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Összefoglalás

Szerző áttekinti az upwellinggel és a stabil vizrétegződéssel kapcsolatos 
anoxikus üledékképződési mechanizmusokat. A szakirodalom alapján röviden 
ismerteti a Középső Paratétisz anoxikus oligocén összleteinek elter jedését^ 
vastagságát és rétegtani helyzetét és részletesebben tárgyalja planktoni 
maradványaikat a sótartalom szempontjából, biogén kova tartalmukat, vala
mint szervesanyag tartalmukat. A kárpáti flisöv menilit összletét lerakó 
tenger felső, átvilágított vizrétegét normális sótartalom és nagy bioló
giai produktivitás jellemezte; az utóbbihoz szükséges tápanyagokat való- 
szinüleg feláramló mélyvíz biztosította. A Tardi Agyag és az Erdélyi me
dence nagyilondai rétegei stabil vizrétegződés mellett, a Fekete tengerhez 
hasonló euxin medencékben halmozódtak fel. Szerző Bállá /1987/ kinemati
kai rekonstrukciójára támaszkodva megkísérli felvázolni a Középső Paraté
tisz oligocén tengereinek kapcsolatát.

Abstract

The anoxic models related to upwelling and stable stratification are briefly 
discussed. Geographic and stratigraphic setting and thickness of Oligocene 
anoxic sediments developed in Central Paratethys are characterized. Data 
about their planktonic remains, biogenic silica content and organic matter 
are summarized in more details. The menilite serie of the Carpathian Flysch 
Beit was deposited in a sea of normál salinity and high biological produc- 
tivity. The nutrient supply was likely assured by upwelling. Ön the other 
hand the Tárd Clay / N-Hungary / and the Ileanda serie / Transsylvanián Ba- 
sin / were accumulated in Black Sea like euxinic basins. 0n the basis of 
kinematic reconstruction of Bállá /1987/ somé paleogeographical aspects of 
the Oligocene Central Paratethys are discussed.
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1. Bevezetés

A gyakorlatilag 02-mentes fenékvizben felhalmozódott anoxikus üledékek iránt 

kiváló szénhidrogén anyakőzet jellegeik és nagy paleo-óceanográfiai jelen

tőségük miatt világszerte igen nagy az érdeklődés a földtudományokban.

Az oligocén Paratétiszben keletkezett igen változatos anoxikus képződmények 

Közép- és Kelet-Európa számos országában ismertek /I ábra/, igy érthető, 

hogy a velük foglálkozó kutatók eredményei számos nyelven és sokféle folyó

iratban, kiadványban kerültek publikálásra. A közelmúltban megkiséreltrm e- 

zeknek az eredményeknek geokémiai-péleo-óceanográfiai szempontú összefoglalá

sát és lehetőleg egységes értelmezését. /Vető,1987/. leien dolgozat a Közép

ső Paratétisz anoxikus oligocén képződményeire szorítkozik. A terület ilyen 

szempontú újraértékelését a Kárpát-Pannon terület többlépcsős, paleomágneses 

eredményekre is támaszkodó kinematikai rekonstrukciójának elvégzése /Bállá, 

1987/ tette indokolttá.

Elöljáróban szükségesnek tartom az'.anoxikus üledékképződés általános kérdée. 

seivel foglalkozó szakirodalom néhány fontos megállapitását röviden tárgyal

ni.

2. Az anoxikus üledékek jellegei és az anoxia kialakulása

Egy üledéket, üledékes köz Let akkor' mondunk anoxikusnak, ha gyakorlatilag 

[^-mentes vizben /<0,2 ml/1/ halmozódott fel. Ilyen környezetben a bentosz 

lények túlnyomó része nem él meg, ezért az üledék férgek, rákok, stb álta

li homogenizálása sem történik meg. Ha a felhalmozódás ritmusos, akkor az 

ennek megfelelő rétegzettség jól megőrződik. Mig a jól szellőzött tengerfe

nékre lejutó szervesanyag ki van téve az aerob baktériumok, a férgek, a rá

kok stb. életműködésével kapcsolatos heves oxidációnak, anaerob körülmények 

között csupán az anaerob baktériumok jóval gyengébb oxidáló hatása érvénye

sül. Ezért az anoxikus üledékek szervesariyagtartalma az átlagosnál nagyobb, a 

'legreakcióképesebb, szénhidrogénképződésre legalkalmasabb szerves komponen

sek az átlagosnál jobban megőrződnek bennük.

