
A SZERB ÉRCHEGYSÉG FÖLDTANA, SZERKEZETE ÉS ÉRCESEDÉSE

Székyné Skuc Vilma+

Jugoszlávia változatos felépítésű terület. Síksá
gok, tengerpart és alpi méretű hegységek váltakozásá
ból áll. A Duna folyik rajta keresztül, vízrendszeré
hez tartozik az ország felületének 70 % - a .

Három nagy természeti egységre osztható: 1./ É-on 
a pannon síkságra /3ácska és a Bánát Ny-i része/,
2./ DNy-on a 2000 km hosszú Adriai tengerpartra, 3./A 
kettő között helyezkedik el a változatos hegyvidék, amely 
a K-i Alpok egy részéből, á Dinaridőkből, a Macedóniai- 
platóból, a Szerb Érchegységből, és a Balkanidokból 
épül fel.

K-Szerbia hegyei É-felé a D-Kárpátokhoz kapcsolód
nak, DK felé fokozatosan a Balkanidákba mennek át. A 
geológusok véleménye szerint a Kárpátok is, a Balkanidok 
is K-Szerbiában végződnek anélkül, hogy közvetlen kap
csolat lenne köztük. A Kárpátok és Balkanidok közöt"- a 
Zajecar-Svrljig-Nis vonal menti depresszió jelenti a 
neo-tektonikai határt /G.rublc. 1980/.
A Szerbiai Érchegység területe több egymással párhuza
mos hosszanti kifejlődésü tektonikai övből épül fel, 
amelyek egymástól litofáciesben, sztratigráfiában külö
nülnek el. Ilyenek Ny-ról K-felé haladva a Galambóc-i,
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Luznica-i, Suva Planina-i, Kucaj-i, Timok-i, Tupiznica-i, 
Vidlic-i, Porec-i, Stara Planina-i, Duna-Osljane-i, Mi- 
roc-i, Krajina-i zónák. Ezek közül ércesedés szempontjá
ból a Timok vulkáni vonulata a legfontosabb.

Á. Timok vonulata Iiajdanpek és Bucje között húzódik 
/l.ábra/. Viszonylag keskeny szerkezeti övét képvisel. 
Jellemző szinklinális, tektonikai árok. Hosszanti kiter
jedése 80 km, szélessége a 20 km-t sehol sem haladja meg.
A terület bázisát erősen gyűrt paleozóos metamorf kőzetek 
és hercini granitoidok képviselik. A Tiniok öv magmás kép
ződményeit a terület szegélyi részein gyengén gyűrt mező- 
zóos üledékek - főleg jura kréta mészkövek - övezik /l.áb
ra/ . Legelterjedtebb képződmény a felső-kréta vulkáni-üle
dékes sorozat. Utóbbiakat törik át a larami fázis grano- 
dioritos, monzonitos plutonitjai és andezitjei. A Szerb 
Érchegység gazdag érctelepei eredetüket ezeknek a magmati
toknak köszönhetik.

A Balkán-félsziget és Kis-Ázsia telepei két ércpro
vinciába sorolhatók, az egyik a Pb-Zn /Sb-Ag/ tartalmú 
provincia, amely genetikailag a kéreg eredetű, szalikus, 
gyakran K-dús, Pb-ban gazdag, Cu-ban szegény harmadkori 
magmatizmushoz kötődik. Elterjedt a Binaridákban, Hellani- 
dákban, a Szerb-Macedon Masszívumban, a K- és a D-i Bodopé- 
ban, Anatolidákban /karamata, 1972/. A másik a Cu-tartalmú 
ércgenetikai provincia, kréta-harmadkori, mészalkálitól

llo



l.ábra. A Timok öv földtani térképe Karamata S. /1967/ szerint
1. Alluvium, 2. Harmadkori képződmények, 3,Átalakult 
kőzetek, 4-, Larami plutonitok, 5. Felső-kréta vulká
nitok /3.fázis/, 6, Felső-kréta vulkánitok /2.fázis/,
7. Felső-kréta vulkánitok /1.fázis/, 8, Felső-kréta 
üledékek, 9. Mezozoos szegélyzóna /jura és kréta/
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K-jellegüig változó, gyakran hibrid, Cu-ban gazdag, Fő
ben szegény magmatizmushoz, kréta szubdukciós folyamatok
hoz kapcsolódik. A Szerb Érchegység hatalmas erőtelepei 
Bor, Majdanpek is ide tartoznak. ítészei annak a hatalmas 
Cu-zónának, amely a lfy-i Kárpátoktól a Himalájáig húzódik, 
Az ércesedás az egész zónában granodioritos monzonitos 
plutonitokhoz kapcsolódik /koruk 65-100 millió év/.

Ki, utunk során a Per-patak erdős völgyében fekvő 
Hajdanpek-i telep hatalmas méretű felszini feltárását te
kintettük meg. A feltárásban különösen a magmatitokat öve
ző titon mészkövet láttuk jól. Kiegészítésül egy líy-K-i 
irányú szelvényen mutatjuk be /2 . ábra/ az érctelep föld
tani helyzetét.

