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PALEOKARSZT FÖLDTANI MODELLEK

Korpás László-Juhász Erika

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerzők irodalmi tanulmányok és saját kutatási tapasztalataik alapján vázolják a paleokarsztok szerepét és 
jelentőségét a nyersanyagok képződésében, valamint felhalmozódásában. Összegzik a paleokarsztra vonatkozó 
jelenlegi ismereteket, megadják azok diagnosztikai ismérveit, és kidolgozták a paleokarsztok regresszív teraszmodelljét.

Bevezetés

A paleokarsztok vizsgálata az elmúlt 15 évben vált 
világszerte kitüntetett kutatási iránnyá. Hogy ez nem 
véletlen, azt a paleokarszttal kapcsolatos nyersanyagtí
pusok sora (kőolaj, bauxit, Pb-Zn ércek, U-ércek, man
gánérc, foszfátok, nitrátok, karsztvíz-termálvíz) bizo
nyítja (1. táblázat). Kutatásuk időszerűségét és fontossá
gát hangsúlyozza az a tény, hogy a világ kőolajkészlete
inek 35%-a, bauxitkészleteinek pedig 15%-a paleokarszt 
tározókban található.

Tekintettel arra, hogy nyersanyagkészleteink jelentős 
része (pl. a magyar bauxitvagyon, a honi karszt- és 
termálvizek zöme, a DNy-dunántúli kőolajelőfordulá
sok) szintén paleokarszthoz kötődik, ezért 1989-ben a 
Magyar Állami.Földtani Intézetben megkezdtük a hazai 
karbonátos formációk paleokarsztjának rendszeres kuta
tását. Hasonló jellegű vizsgálatok folynak az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékén (bau- 
xitos paleokarszt),, a Szénhidrogénipari Kutató és Fej
lesztő Intézetben (kőolajos paleokarszt),.a Környezetvé
delmi és Területfejlesztési Minisztérium Barlangtani 
Intézetében (temiális paleokarszt).

A kutatás során, az alábbi fő kérdésekre, keressük a 
választ:

-  milyen környezeti rendszerben, mennyi idő alatt 
alakulhat ki a paleokarszt?

-  melyek a paleokarszt felismerésének ismérvei?
-  hogyan illeszkednek a paleokarszt jelenségek a 

karbonátos kőzetek diagenezisének folyamatába?
-  mi a paleokarszthorizontok szerepe, jelentősége a 

helyi és regionális rétegtani korrelációban, valamint a 
geodinamikai rekonstrukcióban?

-  milyen genetikai-paragenetikai kapcsolatok vannak

a paleokarsztok és a bennük található nyersanyagok 
között?

A kérdésekben rejlő témakörök vizsgálatától egyrészt 
a paleokarsztok genetikájának újszerű értelmezését, 
másrészt a velük kapcsolatos nyersanyagok kutatási és 
részben termelési stratégiáinak koncepcionális megújítá
sát várjuk.

A paleokarsztokra vonatkozó jelenlegi ismeretek

Mielőtt a paleokarsztokra vonatkozó jelenlegi ismere
tek tárgyalására térnénk, szükségesnek tartjuk a fogalom 
definiálását. Tesszük ezt azért, mivel minden paleo- 
karsztról állítható, hogy az karszt, viszont elsősorban a 
felszíni karsztok esetében nem, vagy csak roppant 
nehezen igazolható esetleges paleokarszt eredetük. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a tanulmányozott kérdéskört 
-  amennyire csak lehet -  igyekszünk a szigorú értelem
ben vett paleokarsztra szűkíteni.

A paleokarsztok definicióját V. P. WRIGHT (1982), 
M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983), P. W. CHOQUET- 
TE-N. P. JAMES, C. F. KAHLE, W. J. MEYERS és J  
A  VERA e ta l  (in: P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES, 
1988) alapján adjuk meg. Eszerint a paleokarszt a 
földtörténeti múltban képződött karszt. Ez az állítás 
fiatalabb üledékekkel kitöltött helyzetben (= fedett 
karszt) evidens, míg a fedetlen, a maradvány (= relikt) 
vagy később feltáródott (= exhumált) karsztok esetében 
csupán esetleges. A paleokarsztosodásnak az idézett 
szerzők által is felsorolt általános feltételei (morfológiai, 
hidrodinamikai és hidrogeokémiai, biokémiai, litológiai, 
klimatikus és tektonikai) közül kiemeljük M. ESTE
BAN-C. F. KLAPPA-nak (1983, p. 11.) a „diagenetikus 
fáciesre”, mint sajátságos bélyegre vonatkozó megállapí
tását.
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1. táblázat. A paleokarszttal kapcsolatos nyersanyaeelőfordulások példái. Irodalmi adatok alapján összeállította
Korpás László, 1990.

