
Görögország bauxittelepei
Irta: Bárdossy György

A bauxit jelenlétét Görögország területén 
elsőnek magyar geológus, Vadász E. mutatta ki 
(1933), aki egyúttal a telepek ipari jelentőségére
is felhívta a figyelmet. A bauxit termelése is
csakhamar megindult és a 
kult:

következőképpen ala-

1935—39 637 000 to 1957 833 000 to
1940—49 270 000 1958 856 000
1950 77 000 1959 891 000
1951 164 000 1960 915 000
1952 285 000 1961 1050 000
1953 328 000 1962 1280 000
1954 353 000 1963 1281 000
1955 500 000 1964 1044 000
1956 697 000 1965 1257 000

Jelenlegi termelésével Görögország világvi
szonylatban a tizedik, Európában a negyedik he
lyet foglalja el.

A görög bauxitvagyont Vadász 1951-ben 15 
millió tonnára becsülte, megjegyezve, hogy „az 
itteni jövő kutatásoknak még nagy tere van” 
(Bauxitföldtan 95. old.) így is történt. 1964-ben 
Mack által végzett készletszámítás eredményei 
a következők:

A kategória

összesen

E hallatlanul nagy ércvagyon í'ealításáról 
1965-ben tett tanulmányútam során személye
sen is meggyőződtem.

45 millió to 
20 
25 

250 
50 

390

Földrajzi elterjedés

A gazdaságilag legjelentősebb bauxittelepek 
Görögország középső részén, a Parnassos, Ghio- 
na és Helikon hegységek területén találhatók 
(1. ábra). Ezt követi ipari jelentőségében az At
héntól közvetlenül nyugatra fekvő Eleusis— 
Mandra bauxitterület. E két területre összpon
tosul a jelenlegi görög bauxitbányászat. Kisebb 
jelentőségű előfordulások ismeretesek Eubőa 
szigetén (Kymi), a Peloponesoson (Pylos, Tripo
lis), Klokovánál, Chalkidike félszigetén (Katsi- 
ka), Skopelos és Amorgos szigetein. Az utób
biakat ugyancsak Vadász írta le elsőnek (1934).

Hajdani bauxit metamorfózisának terméke 
a Naxos szigeti smirgel (Papastamatiou 1951). 
Átmeneti tag a bauxit és a smirgel között a töb- 
bé-kevésbé átalakult Samos szigeti „samosit ” 
(Lapparent 1935, 1937).

Rétegtani helyzet

Ősmaradványokat eddig még nem találtak 
a görögországi bauxitokban. Rétegtani helyzetük 
ezért csak a fedő és fekű rétegek kora alapján 
becsülhető.

Legidősebb a naxosi smirgel: az eredeti
bauxit ópaleozoós korú lehetett, metamorfózisa 
a kaledóniai orogenézissel kapcsolatos. Alsójúra 
dolomitösszletben található a Skopelos szigeti 
bauxit; igen rövid üledékhézag során képződött 
(2. ábra) (Papastamatiou 1963). A Parnassos- 
Ghiona és Helikon hegységek területén egymás 
felett 3 bauxitszint található. Az alsó bauxitszint 
fekűje oolitos középsőjúra mészkő. Az alsó és a 
középső bauxitszint között átlagosan 100 m 
vastag kimeridgei mészkő található Cladocorop- 
sis mirabilissal. A középső bauxitszintet a felső
től 300—400 m vastag, a titontól a cenománig 
terjedő mészkősorozat választja el. A felső 
bauxitszint fedője felsőturon-szenon miliolinás, 
majd rudistás mészkő. Tehát mindhárom bauxit
szint igen rövid üledékhézagban helyezkedik el.

Eubőa szigetén alsóturon mészkő a fekű, 
a fedő pedig felsőszenon Burnoniás mészkő, ami
re Globotruncanás mészkő települ. Ez a bauxit 
tehát némileg fiatalabb a közép-görögországi 
„felső” bauxitszintnél. (Spiliadis 1958.) A Klo
kova, Pylos és Tripolisnál található bauxit fe
kűje középső eocén Nummulites perforatusos 
mészkő, fedője pedig felső eocén Lepidocyclinás 
mészkő (Kiskyras 1958.)

