

 < ОSS
di)
cd

cd
fl

fl
8 I

©
X

c
сл

v©
X

^
 

5
 

e
—

 
-d 

S 
ю

■<—í 
N

cd 
<d

•9 !
 1

1
а а *

 з
.§ 

1
 

N 
<0 

Íj
S 

-cg 
£ 

^
i 

л
 
-

 rg 1

XОсл
JJ

.S2
x

а
1

 
а 

£ 
ъ с

X
 

о 
W 

"О

1
 í

 I
 -s “

 I
 -а

^
 

N 
iS 

cd 
Cd 

с
л

 
(U 

X
 

с 
^ 

CÖ 
^

(U 
• гр 

© 
"О 

fl 
^

М
 ^

 
g 

I
 

„ д.
М

 
!S 

S
 

^ 
-0 

:0 
*J

u
^
u

-
e
c
e

^
N

-
r
t 

C
J
=

^
 

« 
„ в

 •§ 
5

 
^
 2
 

> 
-а о

S, S 
s 

о
 

й 
S а 

. 
g 

'S 
з ;з

■а f
 ^

 
I

 
« 

Е 1
 ^

 
-8

2 
8 г

 
3

 
г л

 
3

 ■§ 
00 "“ л

^
 

Р 
>
 
^
 

с
^
З

^
-
'S

o
 

е 
oű

I
 !

 <
 =

 1
 1 =

 ^
 

<
 S

 -я !
 1

43 
з

 
S 

й* -а 
1 3

cd

. 
'S

£
2;

^
 

C« 
з

©
_cd

I
 S

 03 
1
 ¥

<3
N 

^
<
 

3
 

.2 
a 

м
*Nоо



8. Petrogenezis

10 cm

i

"Ос5J
-О£

с
о-С

N
С

сл
'0JX

О
-

о
2

s-О
.

§
_с

с
'Я

_0J
_>

N
О

<
GO

injekciós határzóna 
injekciós határzóna 

perm
eációs határzóna 

\ 
részleges beolvasztással 

/

a; 
a 

s
1

1
 §

Й ^
 43 

^ 
a чо

2 о s
-3 -a cc 
S * >

S
'O
 64

115
í 

Q 
<a

a -s; ы 
S3 43 

b
Í?;Ö

 $
N

3
"

-Q 
Со

■
c
^
a

<3 —
 

c 
-ÍS 'S 

о -53
s :o^§ 5!
N 

^
 -2 

^
■

4
ä

'!D
 

Q

td£3JJ
C3EяcЮNi—

-cdcd
-EN

a
ю

cva
-CL>

<5
aj

r
\

E
.эс

131



8. Petrogenezis

injekciós határzóna 
injekciós határzóna 

/perm
eációs határzóna 

/ 
részleges beolvasztássá!+

+

15
a

■Sí fi
srsR

1
«, >£2 
а ча

-8
3

E00E03C-oN■—
■ra15-C

-Sí43
-o£а :■§
3
 :o

^ -be
'S

а
Nю

<5
М

а
М-си

00
иЕ

132



magmatithatárzónamellékkőzet
++

2&

Eb 1

m
1V

l - Injekciós határzóna részleges beolvasztással - Orotva, Felső Tamica-patak

m
Po

лsrV

IU)

3a
NL I. Й-

Irányított szövetű dioritIrányított szövetű hornblendit

Asszimilációs határzóna, "meladiorit"Asszimilációs határzóna Asszimilációs határzóna

8-4. ábra Az ultrabázikus kőzetek és a szienitek közötti idealizált injekciós határzóna, részleges beolvasztással
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8. Petrogenezis

8-1. Táblázat

A Ditrói szienitmasszívum kőzeteinek Sr, Rb/Sr, Sr87/Sr86 
átlagértékei (Jakab et ah, 1987)

felé a leukodioritokon, monzodioritokon és 
monzonitokon át fokozatos (Pál Molnár, 1988).

A fentiek alapján elmondható, hogy a Tamica 
Komplexum a valamikori ultrabázikus kummulátum és 
a szienitek közti határzónát képviseli (8-2. b. ábra).