Table 1. Examples o f  some raw material occurences related to paleokarsL Compiled by L. Korpás 1990.

A továbbiakban az általánosabb értelemben vett kép
ződési környezetre (fácies, morfológia, kitöltő üledékek, 
szín- és diagenezis) utaló szempontokat tárgyaljuk.

Ami a fáciesre vonatkozó megállapításokat illeti, 
külön elemezzük a mellékkőzet és a paleokarsztosodás 
fáciesél. A tanulmányozott példák (2. táblázat) esetében 
megállapítható, hogy a -  sokszor földtani értelemben 
rövid idő alatt végbement -  paleokarsztosodás kivétel 
nélkül sekélytengeri, gyakran árapályövi fáciesű karbo
nátos kőzeteket (zömmel mészköveket, alárendeltebben 
dolomitokat) érintett. Ebből a tényből, továbbá M. 
ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983) megállapításából kiin
dulva, miszerint a paleokarsztosodás felfelé sekélyebbví- 
zi (= regresszív) és megszakításokkal (= diszkontinuitási 
felszínek) tagolt karbonátos rétegsorokban jelenik meg, 
kézenfekvő a következtetés: törvényszerű összefüggés

nek kell lennie az eredeti karbonátos kőzetfácies és a 
korai vagy iniciális paleokarsztosodás fáciese között.

A paleokarsztok fáciesének értékelésekor az előbb 
felsorolt általános feltételeken kívül kiemeljük annak 
eredendően szubaerikus voltát. Ezen a meglehetősen 
„nagyvonalú” fáciesminősítésen belül W. M. DAVIS 
(1930) és J. H. BRETZ (1942) nyomán a mindenkori 
erózióbázis szintjével közel egyező freatikus és az afelett 
elhelyezkedő vadózus fáciesövek jelölhetők ki. Ezeknek 
a genetikus fáciesöveknek vertikális elvi szelvényét M. 
ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983, p. 4.) alapján mutatjuk 
be az 1. ábrán, s a következő kiegészítő megjegyzéseket 
fűzzük hozzá:

-  a szelvény egyszeri, ideális karsztciklust (= érett 
karszt) ábrázol, statikus módon,
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2. táblázat. Néhány paleokarszt-horizont rétegtani hely
zete. Irodalmi adatok alapján összeállította Korpás 

László, 1990.

Table 2. Stratigraphic position o f some paleokarst 
horizons. Compiled by L. Korpás 1990.

-  az elkülönített fáciesek és szintek között térben és 
időben folyamatos dinamikus kölcsönhatás érvényesül. 
Ennek során a szintek és fáciesek állandó migrációjával, 
helyettesítésével, egymásra épülésével és megismétlődé
sével kell számolni, aminek bonyolult végeredménye a 
policiklikus karsztszelvény.

A fő paleokarsztfáciesek fejlődését M. ESTEBAN 
(1988) után a 2. ábrán szemléltetjük.

Végül a mellékkőzet és a paleokarsztosodás fáciesét 
együttesen értékelve M. ESTEBAN-C. F. K1APPA 
(1983) és V. P. WRIGHT (in: P. W. CHOQUETTE-N. 
P. JAMES, 1988) nyomán kiemeljük a paleokarsztosodás 
és a globális tengerszintingadozások (= csökkenések) 
közötti szoros kapcsolatot. Ennek illusztrálására szolgál 
a 3. ábra.

