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BEVEZETÉS
A legutóbbi évtizedekben a tengerek-óceánok intenzív kuta
tása uj fejezetet nyitott a földtani megismerés történetében.
A tengeri környezetek, rétegsorok, jelenségek megismerése ter
mészetesen alapvetően befolyásolja a szárazföldön található
egykori tengeri képződmények értelmezését. Nem lehet kétséges,
hogy az uj ismeretek alapján folyamatosan felül kell vizsgál
nunk korábbi értelmezéseinket és esetenként át is kell értékel
nünk azokat.
A sikeres Challenger expedíció /1872-74/ tevékenysége során ke
rültek felszínre az első mélytengeri üledékek, többek között radiolariás vagy plankton foraminiferás vörös iszapok - és mi
sem természetesebb, hogy SUESS /1875/, FUCHS /1877/, NEUMAYR
/1887/ hasonló kifejlődésü alpi mezozóos /triász és jura/ üle
dékeket - az aktualizmus elve alapján - hasonló körülmények kö
zött létrejött mélytengeri üledékként értelmezte.
Később ez a magyarázat elsősorban azért szorult háttérbe,
mert az óceánok permanenciájának elve alapján a kontinenseken
mélytengeri üledékek megjelenését nehezen lehetett feltételezni.
XElőadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szak
osztályának 1983. február 2-i szakülésén.
Kézirat beérkezett: 1983. április 5.
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A II. világháború után uj lendületet vett a tengerkutatás,
jelentősen fejlődött a mintavételi technika /piston corer/ és
a tengeri geofizika, az 1960-as évek elejétől kifejlesztették
a mélytengeri fúrási technikát, majd a legnagyobb amerikai oce
anográfiai intézetek közös programot dolgoztak ki /JOIDES/ a
mélytengerek megismerésére. Ebből nőtt ki az 1967-ben indult
Deep Sea Drilling Project, amelynek keretében a hires Glomar
Challenger hajóval nagyszámú fúrást telepitettek az Atlanti-,
a Csendes-, majd 1971 után az Indiai óceánon és az Arktikus te
rületek kivételével szinte minden tengerrészen.
Emellett elsősorban amerikai, szovjet, francia és japán
intézetek rendkivül fontos szedimentológiai, tengerviz geokémi
ai, biológiai és geofizikai vizsgálatokat végeztek, és az utób
bi évtizedben rendkivül megélénkült az ipari célú nyilttengeri
kutatás is.
Az óceánok kutatásának legnagyobb eredménye kétségtelenül
az, hogy módot adott a globális lemeztektonikai modell kialakí
tására, majd a későbbiekben konkrét adatokkal támasztotta alá a
hipotetikus modellt.
Csaknem ugyanilyen fontosságúak azonban az üledéktani, il
letve az üledékképződés történetére vonatkozó felismerések is.
HAY /1974/ irja a Paleo-oceanográfia c. cikkgyűjtemény beveze
tőjében, hogy a mélytenger fúrási program előtt általában úgy
vélték, hogy a mélytengeri rétegsorok nem mutatnak jelentős
vertikális változásokat, lényegében ugyanolyanok, mint a jelen
legi óceánaljzati üledékek az adott furáspont környékén. Ezt a
feltételezést a fúrások egyáltalán nem igazolták. Ez döntő fon
tosságú tény, mert azt jelenti, hogy az óceánoknak, tengereknek
nem csak a körvonala, mérete, helyzete változott az idők folya
mán, de maga a tenger is, a tenger mint komplex üledékképződé
si - felhalmozódási rendszer.
A lemeztektonikai elmélet fordulatot jelentett a száraz
földi geológiai értelmezésben. Megszűntek bizonyos korlátok.
Nagyon is elképzelhetővé vált immár a mélytengeri /batiális
abisszikus/ üledékek megjelenése a gyűrt övékben.
A szárazföldi területek lemeztektonikai értelmezésének el
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ső fázisában azonban, a fáciesértelmezésnél mintha nem vettek
volna tudomást az óceáni környezet időbeli változásáról - tör
ténetéről napvilágra kerülő könyvtárnyi dokumentumról, és szin
te magától érthető természetességgel azonosították az óceánfelszini üledékeket a 20, 100, sőt 200 M évvel ezelőtti többé vagy kevésbé hasonlónak látszó kőzetekkel - messzemenő követ
keztetéseket vonva le a mélységre, parttávolságra és egyéb kö
rülményekre .
E merev aktualista szemlélet ellentmondásai jelentős rész
ben magában a lemeztektonikai folyamatban rejlenek. Minden
konkrét óceánfurási adat nélkül is elképzelhetetlen, hogy a
kontinenskonfiguráció jelentős változása ne befolyásolja az óceáni áramlásrendszert, a globális kiimát, a tengerszint hely
zetét stb. és e döntő fontosságú tényezőkön keresztül a szedimentációt, tengerviz kemizmust. És akkor a biológiai evolúció,
vagy a kozmikus eredetű klimaváltozások hatását még nem is em
lítettük.
Dolgozatom célja az, hogy az irodalmi adatok alapján fel
vázoljam azokat az oceanográfiai tényezőket, amelyekkel mezozóos üledékeink fáciesértelmezésénél számolnunk kell, amelyek
mérlegelése nélkül nem adható reális kép a mezozóos üledékkép
ződésről, illetve az azt jelentős mértékben meghatározó tekto
nikai eseményekről. Emellett néhány hazai fáciesprobléma eseté
ben próbálom konkrétan is felvetni a paleoóceanográfiái megközelités alkalmazásának lehetőségeit.

