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AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI PALEOZÓOS KÉPZŐDMÉNYEK 
GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

Irta: Böjtösné Varrók Kornélia

Jelen dolgozatban a Szendrő-, Upponyi- és Bükk hegységi paleozóos képződmények 
geokémiai vizsgálatáról számolunk be.

Munkánk célja az egyes képződmények, Ш. képződménycsoportok nyomelem-dúsu
lási tendenciáinak tisztázása volt.

A nyomelem-vizsgálatokhoz szükséges színképelemzéseket a MÁFI Geokémiai 
Osztályának Színképelemző Csoportja végezte. A színképvizsgálatok 30 elemről szolgál
tattak kvantitatív adatokat.

A geokémiai értékelés alapjául a képződmények, földtani korok és egyes területek 
szerint csoportosított nyomelem-átlagok és nyomelem-eloszlási görbék szolgáltak.

Az értékeléshez összesítő táblázatot (1. táblázat) készítettünk, mely valamennyi 
képződményben elemenként tartalmazza az ún. dúsulási faktort, az anomálisan magas 
értékek százalékos mennyiségét, az adott elemből előforduló legnagyobb mennyiséget, 
emellett a mértani átlagokat. A táblázat adatait az eloszlási görbék elemzéséből kapott 
adatokkal együtt értékeltük.

Nyomelem-dúsulást előidéző folyamatok

Vázlatos ismertetésünkben azokat a földtani folyamatokat emeljük ki, melyek a 
Szendrői-, Upponyi—Bükk hegységi paleozóos képződményekben a nyomelemek dúsulá- 
sához vezethettek.

Az észak-magyarországi paleozoikum geokémiai fejlődéstörténetét csak részben 
szabta meg az üledékképződés jellege, ezt nagyrészt az üledékképződés után bekövetke
zett szerkezetalakuláshoz kapcsolódó folyamatok befolyásolták.

Vizsgálataink során figyelemmel kísértük az üledékképződés folyamán kialakult 
olyan élettereket, melyekben végbemenő folyamatok alkalmasak a nyomelemek elsőd
leges dúsítására. Ilyenek pl. a paleozóos összletek partközeli fáciesei, szervesanyag 
tartalmú üledékek és a tengeralatti vulkanizmus hatására kialakuló vasas-mangános 
üledékek.

A fenti szempontok alapján vizsgáltuk meg a Szendrői-, Upponyi- és Bükk hegység 
rétegsorát, melyet az alábbiakban röviden ismertetünk.
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A S z e n d r ő i - h e g y s é g  devon képződménysora gyengén metamorfizált 
kőzetekből áll. Az üledékösszlet az üledékgyűjtő medence lassú feltöltődését mutatja. 
Három elkülöníthető kőzetcsoportját azért nem lehet élesen elválasztani egymástól, 
mert mindegyik sorozat alján megtaláljuk az előző sorozat egyre csökkenő mennyiségű be
települését, a sorozat felső részén a rákövetkező összlet egyre többször jelentkező nyomait.

A hegység legidősebb, mélytengeri üledéke (1. sz. sorozat) sávos, szericites kristályos 
mészkő, mely fokozatos átmenettel csatlakozik a szervesanyagot tartalmazó homokkő— 
agyagpala sorozathoz (2. sz. sorozat). Ebből az összletből a hegység legfiatalabb sorozatá
hoz az agyagpalák crinoideás mészkőbetelepülései vezetnek át (3. sz. sorozat). Ezt a soro
zatot a hegység Ny-i részén mészkő, a K-i felén homokkő, szericitpala és agyagpala képviseli.

A Szendrői-hegység üledékei közül, nyomelem-dúsulás szempontjából, főleg a 
nagyobb szervesanyag tartalmú kőzeteket vizsgáltuk.

Az U p p o n y i - h e g y s é g  alsókarbon üledékeiről megállapítható, hogy itt a 
mélytengeri üledékképződési szakasz világos, féligkristályos mészköveit a tenger sekélyeb
bé válását jelző homokkő- és agyagpala követi, melyben a tengeralatti vulkanizmus 
hatására keletkezett diabáztufa-betelepüléseket és vasas—mangános palalencséket találunk.

A B ü k k  h e g y s é g i  felsőkarbon üledékek, feltehetően az alsókarbon után 
helyenkint bekövetkezett szárazulattá válás következményeként kialakult, erősen tagolt 
part szegély eken, lagúnákban keletkeztek. Ezek a különleges üledékképződési viszonyok a 
geokémiai feltételek hirtelen megváltozását vonták maguk után. A partszegélyen és a 
lagúnákban gyorsan változó pH és redox viszonyok, a megnövekedett szervesanyag 
tartalom több elem dúsulására hatott kedvezően.

