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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

 

A Kelet-Mecsek területén található ércesedések és ércindikációk egy részének eredetét a 

korábbi viszgálatok nem tisztázták egyértelműen. Közös vonásuk ezen ércesedéseknek 

azonban az, hogy minden esetben kimutatható a kora-kréta vulkáni működéssel való térbeli 

kapcsolatuk. A kutatások egyik hajtóereje az volt, hogy a Kelet-Mecsek területén található 

ércesedések és ércindikációk eredetére vonatkozóan csak szerény, korszerű eszközökkel 

végzett vizsgálatok által nem alátámasztott ismeretekkel rendelkeztünk. A dolgozat fő 

célkitűzése a kora-kréta vulkanizmus által kiváltott hidrotermás folyamatok és a hozzájuk 

kapcsolódó ércindikációk terepi kifejlődéseinek a korábbi vizsgálatokhoz képest részletesebb 

terepi azonosítása, a kibukkanások részletes jellemzése és korszerű módszerekkel végzett 

anyagvizsgálta volt. A megfigyelések és elemzési eredmények alapján rekonstruáltam a 

hidrotermás folyamatok földtani környezetét és az ércesedések és indikációk kialakulásához 

vezető geokémiai és biogeokémiai folyamatokat.  

 A Tisza-egységhez tartozó Kelet-Mecsek területe a kora-kréta korban az Alpi-Tethys 

felnyílásához vezető kontinentális riftesedés zónájában helyezkedett el. A riftesedésnek és a 

tektonikai mozgásoknak köszönhetően az asztenoszféra mintegy 3-6 %-os parciális olvadása 

következett be kb. 60-80 km mélységben és ez kiterjedt alkáli magmás tevékenységhez 

vezetett (Harangi, 1994;  Harangi et al., 2003). A tengeraljzati kitörések lehetőségét először 

Sztrókay (1952) vetette fel a zengővárkonyi vasércesedés vizsgálata kapcsán, majd Viczián 

(1966) és Bilik (1974) is beszámol  tengeralatti bazalt előfordulásairól, sőt Viczián (1966) 

felvetette hogy vulkáni szigetek is képződtek, melyet később Császár és Turnšek (1996) 

igazolt. A földtani környezet hasonló volt a Nyugat Tethys triász korú riftesedéséhez, 

melynek tengeraljzati vulkanizmusa szinén jól ismert a Bükk-Darnó egységekben, továbbá a 

Dinári-Hellén zónában (Palinkaš et al., 2008; Kiss et al., 2008; Kiss et al., 2012). Azonban az 

előrehaladott állapotú riftrendszer vastag üledékekkel fedett medencéiben a kezdeti magmás 

tevékenység során a nagyobb sűrűségű és főként bazaltos magma nem tudott a felszínre 

ömleni és lávát alkotni, hanem a kisebb sűrűségű, laza üledékekbe nyomult bele teleptelérek 

formájában. Ezt először McBirney (1963) tételezte fel, majd az 1979-es Kaliforniai öböl-beli 

(Guaymas-medence) DSDP (Deep Sea Drilling Project) fúrások igazolták a feltételezést, és 

Einsele (1980, 1982, 1985) publikációiban már hipabisszikus „szill-szediment‖ 

komplexumokat írt le, ahol a teleptelérek feletti nagyvastagságú üledékeken belül a pórusvíz 

kiszökésből eredő hidrotermás működés is jellemző. A pórusvízkiszökést egy lassúbb és 



 

hosszabb idejű hidrotermás cirkuláció is követheti az üledékeken belül a szill-szediment 

komplexumok feletti hőáram mérések alapján (Lonsdale and Becker, 1985). A hidrotermás 

fluidum-mobilizációra azonban a szeizmikus szelvények tanulmányozása alapján is 

következtetni lehet, ilyen eseményt írtak le a Norvég tenger üledékekkel fedett térségéből is 

(Svensen et al., 2003; Planke et al., 2005). Mivel a Kelet-Mecsek a kora-kréta korban szintén 

vastag tengeri üledékek felhalmozódásával és vulkanizmussal jellemzett riftrendszer részét 

képezte (Bilik, 1980; Harangi&Árváné, 1993; Harangi, 1994; Harangi et al., 2003), a 

Guaymas medence üledékeibe hatoló magmás testek által létrehozott hidrotermás folyamatok 