A TENGERI ÜLEDÉKKÉPZŐDÉS JELENKORI TÉNYEZŐI
A tengerfenéken megismert jelenkori üledékek a következő
fő genetikai csoportokba sorolhatók be /LISITZIN 1972/:
1. Terrigén
2. Biogén /karbonátos és kovás/
3 . Kemogén
4. Vulkanogén
5. Poligén /vörös, ill. barna agyag/
A felsorolt fő tipusok között természetesen az átmenetek
széles skálája található meg. Az elnevezések a legfőbb, de ko
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rántsem az egyetlen genetikai folyamatot emelik k i .
A terrigén szedimentáció modelljét az 1. ábra mutatja
/HAY 1974 nyomán/.
Az üledék lerakodási helyét és jellegét meghatározó fő té
nyezők:
- a terrigén forrásterület távolsága
- a terrigén forrásterület morfológiája
- a terrigén forrásterület kiimája /mállási viszonyok/
- a szárazföldi törmelékszállítás módja
- a tengeri üledékgyüjtő morfológiája
- áramlási viszonyok
A biogén üledéktipus, ill. a biogén üledékképződés talán
a leglényegesebb és egyben a legbonyolultabb folyamat. Vázlatos
modelljét a 2. ábrán mutatom be /HAY 19 74 nyomán/..
A legfontosabb szedimentológiai tényezők a következők:
- biológiai tényezők /életközösségek, - produktivitás,
vázképzés, vázméret stb./
- klimaviszonyok /felszini-, hőmérséklet/
- vizhőmérséklet és rétegződés /mélység/
- vizkemizmus /sótartalom/ és rétegződés /mélység/
- átvilágitottság /mélység/
- áramlási viszonyok
- aljzat morfológia
A kémiai üledékképződés nagyon szorosan kapcsolódik a bio
gén szedimentációhoz, az élőlények nagyon gyakran katalizálnak
kémiai folyamatokat a tengerekben, vagy éppen meggátolnak kémiai
oldási folyamatokat.
Az evaporációs üledékképződésen kivül tiszta kémiai kiválás alig
ismert: a vas-mangánoxid gumók, bevonatok kiválása, a glaukonitképződés sorolható ide, de ez esetekben is fennáll a biológiai
közreműködés. A diagenezisben már jóval jelentősebb a kémiai
tényezők szerepe.
A vulkanogén üledékképződés természetesen a vulkanizmussal és
a szerkezettel van kapcsolatban, de az áramlatok fontos szere
pet játszanak az akkumulációban. Nem elhanyagolható a tenger
alatti vulkanizmus szerepe a vizkemizmus módositásában. Ezen
keresztül az élőközösségek kialakulása is lényeges hatása lehet
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elsősorban zárt tengermedencék esetében.
A poligén mélytengeri vörös, ill. barna agyag üledékek terrigén,
biogén, vulkanogén és kozmikus anyagokból állnak. 10 %-nál ke
vesebb CaC0-,-at és amorf kovát tartalmaznak.
A legfőbb szedimentológiai tényezők ez esetben a karbonát
oldás /kompenzáció/ és az oxidációs viszonyok, amelyek a követ
kező fő hatókra vezethetők vissza:
- vizhőmérséklet
- vizkemizmus
- vízmélység /esési idő/
- áramlási viszonyok
- biológiai tényezők /produktivitás, vázanyag, vázalak,
vázméret/
Ezen kivül szükséges feltétel a pelagicitás és a morfoló
giai kiegyenlítettség /terrigén- és lejtőüledék beszállítás
hiánya/.
A tengeri üledékképződést döntően meghatározó emlitett té
nyezők nem függetlenek egymástól, hátterükben általánosabb ha
tóerők állnak. Ezek közül hármat tartok alapvetőnek:
- a földrajzi, morfológiai helyzetet,
- a klímaviszonyokat és
- a biológiai tényezőket.
Természetesen a fenti 3 tényező kapcsolata is kölcsönhatásos, amennyiben a földrajzi helyzet jelentős mértékben meghatá
rozza a helyi kiimát, a földrajzi helyzet és a kiima együtt a
biológiai tényezők jelentős részét.
Alapvetőnek tartott tényezők és az ezekből levezethető té
nyezők, valamint a tengeri üledékképződés kapcsolatát a 3. s z .
ábrán szemléltetem.
A következőkben nagyon vázlatosan áttekintjük a szedimentáció szempontjából legfontosabb jelenkori hatótényezőket, el
sősorban a múltbeli tényezőkkel való későbbi összevetés miatt.
Mór fológia
Talán legdöntőbb meghatározója a szedimentációs viszonyok
nak. A kontinentális talapzat, vagy self kétségtelenül autonóm
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törvényszerűségekkel rendelkező üledékképződési rendszer, ame
lyen belül terrigén szedimentáció és a karbonátos /melegtenge
ri, eufotikus zóna/ selfrészt lehet önálló rendszerként elkülö
níteni. Főleg az utóbbi esetben, a morfológiai helyzet domináns
tényező, mivel ez határozza meg a fény és hőmérsékleti paramé
tereket, továbbá a hullámzásnak való kitettséget.
Régóta ismert, de feltétlenül kiemelendő tény, hogy a self
morfológia, alapvető földkéregszerkezeti jelleg kifejeződése a selfek alatt a- kontinentális kéreg folytatódik.
Az igen enyhe lejtésű self, lejtési szögének meredekebbé
válása jelzi a kontinentális lejtő kezdetét, amely az abisszális síkságig húzódik. A lejtők a mai tengerekben igen sokfélék.
A két szélső, de jellemző eset, a keskeny self meredek lejtővel
és a széles self lankás lejtővel.
A lejtőknek természetesen sajátos szedimentológiai rend
szere van, ahol a fő szerep a gravitációs csúszásé.
Nyilvánvaló, hogy a lejtő léte és jellege is kéregszerke
zeti sajátosságokat tükröz. Ennek megismerésére az utóbbi évti
zedben rengeteg geofizikai vizsgálat folyt, a legrészletesebb
É-Amerika K-i partjai előtt.
Ezekből egyértelmű, hogy a lejtő aljzatában részben átmeneti,
kivékonyodott kontinentális kéreg van, illetve itt történik a
váltás az óceáni kéreg felé.
Az óceáni medencék területének 77 %-a 3000 m-nél mélyebb,
de csak 1 % mélyebb 6000 m-nél.
A legfontosabb morfológiai elemek:
- abisszikus sikság /4000-5000 m/
- óceáni hátságok /2000-4000 m/
- óceáni platók /2500-3000 m/
- mélytengeri árkok />6000 m/
Az aljzat morfológia az óceáni medencékben elsősorban az áram
lási rendszert befolyásolja. A jelenlegi óceánmodellben különö
sen fontos a sarki fenékáramlatok szerepe, ugyanis ez a folyto
nos mozgásban lévő oxigéndus, agresszív viztömeg tölti ki a po
láris óceánok aljzata felé nyitott abisszikus síkságok terüle
tének nagyrészét, elkerülve a platók relative kiemelt felszínét.
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Ez nagy mértékben kihat a jelenkori karbonátoldódási modellre,
és igy az óceáni medencében a karbonátos és nemkarbonátos üle
dék eloszlására. Ugyancsak meghatározó szerepüek a mélyáramla
tok a