Az anoxikus üledékekre ezért jellemző a bentosz szervezetek hiánya vagy 1-2 

nagytűrőképességű fajra való korlátozódása, gyakran finoman rétegzettek, 
lamináltak és sok szervesanyagot tartalmaznak.

Az óceánok vizének (^-tartalmát elsősorban a hullámzás ill. a sarki tenge

rek felszinéről mélyrebukó és a fenék közelében az Egyenlitő felé mozgó
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4 ml 02/l

2. ábra. A tengervíz oldott 02 tartalma - 

elvi szelvények
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nagysűrüségu víztömegek biztosítják. Az átlagosnál nagyobb sűrűségű víz a 

tengeri jégképződés során alakul ki a következő mechanizmus szerint

A felszinközeli és a fenékrégiók közötti víztömeg 02 tartalmának utánpótló- 

dása csak e két előbbin keresztül történhet és érthetően kevésbé hatékony 

folyamat. Ugyanakkor a felszinközeli átvilágított vizrétegbc. íefelé zápo

rozó elhalt planktoni szervesanyag igen reakcióképes és nagy fogyasztója az 

oldott C^-nek. így érthető, hogy az óceánok [^-tartalma miért nagyobb a fel

szinközeli és a fenékrégióban,mint a kettő közötti víztömegben, az un. oxi

gén minimum zónában / 2 A ábra/. Ha a fenékviz 02 utánpótlódása gyengébb,az 

oxigén minimum zóna kifejlődése erőteljesebb. Példa erre az Indiai és Csen

des óceán északi medencéje; az antarktikus eredetű fenékáramok már csak űr

tartalmuk jórészének elvesztése után jutnak ide.

Ha a felső, átvilágított vizrétegben a planktoni élet nagymértékben felvirág- 

zik, akkor az elhullott plankton szervezetek anyaga olyan mennyiségben jut

hat le az oxigén minimum .ónóba, hogy annak 02-tartalmát teljesen elfogyaszt

ja és igy a tengervíz ebben a mélységben anoxikussá válik. Ha ez az anoxikus

vizréteg „kifut az óceán fenekére, anoxikus üledékképződés alakul ki.

A planktoni élet felvirágzásához sok tápanyag, elsősorban foszfor szükséges.

A tápanyagok a nagyobb vízmélységekből ill. a folyókkal jutnak be az átvilá

gított vizrétegbe. A mélyebb vizrétegekből történő intenzív vizfeláramlást, 

az upwellinget általában a parttal párhuzamosan fújó szelek hozzák létre.

A jelenleg ismert parti upwelling zónák közül a perui, a kaliforniai, a Kali

forniai öbölben kifejlődött és a namibiaihoz kapcsolódik anoxikus üledékkép

ződés. Az upwelling zónában felvirágzik. a planktoni élet, elsősorban a dia- 

torna flóra, ezért a kapcsolódó anoxikus üledékekre a szervesanyag és a bio

gén kova nagy felhalmozódási sebessége jellemző. /2 Bábra/.

A beltengerekben az 02-utánpótlást a sarki eredetű fenékáramoknál jóval ke

vésbé hatékony mechanizmusok biztosítják; a Földközi Tenger keleti medencé

jének fenékvizét pl. az Adria északi részén képződő kissé sűrűbb és ezért 

mélybebukó viz látja el oxigénnel / Mangini és Schlosser, 1986 /.

Ha az üledékgyüjtő vizében valamilyen okból állandó sűrűségi rétegződés ala

kul ki, lehetetlenné válik a 02_tartalmu viz fenékrejutása, kialakul az ano-

jég, csökkent sótartalmú és sűrűségű

tengervíz
viz, megnövekedett sótartalmú és sűrűségű

II
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3. ábra. A Középső Paratétisz oligocén üledékeinek

elterjedése
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.Xia. Erre jó példa a pozitiv vizmérlegű Fekete tenger, melybe a Duna és a 

többi folyó több vizet szélűt, mint amennyi a vizfelszinről elpárolog. A 

pozitiv vízmérleg miatt a felső kb.2oo m vastág vizréteg jóval kisebb só

tartalmú és igy stírüségu, mint a mélyebb vizrétegek, melyek 02 mentesek.