Mint azt már a 7. fejezetben tárgyaltam K/Ar 
koradatok alapján a szienitmasszívum a T2 (ladini) - Ki 
(albai) időintervallumban keletkezett. Ez a szakasz 
(125-130 mill, év) a monociklikus fejlődésű 
geoszinklinális szférák magmatizmusához viszonyítva 
igen hosszú. A Kola-Karelia-Skandinávia zóna alkáli 
kőzetei kb. 1400 mill, év alatt (Kukharenko, 1971), a 
Dél-Grönlandi Gardar provincia alkáli kőzetei 200 mill, 
év alatt (Upton et al., 1987), a St. Lawrence Valley 
rendszer 600 mill, év alatt (Currie et al., 1970), vagy a 
Monteregion Hills alkáli kőzetei 130 mill, év alatt (Eby, 
1987) alakultak ki.

Az alkáli kőzetek provinciái gyakran mutatnak 
hosszú aktivitást és keletkezésük általában a 
tektonikailag stabil, intrakontinentális környezetekhez 
kapcsolható (Sorensen, 1974).

Végignézve a jelenkori geodinamikai környezetek 
magmatizmusának paleoanalógjait, valamint az 
előbbiekben említett masszívumok keletkezési 
körülményeit, a Ditrói szienitmasszívum az 
aktivizálódott platformi területek magmatizmusához 
kapcsolható. A stabilizálódott platformi területeken 
(kratonok, konszolidálódott geoszinklinális területek) 
helyenként felerősödnek a tektonikai mozgások és 
ezekkel a szerkezeti mozgásokkal szinkronban 
aktivizálódott magmatizmus mutatkozik. A 
tektonomagmatikus aktivizálódás magmatizmusának 
jellemzői:

■ a magmatizmus a kontinentális kéreg kialakulása utáni,
■ az intruzívumok többsége a feléledési zónákhoz 

kötődik, vagy a platform alapzatát átszelő 
mélytörések mentén alakul ki,

■ a magmaizmus sokféle kőzetegyütest produkál, 
melyek közül nagyon jellemző az alkáli kőzetek, 
kimberlitek, karbonatitok előfordulása.

A tektono-magmatikus aktivizálódásnak több típusa

3. 4. 6.1. 2. 5.

250 145Sr 2000 2000 900 200

Rb/Sr 0,2 0,2 0,638 4,24 8,13 5,21
Sr87/Sr86 0,7180,704 0,7036 0,7067 0,7280,723

1. hornblendit (Orolva), 2. hornblendit (Güdüc),3. 
nefelinszienit, 4. gránit, 5. szienit, 6. alkáli 
földpátszienit (telér fázis)

0.720
0.718
0.716
0.714
0.712
0.710
0.708
0.706
0.704
0.702
0.700ЧСoe

сл 0.00 0.08 0.17 0.25 0.33 0.42 0.50
Г-z 0.740

0.736
0.732
0.728
0.724
0.720
0.716
0.712

i-
c/2

+
□

0.708 #
0.704 «
0.70«0^ 23456789

Rb/Sr

8-8. ábra A Sr87/Sr86- Rb/Sr arányok eloszlása az óceáni 
és kontinentális alkáli ultrabázikus-bázikus 
kőzetek esetében kb. 70 óceáni és 90 
kontinentális kőzetelemzés alapján (Powel, 
Keith Bell, 1974), valamint a hornblenditek 
(felső ábra) és a szienitmasszívum egyéb 
kőzeteinek (alsó ábra) helyzete a referencia 
eloszlásokhoz képest

• hornblendit, • nefelinszienit, + gránit, Я szienit,
□ alkáliföldpátszienit

ismert.
A 8-1. táblázatban a masszívum legfontosabb 

kőzeteinek Sr, Rb/Sr, Sr87/Sr86 átlagértéke látható (Jakab 
et al., 1987). Powel és Keith Bell (1974) több mint 15 
alkáli masszívum kőzeteiben vizsgálták a Sr87/Sr86- 
Rb/Sr eloszlását. A 8-8. ábrán ezen eredmények 
összevetése látható a Ditrói szienitmasszívum

óceáni alkáli ultrabázikus-bázikus kőzetek
kontinentális alkáli ultrabázikus-bázikus kőzetekI
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8. Petrogenezis

kőzeteinek Sr87/Sr86, illetve Rb/Sr arányaival. A 
homblenditek a kontinentális alkáli kőzetek mezejébe 
esnek, a masszívum egyéb kőzeteinek (nefelinszienitek, 
gránitok, szienitek, alkáliföldpát-szienitek) Sr87/Sr86, 
illetve Rb/Sr arány-eloszlására nem rendelkezünk 
referencia adatokkal.