víz

oxigéntartalmát illetően is.

Igen jelentős az áramlásokat blokkoló vizalatti gátak sze
repe. Elég ha csupán a Földközi tenger rendszerére utalok, ahol
a Gibraltár! gát /mélysége 90 m/ fölött csak az Atlanti óceán
felső vizrétege jut be, és a Földközi tenger sósabb, nehezebb
vize áramlik ki.
A gáthatás miatt a mélység szerinti hőmérsékletváltozás tenden
ciája alapvetően eltérő.
Az Atlanti óceán egyenlítői területén pl. 3000 m-ben 2,9
C° a vizhőmérséklet, a Földközi tengerben ugyanilyen mélységben
13,3 C°, ami megegyezik az Atlanti óceán 90 m mélységben mérhe
tő vizhőmérsékletével /nyeregszabály/.
Kiima
Közismert a Föld jelenkori jégsapkás, öves klimamodellje,
amit elsősorban a felszíni hőmérséklet és a csapadékeloszlás ha
tároz meg.
A kiima jelentősen befolyásolja a biológiai asszociációt
és a produktivitást és ez mind a sekély-, mind a mélytengeri
szedimentációnál döntő tényező.
Nyilvánvaló a kiima szerepe a felszinközeli áramlatok ese
tében, és a vertikális vizmqzgást is végeredményben klimatikus
tényezők /felszíni vizhőmérséklet/ hozzák létre. A szerves pro
duktivitást döntően befolyásoló feláramlást a morfológia és a
légmozgás együttesen határozza meg.
Biológiai tényezők
A biológiai tényezőknek közvetlen és közvetett szerepe van
a szedimentációban. Közvetlen hatásról a biogén üledékek eseté
ben beszélhetünk, amikor az élőlények maradványai üledékalkotó
elemek. Ez a sekély karbonátos padok és a mélytengeri karbonát
és kovaüledékek esetében meghatározó jelentőségű.
A sekélytengeri biogén karbonátoknál az üledék kifejlődési
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jellegeket az adott biotópon kialakult biológiai közösség öszszetétele nagymértékben befolyásolja, ugyanis van mód arra,
hogy hasonló biotópokat különböző tipusu - hasonló ökológiai
igényű asszociációk hóditsanak meg.
A mélytengeri szedimentáció esetében a plankton produkti
vitás mellett a teljes táplálkozási lánc szerepe jelentős. A
vázak leülepedés közbeni oldódását méretük, alakjuk, anyaguk és
a rajtuk lévő szerves bevonat határozza meg.
Közvetett hatáson azt értjük, hogy a szervezetek működése,
elbomlása miként módositja a képződési körülményeket. Itt első
sorban a vizkemizmus megváltoztatására, a szervezetek reakció
katalizáló hatására, ill. a sekély területeken a telepalkotók
fizikai hatására gondolhatunk.
TENGERI ÜLEDÉKKÉPZÜDÉS A MÚLTBAN
Vázlatosan áttekintve a jelenlkori tengeri szedimentáció
főbb hatótényezőt, az a kérdés, vethető fel, hogy hogyan érvé
nyesültek ezek a földtörténeti múltban? Mi változhatott és m i 
lyen mértékben?
Közelítsük meg a hatótényezőket földtörténeti szemlélettel,
azaz a jelenlegi helyzetet a történet egyetlen pillanatképének
tekintve!
Nyilvánvalóvá válik, hogy a jelenben észlelhető hatások
szükségképpen időben változók, különösen ha a mobilizmus, a le
meztektonikai földfejlődés szemléletében gondolkozunk. A ható
tényezők jelentős része ugyanis végsősoron lemeztektonikai hát
terű. Ilyenek:
- földrajzi, morfológiai tényezők, amelyek megszabják: a
tengerek és a kontinensek viszonyát, illetve aktuális helyzetét,
továbbá a tengeraljzat morfológiájának fő elemeit /lemeztekto
nikai fejlődési fázisok/.
A morfológia határozza meg azután a tengerrészek, mélymedencék
kapcsolatait és részben a szorosok, természetes gátak /barrierek/ helyzetét is.
Mindezek együttesen alapvetően befolyásolják az áramlási rend
szert, a vizhőmérséklet változást, a vizkemizmust, továbbá a
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következőkben felsorolandó valamennyi tényezőt:
- kiima. Földi és kozmikus tényezők eredője. A földi té
nyezők közül a kontinens-óceán helyzet döntő /albedo/.
A kozmikus tényezők ciklusos változása régóta ismert, de trend
szerű és egyedi-hirtelen hatásokról is tudunk;
- a globális eusztatikus tengerszintváltozásokban a kiima
/jégsapka/ és lemeztektonikai fejlődési helyzet egyaránt megha
tározó. A tenger szint helyzet visszahat a kiimára, és jelentő
sen befolyásolja a vizkemizmust;
- biológiai evolúció. Minden eddig felsorolt tényező be
folyásolja, egyéb evolúció-dinamikai hatók mellett. A szedimentáció jellege szempontjából döntő fontosságú, hogy az adott
ökológiai tartományokat milyen tipusu élőlények tudják meghódí
tani és ez az evolúció miatt időben jelentősen változó.
A fentiek alapján azt kell megállapítani, hogy a fosszilis
és a mai üledékek közti kifejlődési hasonlóság nem jelentheti a
mai és az egykori képződési körülmények azonosságát. Minden
esetben tehát konkrétan kell elemezni az egyes szedimentációs
tényezők egykori helyzetét.
Ilyen megfontolásból próbáltam a hazai mezozóos üledékek
értelmezéséhez adatokat nyerni a paleoóceanográfiái irodalomból.
Az áttekintést a legfiatalabb /kréta/ szakasz bemutatásával kez
dem, mert ez áll legközelebb a mai modellhez és a későbbiekben
időben visszafelé próbálom a körülmények változását követni.
Kréta
A kréta közismerten igen jelentős lemeztektonikai változá
sok időszaka, amikor az Atlanti óceán kialakul, a Gondwana feldarabolódik és a Tethys beszűkül.
Azt lehet mondani, hogy a kréta kezdetén még a maitól teljesen
elütő kontinens-óceán konfiguráció a kréta végére fő vonásaiban
a maihoz hasonlóvá válik.
A tengeri bioszférában is óceanológiai szempontból döntő válto
zás megy végbe a jura-kréta határ körül: a mészvázu mikro- és
nanno fauna, illetve flóra kifejlődésével /4. ábra/.
A teljes váltás, tehát a mai tipusu nannoflóra és a plank37