és a Kelet-Mecsekben nyomozható hidrotermás események párhuzamba állíthatóak. Ebből a 

szempontból vizsgálva a legtöbb alsó-kréta bázisos magmás testhez köthető hidrotermás 

folyamat és ércindikáció keletkezésére bizonyítékokkal alátámasztott magyarázatot 

találhatunk, mely ércesedések létrejöttének tisztázásában elengedhetetlen feltétel volt a 

befogadó kőzetek képződési körülményeinek tisztázása, valamint a magma/üledék 

kontaktuson lezajlott folyamatoknak a vizsgálata.  Mivel több érctípusban kőzetalkotó 

mennyiségű biogén elegyrész (krinoidea maradványok, rákkoprolitok, bakteriális fosszíliák) 

azonosítható, az ércképződésben betöltött szerepüket kiemelten vizsgáltam. 

 

 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK 

 

A Kelet-Mecsek területén felszínre bukkanó alsó-kréta magmás és vulkano-szediment 

képződmények, valamint a különböző ércindikációk terepi felkutatását/feltárását részletes 

terepi megfigyelések, szelvényezések és mintavételezések követték. A műszeres 

anyagvizsgálat során a következő eszközök kerültek felhasználásra: A polarizációs 

mikroszkópos vizsgálatok Olympus BX-51 típusú polarizációs mikroszkóppal (ELTE TTK 

Ásványtani Tanszék), és Nikon E600WPOL típusú polarizációs mikroszkóppal  történtek 

(PTE TTK Földtani és Meteorológiai Tanszék). A fluidzárvány vizsgálatokat Linkam FTIR 

600-típusú hűthető-fűthető tárgyasztallal felszerelt Olympus BX-51 típusú polarizációs 

mikroszkópon végeztem (ELTE TTK Ásványtani Tanszék). A nyomelemzések Agilent 

Technologies 725 induktív csatolású atomemissziós készülékkel (ICP-AES), PerkinElmer 

ELAN® 9000 induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel (ICP-MS) (ALS 

Laboratórium, Vancouver, Kanada) valamint Jobin Yvon ULTIMA 2C-típusú induktív 

csatolású atomemissziós készülékkel történtek (MÁFI geokémiai labóratórium). A röntgen 

pordiffrakciós vizsgálatokat Bruker D8 Advance-típusú készülék segítségével (Miskolci 



Egyetem MFK Ásványtani-Földtani Intézet) és Rigaku MiniFlex 600-as készülékkel 

végeztem (Szentágothai János Kutatóintézet Analitikai Kémiai és Geoanalitikai 

laboratóriuma, Pécs). A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok Hitachi S-4800-típusú 

elektron-mikroszonda (Bruker XFlash 4010 detektorral) (FEG) (Bay-Nano Intézet, Miskolc) 

és JEOL JXA-8600-típusú elektron-mikroszonda segítségével történtek (Miskolci Egyetem 

MFK Ásványtani-Földtani Intézet). Egyes kőzetmintákban a szerves szén meghatározása 

Analytik Jena HT1300 –típusú készülékkel (NDIR detektorral) történt (Szentágothai János 

Kutatóintézet Analitikai Kémiai és Geoanalitikai laboratórium, Pécs). A Raman-

spektroszkópiai vizsgálatok 532 nm hullámhosszúságú Nd-YAG lézerforrással felszerelt 

Thermo Scientific DXR Raman mikroszkóp segítségével történtek. (Szegedi 

Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék). A kénizotóp vizsgálatok a 

SUERC (Scottish Universities Environmental Research Centre) laboratóriumában készültek, 

Glasgow-ban, az analitikai munkát Peter Koděra végezte. A SO2 analízise VG SIRA II 

tömegspektrométerrel történt. A K/Ar kormeghatározások az MTA Atommagkutató 

Intézetében készültek (Debrecen), az analitikai munkát Benkó Zsolt végezte.  

 

TÉZISEK 

 

1. A Mecsek területén Vörös (1993, 2001), Haas (1990), Haas és Péró (2004) továbbá 

Császár (2005) korábbi kutatásai alapján  szignifikáns tektonikai, litológiai és paleontológiai 

bizonyítékok jelzik hogy a késő-triásztól fogva a késő-kréta térrövidülésig riftesedés zajlott le.  