A kéregfejlődés lemezen belüli (kontinentális) 
stádiumában leggyakrabban autonom magmás 
aktivizáció mutatkozik. Az aulakogének (tektonikus 
depressziók) szomszédos, törésekkel feldarabolt 
platformi területrészeken változatos magmás formációk 
(gabbró-piroxenit, foyait, gránit, alkáligránit, szienit) 
képviselik az autonom magmás aktivizációt.

Mint arról már volt szó az 5. fejezetben is , a 
homblenditek, melyek a legközelebb állnak a szülő 
magmához, enyhén telítetlen, enyhén túltelített jelleget 
mutatnak („félalkáli” kőzetek). A 8-9. (a), ábrán az Si02 
- Na20+K20 rendszerben az A és В pontok az enyhén 
túltelített, enyhén telítetlen ultrabázikus szülőmagmát 
jelentik. Az A’ és B' pontok az első alkáliföldpátok 
megjelenésének projekciós pontjai. Az A’ - B’ vonal 
mentén a maradék olvadék fejlődése két irányúvá válik. 
A P és R pontok a maradék olvadék nefelin- 
alkáliföldpát, és a kvarc-alkálifoldpát minimumát 
jelentik. Ezt a rendszert Yoder és Tilley (1962) a 
tholeiites és az alkáli bazaltok termális szétválására és 
frakcionációjára dolgozták ki, de kiválóan alkalmazható 
a platformi területek mélységi magmás kőzetei esetében is. 
A 8-9. (b). ábrán ennek alkalmazása látható a Gardar 
provincia (Délnyugat-Grönland) kőzetsorozatain (Upton, 
1974).

о 15
+
О 10
7

7050 6040

Si02<•)

ncpheline syenites etc.

•Vyi15
9. granites etc.
+ 10о
2

Vgabbros etc.

• I
8070605040

SiO-(b)

8-9. ábra (a) A maradék olvadék fejlődéstörténetének 
illusztrációja az alkáli fémoxid - Si02 diagramban 

A - szubalkáli ultrabázikum. В - alkáli ultrabázikum. A 
B’ - az első alkáliföldpátok kikristályosodása, R, P - a 
gránit és foyait végső pontok

... az Si02 kritikus telítettségi síkjának 
vetülete

(b) A Gardar provincia kőzetelemzései

20

18
NEFELINSZIENITEK

16

g" 14 
12

* 10 
О 8
Í 6

(-.RAMTOK

+
A Ditrói szienitmasszívum fejlődéstörténetére 

ugyanez a kettősség jellemző (5-2. ábra). Az 
ultrabázikus, homblenditekhez nagyon közel álló 
magma fejlődése az Si02 és az alkáliák növekedésével a 
gránit-nefelinszienit végső rendszerben fejeződik be (8- 
10. ábra).

A fenti fejlődéstörténet nagyon jól alkalmazható a 
Monteregion Hills-i vagy a Cameroon-i (Nyugat-Afrika) 
alkáli kőzetek esetében is (5-4. ábra).

Tehát a homblenditek, nefelinszienitek, gránitok 
nemcsak kogenetikusak, hanem valószínűleg 
komagmásak is.

A hornblende tartalmú mafikus kummulátumok

4
\ / HORNBLENDITEK

2 A*

0
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

SiO 2 (wt %)

8-10. ábra A homblenditek differenciációs fejlődés- 
története

A homblenditek, • nefelinszienitek, ■ gránitok

ebben a folyamatban nagyon jól használható 
frakcionációs indexként. Ha a frakcionált kristályosodás 
során az ultrabázikus magma savanyodik, a Zr/Y arány a 
maradék olvadékban a 8-11. ábrán látható vonal 
irányában mozog. Ezt a vonalat a Rayleigh-féle 
frakcionált kristályosodási egyenlettel Fitton és Dunlop

relatív gazdagok Y-ban (Fitton, 1987). Az Y 
kompatíbilis elem az amfíbolokban (Pearce, Norry,
1979), így a hornblende kiválása az Y koncentráció 
csökkenését eredményezi. A Zr, mely inkompatibilis
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8. Petrogenezis