/2 Cábra/. Az ilyen anoxikus medence tipust a Fekete tenger ókori nevéről 

- Pontus Euxinus - euxin medencének is nevezik.

A következőkben e két fontos anoxikus medence típus, az upwellinghez kötífitt 

és az euxin, meglétét és térbeli viszonyukat igyekszem vizsgálni a Középső 

Paratétisz oligocén üledékgyüjtőiben. Az anoxikus üledékképződés iránt mér 

lyebben érdeklődő olvasók pl. Demaison és Moore /1980/ dolgozatában találhat

ják meg a  problémák alaposabb kifejtését.-

3. A Középső Paratétisz anoxikus oligocén üledékeinek elterjedése és vázla

tos jellemzése

A Középső Paratétisz oligocénjében gyakoriak a bentosz maradványokat nem tar

talmazó, finoman rétegzett, laminált, nagy szervesanyag tartalmú üledékek, 

melyeket a szakirodalom egyöntetűen anoxikusnak tart.

A 3.ábrán feltüntetett mai elterjedés nem csupán az erózió miatt tér el az 

oligocén üledékképződés során kialakulttól,-hiszen az oligocén óta nagysza

bású vízszintes mozgások is formálták a területet.
II

A 3.ábrán igyekeztem elkülöníteni a gyakran anoxikus és a „normális üledék

képződés területeit; hangsúlyozni akarom, hogy az anoxikus viszonyok sehol 

sem uralkodtak a teljes oligocén során / ugyanakkor a Keleti Kárpátokban még 

az alsómiocén során is jelentős térületen folyt anoxikus üledékképződés/.

A külsőkárpáti flis /továbbiakban fis/ övezetnek a Keleteurópai táblához kö

zelebbeső, külső részén a gyakran anoxikus menüit összlet 1000 m-t is meg

haladó vastagságú és kitölti a teljes oligocént, ugyanakkor az övezet belső 

részén és a szirtövön belüli flisben /Podhale flis/ vastagsága nem haladja 

meg a 200 m-t és az oligocén korai szakaszára szorítkozik /Mahel, Buday et 

al, 1968/. Itt az oligocén későbbi szakaszán az 02-tartalmú fenékvizben fel

halmozódott, de gyakran szokatlanul nagy szervesanyagtaitalmu /Gabinet et al, 
1976/ krosnói rétegek fejlődtek ki/4.ábra/.
Az északmagyarországi és erdélyi medencékben a Tardi Agyag és a nagyilondai 

rétegek képviselik a gyakran anoxikus képződményeket. A Tardi Agyag alsó ré

sze rosszul szellőzött, de még 02-tartalmú fenékvizre, felső része már ano- 

xikus körülményekre utal. A felső, erősen laminált rész üledékei kb. a NP 23
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4. Vázlatos oligocén szelvények az Ukrán Kárpátokból 

/ Gabinet et al /1976/ után /

zónának felelnek meg. Az anoxikus összletek vastagsági és rétegtani adatait 

az I táblázatban foglaltam össze.

A menüit összlet planktoni maradványai túlnyomóan normális sótartalmú ten

gervízre utalnak, ugyanakkor a Tardi Agyag és a nagyilondai rétegek plankton 

maradványai között a csökkentsósvizi formák uralkodnak. A menüit összlet- 

ben gyakoriak a fénygeneráló szervekkel ellátott, legalábbis felső batiális 

zónában élt halak maradványai /Jerzmanska, 1968/. A tengeri planktonnal jel

lemzett menüit összletből élesen kiválnak a flisövezet külső részén ismert, 

a NP 23 zóna alján kifejlődött márga-mészkő rétegek, melyekben a Reticulo- 

fénestra ornata csökkentsósvizi nannoplankton tömegesen fordul elő.