Éppen ezért a Bükk hegységi szervesanyagban dús felsőkarbon agyagpalák, homok
kövek és bitumenes mészkövek geokémiai vizsgálatát fokozott figyelemmel végeztük.

Az elsődleges nyomelem-dúsító (üledékképződéshez kapcsolódó) folyamatokon 
kívül — vizsgálataink szerint -  a nagyszerkezeti övék közelsége sem maradt hatástalan az 
észak-magyarországi paleozóos kőzetek geokémiai folyamataira. A darnói szerkezeti 
övben és környezetében végbement anyagvándorlás másodlagos dúsító hatása sokszor 
jelentősebb — miután feltehetően anyaghozzáadással, ill. anyagkicserélődéssel járt -  mint 
az üledékképződés közbeni dúsulás.

A darnói szerkezeti övben végbement geokémiai folyamatokhoz való kapcsolódás 
nyomait mindhárom hegység területén felismerhettük a több esetben megtalált különbö
ző mértékű kalkofil-elemdúsulásban. Emellett a kvarcos, kalcitos, agyagos kitöltésű 
hasadékrendszerek közelében kimutatott nyomelem-dúsulások is a szerkezethez kötött 
geokémiai anomáliák jelenlétét igazolják.

Az adatok értékelése földtani korok és képződmények szerint

Adataink alapján a devon és karbon képződmények legnagyobb részében szembe
tűnő a kalkofil elemek dúsulási tendenciája. Leggyakoribb a Cu és a Zn felszaporodása, 
emellett azonban találkozunk az Ag, Mo és Sn nyomaival is. Sb nyomokat csak a devon 
képződményekben találtunk. A fenti elemeken kívül egyes képződményekben а Со és Ni 
szokatlan mennyiségét is tapasztalhatjuk.
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Az üledéksor legidősebb tagjában, a Széndrői-hegység devonjának világosszínű 
kristályos mészköveiben ( 1 . sz. sorozat) az alábbi elemek rendellenes viselkedését 
tapasztalhatjuk: Co, Cu, Zn, — ezenkívül a Ni, Sr, Ba — melyek a mészkövekben szokásos 
nyomelem-átlagokhoz viszonyítva, jóval magasabb átlagokkal jelentkeznek.

A homokkő-agyagpala sorozat (2. sz. sorozat) nyomelemei nem mutatnak dúsulási 
tendenciát, kivéve a Zn-et, melynek anomális eloszlási görbéje van, azonban a kevés adat 
miatt nem értékelhető egyértelműen.

Az üledéksorozat záró tagjai (3. sz. sorozat) homokkövek, agyagpalák és különböző 
mennyiségű szerves anyagot tartalmazó mészkövek, melyek a leghatározottabb nyomelem
anomáliákat szolgáltatják a Szendrői-hegység devon rétegsorában, emellett nyomelem
eloszlási görbéik is rendellenesek.

A sorozat pirites fekete agyagpalája több elemről adott kétmaximumos, anomális 
nyomelem-eloszlási görbét, melyek közül a leghatározottabbak a Cu, Ni, V görbéi, 
emellett az Ag, Cr, Zn is anomálisan jelentkezik, azonban az utóbbiak nem értékelhetők 
teljes biztonsággal pozitív anomáliaként.

A harmadik sorozat homokkövei viszonylag szegények nyomelemekben. Egyedül a 
Cu mutat dúsulási hajlamot, melynek eloszlási görbéje is anomális.

A harmadik sorozat világosszínű és szürke mészköveinek adatai, a Cu határozott és 
kétmaximumos eloszlási görbéje mellett, az Ag, Mo, Sn, Zn, Sb, TI megjelenését és 
anomális görbéit szolgáltatták.

Az alsókarbon képződmények geokémiai adatainak vizsgálata alapján megállapít
ható, hogy a sorozat legidősebb tagja (alsókarbon 1 . sz. sorozat) világos, féligkristályos 
mészkő Ag, Co, Mo, Sn, Zn dúsulási tendenciáit mutatja.

A fenti elemek az alsókarbon 2. sz. sorozat homokköveiben és agyagpaláiban nem 
jelentkeznek anomális mennyiségben és a legtöbb elem nyomelemeloszlási görbéje sem 
jelez második csúcsot. A néhány elemből észlelhető viszonylag magas érték (Li, Mn, V, 
Sr) feltehetően üledékképződés közbeni, a lehordási terület kőzetanyagából származó 
nyomélem-dúsulás következménye.