Az eddig ismertetett területekkel szemben 
Eleusis—Mandra bauxittelepei jelentős rétegta
ni hézagban foglalnak helyet. A fekü felsőtriász 
mészkő és dolomitos mészkő. A közvetlen fedő 
ősmaradványmentes mészkőkonglomerátum és 
márgás mészkő, valószínűleg alsó cenomán korú. 
(Aronis 1954). Felette Exogyrás, Pectenes Ru
distás cenomántól a szenonig terjedő mészkőso
rozat következik. Magát a bauxitot ősföldrajzi 
megfontolások alapján apti-albai korúnak tart
ják. Vitatott még az Amorgos szigeti és a Chal- 
kidikei bauxit kora a fedő és a fekűrétegek ős
maradványmentessége miatt. A jelenlegi felfo
gás szerint az Amorgos szigeti bauxit valószínű-
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4. A 2 . s 3.1
1. ábra

1. ábra: Görögország bauxittelepeinek földrajzi elter
jedése. 1. bauxit, 2. smirgel, 3. latentes vas-nikkelére

leg felsőkréta, a Chalkidikei középső kréta korú. 
Papastamatiou 1966)

Települési viszonyok

Egyetlen kivételtől eltekintve (Skopelos) a 
görögországi bauxittelepek típusos karsztbauxi- 
tok. Többnyire a közvetlen fekű és fedő is. ten
geri kifej lődésű mészkő. Csak néhány helyen ta
lálható 5—20 cm barna leveles agyag (Ghiona 
hegység), mészkő konglomerátum és márgás 
mészkő (Eleusis—Mandra) a közvetlen fedőben. 

Két fő teleptípus különböztethető meg: 
a) Lencsés telepek erősebben karsztosodott 

fekűvel; a peremeken gyors, hirtelen kiékelö- 
dássel: maximálisan 20 m bauxitvastagsággal.

b) Rétegszerű telepek gyenge fekű karszto
sodással; a peremeken lassú fokozatos kiékelő- 
dé'sel; átlagosan 1—5 m bauxitvastagsággal.

A két teleptípus közt fokozatos az átmenet. 
A második az elterjedtebb, az első főleg az Eleu
sis—Mandra és a Parnassos—Ghiona—Helikon 
bauxitterület ,.felső” bauxitszintjére korlátozó
dik.

A fekű karsztosodása a bauxit leülepedése 
után is folytatódott. Ezt bizonyítják a Parnassos 
hegység meredek dőlésű bauxittelepeinek füg
gőleges fekű karsztformái (3. ábra), melyekre 
elsőnek Papastamatiou hívta fel a figyelmet. 
(1965). A Ghicna hegység Otavi körzetében a 
fel=ő bauxitszint egyik telepében kb 20 m széles 
és 30 m mély üreget láttam, amely a közvetlen
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2. a bra
2. ábra: A görögországi bauxittelepek rétegtani helyzete. 1 bauxit, 2. mészkő, 3. dolomit, 4. mészmárga

és mészkő konglomerátum

fekű mészkő karsztosodása, beszakadása és a 
bauxit utánhullása révén jött létre.

A bauxittelepek felszíne sima, vagy enyhén 
hullámos, maga a bauxit pedig rétegzetlen. A 
Parnassos hegység déli részén Distomon közelé
ben az alsó bauxitszint több kibúvásban gyen
gén rétegzett.

A görögországi bauxittelepek a magyaror
szágiaknál jóval erősebb tektonikai igénybevé
telt szenvedtek el. Ennek következtében mere
dek. néhol közel 90° dőlésűek és ilyenkor telér- 
szerű megjelenésűek. Eleusis—Mandra térségé
ben viszont egymás után következő redőkbe

gyűrődtek fel. Kiskyras (1960) megfigyelései 
szerint a bauxit a teknőkben kivékonyodik — 
tektonikusán kihengerlődött — a boltozatok te
tején viszont kivastagodik. A gyűrődések fel és 
rátolódásokkal kombinálódva egészen kaotikus 
szerkezeti formákat eredményezhetnek (4. ábra).