A késő-triásztól fogva folyamatos üledékképződés eredményeként a késő-juráig mintegy 

5000 m-vastagságú üledékes összlet halmozódott fel (Bilik, 1980), aminek a felső-jura – alsó-

kréta rétegei zömmel konszolidálatlan állapotban voltak a kora-krétában meginduló alkáli 

mafikus magmás tevékenység idején. Vizsgálataim alapján az első kitörési periódus 

alkálibazaltja a bazaltnak a vízdús üledékeknél nagyobb fajsúlya miatt nem a tengeraljzatra 

folyt ki, hanem a konszolidálatlan tengeri üledékbe nyomult bele, ahol tekintélyes vastagságú 

intruzív párnabazalt és hialoklasztit valamint peperit képződött. Ezt támasztja alá a 

zengővárkonyi, mintegy 180 m vastagságú, középső zónájában intruzív párnabazaltból és ezt 

körülvevő hialoklasztitból álló teleptelér 134.1±8.0 millió év K/Ar kora, ami egyezik a 

korábbi hasonló módszerrel végzett radiometrikus kormeghatározások legidősebb alkálibazalt 

magmatitjainak korával (Márévári-völgy, plagioklász bazalt: 134,6 ± 5,1 millió év) 



 

(Harangi&Árváné Sós, 1993). Ez a kor egyúttal a vulkanizmussal egyidős hidrotermás 

eseménynek a korát is rögzíti. 

2. A Jánosipuszta melletti szelvény alapján az alkálibazalt benyomulása legalább 3 

kitörési periódusban történhetett. Az első periódusban több mint negyven méter vastagságú, 

blokkos peperitet tartamazó intruzív párnabazalt és hialoklasztit képződött, majd átülepített 

hialoklasztit és főleg bazaltkavicsból álló konglomerátum rakódott le, ezt követően mintegy 

76 m vastagságú párnabazaltból felépülő lávafolyás, végül bazaltkavicsból és mészkőből álló 

konglomerátum halmozódott fel, melybe ismét intruzív párnabazalt nyomult be. 

3. Az intruzív párnabazalt és hialoklasztit esetében, ahol a magma/üledék érintkezés 

során képződött gőz eltávozását a permeabilitási viszonyok megakadályozták, ott robbanások 

következtében az üvegesedett bazalt pár µm-es globuláris, táblás, csepp-alakú, vagy karéjos 

szilánkjai az üledékekben statisztikusan elszórva megtalálhatóak. Ez esetben a nedves 

üledék/magma arány (Rs) 0,1 és 1,0 közötti érték körül mozoghatott (Wohletz, 1983; 

Wohletz, 1995). Ahol a mellékkőzet szilárdabb volt, ott a magmás kontaktuson hidraulikus 

breccsa és blokkos peperit képződött, ahol pedig laza, vízdús üledékekbe nyomult a magma és 

a felhevített pórusvíz el tudott vándorolni, ott a víztelített üledékek fluidizálódtak és fluidális 

breccsa, ritkábban fluidális peperit keletkezett. Ilyen fluidális breccsa található a várvölgyi 

Somos-patak melletti feltárásban és a zengővárkonyi vasérc fedő mészkövében. A 

zengővárkonyi intruzív párnabazaltok közötti pirites mésziszapból a fluidizáció során csöves 

szerkezetű pirites-markazitos hidrotermás csatornák jöttek létre, mely vasszulfidos struktúrák 

kénizotópösszetétele megőrizte közel eredeti arányait, és a benyomulás előtti anoxikus 

üledékes viszonyokra és nyitott pórustérben létrejövő intenzív bakteriális szulfátredukcióra 

utal. Mind a konszolidálatlan, mind a konszolidált üledék/magma kontaktuson jellemző hogy 

a kristályosodó magma illókat vett fel a mellékkőzetből, és kalcitos kitöltésű gázhólyagok 

képződtek.  

4. Az intruzív párnabazaltok közötti térben megrekedő pirites koprolitokból álló 

mészkőzárványokban és pirites-kalcitos kitöltéseket tartalmazó intruzív hialoklasztitban 

mindig dúsul a Mo (Zobákpuszta-Hidasi-völgy: 159 ppm-ig; Zengővárkony: 511 ppm-ig) és 

esetenként tekintélyes a Re–tartalom (Zengővárkony: 0,106 ppm-ig), valamint Ag (0,38 ppm-

ig) és U ( 24,5 ppm-ig) dúsulás is kimutatható (Zengővárkony). Ezen dúsulásokat az alsó-

kréta karbonátos üledékekben lokálisan feldúsuló nagyobb mennyiségű szárazföldi növényi 

maradványokból és főként üledéklakó tízlábú rákok koprolitjaiból álló szervesanyag 

piritesedése majd hidrotermás hatásra történő újrakristályosodása okozta. Az anoxikus 

