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Szovjet üledékvizsgájatok tanulságai*

VADÁSZ ELEMÉR
Az üledékképzdés sokrét folyamatát, módját és mértékét számos
együttes hatása befolyásolja. Ezek között legfontosabbak:

tényez

ami a túlnyomólag szárazföldi eredés
iilledékamyag származása,
anyagok mállásból származásából következleg, az üledékgyüjtö környezetének földtani és térszíni alakulásától, a folyóvizek szállításától, szélmüködéstl
függ. Ezek szabják meg az üledékanyag összetételét és .mennyiségét és az anyag-

Az

1.

(terrigén)

eloszlást

is

befolyásolják.

A
A

medencefenék alakulása, különösen a sekélyvízi üledékek eloszlásában.
víztömeg mozgása, ami az üledékanyag szemnagyság szerinti osztálvozódását, oldH a lóságát és lerakodási módját szabja meg.
4. A víz fizikai és vegyi viszonyai, különösen a vegyi és a szerves eredet
üledékképzdésben.
Az üledékképzdés tényezi az anyagok mechanikai és vegyi szétkülöníté2.

3.

sével szabják

meg

az üledékfajták keletkezését.

A

mechanikai szétkülönítés lényege abban van, hogy a durvább részek elbb
ülepednek le, mint a finomabbak, tehát általánosságban a szemcsenagyság a folyótorkolattól, illetve partvonaltól távolodva, fokozatosan finomodik.
A vegyi szétkülönítés az oldott anyagok oldhatósága szerint alakul: a nehezebben oldhatók elbb kicsapódnak, a könnyen oldhatók tovább is oldatban maradva, a tengerbe messzebb is eljutnak.
A mechanikai és a vegyi szétkülönítés kölcsönhatása abban nyilvánul, hogy
a szilárd anyagok a tengerben föloidödhatnak, másrészt a vegyileg szétkülöníteit
és kicsapódott anyagok további mechanikai szétkülönítést is kaphatnak
(Sztrahov). Ezeket a rendes lefolyású mechanikai és vegyi szétk ül ön üléseket további
tényezk:# áramlások, fenékalakulat, különböz irányú anyagszállítás, az oldatok
egymásrahatása, a víz vegyi összetétele sokszorosan befolyásolhatják és bonyolítják.

A gazdag

szovjet

üledékképzdési

irodalom,

Pusztovalov

általában a vegyi szétkülönítést tartják az üledékképzdés

Sz ra

ov

és követi,

dönt folyamatának, míg

mechanikai szétkülönülésre vezeti vissza az üledékek eloszheves vita céltalannak tnik, ha megfontoljuk, hogy
r.rnden egyes esetben mindkét hatás jelenlétével kell
számolni, de a különböz
üledékanyagok leülepedési módjában a kétféle hatás egyike vagy' másika túlsúlyban
van. A szilárd törmelékanyagokra vonatkozóan a túlsúly, sokszor kizárólagosságig
men módon, a- mechanikai hatásokra esik, az oldatokban viszont kétségtelenül a
újabban

lását.

A

t

h

vegyi szétkülönülés
*
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c.

a

két irányzat közötti

felé tolódik el.
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A

víz sótartalma és alkália-tartalmának az üledékképzdéshezi viszonya na-

gyon változó. Ezek

a

tényezk nemcsak az

és vegyi kiválását

is

befolyásolják.

már

sz.

A

életet,

hanem

az üledékanyag mechanikát

sósvíz elektrolitos hatása

lebeg anyagot

a

a folyótorkolat közelében kicsapja, az alkáliás hatás pedig a karbonát kicsapó-

Mindkét hatás a'partoktól távolodva, általában ersödik.

dást késlelteti.

(terrigén) anyag, az orosz kutatók szerint a CaCO a -tól
a szerves anyagtól mentesített üledékanyag. Ez a fogalmazás nem azonos tehát
a „törmelék” megjelöléssel, mert mészk is kerülhet szilárd törmelékként a szárazföldrl, másrészt az oldatban belekerült anyag a tengerben szilárd részekként is kiáz egész
üledékanyagban terrigén
válik. Gyakorlatilag tehát
(túlnyomólag
6zilikát), karbonát és szerves alkatrészek vannak.