Az alsókarbon sorozat zárótagjai, a 3. sz. sorozat agyagpalái és homokkövei, több 
szintben vasas-mangános agyagpala-lencséket tartalmaznak. Ezek főleg az Ag, Mo, V és 
Zn dúsulását mutatják. Nyomelem-eloszlási görbéik kétmaximumosak, határozott dúsulási 
tendenciát jeleznek.

Nyomelem-vizsgálataink egyik pozitív eredményét a felsőkarbon agyagpalák, 
homokkövek és mészkövek geokémiai adatai szolgáltatták.

A Bükk hegységi felsőkarbon kőzetekben aránylag magas nyomelem-átlagokat 
tapasztaltunk. Egyes kalkofü elemek kiugróan magas értékeivel is találkoztunk, pl. 
Cu 4000 ppm, Zn 10 000 ppm. Anomális nyomelem-eloszlási görbét adott a Cr, Cu, Ag, 
Sn, Zn. Ismerve a felszíni mintavétel kötött lehetőségeit, mely a teljes átnézet meg
valósítását nem teszi lehetővé, a Bükk hegységi felsőkarbon képződmények megkutatásá
nak fontossága nyilvánvaló.

A felsőkarbon sorozathoz kapcsolódó permi üledékekből kapott néhány geokémiai 
adat a felsőkarbon képződményekhez hasonló kalkofil elem anomáliákra hívja fel a 
figyelmet.
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Területenkénti kiértékelés

A Bükk, Upponyi-, Szendrői-hegység devon-karbon képződményeinek statisztikus 
értékelési eredményeit az 1 . táblázatban összesítettük.

A táblázat területenként, elemenként és képződményenként tartalmazza a nyom
elemek mértani átlagát, a maximális értékeket, a dúsulás mértékét (a képződmények 
nyomelemeinek mértani átlaga, viszonyítva a Turekian-Wedepohl által megadott 
képződményátlagokhoz) és az anomálisan magas nyomelem-mennyiséget tartalmazó 
minták százalékos mennyiségét. Ugyanez a táblázat feltünteti az anomális elemeloszlási 
görbéket is.

Miután ez a táblázat a statisztikus értékelés adatait összefoglalóan tartalmazza, 
alkalmas arra, hogy adatai alapján a három terület nyomelem-asszociációinak eltéréseit, 
ül. azonosságát vizsgálva, genetikai következtetéseket vonhassunk le.

A dúsulási tendenciák kijelölését oly módon végeztük el, hogy megvizsgáltuk az 
értékelésre szolgáló adatok pozitív vagy negatív jellegét és ha az adatok nagyobb része 
pozitív, akkor az elem dúsulási tendenciája valószínűsíthető.

Elsőként vizsgáljuk meg a fenti szempontok szerint a B ü k k  h e g y s é g i  felső
karbon üledékeket, melyekben kiugróan magas értékeket kaptunk Си, Zw-ből, viszonylag 
nagy értékeket adott az Ag, Sn, Li, Ti, V, Sr. Legnagyobb mértani átlagértékeket szolgál
tatták az Ag, Sn, Zn, Си, В, Cr, Ti. Anomális nyomelem-eloszlási görbéje van a felső
karbon képződményekben az Ag, Cu, Sn, Zn-nek és a Cr-nek.

Megvizsgálva a bükki képződményekben az anomális értéket mutató minták 
százalékos mennyiségét és a dúsulás mértékét, megállapítottuk, hogy az Ag az agyagpala 
minták 7 %-ában háromszoros, а Си 33 %-ában hétszeres és a Zn a minták 46 %-ában 
tizenegyszeres dúsulást ér el átlagosan. A bükki felsőkarbon mészkövekben az Sn tartalom 
a minták 32 %-ában hatszoros dúsulást ér el.

A fenti felsorolásban négy olyan elemet találtunk, melyek magas átlag mellett, 
nagy nyomelem értékekkel, anomális eloszlási görbével jellemezhetők, emellett magas 
dúsulási faktorral jelentkeznek a minták nagy százalékában. Ez a négy elem a következő: 
Ag, Си, Sn, Zn.

Jelenlegi eredményeink alapján tehát megállapítható, hogy a Bükk hegységi felső
karbon üledéksor képződményei az Ag, Си, Sn, Zn dúsulási tendenciáját mutatják.