Schneiderhöhn /1955/ a Kajdanpek-i telepet a mezo- 
epitermális telepek közé sorolta. A Majdanpek-i terület 
paleozóos kristályos palákból, agyagból, homokkőből, jura 
mészkőből, felső-kréta törmelékes kőzetekből áll. Bzeket 
a kőzeteket felső-kréta larámi fázisú andezit, latit és 
monzonit, granodiorit töri át. Az ércesedés egy‘.erősen 
összetört keskeny /0,5-0,6 km/ anőezites zónában /mélyeb
ben, monzonitban, dioritban/ helyezkedik el. Az érctestek 
eddig ismert mélységi kiterjedése igen jelentős, több mint
1.000 m. Jellemző - a Borban és Recsken hiányzó - hidroter
mális K-metaszomatózis /Grubic,1980/.

Majdanpeken Cu-ércet 1952 óta bányásznak. Évi termelés
36.000 t. Hintett, porfiros ércesedés érctömbökkel, amelyet
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2.ábra. A Májdanpek-i ércmező harántszelvénye Donáth M. /1952/ 
szerint.

1. Metamorf kőzetek, 2. Titon mészkő, 3. Biotitamfibolandezit,
4. Kaolinosodott andezit, 5. Szerioitesedett, részben ércesedett 
andezit, 6. Érotest, 7. Propilit, kloritpala, 8. Magnetit.
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jelentős Mo-tartalom is kisér. Az ércásványokat főleg 
pirít, kevesebb kalkopirit képviseli. A hintett andezi
tek átlagos Cu-tartalma 0,8 % . A 2 % - o t  csak helyenként, 
az erősen kovásodott zónákban éri el. Átlagos Mo-tartalom 
60-60 g/t.

Kiegészítésül Becskhez való összevetés érdekében 
röviden a Bor-i ércesedést is jellemezzük.

A Bor-i ércesedés bázisa az alsó-kréta mészkő. A 
felső-kréta andezit összlet alsó része timocitból /biotit- 
amfibolandezit/, felső része andezitobazaltból /piroxénan- 
dezit/ és latitból áll. Bor-ban Becskhez hasonlóan a Cu- 
ércesedés igen változatos formában jelentkezik. Van por- 
firos, hintett ércesedés, jelentkeznek rézérces telérek 
és gyakran tömött, szulfidos /uralkodóan kalkopirites/ 
tömzsök is ólom-cink szulfidokkal kisérve. A Cu-ércek 
mellett vékony Au-erek és Pb-Zn szkarnos ércesedés is ta
lálható.

Bor 1902 óta működik. Kb. 2,5 millió Cu-t bányásztak 
ki azóta. Az érc ásványos összetétele: 50 %  pirit mellett 
enargit, bornit, kalkopirit, kalkozin, covellin, luzonit, 
kis mennyiségű galenittel, szfalerittel, tetraedrittel ki
sérve. Átlagos összetétele: Cu 1-2 % , Au 4- g/t, Ag 10 g/t 
és nyomelemként jelentős Ge-tartalom.

1 1 4



IRODALOM

Grubic, A.,1980; Yougpslavle.-In: Géologie des pays 
européer^. Espagne, Gréce, Italie, Portugal, 
Yougoslavie. Publié'aveo le concours du Comité 
National Prancais de Géologie /C.N.P.G./ á 1’ 
occasion du 26 6 Congrés Gáologicue International, 
Paris. Dunod, 287-342.

Karamata.S. et al.,1957: Les roches masaatiaues créta- 
cpes-tertiaires des Carpato-Balkanides Yougo- 
slaves.-Acta Geol. Acad. Sei. Hung., XI/1-3, 
pp. 115-138.

Karamata.S..1972: Beziehungen zwischen den metallo-
genetischen, petrographischen und geochemischen 
Provinzen der Balkan-halbinsel und Kleinasiens.- 
In: Metallogenetische und Geochemische Provinzen, 
Symposium Leoben, November 1972, Springer-Verlag, 
S i e n . .

Petraschek, ’7, ,1973t Orogene und kralpgene Hetallogenese.- 
Geol. Rundschau, Bd. 62/3, pp. 617-640.

Petraschek, ff.E.,1976: lietallogenetische Beziehungen d'er 
südosteuropäischen Mikroplatten.- Ergebnisse der 
österreichischen Projekte des Internationalen geo
logischen Korrelationsprogranms /IGCP/ bis 1976. 
pp. 57-60.

Schneiderhöhn,A .,1955s Erzlagerstätten,Stuttgart, pp.131 -
132.

1 1 5



Geological structure and ore bed character
istics for the Serb Erzgebirge

Székyné Vilma Fux

General survey is presented on the basis of Yugoslav 
litterature data.
The Serb Brzgebirg consists of several paralel tectonic 
zones. The Timoki volcanic zone is with ore occurences. 
This zone comprises a tectonic graben. The volcanic acti
vity took place during the Upper Crete.
The most important ore occurences were found at Bor and 
Majdanpek.