Áttérve a paleokarsztok morfológiájára, elsősorban 
azoknak rétegzés szerinti, szerkezeti s a kettő kombiná
ciójából adódó meghatározottságát emeljük ki. Ennek 
megfelelően különböztetjük meg a rétegzéssel közel 
párhuzamos (= konkordáns), azt valamilyen szög alatt 
harántoló (= diszkordáns), s a kettő kombinációját

1. ábra. Az autogén karszt 
ideális szelvénye (M. Este- 
ban-C. F. Klappa 1983 nyo

mán, méretarány nélkül)

Fig. 1. Idealized authigenic 
karst profile, not to scale (af
ter M. Esteban-C. F. Klappa, 

1983)
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2. ábra. A  karsztfejlődés szakaszai (M. Esteban 1988 
nyomán)

Fig. 2. Stages o f  karst evolution (after M. Esteban, 1988)

tükröző konkordáns-diszkordáns típusokat. A morfoló
gia és a fácies közötti kapcsolatot elemezve némileg 
önkényes egyszeríísitéssel azt mondhatjuk, hogy a kon- 
kordáns morfológiai elemek elsősorban a freatikus övre, 
míg a diszkordáns elemek főleg a vadózus övre jellemző
ek. Tekintettel arra, hogy a legtöbb paleokarsztszelvény 
egyaránt tartalmaz konkordáns és diszkordáns morfoló
giai elemeket, ezért ezek önmagukban -  a genetikai és 
fáciesminősítés során -  mechanikusan nem alkalmazha
tók.

A paleokarsztok kitöltő üledékeire a rendkívüli bioló
giai, genetikai és faciális változékonyság jellemző. En
nek következtében minden szempontot figyelembevevő 
és kielégítő osztályozásuk -  véleményünk szerint -  
megoldhatatlan feladat.

A paleokarsztok diagnosztikai értékű, speciális fácie- 
sű üledékei a különböző agyagos paleotalajok és a 
karbonátos caliche-szelvények. Ez utóbbiak részletes 
jellemzését adja M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983) 
munkája.

3. ábra. A viszonylagos globális tengerszintváltozások, a nagyobb ismert szubaerikus felszínek és az uralkodó 
növénycsoportok kapcsolata a földtörténet során (M. Esteban-C. F. Klappa, 1983, Mail et a l 1977 adatai alapján)

Fig. 3. Relative global sea level changes, major known subaerial exposure surfaces and dominant plant groups 
during Phanerozoic time (after M. Esteban-C. F. Klappa 1983, and Vail et a l 1977)
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A szírt- és diagenetikus jelenségeket összességükben 
üregképző és kitöltő folyamatok térben és időben állan
dóan változó, bonyolult rendszerének tekintjük. Ebből 
a szempontból ismét kiemeljük M. ESTEBAN-C. F. 
KLAPPAndk (1983, p. 11.) a karsztnak mint „diageneti
kus fáciesre" vonatkozó meghatározását. Ezt a felfogást 
elfogadva, s a paleokarsztok később tárgyalandó földtani 
modelljére alkalmazva jogosnak véljük az értelmezés 
kiterjesztését, miszerint: az árapályövi fáciesű karboná
tos kőzetek szingenetikus és korai diagenetikus folyama
taiban döntő szerepe lehet az iniciális paleokarsztnak. 
Ezek a folyamatok összességükben a vadózus (= meteo
rikus), az oszcillációs (= átmeneti) és a sekélyfreatikus 
fáciesövben érvényesülnek, részben szubaerikus körül
mények között, részben kis betemetődési mélység mel
lett. Ezek mellett, vagy rájuk rakódva, esetleg őket 
elfedve lépnek fel a nagyobb betemetődési mélységben 
(= mélyfreatikus öv) ható késői diagenetikus folyamatok. 
Tekintettel arra, hogy mind a szin-diagenetikus. mind a 
késői diagenetikus szakaszban is érvényesülhetnek ter- 
mális hatások, továbbá a korábban a mély diagenetikus 
zónába került paleokarszthorizontok ismét szubaerikus 
körülmények közé juthatnak, ezért az ilyen esetekben a 
diagenezis rekonstrukció roppant nehéz feladat.