üledékek hidrotermás hatásra létrejövő átalakulását a koprolitok szöveti bélyegei, a koprolitos 



üledékekből hidrotermásan keletkező szénhidrogének természetes desztillációja révén 

visszamaradó bitumen, a pirites koprolitokból álló mészkőzárványok és az intruzív 

párnabazaltok közötti csöves szerkezetű hidrotermás vasszulfidos képződmények Ag, Cd, Mo, 

Re, Se, Ta, Tl, U és V nyomelemeinek nagyon hasonló, sokszor egyező eloszlásai bizonyítják. 

A nem átkristályosodott pirites koprolitokból álló mészkőzárványok és a csöves szerkezetű 

vasszulfidok azonos kénizotóp összetétele és az átkristályosodott vasszulfidok „atoll‖-

szerkezete további bizonyítékok ezen anoxikus üledékek hidrotermás hatásra történő 

átkristályosodására. 

5. A zengővárkonyi vulkano-szediment összlet intruzív párnabazaltjai között található 

csöves szerkezetű vasszulfidos csatornák felbreccsásított darabjait cementáló kalcit elsődleges 

fluidzárványainak homogenizációi alapján 115 és 145 °C-os maximumok adódtak. A 

zárványokban csapdázódott folyadék sókoncentrációja közel azonosnak mutatkozott a 

tengervíz átlagos sókoncentrációjával, ami a tengervíznek alacsony hőmérsékletű hidrotermás 

cirkulációját bizonyítja a vulkano-szediment összleten belül. A peperites zárványokat 

keresztülszelő kalcitos-kvarcos erek alapján ez a hidrotermás cirkuláció a peperitesedést és az 

üledékek fluidizációját követte. A legutolsónak kivált kvarcok csak folyadékfázisból álló 

elsődleges zárványai ennek megfelelően már nagyon alacsony hőmérsékletű (<50 °C) oldatok 

jelenlétét mutatták (Goldstein, 2001). 

 Az üledéktakaró szigetelő hatásától mentes valódi tenger alatti párnalávák esetében, 

(amilyen Jánosipuszta mellett is található 76 m-es vastagságban), 

vasszulfidos/vasoxihidroxidos, vasoxidos ércesedést létrehozó hidrotermás eseménynek, és 

ércindikációnak nincs nyoma. 

6. A zengővárkonyi és Jánosipuszta melletti intruzív párnabazalt hasadékai mentén 

kifejlődött szmektit közberétegzett szeladonit kitöltés alátámasztja az alacsony hőmérsékletű, 

kissé oxidatív oldatáramlást. 

7. A Zobákpuszta melletti Hidasi-völgyi intruzív hialoklasztit karbonátos-pirites 

kitöltéseiből kimutatható szerves szén, a kénizotóp-összetétel (δ
34

S= -34,02 és -34,47 között), 

továbbá a nyomelemarányok konszolidálatlan, felső-jura - alsó-kréta kori pirites üledékek 

átkristályosodására utalnak. A pirites hialoklasztit nagy Mo tartalma (~159 ppm) a 

zengővárkonyi pirites üledékek hidrotermás hatásra bekövetkező újrakristályosodásakor 

képződő szulfidos kiválások Mo tartalmával vethető össze (~511 ppm), ami mindkét 

előfordulás esetében azonos üledékes kéneredetet figyelembe véve a két lelőhely 

hidrotermális folyamatainak hasonlóságát mutatja. 



 

8. A bakteriális szulfátredukció hatására képződött piritet tartalmazó toarci anoxikus 

üledékekbe nyomuló Réka-völgyi (Pécsvárad) tefrit telérek magmás kontaktusán a tefritben 

kifejlődött pirites zóna kénizotóp összetétele (δ
34

S= -11,10 és -12,65 között) jó egyezést 

mutatott a toarci feketepalában található piritek kénizotóp összetételével (δ
34

S= -16,72 és         

-18,01 között), ill. attól csak kismértékben tért el, ami szintén a magma/üledék kontakt 

folyamatok során az anoxikus üledékekből felszabaduló kénnek a kristályosodó magmába 

való terjedését igazolja. A szöveti bélyegek alapján az üledékes eredetű kén a tefrit 

kőzetüvegével és mafikus elegyrészeivel reakcióba lépve hozott létre piritet. Hasonló 

folyamat játszódott le a széntelepbe hatoló alkálibazalt telérek és a pirittartalmú szenes 

üledékek kontaktusán is.  