A biogén kovakőzetek szempontjából is éles különbség figyelhető meg a meni- 

lit összlet és a Tardi Agyag ill. a nagyilondai rétegek között; mig előbbi

ben gyakoriak a kovás agyagok., a diatomit, a tűzkő - az összlet nevét azok

ról a sötét tűzkő rétegekről, menüitekről /4.ábra/ kapta, melyek a flisöve

zet teljes 1000 km-nyi hosszában nyomozhatok - utóbbiakban kovás képződmények
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I. Táblázat

A Középső Paretétisz anoxikus oligocén összleteinek vastagsága és rétegtani 
helyzete

Összlet Vastagság
m

Rétegtani helyzet

menilit
/flisöv külső része/

> 1 0 0 0 NP 21 felső része 
NP 22-25, NN 2-3

menilit
/flisöv belső része, 
Podhale flis/

<  200
NP 21 felső része, 
NP 22/?/

Tardi Agyag <  100 NP 21 felső része, 
NP 22-23

Nagyilondai
rétegek

NP 21 felső része, 
NP 22-23

II. Táblázat

A Középső Paratétisz anoxikus oligocén összleteinek néhány mikropaleontoló- 
giai, litológiai és szervesgeokémiai jellemzője

Összlet mikroplankton biogén kova kerogén C felhalmozódás 
sebessége 

106t/kmV106 év

menilit uralkodóan
tengeri sok uralkodóan 

tengeri alga 
eredetű

min. 5,5*

Tardi Agyag uralkodóan
csökkentsdsvizi

nem
ismert

jelentős a 
szárazföldi 
növényi anyag

0,55

Nagyilondai
rétegek

uralkodóan
csökkentsósvizi

nem
ismert

x a flisöv külső része
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csak elvétve ismeretesek, sőt a Tardi Agyagban még diatoma maradványokat sem 

sikerült találni/ Hajós M. szóbeli közlése/.

A menilit összlet szervesanyaga /továbbiakban kerogén/ hidrogénben igen gaz

dag, nagy valószinűséggel tengeri plankton eredetű, bizonyára jelentős része 

származik a diatomák szervesanyagából. Ugyanakkor a Tardi Agyag kerogénjé- 

ben jelentős szerephez jut a szárazföldi eredetű növényi anyag is, a diato

mák hozzájárulása pedig legalábbis kétséges az előbbiek szerint. A szerves- 

anyag felhalmozódása egy nagyságrenddel gyorsabb volt a menilit összletben, 

mint a Tardi Agyagban /II.Táblázat/.

A menilit összlet ill. a Tardi Agyag és a nagyilondai rétegek közötti mikro- 

paleontológiai, litológiai,és szervesgeokémiai különbségeket a II. táblázat

ban foglaltam össze. Az adatok részletes ismertetését és a megfelelő szakiro

dalmi hivatkozásokat az érdeklődő olvasó Vető 1987 évi publikációjában 

találhatja meg.

4. Kétféle anoxia az oligocén Paratétiszben

A Paratétisznek a világtengertől való elkülönültsége kedvezett az anoxikus kö

rülmények kialakulásának /Báldi, 1984/. Ezt részben az C^-ben dús óceáni 

mélyáramlatoktól való elzártság okozta, részben az, hogy a viszonylag ki-r 

csiny és elzárt üledékgyüjtők esetén a vizgyüjtőtérület elég nagy lehet po

zitív vízmérleg kialakulásához.

Tehát a világtengertől való viszonylagos elzártság különféle utakon vezet

het anoxikus üledékképződéshez, a szomszédos tengerekben különböző anoxia 
tipusok létezhetnek.

A menilit összlet ill. a Tardi Agyag és a nagyilondai rétegek közötti jelen

tős különbségek /lásd II.táblázat/ visszatükrözik az anoxikus fenékvizet 

létrehozó mechanizmusok közötti különbséget.

A Tardi Agyagot és a nagyilondai rétegeket mikroplankton maradványaik ural- 

kodóan csökkentsósvizi jellegei alapján a szakirodalom egyértelműen euxin 

medence üledékeinek tekinti /Báldi, 1984/, tehát a megfelelő tengerek /vagy 

tenger ?/ vízmérlege pozitiv, felső vizrétege csökkent sótartalmú volt, sta

bil vizrétegzés alakult ki bennük. A kerogén szárazföldi növényi eredetű 
komponenseinek fontossága ezzel összhangban van.