A paleokarsztok osztályozásában genetikai, geográfi
ai, morfológiai, klimatikus, továbbá szerkezeti ismérvek 
önállóan vagy valamilyen mértékben egymással kombi
nálva játszanak szerepet. Egyes genetikai osztályozások 
esetében a vízutánpótlás autogén vagy allogén volta

(JAKUCS L  1977), az elkülöníthető fejlődési szakaszok 
(pl. korai, fiatal, érett, idős), a karsztosodást előidéző 
oldatok hőmérséklete (pl. tcmiális vagy hidrotermális 
karsztok), a karsztos objektumoknak a felszínhez viszo
nyított helyzete (pl. fedett, fedetlen vagy exhumált 
karsztok), esetleg konzerválIságuk mértéke (pl. relik- 
tum-karsztok), lehet az osztályozás alapelve. A geográfi
ai osztályozásnál a karsztok jelenlegi térszíni helyzete 
(pl. tengerparti karszt, középhegységi karszt, magas
hegységi karszt) vagy éppen a jellenrző előfordulások 
földrajzi neve (pl. Dinári-karszt, Dél-kínai-karszt, kubai 
kúpkarszt) játszik szerepet. A morfológiai osztályozás 
vezérlőelveként rendszerint a jellegzetes formakincs (pl. 
kúpkarszt, toronykarszt), esetleg az ehhez társuló tájkép 
(pl. cockpit-karszt) szolgálhat. A klimatikus osztályozás 
a karsztelőfordulásokat jelenlegi klímaövön belüli hely
zetük (trópusi, mediterrán, mérsékelt övi, sarkvidéki) 
szerint rendszerezi. A szerkezeti osztályozás rendező 
elve lehet egyrészt a nagytektonikai helyzet (pl. tábla 
vagy kontinentális platformterületek, illetve gyűrt oro- 
génövek, szigetívek karsztelőfordulásai) vagy a konkrét 
karsztobjektum szerkezeti vonalak általi meghatározott
sága.

A különböző korú (ordovicium, alsó-karbon, alsó- és 
középső-triász, felső-eocén) képződményekből leírt ter- 
mális vagy hidrotermális paleokarsztok kérdését a tanul
mányozott irodalom (K BOGACZ et a l 1970, 1973, J. 
S. BROWN 1970, M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA 1983, 
D. F. SANGSTER, W. J. MUSSMAN et a l in: P. W

4. ábra. Porozitás-permeabi- 
litás és a karsztfejlődés kap
csolata függőleges szelvény
ben (M. Esteban 1988 után)

Fig. 4. Karst evolution stages 
and porosity-penneablility in 
vertical section (after M. Este

ban 1988)
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5. ábra. A teljes karsztrendszer (D. Ford 1988 után)
Fig. 5. The comprehensive karst system (after D. Ford 1988)

CHOQUETTE-N P. JAMES 1988, KRAUS 1988) alap
ján megállapítjuk, hogy azok képződési hőmérséklete 
uralkodóan 100-150 C" közötti. Egyedi elbírálást tartunk 
szükségesnek azok szingenetikus vagy epigenetikus vol
tának értelmezésére.

Áttérve a paleokarsztok és a tektonika, illetve diszkon- 
formitások (= diszkontinuitások) elemzésére, ismételten 
kiemeljük azok tektonikai meghatározottságát, A nagy- 
szerkezeti helyzet -  az egyéb, elsősorban klimatikus 
tényezők mellett -  döntő fontosságú a paleokarsztok 
kialakulásában és fejlődésében. Érdekes jelenség mind 
a kontinentális platform, mind a szigetív területek paleo- 
karsztjának kortól és területtől független nagyfokú azo
nossága. Ez véleményünk szerint a képződési körülmé
nyeknek -  az eltérő földtani -  szerkezeti szituáció 
ellenére is -  hasonló voltára utal. A vonalas szerkezeti 
kontrollnak a paleokarsztok létrejöttében és fejlődésében 
betöltött fontos szerepe régóta felismert és általánosan 
elfogadott. Ennek ellenére a mikrotektonikára, mint a 
paleokarsztosodás korai, szin-diagenetikus fázisában 
megnyilvánuló diagnosztikai ismérvre, mindezideig nem 
irányult a figyelem.