9. Az alsó-kréta alkálibazaltból azonban a kénizotóp vizsgálatok alapján kimutatható volt 

magmás eredetű kén is (δ
34

S= -3,94 és -4,31) (Magyaregregy, Várvölgy). A várvölgyi 

párnaláva-breccsa padok közötti kalciterekben található piritek elemzése ugyanakkor 

bakteriális szulfát redukciója során létrejövő pirit képződésére utalnak, ahol a pirit nagyon 

magas δ
34

S értékei (δ
34

S= 42,50 és 44,38) zárt pórustérben létrejövő Rayleigh frakcionációt 

jeleznek (Seal, 2006). 

10. A vizsgálatok alapján a hegységben már a kréta időszak legelején a szárazföldi 

eredetű, helyenként nagymennyiségű növényi törmelék behordása és felhalmozódása is 

jellemző volt (Márévári Mészkő F.). A kora-kréta kor elején a karbonátos üledékekben 

(Márévári Mészkő F.) a növényi törmelékek megjelenése kedvezett a benthikus életmódot 

folytató tízlábú „szellemrákok‖ elszaporodásához. A megnövekedett szervesanyag 

mennyisége miatt bizonyos medencerészekben helyi anoxia és vasszulfid felhalmozódás 

alakult ki a koprolitos üledékeken belül. E területen az Ag, Cd, Mo, Re, U, V dúsulásait is 

kimutattam. A Mo ezen anoxikus üledékekbe benyomuló alsó-kréta bazalttelérek által 

kiváltott hidrotermás tevékenység hatására az újrakristályosodó szulfidfázisokban tovább 

dúsult, ami a hegység több pontjáról is kimutatható volt. A pirites rákkoprolitok oxidációja 

során keletkező ferrihidrit goethitté kristályosodott ami a zengővárkonyi és a kutatómunka 

során újonnan felfedezett Hidasi-völgyi vasérc fő tömegét alkotja. Az intruzív hialoklasztit 

hidrolízisekor felszabaduló ferrihidrit szintén goethitté kristályosodott ki a karbonátos 

üledékzárványokban, és kisebb mértékben a hialoklasztit repedései mentén. 

11. A kisebb anoxikus üledékfoltok létrejöttéhez a növényi törmelékeket fogyasztó, 

többségükben vélhetően opportunista benthikus rákok alkotta közösség járult hozzá a 

legnagyobb mértékben, ami a béta-diverzitás növekedéséhez is hozzájárulhatott. A növényi 

törmelékek és a rákok kapcsolatát jelzi hogy az alsó-kréta formációkból előkerülő koprolitok 



környékén eddig minden esetben előfordult szárazföldi eredetű szenesedett növényi 

maradvány is. A Palik (1965) által közölt hat nyomfosszília fajon (Favreina 

dispentochetarius, F. hexaochetarius, F. octoochetarius, Palaxius decaochetarius, P. 

tetraochetarius,  P. triochetarius) túl további hét különbözű nyomfosszília fajt mutattam ki 

(F.belandoi, P.huaricolcanensis,  P.osaensis, P.azulensis, P.groesseri, P.salataensis, 

H.siciliana). Ezek közül egyedül a Hidasi-völgyi ércben hét különböző koprolit 

nyomfosszíliafaj található, a zengővárkonyi vasércben hat, illetve a zengővárkonyi vulkano-

szediment sorozat idősebb és vélhetően mélyebb vízi környezetet reprezentáló kőzeteiben 

három. A koprolitok különböző fáciesű képződményekben való megjelenéséből kitűnik, hogy 

a különböző körülményekhez leginkább alkalmazkodó és ezért leg elterjedtebb faj minden 

bizonnyal a P.decaochetarius gazdaállata lehetett, aminek koprolitjai szinte mindegyik 

rákkoprolitot tartalmazó képződményből előkerült. A mecseki előfordulásait tekintve a 

mélyebb vizeket kedvelő fajok koprolitjai a F.belandoi, a H.siciliana és a P.osaensis. Az egy 

képződményen belüli, ilyen nagyfokú diverzitást mutató rákfauna a világon egyedülálló, mind 

a zengővárkonyi mind a Hidasi-völgyi előfordulást tekintve. 