Különleges teleptípus a Skopelos szigeti, 
mintegy átmenetet képezve a karszt és a laterit- 
bauxitok között. A gyengén karsztosodott liász 
dolomitra bázisos eruptív kőzetek, tufák és tufit 
települnek néhány méter vastagságban. Ezek he
lyenként bauxitosodtak. Alulról felfelé fokozatos 
átmenettel fejlődik ki belőlük a bauxit. A hely-
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3. ábra: Utólag továbbfejlődött fekü karsztformák. 
Papastamatiou 1965 szerint

4. ábra: Bauxittelepek gyűrödéses és rátolódásos tektonikai szerkezettel Eleusis-Mandra terület

ben történt latentes jellegű bauxitosodás itt te
hát egyértelműen megállapítható (Papastama
tiou 1963). A bauxitosodás ott a legerőteljesebb, 
ahol a bauxit közvetlenül érintkezik a fekű do
lomittal. Ez külön aláhúzza a karbonátos fekű 
szerepét a bauxitosodásban. A skopelosihoz ha
sonló teleptípust tudomásom szerint eddig még 
seholsem írtak le.

Kőzettani jellegek

A görög bauxit általában a magyarországi
nál jóval keményebb a Mohs féle keménységi 
skála szerint 4—6 keménységű. A bauxit több
nyire vörösbarna vagy csokoládébarna színű. A 
fedő és fekű határán barnássárga, világosbarná
ra világosodik ki. A bauxittest felső részén a 
vörösbarna bauxitban néhány mm vastag sárga 
erek figyelhetők meg. Ezek lefelé fokozatosan 
kimaradnak. A vörösbarna bauxitban 1—5 mé
ter hosszú lapos, ovális fészkek formájában szür
ke bauxit is előfordul nemcsak a telepek felső, 
hanem középső és alsó részén is. A vörösbarna 
és szürke bauxit között világosabb ill. sötétzöld

színű bauxitfajták helyezkednek el. (5. ábra). 
Atalanti térségében kevés fehér bauxit is előfor
dul (Maratos 1962).

A bauxit leginkább finomoolitos szövetű. Az 
oolitok 0,2—0,6 mm átmérőjűek, koncentrikus- 
gömbhéjas felépítésűek. Többnyire 6—12 göm- 
hélyból állnak. (1. fénykép). Gyakoriak az alap
anyagnál sötétebb színű, makroszkópusan pizo- 
litnak látszó, 2—3 mm átmérőjű szemcsék. Ezek 
vékonycsiszolatban többnyire finom bauxitka- 
vicsoknak bizonyultak. Sűrűn összecementált 
oolitokból állnak és vékony vaskéreg veszi őket 
köréi. (2. fénykép). Egyes kavicsok szélein töb
bé kevésbé lekoptatott oolitok figyelhetők meg 
áthalmozott származásuk bizonyítékaként (3. 
fénykép).

Valódi pizolitos bauxitok is előfordulnak. E 
pizolitokat viszont homogén felépítésű gélszer
kezet jellemzi. Gyakoriak bennük a gélzsugoro- 
dásos repedések, melyek sohasem terjednek áA 
a bauxit alapanyagára. A Parnassos hegység fel
ső bauxitszintjében többnyire a pizolitok is szál
lítottak, áthalmozottak. A sok eltört és mecha
nikusan sérült pizolitból következtethetünk er
re (4. fénykép).
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1. kép: Oolitos szövetű bauxit, Ghiona hegység, felső bauxitszint

2. kép: Áthalmozott bauxitkavicsok finomoolitos
baaxitban. Ghiona hegység felső bauxitszint

3. kép: Vasdús. áthalmozott bauxitkavics szélein kop
tatott oolitokkal. Ghiona hegység, felső bauxitszint
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1. kép: Finomoolilos-pizolitos bauxit, 
sok eltört, szállított pizolittal. Par
nasses hegység, felső bauxitszint

3. kép: Világosszürke lyukacsos s z j -  

vctü bauxit. Chiona hegység, felső 
bauxitszint
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6. kép: Sötét csokoládébarna petitomorf bauxit. Parnassos hegység középső bauxitszint

A bauxittest felső részén utólagos kioldás 
következtében lyukacsos szövetű bauxitfajták 
gyakoriak (5. fénykép). Az eocén bauxitfajták- 
ban a durvapizolitos és konkréciós szövet gya
kori (Kiskyras 1958). A Parnassos és Ghiona

5. ábra: Bauxittelep földtani szelvénye. Ghiona hegy
ség. Felső bauxitszint. 1. fekü mészkő cenomán-alsó- 
kréta, 2. világosbarna bauxit, 3. szürke pirítes-marka- 
zitos bauxit. 4. zöld chamositos bauxit, 5. vörösbarna 
oolitos bauxit apró bauxitkavicsokkal, 6. fedő mészkő  

— szenon

hegységek középső bauxitszintjét viszont homo
gén pelitomorf szövet jellemzi (6. fénykép).