A sekélylengeri, ciklusos karbonátos üledékképződés
ben megszakadást (hiátust) jelző diszkonformitások (= 
diszkontinuitások) A  G. FISCHER (1964) munkája 
révén régóta ismertek és fácies értelmezésük általánosan 
elfogadott. Ezeknek a diszkonformitásoknak a paleo
karsztok kialakulásában és felismerésében betöltött fon
tos szerepére többek között M. ESTEBAN-C. F. KLAP-

PA (1983), A  DESROCHERS-N. P. JAMES (in: P. W. 
CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988), M. ESTEBAN 
(1988) hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva ezeknek a 
tektonikával és az eusztatikus tengerszintesésekkel való 
szoros genetikai kapcsolatát.

A paleokarsztok kutatásának egyik legfontosabb gya
korlati célja porozitásúk, azaz szabad tározótérkapacitá- 
suk térbeli helyzetének és mértékének megállapítása. A 
porozitásnak a paleokarszt különböző fejlődési szaka
szaiban, továbbá a vertikális szelvényben történő alaku
lását M. ESTEBAN (1988) nyomán a 2. és 4. ábrán 
mutatjuk be. Ezek alapján megállapítjuk, hogy a porozi- 
tásevolúció szempontjából:

-  legkedvezőbb fejlődési szakaszok a fiatal és érett 
stádiumok,

-  legkedvezőbb fáciesek a freatikus öv felső része, a 
freatikus és vadózus öv átmenete, illetve a vadózus öv 
alsó része.

Itt hivjuk fel a figyelmet D. 11. CRAIG (in: P. W. 
CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988) esettanulmányára, 
amely a Ny-texasi Yates Field olajmező felső-perm San 
Andres dolomitrezervoárjának példáján elemzi egy 
konkrét paleokarszt tározó térbeli helyzetét és vázolja 
annak genetikai modelljét.

A paleokarsztok diagnosztikai ismérvei javarészt köz
vetett, kisebb részt közvetlen elemekből állnak. Ez 
érthető, hiszen a karsztokra általánosan érvényes ismér
vek közül kell figyelembe vennünk és kiválasztanunk 
azokat, amelyek a karszt „paleo” voltát bizonyítják.
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Az M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983) és P. W. 
CHOQUETTE-N P. JAMES (1988) által felsorolt ismér
vek közül az alábbiakban azokat soroljuk fel, amelyek 
kifejezetten a paleokarsztokra érvényesek:

-  felfelé sekélyebbvízi rétegsorok, az ezekben fellépő 
gyors kiékelődések, kifejeződések,

-  a rétegsorokat ciklusosán tagoló diszkonformitási 
(= diszkontinuitási) felszínek,

-  ezekhez a felszínekhez kapcsolódó autigén/alloti- 
gén, valamint monomikt/polimikt klasztikus üledékek,

-  tepce-szerkezetek, valamint egyéb in situ, gyakran 
konkordáns üledékes breccsák,

-  mészkérgek vagy caliche-fáciesek,
-  terrarossák és egyéb paleotalajok fellépése,
-  száradási jelenségek,
-  gravitációs (= vadózus) cement jelenléte,
-  őslénytani zónák hirtelen kimaradása.
Ezekhez kiegészítésként fűzzük hozzá a két diszkonti

nuitási felület között fellépő diszlokációt, illetve kitöltést 
eredményező mikrotektonikai jelenségeket. Feltűnő, 
hogy ezekkel a jelenségekkel a tanulmányozott irodalom 
egyáltalában nem foglalkozik.

A paleokarsztok földtani modellje

A teljes karsztrendszer elvi modelljét D. FORD (in: 
P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988) alapján az 5.