A menilit összlet uralkodóén normális tengeri sótartalomra mutató mikroplank

ton maradványai kizárják az euxin mechanizmust. A biogén kovaanyagban, dia- 

tornákban való gazdagság, a kerogén planktoni jellege és nagy felhalmozódás!
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/ / /n o rm á l is  sótartalom O O ^  csökkent sótartalom 
9_______________ 250___________

• * • anoxia 
5p0 km

5. ábra. A Középső Paratétisz oligocén üledékeinek eredeti helye 

/ Bállá /1987/ 9 D ábrájának felhasználásával /

I

6. ábra. Kvalitatív ősföldrajzi szelvény a Középső Paratétiszről 

az HP 23 zóna idején
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sebessége pedig a virágzó planktoni életet, ezen belül a diatomák igen nagy 

szerepét tanusitja. Az ehhez szükséges nagy mennyiségű tápanyagot feláramló 

mélységi vizek, vagyis upwelling biztosithatta. A Flisóceán upwelling rend

szerét létrehozó, parttal párhuzamos oligocén szélrendszer első pillantásra 

valószínűtlennek tűnik,-hiszen a kárpáti iv ismeretében „körbefujó szeleket 

kellene feltételezni. Erre a problémára a következő fejezetben visszatérek.

Az NP 23 zóna aljáról ismert Reticulofenestra ornata-s csökkentsósvizi mész- 

kő-márga rétegek az upwelling bizonyos ideig tartó szünetelését bizonyítják.

5.. A Középső Paratétisz oligocén ősföldrajzának problémái az anoxikus üle

dékképződés szemszögéből.

A 3. fejezetben már szó'esett arról, hogy a Kárpát-Pannóniai térségben az oli

gocén óta nagymértékű vízszintes elmozdulások történtek. Ezért mindenféle ős

földrajzi következtetés előfeltétele a Kárpát-Pannóniai térség oligocénig 

visszamenő kinematikai rekonstrukciója. A továbbiakban a Bállá /1987/ által 

javasolt rekonstrukciót igyekszem felhasználni ősföldrajzi célokra.

Az 5. ábra a 40 millió évvel ezelőtti állapotra Bállá /1987/ által adott tér

képvázlat és az oligocén üledékek mai elterjedésének /lásd 3. ábra/ össze

dolgozása. Az 5. ábráról leolvasható ősföldrajzi megállapitások a ! övetkezck:

- Az északmagyarországi és erdélyi oligocén tengerek Báldiné Beke M.et 

al /1981/ szerint a szolnoki flist lerakó tengeren keresztül összeköte

tésben álltak. Ez esetben a Tardi Agyag felső, biztosan anoxikus részé

nek felhalmozódása idején /kb. a NP 23 zóna/ a szolnoki flist lerakó ten

ger is csökkentsósvizű kellett, hogy legyen. Figyelemreméltó, hogy Báldi

né Beke- M. et al /1981/ nem találtak biztosan NP 23 zónába tartozó kép

ződményeket a szolnoki flisben.

- A Flisóceán és a délebbre lévő euxin medencék kapcsolata, ha ilyen egyál

talán volt, csak nagyon korlátozott lehetett, hiszen az euxin medencék 

csökkent sótartalmú felső vizrétege nem érintkezhetett széles zónában 

normális sótartalmú tengerrel, mint ahogy a Eekete tenger is csupán a 

Boszporuszon keresztül kapcsolódik a Márvány tengerhez.

- A menilit összlet mai elterjedését összehasonli tva Éelhalmozódási zóná- 
nájával szembeötlő a kárpáti ív kiegyenesedése. így az upwellinget ki

váltó, parttal párhuzamos szelek feltételezése útjából elhárul a 4. part

ban emlitétt nehézség, nem kell a Kárpátok mai ivét követő* „körbenfujó"
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szelet elképzelni.
A menüit összlet vastagságának és rétegtani helyzetének a flisövön belüli 

szabályszerű változását /4.ábra/ ill. a NP 23 zóna alján kimutatott csökkent- 

sósvizi mészkő-márga rétegek kialakulását illetően nem vagy csak alig támasz- 

kodhatom Bállá /1987/ kinematikai rekonstrukciójára.