12. Az Ófalu melletti Goldgrund-völgy metamorfitjainak foliációjával párhuzamos síkok 

mentén, és ritkábban a foliációt metszve nem metamorfizált, karbonátos neptuni telérek 

fordulnak elő, melyek szerkezete mikrorétegzett, bennük kőzetalkotó mennyiségű vasoxidáló 

baktérium hematitos mikrofosszíliái, és ugyancsak hematitos foraminifera maradványok 

ismerhetőek fel, melyek a metamorf tengeraljzat felnyíló hasadékaiba injektálódtak be. A 

telérek hosszirányával párhuzamos mikrorétegzettség, a finomszemű alapanyag és a nagyobb 

telérekből leágazó kisebb erek alapján injekciós neptuni teléreknek tekinthetőek. A nagyobb 

neptuni telérek ÉNy-i dőlésértéke megegyezik a Mecsekalja-tektonikus zóna dőlésirányával, 

ami egyúttal a palás szerkezetű metamorfitok felnyílási irányát is jelzi. Dabi et al., (2011) 

vizsgálatai alapján a neptuni teléreket metsző érgenerációk alapján az alsó-kréta időszakhoz 

köti e telérek létrejöttét. 

13. Az Ófalu melletti Goldgrund-völgy hematitos neptuni teléreiben kőzetalkotó 

mennyiségben előforduló vasoxidáló baktériumok (Gallionellaceae) elszaporodásához vezető 

körülmények létrejöttében igen nagy valószínűsége van annak hogy hipoxikus üledékekbe 

hatoló alsó-kréta kori magmás test hozta létre azt a lassú pórusvízáramlást, ami az eredetileg 

pirites üledékek lassú, bakteriális oxidációjához vezetett. A Gallionella optimális 

metabolizmusához ugyanis lassú áramlás szükséges ami a reduktív vasat szállítja. Ez főleg 

alacsony hőmérsékletű hidrotermás feláramlások és források környékén valósul meg, de a 

laza üledékekbe hatoló teleptelérek környezetében az üledékeken belül is megindul egy lassú 



 

konvekció, ami elegendő mennyiségű oldott vasat szállíthat és lehetővé teheti a 

mikroorganizmusok számára minimálisan szükséges oxigén odaáramlását is. Ezt a modellt 

támasztja alá hogy a neptuni telérek előfurdulásától 1-3 Km-en belül vasoxiddal átitatott és 

nontronitos erekkel átjárt jura homokkövek és erősen goethites alsó-kréta hialoklasztitok 

találhatóak. Más lehetséges magyarázat szerint a szulfidos üledékeknek a metamorfitok 

hasadékaiba való injektálódása után a hasadékokban létrejövő lassú folyadékáramlás során 

szaporodhattak el a vasoxidáló baktériumok, azonban a kora-kréta vulkanizmussal és 

tektonikus aktivitással egyidejű fluidumáramlás ez esetben is a legvalószínűbb.  

14. A Gallionella baktériumok által oxidált Fe
2+

 először ferrihidritként csapódott ki, ami 

több száz m
2
/g aktív felülettel rendelkezik (Hiemstra and Riemsdijk, 2009), így a hematitos 

mészkő nagy Cu (371 ppm), Mn (8620 ppm), Pb (75,4 ppm), W (7,34 ppm) koncentrációja is 

a ferrihidrit felületén létrejött adszorpciót valószínűsíti. A metastabil ferrihidrit idővel 

goethitté ill. µm alatti szemcsékből álló hematittá kristályosodott, azonban a baktérium 

sejtjéből kiinduló jellegzetes morfológiájú és hematitosodott csavart nyúlvány így is könnyen 

felismerhető.  

15. A vizsgált alsó-kréta magmás képződményekben és ércindikációkban más bakteriális 

eredetű struktúrák is találhatóak. Ezek az intruzív hialoklasztit üveges alapanyagának 

repedései mentén kifejlődött, 1-2 µm-es állandó vastagságú, elágazó, goethites csatornák, 

melyek a bazaltüveg mikrobiális bontása következtében keletkeztek. Az üveget bontó 

mikroorganizmusok nyomai minden esetben a hialoklasztit permeábilisabb zónái mentén 

jellemzőek mely arra utal hogy a tengervíz lassú beszivárgása szükséges volt a 

metabolizmusuk fenntartásához. Az üveges alapanyag repedései mentén olykor 

nagymennyiségű goethites mikrostruktúra hálózata található, mely alapján a mikróbáknak a 

bazalt hidrolízisében és a vas felszabadításában is jelentős szerepük volt. Ilyen bakteriális 

eredetű struktúrákat hazai bazaltokból első esetben sikerült kimutatni. 