A bauxit szemnagysága Árkosi KI. elektro- 
mikroszkópos felvételei szerint a Parnassos—

Ghionai felső bauxitszintben átlagosan 1 az 
egyedi szemcsékben 0,2—2 « közt váltakozik. A 
középső bauxitszintben átlagosan csak 0,3 i* a 
szemnagyság 0,2—0,5 egyedi szélső értékekkel. 
Figyelemre méltó, hogy a kisebb szemnagyságú 
bauxit bőhmites, a nagyobb diaszpóros felépíté
sű. A szemcsék mindkét esetben pszeudohexa- 
gonális táblácskákból állnak.
Ásványtani felépítés

Az eddigi irodalom csak tájékozódó jellegű 
adatokat közöl, rendszeres mennyiségi megha
tározások még nem történtek. Ezért 1965 évi ta- 
nulmányutam során a görög szakemberekkel a 
főbb bauxitterületek típusos bauxitfajtáiból 
mintákat vettünk, melyeken azóta mennyiségi 
ásványtani vizsgálatokat végeztem elsősorban 
röntgendiffraktométeres módszerrel (Bárdossv 
1966). Kiegészítésül derivatográfos. vékonycsi- 
szolati és kémiai vizsgálatok történtek.
Ezek főbb eredményei a következők: a bauxit
test határán a fekű mészkő többnyire 1—10 cm 
vastagon porlódó és sötétszürke festődésű. A 
mészkő felszínén néhány cm-es fekete kiváltá
sok figyelhetők meg helyenként feldúsulva, má
sutt teljesen kimaradva. Anyaguk LITHIOPHO- 
RIT — 1Л_'АЬ*Мп23+Мп1п4+Ояг, . 14H:0 —, mely 
Eleusis—Mandra területén jól kristályos: a Par
nassos—Ghiona—Helikon hegységekben viszont 
leginkább igen rosszul kristályos. A porlott fekű 
mészkő sötétszürke színét is ez az ásvány adja.

A lithiophorit kivállások felett, de olyan he
lyeken is, ahol azok hiányoznak, fehér, laza. 
porózus GIBBSIT fészkek következnek. Ez azért 
is figyelemre méltó, mert a mezozoós bauxit-
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1. sz .táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bőhmit — — 57 54 68 56 50 45 7 — — 63

Diaszpór 65 88 4 16 3 — — 9 51 59 42 —

Korund 2
Kaolinit 7 4 — 5 11 15 — 13 8 6 — 7

Chamosit — — 33 — — — — — 17 10 38 —
Klorit — — — — — 24 — — — 5 —

Iliit — --- --- — — — 22 — — — — —
Hematit 4 1 — — 6 25 — 29 — 18 — 24

Goethit 18 — 2 — 6 — — — 14 4 12 —
Magnetit — — — — 1 — — 1 — — — 2
Pirit — 0,6 - 15 — — — — — — — —
Markazit — — — 5 — — — — — — — —
Alunit — -- -- 1 — — — — — — — —
Anatáz 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Rutil 1 1 0.5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 — — 0,5
K akit — — — — 1 — — — — — — 1
Augélit — 0,4 - — — 0,8 — — — — — —

1. Ghiona hegys. felső bauxitszint típusos barna bauxit
2. Ghiona hegys. felső bauxitszint világosszürke lyukacsos szövetű bauxit
3. Ghiona hegys. felső bauxitszint zöld finomoolitos szövetű bauxit
4. Ghiona hegys. felső bauxitszint szürke pirites bauxit a zöld mellett
5. Parnassos hegys. fels. bauxitsz. világosbarna bauxit sötétbarna pizolitokkal
6. Parnassos hegys. köz. bauxitsz. sötét csokoládébarna pelitom orf bauxit
7. Parnassos hegys. köz. bauxitsz. világos zöldessárga bauxit fedő határán
8. Parnassos hegys. alsó bauxitsz. vörösbarna bauxit barnásfekete pizolitokkal
9. Parnassos hegys. alsó bauxitsz. zöldesbarna pizolitos bauxit