Az U p p o n y i - h e g y s é g  alsókarbon képződményeinek vizsgálata alapján 
látjuk, hogy ezekben viszonylag magas értékekkel jelentkezik a Mn, Mo és V mellett a B, 
Li, Pb, Sr, Ti. Anomális nyomelem-eloszlási görbét kaptunk az Ag, Sr, Zn, Mn, Mo, K-ról.

A három hegységen belül itt mutat legnagyobb átlagértéket a Ba, Li, Pb,Mn, Mo, V. 
Mindhárom követelménynek csak három elem felel meg az Upponyi-hegység képződmény
sorozatában: a Mn, Mo és V. Ezek az elemek az Upponyi-hegységi alsókarbon 3. sz. 
sorozat agyagpaláiban jelentkeznek.

Az említett három elem közül a Mn a megfelelő minták 50 %-ában hétszeres, a Mo 
a minták 9 %-ában hatszoros dúsulást mutat. А V dúsulásának mértéke nem jelentős az 
elemzési adatok szerint, azonban a három hegység valamennyi képződménye között itt 
szerepelnek a legmagasabb értékek.
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A Mn, Mo, V mellett ki kell emelnünk а Cu ésZn szerepét, ami itt azért nem érvé
nyesül kellő mértékben, mert maximális értékeik a Bükk hegységben a felsőkarbon agyag
palákból kapott értékeknél kisebbek. Azonban ezek is jelentősek, mert az alsókarbon 
mészkövekben a Cu 15, ill. 18-szoros dúsulást mutat a minták csaknem 100 %-ában, 
tehát a dúsulás kisebb mértékű, de állandóbb jellegű, mint a bükki, ami kiugró értékekkel 
jellemezhető. A Zn dúsulása valamivel kisebb, 7—9-szeres a minták 8—14 %-ában.

Az Upponyi-hegységben a Mn, Mo, V mellett a Cu és Zn geokémiai adatai jeleznek 
dúsulási tendenciát.

Harmadik területünk, a S z e n d r ő i - h e g y s é g  devonjának összesített nyom
elem-adataiból láthatjuk, hogy a Ba, Co, Cr, Ga, Li, Ni, V, Sb, TI viszonylag magas 
értékekkel szerepelnek. Az Sb és TI nem annyira mennyisége, hanem a nyomelem
asszociációban való megjelenése miatt jelentős.

Nagy átlagértékekkel а Со, Ni, Sb, TI szerepel a táblázatunkban. Anomális nyom
elemeloszlási görbét adott а Со, Ni, Sb, 77, Cu, Zn, Sn, Cr.

A fenti elemek magas értékei, nagy nyomelemátlagai, anomális nyomelem-eloszlási 
görbéi jelzik a dúsulási hajlamot.

Ez a dúsulási tendenciát mutató nyomelem-együttes részben elüt a Bükk és 
Upponyi-hegységi karbon sorozatok nyomelem-asszociációitól. А Со, Ni, Sb, TI itt 
jelentkezik legnagyobb mennyiségben, ill. először.

А Со dúsulása főleg a sorozat mészköveiben feltűnő, mert a minták 72, 50 és 31 %- 
ában 94, 117, Ш. 290-szeresen dúsulnak. Az Sb 10, ill. 80-szoros dúsulását találtuk a 
minták 3, ill. 14 %-ában. Ugyanitt a TI 24-szerésén dúsul a minták 8 %-ában.

A fenti elemek mellett a Cu-nak és a Zn-nek fontos szerep jut a Szendrői-hegységi 
képződményekben is, mert a Cu a hegység csaknem valamennyi képződményében anomá
lis mennyiségben jelentkezik, de a Bükk hegységi előfordulás kiugróan magas értékeihez 
viszonyítva szerényebb mennyiségben. A dúsulás mértéke azonban eléri a Bükk 
hegységit.

Az összesítő táblázat adatai szerint a Ni a Szendrői-hegységben a homokkövekben 
éri el dúsulási maximumát. Tízszeres, tizennégyszeres dúsulást mutat a minták 66, ill. 
76 %-ában. Ugyanezekben a homokkövekben a Cu, Со, Zn dúsulási hajlamát is 
megtaláljuk.

A Szendrői-hegység képződményeinek geokémiai vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy а Со, Си, Zn, Sb, TI dúsulási tendenciái mellett a homokkövek, agyagpalák Cu, Ni 
dúsulási hajlama is figyelemre méltó.

Ö s s z e f o g l a l v a  a nyomelemek dúsulási tendenciáit területi csoportosításban, 
ezek eltérnek egymástól.