tón foraminiferák - felvirágzása a szenonban következett be,
bár már a kréta közepén elindult a folyamat és a felső-titontól a Calpionellideák, Calcisphaerulideak, Nannoconus félék már
betöltötték hasonló üledékalkotó szerepet.
A kiimát és az abból levezethető globális óceanológiai té
nyezőket illetően, a helyzet a következő:
A Föld egészére a kiegyenlített jégsapka-mentes klimamodell
érvényes. Az óceánfelszini hőmérséklet 6-14 C°-kal volt magasabb
a jelenleginél /SALTZMAN és BARRAS' 1982/.
Az egyenlitő körül ez csak 1-2 C°-kal jelentett melegebbet
a mainál, viszont a sarki óceánviz felszini hőmérséklete 5-19
C° között változott.
Például a maastrichtiban az egyenlítői felszini vizhőmérséklet 26 C°, a poláris felszini viz maximuma és az óceáni fenékviz átlaghőmérséklete 9 C° volt /KITCHELL és CLARK 1982/,
szemben a mai 25 C°-os egyenlítői vizfelszini és 2 C°-os fenékviz átlaggal.
Az óceáni fenékviz részben poláris eredetű volt, azaz a
pólusokról került a kapcsolódó óceáni medencék mélyebb részei
be, részben a szubtrópusi peremi tengerekben evaporációval lét
rejött sós-meleg viz került az alsó vizrétegbe - elsősorban
izolált medencék aljzatára.
Ez utóbbi esetben mintegy 15 C°-os fenékvizzel számolha
tunk, amelyben az oxigén oldhatósága jelentősen kisebb, mint a
hideg vizben /anoxikus eventek/.
A mai karbonátoldódási modellt /lysoklin, CCD/, általában
a kréta középső részéig vezetik vissza /WORSLEY 1 9 7 Z*/, mert
ekkortól mérhető a pelagikus mikro- és nannoplankton által a
nyilt-mély régiókba beszállított karbonát mennyisége a maihoz.
A felsőkrétában 5,5-6,0 km-re teszik a kompenzációs szin
tet, amely a kréta végi event során /tömeges plankton kihalás
utáni csekély produkció/ rövid időre a fotikus övbe került
/WORSLEY 1974/. Valószinüleg az alsókrétában a plankton evolú
cióval párhuzamosan alakult ki a mai oldódási modell is.
összegezve a globális körülményeket, azt mondhatjuk, hogy
a felsőkrétára a mai óceáni modell fő vonalaiban kialakult, vi
szont a kiima döntően eltért a maitól.
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A hazai kréta fáciesproblémákat Tethys keretben adhatjuk
meg, de mit tudunk a kréta Tethysről?
A rekonstrukciókból kétségtelen, hogy a Tethys a szubtró
pusi-trópusi övben elhelyezkedő - a krétában a kialakuló longi
tudinális helyzetű óceánoktól küszöbbel elválasztott - meridionális óceán, jelentős nagyságú sekély beltengerekkel. Ebből,
i l l . az 0 és C izotópos mérésekből a következő vizparaméterek
vezethetők le:
- felszini vizhőmérséklet: 23-25 C°
- fenékviz hőmérséklet: 15 C°
A fenékviz - viszonylag magas sótartalmú
- kis oxigéntartalmu
Tekintsük át egészen vázlatosan azokat a hazai kréta fáciesértelmezési problémákat, amelyek értelmezéséhez oceanográfiai,
ill. paleoóceanográfiai ismeretek segítséget adhatnak!
1. A középhegységi és alföldi szenon epikontinentális cik
lus transzgressziós maximumában létrejött nyilt - mélyebbvizi
üledékek elemzése a kréta végi eusztatikus vizszintemelkedés és
hőmérsékletcsökkenés figyelembe vételével.
2. A viszonylag magas karbonáttartalmu, a flis és epikonti
nentális kifejlődésü képződményekkel egyaránt érintkezésben lé
vő szenon vörös globotruncanás márga, továbbá a hasonló jellegű
cenomán-turon képződmények értelmezése /lehordási, oldási és
oxidációs viszonyok/.
3. A középhegységi albai ciklus nyilt medence kifejlődésé
nek értelmezése /globális tengerszint emelkedés stb./.
4. A középhegységi alsókréta calpionellás-radioláriás üle
dékek értelmezése a mészvázu plankton revolució figyelembe véte
lével .
Jura
A lemeztektonikai helyzet lényege az É-i és D-i kontinense
ket elválasztó meridionális Tethys kialakulása a jura folyamán.
Ez a kontinens-óceán helyzet a maitól alapvetően eltérő és ennek
fontos áramlási, vízkémiai konzekvenciái lehettek.
Ugyancsak lényeges a különbség a mészvázu mikro- és nannoplankton által determinált karbonát háztartásban /5. ábra/, hi39