ábrán mutatjuk be. Tekintettel arra, hogy a fenti modell
ben a paleokarsztszelvények elvileg bárhol megjelenhet
nek, ezért a továbbiakban azokra a modellekre koncent
rálunk, amelyek a karsztosodást tengerszinthez közeli 
helyzetben ábrázolják. Ennek során M. ESTEBAN-C. F. 
KLAPPA (1983) után a recens tengerpartok sziklásparti 
és síkparti szubaerikus felszíneinek a helyzetét tüntetjük 
fel (6. ábra). A  fenti szubaerikus felszínek tengerszint- 
emelkedéssel vagy tengerszinteséssel kapcsolatos továb
bi fejlődését ugyancsak M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA 
(1983) révén szemléltetjük (7. ábra). Ismét továbblépve, 
M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA bemutatott szelvényeit 
tengerszintesésekkel és emelkedésekkel tagolt dinami
kus fejlődési folyamatsorként értelmezve, máris előttünk 
ál! a tengerparti paleokarsztok szelvénye, amelyeknek 
recens és pliocén-pleisztocén előfordulásai többek kö
zött a Bahamákról (K. A. RASMUSSEN-A. C. NEU
MANN, in: P. W. CHOQUETTE-N P. JAMES 1988), 
Bermudákról (J. H. BRETZ1960, H. L. VACHER1978), 
Floridából (J. R  DODD-C. T. SIEMENS 1971, P. 
ENOS-R D. PERKINS 1979), Barbadosról (N. P. JA
MES 1972, J. R  ALLAN-R K. MATHEWS 1977) jól 
ismertek. Ezek alapján nem tekintjük véletlennek, hogy 
a tanulmányozott irodalomban kidolgozott paleokarszt- 
modellek lényegében a recens tengerparti viszonyokat 
ábrázolják. Ezeknek általánosabb, a kontinentális pere
mekre és szigetekre egyaránt érvényes példáját P. W.

6. ábra. Tengerparti szubaerikus felszínek vázlatos keresztszelvénye (M. Esteban-C. F. Klappa 1983 nyomán) 
a -  a jelenlegi sziklás partok zónációja, b= a jelenlegi sík partok fő  jellemzői 

Fig. 6. Schematic cross-sections o f  coastal exposure surfaces (after M. Esteban and C. F. Klappa 1983). a -  common 
zonation across present-day rocky shores, b= main features across present-day sediment shores
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CHOQUETTE-N. P. JAMES (1988), míg a szigetekre 
kidolgozott példáját M. ESTEBAN (1988) nyomán mu
tatjuk be (8. és 9. ábra).

A fentiekhez hasonló modelleket alkalmazott D. II. 
CRAIG (in: P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988, 
p. 360, 16.16. ábra) a Ny-texasi felső-perm San Andres 
dolomitrezervoár genetikai értelmezésére, valamint C.
J. MINERO (in: P. W. CHOQUETTE-N P. JAMES 
1988, p. 393., 18.4. ábra) a mexikói középső-kréta El 
Ábra formáció paleokarsztjának rekonstrukciójában.

Érdekes viszont, hogy valamennyi bemutatott tenger
parti paleokarsztmodell vázolja ugyan a paleohidrológiai 
viszonyokat és zonációt, azonban csupán egyetlen olyan 
példát sikerült felderítenünk, amely a hidrológiai viszo
nyok konkrét elemzésével foglalkozik. 11. L  VACHER 
(1978) az, aki a Bermudákon észlelő kúthálózat segítsé
gével értékelte a lakossági ivóvíz ellátását biztositó 
Ghyben-Herzberg-lencse helyzetét, átmeneti és kevere
dési övét, s a vízszint rendszeres változásait (p. 208., 1. 
ábra: p. 209., 2. ábra: p. 215., 4. ábra: p. 218., 5. ábra).

A tanulmányozott irodaion és kubai tapasztalataink 
(KORPÁS L  1988) alapján arra a következtetésre jutot
tunk, hogy a paleokarsztosodás korai szakasza minden
képpen tengeri környezetben, a tengerszinthez közeli 
térszíni-morfológiai helyzetben zajlott le. Úgy ítéljük 
meg, hogy a paleokarszt fejlődésének fiatal és érett 
szakaszára jellemző formakincs kialakításában a tenger
parti freatikus és vadózus fáciesövben végbemenő keve
redési korrózió mellett jelentős szerepe van a mechanikai

7. ábra. A szubaerikus felszínek fejlődésének f ő  útjai 
(M. Esteban-C. F. Klappa 1983 nyomán)

Fig. 7. Major pathways o f evolution o f exposure surfaces 
(after M. Esteban and C. F. Klappa 1983)

8. ábra. Recens tengerparti karbonátokban kialakult karszt Jő elemei és hidrológiája 
(P. W. Choquette-N. P. James 1988 nyomán)

Fig. 8. General elements and hidrology o f karst terrain developed along the sea 
(after P. IK Choquette and N. P. James 1988)
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F ig . 9. Carribean karst model (after M. Esteban 1988, James and Choquette 1985)

és bioeróziónak. A mechanikai erózió — hullámzás, 
árapálymozgások, valamin! viharok és vihardagályok 
révén -  elsősorban a tektonika és a bioerózió* által 
gyengített helyeken fejti ki rendkívül gyors és intenzív 
hatását.