Szárazföldi eredet

és

Sztrahov

a

Fekete-tenger részletes üledékvizsgálatakor

megállapította,

magas
lényegesen nagyobb, mint Ny-on. A
hegységekkel körülvett K-i rész gyorsabban lerakódó törmelékes anyagot szolgáltat,
niíg a síksági oldalon lev Ny-i részen kevesebb, túlnyomólag oldott üledékanyag
a tengerben eloszlik. Ezenkívül a Ny-i rész delta-limán partvidéke a folyók hordalékát fölfogja. A terrigén üledékeloszlásnak jelents tényezje a Fekete-tengerben
mintegy 40
mélységig hatoló erteljes víztömegmozgás, ami a lebeg anyagot
állandóan mozgásban tartva, a partok közelében a leülepedést megakadályozza.
Tizenöt méter mélységben a vízmozgás ereje csökken, az iszaplerakódás lehetvé
válik (mytilusos iszap), de a vízmozgás a lerakodott iszapot is állandóan mozgatja
és az üledékanyag szemcsenagyság szerinti osztályozását okozza. A fenékalakulat
helyi mélyedéseiben agyagos, a kiemelkedéseken homokos üledék keletkezik.

hogy K-en az üledékfölhalmozódás

m

Az oldott állapotban szállított üledékanyagban a Fekete-tengerben a karbonátok vezetnek. A CaCO z kicsapódása a terrigén-anyag leülepedéséhez hasonló módón történik. P u s z tov a ov szerint a CaC0 3 kicsapódása a lebeg üledékanyag
lerakodása után megy végbe, amibl a tenger középs részén az üledékmennyiség
idtartamban határozott földúsutását
a CYzC0 3 -tartalom viszonylagos többletét,
okozza. Sztrahov szerint a CaC0 3 mennyiségi eloszlása a terrigén anyagokhoz
hasonlóan, a partoktól távolodva igen gyorsan csökken. A tengerbe kerül oldott
karbonát kicsapódása a tengerbejutás során azonnal megindul. A Fekete-tenger
karbonát-ionokban kétszeresen túltelített, míg a folyóvíz Ca, C0.2 HCO és C0 3 ionokkal nincs telítve. A fenéken kivált mikroszkópos kalcitrészecskék íöikavarodva
kristályos: lási magként hatnak. A vegyileg kicsapódó karbonát poralakú kalc-it
(drewit), aminek keletkezését baktériumhatásra vezették vissza, mégpedig kéntelenít (deszu ’urizáló) Aí/scrospira-baktériumokkal, amelyek a H.2 S-a\ mérgezett vízövben élnek, CaSOí-bl CaS redukciót végeznek, ami a vízzel és C0 2 -vel CaC0 3
kicsapódásét hozza létre. Denitri f ikáló baktériumok a bikarbónát szénsavával egyesül A II.) választással a CnCO.rkicsapódását okozzák vagy' kalciumszulfát és
szénsav jelenlétével ugyancsak mészkiválást eredményeznek. Figyelemre méltó, hogy
Sztrahov szerint a Fekete-tenger // 2S-tartalma és a CaCO z üledék között semmi
összefüggés nincs és a denitrifikáló baktériumoknak 6incs CaCO z kiválasztó szerepük, mert az utóbbiak jV7Y 3 -termelését a víz COo-tartalma közömbösíti. A mélyebb~
vízi ka lei tkér '.Vésnek mindössze 20
30% -a baktériumos keletkezés.
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nger mélyebbvízi üledékei mésztartalornkülönbségben jelentkez
mutatnak, ami a partközeü víztömegek nyári ersebb elpárol-gedésével járó nagyobb mészkiválasztásból ered. Télen viszont;
oztulás miatt, nagyobb mennyiség szerves alkatrész mutatkozik.
170 na
‘a- és rákmaradványok csak a szegélyüledékekben 150
:

—

találhatók,

helyenként az üledékmennyiség

40% -át

is

jelent

Szemle

A

Fekete-tenger

3Ü7

különböz idszakokra vonatkozó üledékeinek

részletes isme-

idtartamából az üledékképzdés mértéke és gyorsasága is
megállapítható. Az évi üledékvastagság az egész tengerfenékre egyenletesen elosztva, mindössze 0,5 mm vastag réteg. Az iiledéktömeg azonban nagyon egyenltlen eloszlású. A legnagyobb vastagság a limánok mai 10 m vastag üledékébl
évi 4 cm. Az üledékvastagság á mélység felé gvorsan csökken, a szürke agyag évi
0,2 mm, a mésziszap a legutolsó 2500 -év alatt jóval kisebb, mindössze 0,04
0,08
mm. Ezek a nagyfontosságú vizsgálati adatok egyidej üledékek képzdési nagy
különbségeit mutatják, a limánok üledékképzdésének a mélyebbvíziekkel szemben
6— 38-szor gyorsabb üledékképzdésével. Ez földtörténetileg érthetvé teszi, hogy
hasonló múltbeli tengerek, delta- és szegélyüledékekkel töla Fekete-tengerhez
tdtek fel.
a leülepedés

retébl,

—

'

A

Káspi-tenger üledékképzdésit a szovjet kutatók a legutóbbi évtizedben
nagyon behatóan vizsgálták. Az üledékképzdés a Fekete-tengeréhez hasonló
hogy itt a párkány és a mélytengeri fenékalakulat nem
azzal- a különbséggel
olyan éles, tehát az üledékekben is fokozatos átmenet van. Ezenkívül a Káspi-tenger
puhatest faunája 300 m-ig, a kagylósrákek 800 m-ig is mutatkoznak. Sztrahov

—

—

szemcsenagyság szerint

,

0,1

mm-nél

kagylótörmeléket, finom aleuritet

nagyobb

(0,05

— 0,01

homokot,

mm)

és

0,1

— 0,05 mm

petitet

aleuritet,'

különböztet meg.

Az utóbbiak

a mélyebb medencerészeken, elbbiek a szegélyeken találhatók, kiilönmésztartalommal, sok átmenettel. A mésztartalom kalcit, oolit-, bekérgezés-,
szerves karbonát- és finom poralakban mutatkozik. Az oolitképzdés a partközei
ersen fölmeleged vizében 45
mélységig észlelhet.

döz

mm

A

Káspi-tenger üledékföldtani
jelentsége az öblökben mutatkozó eres
bepárolgásból ered nagy sótartalomban
érzékeldik.
A Karabugas-öböl felé a
Káspi-tenger évi 11 km 3 vízhozzáfolyásban 128 millió t. sóanyagot ad le, ami itt
az ers bepárolgással a Karabugas sókiválását növeli. Ugyanakkor a Káspi-tenger
fokozatosan kiédesedik.
Fúrási adatok szerint a Karabugas sósabbá válása és
kiédesedése a negyedkorban többször ismétldött.
A yKarabugas jelenlegi, fels
12 cm vastag, szerves maradványt nem tartalmazó szulfátüledéke alatt Cardium
ecüífe- tartalmú réteget találtak, ami a jelenleginél kisebb sótartalomra vall. A történelmi adatok szerint 1743-ban
a Karabugas-öböl halban gazdag volt.
A sótartalom növekedése 1755-tl kezddött, de még 1836-ban jelents halászat volt; 1847
óta a halak egészen kiveszteké
^

Az üledékek finomrétegzettsége szerint a Káspi-tenger Ny-i részén I cm
üledék 15 év, K-en 35 év alatt keletkezik. Az üledékképzdés tehát háromszorosa
a Fekete-tenger közepén észlelteknek. A szegélyeken természetesen a Káspi-tenger
üledékkép zdóse is nagyobb, mint a középen, mégis egyenletesebb, mint a Feketetengerben. Még nincs eldöntve, hogy ez a sekélyebb Káspi-tenger fenókáramlásaira,
a biogen karbon átképzdéire vagy egyéb tényezkre vezethet-e vissza. A Karabugas-öbölben évenként 1 mm vastag szulfát és karbonát réteg keletkezik. A hmérséklettl függ oldhatóság szerint, télen szulfátok, nyáron karbonátok válnak ki,
de ez az évszakos változás
az üledék állandó
íinomfölkavartsága miatt
rétegzétíségben nem érzékeldhetik.