16. Abiogén úton képződött biomimetikus struktúrák is gyakoriak a tanulmányozott 

képződményekben. Ezek periodikus kémiai kiválások: DLA-szerkezetek és „Liesegang‖ –

típusú kicsapódások (―kémiai sztromatolitok‖) (Toramaru et al., 2003; McLoughlin et al., 

2008), melyek a vasszulfidok oxidációja során és a bazaltüveg hidrotermás átalakulása 

következtében képződtek, mérettartományuk és vastagságuk nagyon változó, képződésük 

egyes fázisai a kőzetek mikroszöveti képein jól nyomon követhető.  

17. A kora-kréta magmás tevékenység előrehaladtával a tengeri üledékeket már áttörve a 

tenger szintje felé emelkedő bazaltos vulkáni hegyek is képződtek. Erre nézve a vulkáni lejtők 

mentén felhalmozódó bazaltból álló konglomerátumon és a telepes korall maradványokon 



(Császár& Turnšek, 1996) túl további bizonyítékot szolgáltat a törmelékes képződményekben 

lévő szenesedett szárazföldi nyitvatermő fragmentumok nagyobb száma. Szintén a tenger 

szintje fölé magasodó vulkáni térszínt bizonyíthat a hidasivölgyi márga kalcitos kitöltéseinek 

fluidzárványaiból mért, a tengervízénél alacsonyabb sótartalmú oldatok jelenléte, ami 

meteorikus víznek a megjelenésére utalhat. 

18.  A pusztakisfalui hematitos vasércet létrehozó hidrotermás esemény kiváltója a 

legnagyobb valószínűség alapján valamely alsó-kréta intrúzió lehetett. Erre bizonyítékként azt 

tekintem, hogy a ZV.35-ös fúrás a vasércbányától alig 1 km-re NyDny-ra neogén 

konglomerátum alatt alsó-kréta bazaltot is harántolt (Hetényi et al., 1968). A Réka-völgyi 

toarci feketepalába nyomult tefrit telérekhez hasonlóan valószínűsíteni lehet azt, hogy az 

aaleni képződménybe, vagy az alatta lévő toarci pirites képződménybe hatolt egy vastagabb 

teleptelér, ami jelentősebb pórusvízáramlást és rétegvízcirkulációt indíthatott el a környező 

üledékes képződményekben, így a krinoideás mészkőben is. A kovaanyagú fosszíliák 

visszaoldódásakor pedig nagyobb mennyiségben is képes kovasav képződni és újból 

kicsapódni (Fournier and Rowe, 1966). Vagyis a kovás mátrix eredetét tekintve üledékes 

elegyrészek újrakristályosodása során jöhetett létre. A kőzetet ért hidrotermás hatásokat a 

nyomelemdúsulások igen tág határok között ingadozó koncentrációi is jelzik. A pusztakisfalui 

vasérces formációban létrjövő intenzív fluidumáramláshoz minden bizonnyal jelentékenyen 

közrejátszhatott az a tény, hogy a képződmény a kora-kréta korban aktív Mecsekalja-

tektonikus övben helyezkedik el. A krinoideás vasérc nagyon jellegzetes szövete alapján 

könnyen felismerhető, így a zengővárkonyi neolit telepben talált kőbalták, vörösen festett 

cserépdarabok, obszidián- és tűzkőpengék társaságában előforduló ércdarabok csiszolati képei 

alapján egyértelműen a pusztakisfalui bányából származnak, ami egyúttal azt is jelenti hogy a 

pusztakisfalui hematit (mint pigmentanyag) felhasználása már a neolit korszakban 

megkezdődött. 

19. A Kelet-Mecsekben az alsó-kréta magmás kőzetekben arany– és ezüst bányászat 

céljából létesített kisebb tárók (Magyaregregy, Barnakő; Pécsvárad, Réka-völgy) anyagából 

vett érces minták elemzései alapján nem mutatnak nemesfém dúsulást. 
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