szén az un. mikroplankton "robbanás" a maimban következik be ekkor megy végbe a karbonát tömeg átvándorlása a selfröl a
nyilt-mélytengeri régiókba. Előtte nem tudjuk milyen volt a viz
karbonát telítettsége, megvoltak-e a mai modellt jellemző oldási
szintek /ezeket legfeljebb a maimig, de általában csak a kréta
közepéig viszik vissza/, és ha igen, milyen mélységben voltak.
Kétségtelen, hogy a liászból, sőt a triászból is ismertünk kar
bonátos vázu plankton mikrofossziliákat, de ezek mennyisége nem
mérhető a mai tömeghez, igy a globális karbonát háztartásban
szerepük alárendelt lehetett.
A kiima kiegyenlített - jégsapka-mentes modellel közelít
hető meg. A tengervíz hőmérsékletre Belemnites oxigén izotópos
adatok vannak elsősorban. Ezek a Tethys liászra 20-25 C°-ot ad
nak toarci-aaleni maximummal. A doggerre 15-20 C°-os értékeket
mértek, a maim ismét melegebb 18-22 C° közötti értékkel. Az ada
tok alapján a Tethysre a liászban és a maimban 25-30 C°-os, a
doggerben 20-25 C°-os felszini és 15-20 C°-os fenékvizhőmérséklet feltételezhető /CORNIDES et a l . 1979/.
Ehhez hozzátehetjük, hogy a liász kezdetén, majd a maimban
kiterjedt sekély peremi tengerek voltak, a maimban a földtörté
net egyik legjelentősebb evaporit felhalmozódásával /purbecki
fácies/. Ebből termohalin áramlás, az óceán medencékben meleg nagy sótartalmú vizfelhalmozódás tételezhető fel. A felszini
áramlás fő iránya a doggerben a Tethys tengelyével párhuzamos
volt és K-ről Ny-felé haladt /BERGGREN és HOLLISTER 1974/ .
Kétségtelenül az egyik legizgalmasabb Tethys paleoóceanográfiai kérdés a "vörös jura" probléma, amely - megítélésem sze
rint - még messze van a megoldástól.
Azok - a lemeztektonikai elmélet felismerése után gyorsan
lábrakapó tetszetős magyarázatok - amelyek szerint a vörös jura
üledékek közvetlen analógiába hozhatók a mai vörös üledékekkel
és a jellegzetes üledéktipusok a kompenzációs szinthez viszonyí
tott helyzet alapján 4-6000 m mélységben képződöttnek tekinthe
tők - a mai ismeretek szerint nem kielégitőek.
Két döntő kérdést látok a "vörös-jura" geofáciest illető
en:
Az egyik a jellegzetes vörös szint, tehát az - oxidáltság
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magyarázata, a másik a karbonátos és kovaüledékek viszonya és
ennek oka.
A "vörös-jura" fáciesben a vörös szin és a mélység közt
nincs egyértelmű korreláció. Ezt a középhegységi liász egyér
telműen bizonyltja. Itt a periodikusan árapályövivé váló plat
form-képződményekre helyenként teljesen folyamatosan, eseten
ként csekély hézaggal települő, már vörös árnyalatú onkoidos,
bentosz fóraminiferás, vagy pl. Tatán stromatactisos kifejlődé
seket ismerünk. Ezek kétségtelenül sekélytengeriek. Ugyanakkor
a medenceiáciesek /tüzköves mészkő, radiolarit, gumós mészkő/
gyakran szürke szinüek, és kis távolságon belüli vörös-szürke
átmenet is ismert. A relative kiemelt blokkok kondenzált sorai