Az általunk kidolgozott paleokarsztmodell (10. ábra) 
az előzőekhez képest -  lényegét tekintve -  kevés új 
elemet tartalmaz. Vázolásakor abból az alapelvből indul
tunk ki, hogy a paleokarsztosodás egészében vízszint- 
csökkenéssel járó folyamatok eredménye. Ezt kiválthat
ják az eusztatikus tengervízszintesések vagy tektonikai

* A bioerózió szerepét a karsztosodásban minden idézett szerző elismeri, 
azonban annak mértékéről és jelentőségéről csak mértéktartóan nyilatkoz
nak. A bioerózió és a nyomfosszíliák témakörében végzett irodalmi 
tanulmányok (HODGKINS 1964, NEUMANN1966, in:J. E  WARME1975, 
S. GOLUB1C et al. 1975, R  G. BROMLEY 1975, T. P. CRIMES 1975, 
SCHNEIDER 1976, in: A. DESROCHERS -  N. P. JAMES 1988) alapján 
megállapítható, hogy hatása legintenzívebben az árapályalatti, árapály és 
árapályfeletti övben nyilvánul meg. A bioerózió jelentőségét nem is annyira 
az egyes esetekben megállapított eróziós rátákban (Ausztrália, HODGKINS 
1964 -  1 mm/év, Bermudák, NEUMANN 1966 -  lm/70 év), hanem a 
mechanikai erózióra és a keveredési korrózióra történő előkészítésben 
látjuk. A bioerózióban „résztvevő” nyomfosszíliák szinoptikus fáciesdiag
ramját közli T  P. CRIMES (1975, p. 118., 7.2. ábra), amelynek a 
paleokarsztosodás szempontjából a sziklás és sík partokra vem atkozó része 
figyelemreméltó.
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10. ábra. Apaleokarsztokregresz- 
szív teraszmodellje, horizontális 
és vertikális fácieseloszlás (Kor
pás L. 1990). a=zátony és zátony - 
környezeti üledékek, b= lagúnaü
ledékek, c= árapályöv feletti üle
dékek, d -  karsztszintek: vadó- 

zuslfreatikus

Fig. 10. Regressive terrace model, 
horizontal and vertical facies dist
ribution (L Korpás 1990). a= reef 
and reefall sediments, b= lagoon 
sediments, c= supratidal sedi

ments, d= karst levels: 
vadoselphreatic

tényezők, illetve a kettő együttesen (M. ESTEBAN -  C. 
F. KLAPPA 1983, A  DESROCHERS -  N. P. JAMES, 
V. P. WRIGHT, in: P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES 
1988).

Ennek figyelembevételével modellünkben az alábbi 
kritériumokat alkalmaztuk:

-  szedimentológiai kritériumok: a paleokarsztszelvé- 
nyek karbonátos mellékkőzetének fáciesképe összessé
gében regresszív. Ez azt jelenti, hogy az egyre seké- 
lyebbvízi rétegsorokban a standard karbonátos fácies- 
övek regresszív migrációja várható a 10. ábrán vázolt 
trendnek megfelelően. A nagyciklusok határfelületei az 
elsőrendű diszkontinuitási (= paleokarszt) felszínekkel 
esnek egybe;

-  tektonikai és/vagy klimatikus kritériumok: a fent 
vázolt regresszív trend szakaszos kiemelkedések és/vagy 
vizszintesések következménye, amelyet regionális tekto
nikai folyamatok és/vagy hirtelen tengervízszint csökke
nések válthatnak ki;

-  tektonikai kritériumok: a szakaszos és teraszos 
kiemelkedés minden bizonnyal a mindenkori külső

selfperemektől számított szeletekben mehet végbe, vál
tozó szélességű (néhány 100 m-néhány km) litorális 
karsztsíkságot eredményezve.