10. Helikon hegys. fels. bauxitsz. rozsdavörös pizolitos bauxit
11. Helikon hegys. fels. bauxitsz. sötétzöld pizolitos bauxit
12. Eleusis—-Mandra terület csokoládébarna pelitomorf bauxit

fajták eddigi ismereteink szerint nem tartalmaz
nak gibbsitet. Az elektronmikroszkópos felvéte
lek szerint a gibbsit o,2—0,5 '* hosszú és 0.04— 
0,06 széles oszlopocskákból áll. Az 1—6 cm 
vastag gibbsit rétegben néhol néhány cm-es 
sárgásfehér, tömött, puha. szappanszerű HAL- 
LOYSIT fészkek találhatók.

Mind a gibbsitet, mind a halloysitet finom 
okkersárga erek járják át, sőt egyes helyeken a 
bauxit felé eső oldalukon 1—2 cm vastag poró
zus okkersárga réteg található. Ennek anyaga 
igen finom — átlagosan 0.2 .« — szemnagyságú 
GOETHIT.

E hármas — a fekű határán található 
kívül lithiophoritos. középen gibbsites—halloy- 
sites. belül goethites kérgezödést az utóbbi idő
ben számos magyar és francia bauxittelepben 
megtaláltuk.

A Ghiona hegység Otavi körzetében az 
egyik +1300 m magasan fekvő telepben a fekü

határán néhány mm vastag türkizkék kiváláso
kat figyeltünk meg, melyek tiszta TAKOVITnak 
bizonyultak. E ritka ásványt — (2АЪОл. 5NiO .
. 9 H.O). 6НЮ — 1957-ben Maksimovic írta le 
először; Jugoszláviában, mállott szerpentin és 
mészkő kontaktusán, tehát az ittenihez némileg 
hasonló településben.

Néhány jellegzetes bauxittípus ásványos 
összetételét az 1. sz. táblázaton mutatjuk be.

Alumínium ásványok. A görög mezozoós 
bauxitok vegyes bőhmit-diaszpór felépítésűek. 
A Skopelos szigeti bauxit tiszta diaszpóros jel
legű. (Papastamatiou 1963). A Parnassos—Ghio
na és Helikon hegységek területén az eddigi ta
pasztalatok szerint az alsó és a felső bauxitszint 
túlnyomóan diaszpóros, a középső túlnyomóan 
bőhmites felépítésű. (Papastamatiou 1964). Mos
tani vizsgálatainkkal a felső bauxitszintben né
hány százalék finomdiszperz eloszlású korundot 
is sikerült kimutatnunk. Az Eleusis—Mandra te-
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rület bauxitja túlnyomóan bőhmites, alárendelt 
diaszpór tartalommal. Az eocén bauxit változó 
összetételű: Tripolisnál főként diaszpóros (Tata- 
ris 1963). Pylos és Klokovánál viszont főleg 
bőhmites igen kevés diaszpórral és 10—18% 
gibbsittel (Kiskyras 1958). Ez tehát az egyetlen 
gibbsit tartalmú görög bauxit.

Ma még tisztázatlan mi az oká az alumí
niumásványok e változatos elterjedésének. A 
diaszpór képződést Lapparent (1934) gyenge re
gionális metamorfózissal ill. felmelegedéssel ma
gyarázta. Ez a vélemény nem igazolódott, mert 
a bőhmit-diaszpór arány egy telepen belül is 
erősen váltakozhat. Kiskyras (1960) helyi tek
tonikus nyomásnövekedésnek tulaidonította a 
diasznór kéDződését. A pizolitos bauxitfaitákat 
általában diaszpórosabbnak találta a többinél, 
ezért az elsődleges diaszpórképződés lehetőségét 
sem zárta ki. Papastamatiou (1966) nem fogad
ja el a tektonikai hatásra történt diaszpóroso- 
dást. Szerinte a .bőhmit ill. a diaszpór képződését 
a közeg helyi fizikai-kémiai tényezői szabták 
meg. Vizsgálataink Papastamatiou véleményét 
erősítik meg: diaszpór dusúlást észleltünk a 
bauxit pizolitokban és egyes redukált bauxitfaj 
tákban.. Diaszpór anyagú másodlagos repedéski
töltéseket is kimutattunk a bauxitban. Ezekben 
a diszpór kétség kívül közvetlenül oldatból csa
pódott ki. Véleményünk az, hogy a diaszpór kép
ződését a környezet pH-ja. Eh-ja és a koncen
tráció viszonyok irányították.