általában vörös szinüek.
ügy tűnik, hogy a vörös jurában tapasztalható oxidációs
viszonyok a mai óceán modellel aligha magyarázhatók - a maitól
eltérő vizgeokémiai viszonyokat kell feltételeznünk.
A mai óceánokban 500-2000 m között található az un. anoxikus vizréteg, amelyben a lehulló szervesanyag nem oxidálódik
/6 . .ábra/. E felett és alatt az O 2 tartalom növekszik /SOUTHAM
et al. 1932/. Nagyobb szervesanyag produkció esetén e réteg
vastagsága nő /anoxikus eventek - medencék/ kis produkció ese
tén viszont csökken az anoxikus zóna vastagsága, illetve megva
lósulhat az az eset, hogy nincs anoxikus réteg.
A "vörös jura" éhező óceán - viszonylag kis szerves pro
dukcióval és kis üledékképződési sebességgel - igy a szerves
anyag folyamatosan oxidálódhatatt a vizoszlopon keresztülhalad
va, sőt az aljzaton is a betemetődés lassúsága miatt. Igaz,
hogy a meleg vizben az O 2 felvétel csökken, de az oxidáció re
akciósebessége nő. Különösen áramló közegben hatékony az oxidá
ció, amikor a telitett viz folyamatosan kicserélődik, és nincs
mód pangásra. Ilyen körülmények közt a mélységtől lényegében
függetlenül létrejöhet a magas oxidációs fokú üledék. A szürke
üledékek ezek szerint a nagyobb ülepedési sebességű, ill. áram
lástól védett területeket jelzik.
Megítélésem szerint e modellt a szubszoluciós jelenségek
magyarázatánál is figyelembe kell venni. A kis karbonáttermelés
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miatt a kompenzációs szint egészen magasra kerülhet /ezt mutat
ja a kréta végi esemény során a kompenzációs szintnek a fotikus
övbe kerülése/. Akár volt, akár nem volt határozott kompenzáci
ós szint, az oldódás már kis mélységben elindul /a mai vizkemizmus mellett 300-400 m-nél/, és ha az üledékképződési sebes
ség kicsi, ez a biogén karbonátszemcsék akár teljes feloldódá
sához is elvezethet.
Ami a radiolaritok szedimentációját illeti - ez a kérdés
nem szükithető le az oldásos szelekció problémájára, bár a tisz
ta tűzkövek esetében a karbonátoldódás hatása valószinü. Mivel
azonban teljes átmenet van pl. a doggerban a mészvázu bositrákból álló és az uralkodóan radiolariás kőzettípusok, vagy a
malm-alsókrétában a nannoconusos - calpionellidaes és radiola
riás kőzettípusok között, valószinü, hogy a döntő ok a kovavázu
mikroplankton időszakos uralomra jutása, amely viszont a viz kovasavtartalmának változására vezethető vissza.
A viz kovasavtartalmának megnövekedéséért különböző hatá- .
sok tehetők felelőssé. /Klimaváltozás - a szárazulatról bejutó
oldott kova megnövekedését eredményezheti; a nutriensek dusulása miatti kovavázu plankton felszaporodás; tengeralatti vulkáni
anyag halmirolitikus bomlása stb./.
Az adott esetben több tényező együttesen okozhatja a dogger-malm kovadusulást. Ezek a tényezők a következők:
1 . a lemeztektonikai helyzet, amely viszonylag zárt meden