(1985) határozták meg bázikus lávák ultrabázikus 
xenolitjaiból. A Ditrói szienitmasszívum kőzetei 
(homblenditek, dioritok, nefelinszienitek, szienitek, 
gránitok) nagyon jól követik ezt a trendet. A 
homblenditek és dioritok Zr/Y aránya 1-20 között 
változik, amely nyilvánvaló magas amfibol tartalmukkal 
függ össze. A 8-11. ábrát figyelembe véve a homblendit 
-> gránit, homblendit —> nefelinszienit magmafejlődés 
részben frakcionált kristályosodási folyamat.

köpeny eredetre utalnak. A homblenditek felső köpeny 
eredetét a nyomelem eloszlásuk is bizonyítja (8-12. 
ábra), ugyanis a felső köpenyanyagnak az alsó kéregben 
történt kontaminálását mindig erős Nb-Ta hiány és 
negatív Th anomália jelzi (Thompson et al., 1982). Ez 
azonban nem mondható el a homblenditekről.

3000 IliiI I I I I I I I I I I I I I I

1000

s-
S' too

■£
E•c

6a

■f. 10 1
E
/

I I I I I I I I Iiiiij l1
Rb U К TaCeSmHf TbYb Eu Ni V Cu 

Th Pb Nb La Sr Zr Ti Y Sc Cr Co Zn

8-12. ábra A homblenditek primitív köpenyre (Sun et 
al., 1989) normált spider gram)a

8-11. ábra Az Y (ppm) és Zr (ppm) eloszlása a Ditrói 
szienitmasszívum kőzeteiben 

0 homblendit, ▼ meladiorit, ♦ diorit, + gránit,
0 nefelinszienit, ■ szienit

A nefelinszienitek Sr87/Sr86 aránya szintén alacsony 
(0,7067), ami tiszta frakcionált kristályosodást jelent. A 
gránitok
Sr87/Sr86=0,723 (a Sr87/Sr86 arány átlagos kontinentális 
kéreg értéke 0,720 (Faure, Hurley, 1963)), vagyis a 
frakcionált kristályosodással egyidőben a mellékkőzet 
asszimilációja is folyamatos volt (AFC modell)1.

A homblendit -> gránit, homblendit —> 
nefelinszienit frakcionált, illetve AFC magmafejlődés 
vonalába nem nagyon illenek bele a szienitek. A K/Ar 
radiometrikus koradataik alapján (lásd 7. fejezet) mind a 
nefelinszienitekhez, mind a gránitokhoz képest fiatalabb 
képződményekről van szó. Az nem kétséges, hogy 
hasonló magmatektonikai környezetben keletkeztek, de 
valószínűleg különböző forrásból származnak.

A kialakuló olvadék, valamint a korábban 
kristályosodott magmatitok közötti kölcsönhatás hibrid 
kőzetek bőséges választékát eredményezi. Powel és 
Keith Bell (1974) kiindulva abból a tényből, hogy 
nagyon sok alkáli kőzet eredete köpeny és kéreg anyag 
keveredésére vezethető vissza kidolgozták az alkáli 
kőzetek 8-13. ábrán látható keveredési modelljét. Két

kéregkontaminált kőzetek,erősen

A Rb és К geokémiailag koherens elemek és 
mindkettőnek magasabb a koncentrációja a 
földkéregben mint a felső köpenyben. A Sr 
koncentrációja a kéregben viszont nem olyan magas 
mint az alkáli fémeké (Hurley, 1968), így a kéreg 
átlagos Rb/Sr aránya lényegesen magasabb mint a felső 
köpenyé. Ezzel párhuzamosan a radiogén izotóparányok 
közül a Sr87/Sr86 értéke érzékenyen jelzi a 
kéregkontaminációs folyamatokat, mivel a kontinentális 
kéreg Sr87/Sr 
földköpenyre jellemző 
szienitmasszívum fontosabb kőzeteinek Rb/Sr aránya és 
Sr87/Sr86 értéke a 8-1. táblázatban látható. Az alkáli 
kőzetek köpeny eredete esetén a Sr87/Sr86 arány 0,702- 
0,706 között változik (Powel, Keith Bell, 1974), a 
kéregkontaminált alkáli kőzeteknél mindig magasabb 
mint 0,710. A homblenditek Sr87/Sr86 értéke 0,7036- 
0,704 között változik, Rb/Sr aránya a legkisebb (0,2) a 
masszívum kőzetei közül. Ezek az értékek tehát felső