—

Az

Aral-tó részletes üledékvizsgálatai

—

szemcsenagyság szerint

kilenc üledék-

különböztettek meg. Ezek: agyagos iszap, iszap, homokos iszap, iszapos homok, finom homok, homok, durvahomok, kagylós, ill. mészüledék. Újabban ezt
fajtát

homok,

márga, agyag,' deltaagyag- és oolitként említik. A különböz üledék
pontosan ki van jelölve. A karbonátüledék túlnyomói r
MgCö 3 mindössze 0,5—3%; dolomitot nem észleltek. A karbonátüledék
Az utóbbi egész mészvázakb
és b ogér.-karbonát alakban található.

'aleurit,

-

fajták eloszlása térképen

CaC0 3

,

a

pelit, oolit

6*
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sz.

mm

nagyságig terjed törmelékbl alárendeltebb szerep, mint a Feketevagy 0,05
tengerben vagy a Káspi-tengerben. Mindössze 8 puhatest-, 6 Foraminiíera- és 6
kagylósrák-fajból adódik.
Az üledékanyag eloszlásának legfontosabb tényezje a sekélyvizü Arai-tóban
a 10
15 m mélységig ható hullámmozgás. Eddig terjeden csak homok és kagylóhéjak találhatók. Ez a fenékig ható vízmozgás az üledéknek a medence belseje felé
szemcsenagyság szerinti koncentrikus öves elrendezdését eredményezi. Lényegileg
ugyanilyen eloszlást mutat az üledékek mésztartalma is. Az üledékek legnagyobb
része finomrétegzettséget nem mutat, a Ny-i medencerészben azonban helyenként,
szemcsenagyság szerint és kalcilutit váltakozás folytán határozott rétegzettséget
találtak, amit évszakos változásra vezetnek vissza.
Az Aral-tó üledékképzdése a Fekete-tengeréhez hasonlóan, évi átlagul
iszap, a medenceközépen 0,7— 0,8
0,5 mm. A folyótorkolatok körül néha évi 2,5
mm, legbelül csak 0,1— 0,2 mm. Egyes részeken, a sekélyvízi övben, az ers vízmozgás miatt, az üledéklerakódás egészen kimarad.
Ezek a zárt beltengerekre vonatkozó üledékképzdési vizsgálatok nagyjelen-

—

mm

tség irányelveket adnak a földtörténeti múlt hasonló tengereinek megítélésére.
'Legfontosabb, általános törvényszerségként mutatkozik, hogy az üledéklerakodás
mennyisége ezekben a medencékben a partoktól távolodva állandóan kevesbedik.
Ugyanilyen módon csökken az üledék szemcsenagysága is. A törmelékes és vegyi
karbonátok mennyisége is
összmennyisége
szerint fogy,
az üledék
a vegyi
kiválásé karbonátok finomabb szemcsenagysága miatt a csökkenés az üledékmenynyiségnél valamivel (kisebb mérték.
Az üledékmennyiség eloszlásában a tárgyalt zárt medencék lényeges eltérést
mutatnak a földtörténeti múlt legtöbb szegélytengerével és a geoszinklinálisokka!
szemben. Ezekben ugyanis a medenceközépen nagyobb üledékfölhalmozódás van,
mint a szegélyeken. Ebben a tekintetben tehát a Fekete-tenger, a Káspi-tenger vagy
az

Aral-tó

nem nevezhet

jelenlegi

geoszinikknálisnak.

A

kaledómiai geoszinkliná-

belsdinarid-teknben hasonlóan, a medenceközép felé csökken üledékeket is találunk. Mindez azt bizonyítja, hogy az üledékvastagságból a leülepedés
idtartamára következtetni nem lehet. Az egyes üledékgyjtk közötti különbségek
végeredményben kéregszerkezeti mozgáskülönbségekbl adódnak. Mindamellett a
mai üledékképzdésnek a múlt üledékeinek hasonló részletes vizsgálatával történ
összehasonlításból kitnhetnek a múltra vonatkozó olyan eltérések,
amelyek az
aíktuálizmus merev alkalmazásának revízióját szükségessé teszik. Ezen túlmenen, a
tengeri üledékképzdés szovjetoroszországi korszer
példamutatók a
vizsgálatai
Velencei-tó és Balaton-tó megindítandó üledékképzdési tanulmányozásához.
lisban, az alpi
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