Agyagásványok. A vörösbarna, barna bar
nássárga és szürke bauxitfajták uralkodó agyag
ásványa a kaolinit. A Ghiona hegység egves vi
lágosszürke bauxitfajtáiban kevés sudoitot is ki
mutattunk. A zöld bauxitfajtákból teljesen ki
marad a kaolinit: helyét a chamosit veszi át. 
Mennyisége itt maximálisan 30—40%-ot is el
érhet. A Ghicna hegység egyes telepeiben köz
vetlenül a fedő határán halvány zöldessárga, 
vasszegénv bauxit fordul elő. Ebben a kaolinitet 
orthoklorit és illit helyettesíti egyenként 20— 
25%-nyi mennyiségben.

Vasásványok. A vörösbarna bauxitban a 
hematit é? goethit a leggyakoribb. A Parnassos- 
Ghiona és Helikon hegységekben a középső 
bauxitszintet tiszta hematitos, az alsó és felső 
bauxitszintet vegyes hematit-goethites összeté
tel jellemzi. Az Eleusis—Mandra területen is a 
hematit van túlsúlyban. A görög bauxitot ezen
kívül több kevesebb magnetit jelenléte jellemzi. 
Legtöbb az Eleusis—Mandra-i és a Pvlosi eocén 
bauxitban: 2—4%, de egyes mintákban 8% mag- 
netitet is találtak (Kiskvras 1958). Azt is meg
állapították. hogy a magnetit főként a pizoli
tokban és a diaszpórral együtt dúsul. Vélemé
nyünk szerint az alacsonyabb Eh irányító sze
repe tükröződik itt mind a magnetit, mind a 
diszpór képződésben.

A zöld bauxitok uralkodó vasásványa a

chamosit. A hematit teljesen hiányzik belőlük, 
néhány % goethit azonban többnyire kimutat
ható volt. A szürke bauxitfajtákban viszont a 
chamosit marad ki és helyét a pirít veszi át ke
vesebb markazit kíséretében.

A titánásványok közül az anatáz a legjelen
tősebb. Mellette a rutil alárendeltebb mennyisé
gű, sőt egyes telepekben nem is sikerült kimu
tatnunk ezt az ásványt, (pl. a Helikon hegység
ben).

A járulékos ásványok közül a kalcit a leg
gyakoribb. Többnyire néhány mm-től több ein
ig terjedő vastagságú másodlagos erekként szö
vi át a bauxitot; ritkábban néhány mm-es fész
kek formájában is megjelenik. A szürke bauxit
ban helyenként kevés alunitot találtunk. A fosz
for részben apatiíként. többnyire azonban AU- 
GÉLIT-------АЪ(ОН) PO-. — formájában van je
len. Ezt az ásványt karszbauxitekban eddig még 
n^m ismerték, feltételezhető azonban, hogy má
sutt is jelen van.

Néhány típusos pizolitos bauxit esetében 
gondos preparálással sikerült a pizolitok és az 
a’apanvag ásványos összetételét külön megha
tározni :

Parnassos, felső Eleusis—Mandra

bőhmit

bauxitszint
ex

°  P— > G  ^  CTJ
О  Q- 
N  СО

‘a  13 
32,3% 73.9 %

terület
ex
5.о p  

^  rt О &.
N  СО

Q *  c 0

51,3% 54,0%
diaszpór 28,3 — 4.4 —
kaolinit 1,5 16,1 3.8 25,2
hematit 22,8 2,3 33,0 12,8
goethit 7.6 3,2 — —
magnetit 1,7 — 2,5 —
anatáz 2,5 1,6 2.2 2,0
rutil 0.7 0,5 0,6 —
kalcit 1.6 1,9 1.2 5,4
vas ásványokhoz 
adszorbeált víz 0,6 0.1 0,6 0,2
egyéb ásv. 0,4 0,4 0,4 0,4