A három területen az alábbi elemek dúsulási tendenciáit ismertük meg:
Bükk hegység: Ag, Cu, Sn, Zn 
Upponyi-hegység: Mn, Mo, V, Cu, Zn 
Szendrői-hegység: Со, Ni, Cu, Zn, Sb, TI.

A különböző nyomelem-asszociációk különböző genetikájú nyomelem-dúsulási 
okokra vezethetők vissza.
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A dúsulási tendenciák genetikai elemzése

Az észak-magyarországi paleozóos képződmények nyomelem-asszociációinak és a 
nyomelemek dúsulási tendenciáinak a területen végbement földtani folyamatokkal 
(üledékképződés, fáciesviszonyok, tektonizmus, hidrotermális hatások stb., való egybe
vetése alapján a dúsulási folyamatokat két fő csoportba oszthatjuk:

1. Üledékképződés közbeni folyamatok, melyekhez eddigi adataink szerint a Bükk 
hegységi felsőkarbon üledéksor és az Upponyi-hegységi alsókarbon vasas-mangános pala
csoport tartozik. Mindkettőt különleges üledékképződési viszonyok jellemzik.

A Bükk hegység felsőkarbon üledékeiben a vegyi és törmelékes üledékek átmenet 
nélkül követik egymást, sokszor tapasztalunk hirtelen szemnagyság-változásokat, lencsés 
betelepüléseket (pl. mészkőlencsék az agyagpalában). A szervesanyag tartalom mennyisé
gének változásával együtt a pH és redox viszonyok is változatosak az üledéksorozatban. 
A sorozat alján nagyobb szervesanyag tartalmú (reduktív) kőzeteket találunk, szemben a 
sorozat felső tagozatával, mely vörös és zöld — váltakozva oxidativ és reduktív -  agyag
palákat tartalmaz. A felsorolt jelenségek lagúnában keletkezett üledékekre utalnak.

Partszegélyi üledékek, főleg a gyorsan változó üledékképződési viszonyok miatt, 
alkalmasak a nyomelemek felhalmozására, a törmelékesen és oldottan beszállított anyag 
leülepítésére, ill. kicsapására. A bükki felsőkarbon üledékek a nyomelem-együttes tanúsá
ga szerint, legnagyobbrészt gránitos terület lehordásából származhatnak. Erre utal a Li és 
Sn mellett az Ag, Cu, Zn jelenléte.

Az Upponyi-hegység alsó karbonjának vasas—mangános palái az erősen oxidativ 
környezetben bekövetkezett üledékképződésre jellemző nyomelem-dúsulást mutatják. 
Ebben feltehetően nagy szerepe volt az utóvulkáni exhalációs tevékenységnek, mely a 
rétegsorban ismert diabáz-vulkanizmushoz kapcsolódhat.

2. Szerkezeti övékben ill. azok környezetében végbement, üledékképződés utáni 
folyamatokra utal a Szendrői-hegység és az Upponyi-hegység Ny-i részén felismert 
kalkofil elem dúsulási tendencia. A dúsulási tendenciát jelző képződmények a darnói 
szerkezeti öv Rudabányai-hegységi folytatásának közelében helyezkednek el.

Mindkét területen a szerkezeti öv közelében Cu-Zn anomáliák vannak. Itt 
jelentkezik először a Mo és Sn a nyomelem-együttesben. Az Sb és TI nyomok a fentiekkel 
azonos területen jelennek meg.

Geokémiai vizsgálataink a szerkezeti övékhez kapcsolódó hidrotermális folyamatok 
nyomozásához szolgáltattak alapot. A jövőben hasonló módszerrel alkalom nyílik a szer
kezeti övékben lezajlott hidrotermális és metaszomatikus folyamatok következtében 
létrejött szóródási udvarok kijelölésére és a hozzájuk kapcsolódó ércesedés felkutatására.
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GEOCHEMICAL STUDY OF NORTH-HUNGARIAN 
PALEOZOIC FORMATIONS

by
K. Bojtos - V arrók

The North-Hungarian Paleozoic formations showing a trend towards the enrichment 
of their trace elements rank are — according to present-day data -  as follows:

1. Upper Carboniferous limestone and shale with Cu, Zn, Ag, Sn anomalies (Bükk 
Mountain), as well as data referring to syngenetic mineralization.

2. Ferrous-manganiferous shales of the third Lower Carboniferous series (Upponyi 
Mountain) with Mo, V, Cu anomalies; syngenetic mineralization.

3. Parts of the third Devonian and first Lower Carboniferous limestone series 
along tectonic zones with Cu, Zn, Ag, Mo, Sn, Sb and TI anomalies (Western regions of 
the Uppony and Szendrő Mountains).