A bemutatott modell a paleokarsztosodás folyamatá
nak értelmezésében új, mivel:

-  a freatikus szinteket gyakorlatilag az egykori ten
gerszintekkel azonosítja,

-  a freatikus szintek karsztosodásában jelentős szere
pet tulajdonít az üregrendszerben örvénylő egykori 
tengervíz által kiváltott mechanikai eróziónak,

-  elfogadható magyarázatot ad a freatikus szintek 
irányhoz kötött (= egykori tengerparttól távolodó) foko
zatos kiékelődésére,

-  és eredeti teraszmorfológiával hozza kapcsolatba a 
részlegesen egymásra épülő paleokarszt-horizontokat.

Korpás László 
Juhász Erika 

Magyar Állami Földtani Intézet 
Budapest 

Stefánia út 14.
H-1143
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GEOLOGICAL MODELS OF PALEOKARSTS

The recent knowledge about the paleokarsts is as 
follows:
1. The paleokarst terrain is a karst which was formed 

in the geohistorical lime and represents a special 
facies of the carbonate diagenesis.

2. A strong connection is supposed to be between the 
original facies of the shallow marine (tidal flat)

regressive carbonate formations and 1he paleokarst 
facies (vadose, phreatic) (Figure, 1).

3. The early karstification is in strong genetic connecti
on with the global sea level changes (Figure, 3).

4. Paleokarsts are often controlled by tectonism and in 
this bedding plane conform and bedding plane discon- 
form features can be differentiated.
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5. The facies and the character of the cave infillings 
can vary strongly, therefore a formal classifying of 
the infillings can be misleading.

6. The cave forming and the cave infilling are caused 
by a complicated system of syn- and diagenetic 
processes which change is space and time. To diffe
rentiate the syndiagenetic, the shallow and deep 
burial, the thermal and the rejuvenated phases are 
specially important.

7. The formerly established classifications of the karsts 
based on genetic, geographic, morphologic, climatic 
and tectonic criteria are valid for the paleokarsts as 
well.

8. The establishments, that the hydrothermal paleokarsts 
usually are formed by fluids of 10&-150"C are 
accepted. There should be given always an individual 
investigation for the genetic interpretation of a certain 
hydrothermal cave.

9. During the karstification the porosity and the perme
ability of the carbonate sequence are in change 
continuously. The most porous stages of the karstic 
evolution are the juvenile and the mature phases. In 
the karst profile the most porous areas are the upper 
phreatic, the lower vadose zones and the transition 
between the two.

The diagnostic criteria in the recognition of paleo
karsts are as follows:

1. Upw’ard shallowing cycles and the abrupt wedging 
outs of the layers.

2. The regular presence of unconformity surfaces in the 
sequence.

3. The unconformity related autigene and/or allotigene, 
monomicl and/or polymict clastic sediments.

4. Tepee structures and other in situ and often conform 
sedimentary breccias.

5. Caliche facies.
6. Terra rossas and other clayey palcosoils.
7. The presence of stalactitic cements.
8. The abrupt lack of paleontological zones.
9. Microtectonic phenomena which produced dislocati

ons between two unconformity surfaces.

The regressive terrace model is new in tire interpreta
tion of the paleokarsts because:
-  it identifies the phreatic levels with the former sea 

levels,
-  it attaches importance to mechanic erosion of the 

whirly marine water in the karstification of the 
phreatic zone,

-  it explains the direction determined wedging out of 
the phreatic levels (a. g. moving away from the former 
seashore),

-  it finds a connection between the original terrace 
morphology and the paleokarst horizons.

Látta már a

MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM
kiállításait?

A „Magyarország tudományos felfedezői” c. állandó bemutatón gazdag gyűjtemény 
szemlélteti a magyar barlangkutatás történetét. Láthatók régi felszerelések (hágcsók, 
sisakok, karbidlámpák stb.) és természetesen sok gyönyörű barlangi képződmény. 
A hazai barlangkutatás kiemelkedő személyiségei közül megismerkedhetünk Bogsch 
László, Cholnoky Jenő, Dudich Endre, Kadic Ottokár, Lambrecht Kálmán, Láng 
Sándor, Plózer István, Tulogdi János, Vass Imre munkásságával és relikviáival.

A múzeum címe: 2030 Érd, Budai út 4. Telefon: (23) 45-132 v. 45-363 
Nyitvatartás: keddtől péntekig 14—18 óra között,

szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig, 
hétfőn zárva
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