ce létrejöttét eredményezte /Californiai öböl/,
2 . az ismert tengeralatti magmatizmus közvetett hatása,

3. a kedvező klimaviszonyok, amelyek globális tengeri kova
dusulást hoztak létre /STEINBERG 1981/ ,
4. a karbonát oldódás dusitó hatása.
Természetesen nem csak a középhegységi jura fáciesproblémák érdemelnek ujraátgondolást, hanem nagyon érdekes lenne pl.
a mecseki dogger-malm vizsgálata a szedimentációs sebesség és
jelleg változása szempontjából /oxidációs viszonyok/.
Nagyon lényeges lenne a DK alföldi sötét pelites-karbonátos jura üledékek fáciesanalizise és uj problémát vetnek fel a
bükki jurába sorolt képződmények.
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Triász
Az alsó-triász lemeztektonikai helyzet számunkra leglénye
gesebb tényezője az, hogy a későbbi Mediterrán terület nagyré
sze akkor a Panthalassa hatalmas öble.
Az első elvetélt óceánosodás /Paleotethys/ a középső-tri
ászban folyt le, majd a felső-triászra mélyebb tenger vályúkkal
tagolt hatalmas karbonátos padok alakultak k i , a későbbi Tethys
területén. A Pángea feldarabolódásának megindulását jelzi a
felső-triászban létrejött ÉK— DNy-i irányú Észak Atlanti protorift rendszer is.
A klimamodell jégsapkamentes - de klimaöves - az egyenlí
tőnél humid, majd szubhumid - a Paleotethys beöblösödésnél arid
- majd a sarkvidék felé ismét humidabb kiimával, amelyet a he
lyi topográfiai tényezők erősen módositottak /HAY et a l . 1982/.
A tengeri karbonátos plankton mikroszervezetek még megle
hetősen kifejletlenek, igy a karbonát uralkodó része a selfeken
rögzül biogén üledék formájában. Az óceánviz karbonát telített
sége a mait jelentősen meghaladhatta.
A hazai alsó-triász sekélytengeri és a nagyvastagságu fel
ső-triász karbonátos pádon képződött üledékek faciológiai értel
mezésével nincs nagy gond, erre a jól kidolgozott modellek köz
ismertek /Perzsa öböl, Bahama-pad/ és a karbonátos platók eseté
ben már a finom fáciesváltozások felismerésénél tartunk. Ez
esetben a recens modell meglehetős biztonsággal alkalmazható
200 M éves üledékekre is, mert a morfológiai, vizmélységi, fény,
hőmérsékleti stb. viszonyok jó egyezést mutatnak és a biogén
elemek funkciója is többé-kevésbé analogizálható.
A középső- és felső-triász pelagikus medenceüledékek fáciesértelmezése nagyobb probléma. A karbonátos padok közvetlen
szomszédságában felhalmozódott, vörös vagy szürke filamentumos,
ill. radiolariás üledékek üledékgyüjtője bizonyos mértékig ana
logizálható a Kis és Nagy Bahama padot elválasztó Tounge of
Óceán árokkal, amelynek szedimentációját elég jól ismerjük, de
semmi adatunk nincs a mélység analógiára. Lényeges viszont a
középső-triász szubmarin vulkáni esemény, amely - véleményem
szerint - jelentősen megváltoztatja az óceánkezdemény-medence
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vizének kemizmusát /Californiai öböl modell/, igy nem véletlen
a vulkanizmus első nyomainak és a radiolariás-tüzköves üledékek
megjelenésének közelitő egybeesése. A vörös pelagikus üledékek
itt is akárcsak a jurában a lassú szedimentációt és az áramlás
nak kitettséget indikálhatják. /A szintén gyakori nem pelagi
kus vörös üledékek kérdése ettől független./
A középhegységen kivül elsősorban a Rudabányai-Aggteleki
hegységi, bükki triász kifejlődések igénylik a további részle
tesebb faciológiai értelmezést.
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SOMÉ QUESTIONS OF FACIES INTE RP RE TATION OF THE HUNGÁRIÁN
MEZOZOIC FORMATIONS ON THE LIGHT OF NEW OCEANOGRAPHIC DATA
by
J. Haas

ABSTRACT
In the last decades, manysided investigation of the oceans
opened a new chapter in the earth-sciences. Knowledge about
mar iné environments, phenomena and stratigraphy of the oceanic
sediments considerably enwidened, and this fact influences
interpretations of Continental sedimentary rocks of marine
origin too.
Present paper give a summary on oceanographic factors, and
paleooceanographic observations, that may promote paleogeographic analysis of the Hungárián Mezozoic formations.
In the first part of the paper outhor gives a survey on
main factors of present day marine sedimentation, analysing
role of bottom-morphology, cli'mat and biota. Than changes of
these factors in the geologic pást are shown.
In the last part certain problems of facies interpretation
of the Hungárián Mezozoic marine sequences are discussed on the
light of the paleooceanographic data.
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1 . ábra

- CAPTION

A terrigén tengeri üledékképződés modellje
/HAY 1974. nyomán/

2 . ábra

Nyilttengeri, uralkodóan biogén szedimentációs modell
/HAY 1974. nyomán/

3. ábra

A tengeri szedimentáció általános modellje
/BERGER és VINCENT 1981. nyomán/

4. ábra

A tengeri üledékgyüjtok szedimentációs jellegeit befo
lyásoló néhány hatótényező változása a kréta időszak
folyamán

5. ábra

A tengeri üledékgyüjtők szedimentációs jellegeit befo
lyásoló néhány hatótényező változása a jura időszak fo
lyamán

6 . ábra

Anoxikus réteg kialakulása az C>2 minimum zóna expanzi
ójával /a görbe/ és folyamatosan oxidativ viztömeg lét
rejötte az C>2 minimum zóna redukciójával /b görbe/
/SOUTHAM et a l . 1982. nyomán/

Fig. 1.

Model of clastic sedimentation in the óceán /after HAY
1974/

Fig. 2.

Model of pelagic /dominantly biogenic/ sedimentation in
the óceán /after HAY 1974/

Fig. 3.

General model of marine sedimentation /after BERGER and
VINCENT 1981/

Fig. 4.

Changes of somé factors influence sedimentological
characters of marine sedimentary environments in the
Cretaceous

Fig. 5.

Changes of somé factors influence sedimentological
characters of marine sedimentary environments in the
Jurassic

Fig. 6 .

Formation of an anoxid layer by expansion of the C>2
minimum zone /curve /a/ and origin of a continuously
oxigenated water mass by diminution of the O 2 minimum
zone /curve /b / /after SOUTHAM et al . 1982/
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