Az anoxikus üledékképződés az oligocén folyamán a Flisóceánnök a Kelet-Euró

pai táblához közelebbi részére szorult vissza /lásd 3.fejezet/. Ez a folya

mat jelentheti az upwelling zóna É-i irányban végbement összeszűkülését, de 

nem zárható ki az 0„ - utánpótlás megnövekedése sem, akár a világtengerrel
L II

való kapcsolat erősödése, akár egy helyi „mélyáram termelő tengerrész ki

alakulása / lásd a mai Adria szerepét a Földközi tenger K-i medencéjének oxi

gén ellátásában, Mangini és Schlosser,1986/ következtében. A megnövekedett 0̂  

utánpótlás elsősorban a mélyebb víztömegekben fejti ki hatását.

K^ia^kiewicz /1975/ szerint a Flisóceán belső zónája az oligocénben mélyebb 

volt a külső zónánál / felső batiális öv alja a felső batiális öv felső ré

szével szemben/. Az esetleg megnövekedett 0?-utánpótlás a belső zóna mélyebb 

fenékvizében már ellensúlyozhatta a planktont.szervesanyag nagy 0^ fogyasztá

sát mikor a külső zóna sekélyebb fenékvizében még mindig anoxikus körülmények 

uralkodtak. Mindenesetre a belső zóna fenékvizének C^-tartalma sem lehetett 

annyi, mint a normális óceáni fenékvizé, legalábbis ezt valószinűsiti a meni- 

lit összlet heterópikus fácieseként értelmezett krosnói rétegek /4.ábra/ 

gyakran szokatlanul nagy C -tartalma.

A NP 23 zóna alján a flisöv külső zónájában ismert csökkentsósvizi mészkő- 

márga éételemzése eléggé nehéz:

- vagy nagymennyiségű folyóviz beömlését kell feltételezni, ami a viszony

lag kis vizgyűjtőterületről nehezen képzelhető el

- vagy a délebbi euxin tengerek /5.ábra/ felső,csökkentsótarta]r 1 vizé-II /

nek „ tőlcsordulását kell feltételezni. Ebben az esetben viszont 'ért

hetetlen, hogy a csökkentsósvizi képződmények miért nem fejlődtek ki a 

flisöv belső, az euxin medencékhez közelebbi részén.

A menüit összletetlerakó Flisóceán anoxikus vizrétegének vastagságát a víz

mélységre és a szellőzött vizréteg vastagságára vonatkozó adatok határolják 

be. A menüit összlet K^ia^kiewicz /1975/ szerint a felső batiális mélység

öv felső részén /<600 m/ halmozódott fel. Az összletben gyakoriak az át

világított zónánál nagyobb mélységben /> 200 m/ élt halak maradványai. Mivel 

ezek a halak [^-tartalmú vizben éltek, az anoxikus vizréteg vastagsága nenr 
érhette el a 400 m-t.
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Az oligocén Flisóceán ősföldrajzi viszonyaira és az északmagyarországi oli- 

gocén tengerrel való kapcsolatára elmondottakat a 6 . ábra kvalitatív ősföld

rajzi szelvényén foglaltam össze. A partok pontos helye, a szárazföldi dom

borzat, a Tardi tenger mélysége és a Flisóceán esetleges tagoltsága /„kor-
It

dillera / vonatkozásában a szelvény sok kivánnivalót hagy maga után. 

Következtetések

Az oligocén Középső Paratétisz anoxikus üledékei a Fekete tengerhez hasonló 

euxin medencékben ill. normális sótartalmú, nagy planktoni produktivitásé, 

valószinűleg mélységi, tápanyagban gazdag vizek feláramlásával jellemzett 

tengerrészekben /upwelling/ halmozódtak fel.

A Tardi Agyagot ill. az Erdélyi Medence nagyilondai rétegeit lerakó euxin 

tengerek nem vagy alig kapcsolódtak a menüit összletet lerakó, nagy plank

toni produktivitásé Flis óceánhoz.

A menüit összlet anoxikus üledékképződése területének az oligocén során vég

bement összeszűkülését a planktoni produktivitás csökkenése és/vagy a fenék- 

viz (^-utánpótlásának megnövekedése okozhatta.
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