aránya lényegesen magasabb a 
értékeknél. A Ditrói

í Egy korrekt petrogenetikai AFC modellszámításhoz azonban 
a mért és hiteles adatok száma meglehetősen kevés.
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8. Petrogenezis

eredetűek, tehát nem szenvedtek kéregkontaminációt, de 
az ásványos összetételükből az is kiderül, hogy utólagos 
kapcsolatba kerültek magas alkália tartalmú 
olvadékokkal. A homblenditek ásványos összetétele 
előre vetíti a dioritok ásványos összetételét is (lásd 
ásványgeokémia). Ásványos összetételük, szöveti, 
szerkezeti képük, K/Ar koradataik kevert kőzetekre 
utalnak, vagyis a dioritok nem a homblenditek normál 
differenciátumai, hanem valószínűleg a szienitek és a 
már megszilárdult ultrabázikus kőzetek igazi keverékei2.

A Tamica Komplexum és a kapcsolódó kőzetek 
vázlatos petrogenetikai modellje a 8-14. ábrán látható.

szélső tag egyszerű keveredéséből, feltételezve, hogy az 
egyik szélső tag Sr87/Sr86 aránya < 0.704, Sr értéke több 
mint 3000 ppm, valamint alacsony a Rb/Sr arány értéke, 
a másik szélső tag Sr87/Sr86 aránya > 0,717, Sr értéke 
kevesebb mint 500 ppm és a Rb/Sr arány > 0,5 
kiszámították a hipotetikus keveredési arányokat, és 
megszerkesztették 
megvizsgáljuk a masszívum kőzeteinek Sr87/Sr86-Sr 
eloszlását, akkor a szienitek éppen ennek a keveredési 
görbének egyik szélső tagjával esnek egybe. A másik 
szélső tag összetételét nem ismerjük, de a homblenditek, 
melyek nagyon közel állnak ezen szélső taghoz (mg# « 
75) szintén az ideális keveredési görbére esnek.

görbét. Hakeveredésia

Dolgozatom első részében a teljesség igénye nélkül 
megpróbáltam összefoglalni mindazt a földtani 
információt, ami a múlt század közepétó'l 
felhalmozódott és ami publikált vagy kézirat formában 
napvilágot látott. E munka eredményeként született 
meg a szienitmasszívum első, minden vonatkozásában 
magyar nyelvű földtani monográfiája.

Az értekezés második részében, a már ismert 
genetikai modellek dzsungelében, megpróbáltam 
visszatérni a „kályhához” és újrakezdeni térben és 
időben, legalábbis az első képek erejéig, e több száz 
darabos petrográfiai puzzle kirakását.

A több mint 200 km2-en felszínre bukkanó 
masszívumból kiválasztott mintegy 6 km2-es terület 
földtani térképezése során a szienitmasszivumban 
megtalálható kőzettípusok majdnem mindegyikével 
találkoztam, azonban a részletesebb vizsgálatok, az 
alapgondolatnak megfelelően, csak a hornblendit és 
diorit csoport kőzeteit érintették.

8-13. ábra Az átlagos földkéreg és az alkáli ultrabázikus 
kőzetek kontaminációja alapján számolt 
keveredési görbe (Powel et al., 1974) és a 
Ditrói szienitmasszívum kőzeteinek helyzete a 
Sr87/Sr86-Sr rendszerben

• hornblendit. + gránit, • nefelinszienit, ■ szienit,
□ alkáliföldpátszienit, • primér magma

Mint azt már az előbbiekben is láttuk a 
homblenditek Sr87/Sr86 arányuk alapján felső köpeny

2 Sajnos a dioritok Sr87/Sr86 arányának értéke nem ismert, így 
pontos helye a keveredési görbén nem határozható meg.
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8-14. ábra A Tarnica Komplexum és a kapcsolódó kőzetek genetikai modellje
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