Feltűnő.. hogy mindkét területen azonos
jellegű a pizolitok és az alapanyag összetételé
nek eltérése: a pizolitokban dúsul a hematit. £ 
magnetit. a diaszpór, az anatáz. Ezzel szemben 
az alapanyagban a kaolinit erős a kalcit és a 
bőhmit gyengébb dúsulása figyelhető meg.
Kémiai összetétel

A görög bauxittelepekről rendszeres g e o k é 
miai értékelés eddig még nem készült. A műve
lés alatt álló bauxitterületekről azonban már 
eléggé nagy számú vegyelemzést készítettek. 
Ezek átlagértékei a következők:
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Parnassos-Giona-Helikon
Eleusis—Mandra

AbO:: 55 —60% 50 —55%
SíOj 1 — 6 1 — 5
Fe:0:: 20 —26 26 —36
FeO 0,3— 1 1 — 2
TíOj 2.5— 3 2.5— 3
CaO 0.1— 1 0,1— 2
P.O-,
+H.O és СО2

0,1— 04 
10 —12 9,5—12

Mint látjuk, az Eleusis—-Mandra terület
nagyobb vas és kisebb alumíniumtartalmával 
különbözik a Parnassos—Ghiona és Helikon 
hegységek bauxitjától. Mindkét bauxitterületre 
jellemző a rendkívül alacsony átlagos kovasav 
tartalom. Ez teszi lehetővé, hogy a telepek túl
nyomó részét, minimális anyag visszahagyása 
mellett lefejtsék.

A telepeken belül a vegyi összetétel eléggé 
szabálytalanul változik, bár ezek a változások 
nem jelentősek. Felismerhető az a statisztikus 
összefüggés, hogy az Al, Fe és Ti párhuzamosan 
fut a Si ellenében.

A többi, kisebb előfordulás bauxitjának ké
miai összetételéről csak néhány vegyelemzés ad 
közelitő tájékoztatást. Közülük néhány típusos 
elemzést az alábbiakban mutatunk be:

Bauxitterület Ő
<

Skopelos szig. 46.0
Eubőa sziget 56.6
Amcrgos szig. 55.1
Pylos 62.9
Naupaktos 54,2

6ü

6  
c/5

<5
a Ö

‘O
H

C
aO

b< H
9.5 33.4 1.8 8.2
4.9 25.3 2,8 10.3
5.7 25,5 2.8 10,9
6.2 11,7 2.9 15.2 1.1
6,1 18,5 3.4 15.4 0,8

A fenti összehasonlításból az derül ki. hogy 
e bauxitckat nagyobb kovasavta’talom jelle n- 
zi. azonban a Skopelos sziget kivételével még 
így is elérik az ipari minőséget. A Pylos és 
Naupaktoú eocén bauxitokban a gibbsit tarta
lom miatt nő meg a kötöttvíz mennyisége. Ezt 
a növekedést érdekes módon a vastartalom 
csökkenése egyenlíti ki.

Rendszeres nyomelemvizsgálatok eddig 
még nem készültek. Papsstamatiou szerint 
(1964) a bányászott ércben kevés Ni. Cr, V Со 
és Ga dúsul. *
Genetikai elképzelések

Lapparent (1934. 35) a görög bauxitokat a 
fekü mészkövek mállási maradékából származ
tatta. Sokáig ez volt az általánosan elfogadott 
nézet. Kiskyras (1958. 62) az általa kimutatott 
eocén bauxitszintre is kiterjesztette a terra- 
rossa elméletet. Ennek fő bizonyítéka szerinte 
az, hogy a közelben nincsenek eruptív kőzetek, 
melyek latentes mállásából a bauxit anyagát

le lehetne vezetni. A mészkő mállási maradéka 
szerinte sekély tengerfenéken(I) ülepedett le re
dukáló viszonyok között. Innen a bauxit nagy 
magnetit és pirít tartalma. Ezután újabb ki
emelkedés következett a bauxit helyben történt 
áthalmczódásával. Erről tanúskodnak a kop
tatott pizolitok és az alapanyagba ágyazott ki
sebb nagyobb bauxitkavicsok.

Aronis volt az első, aki munkáiban (1954. 
55) a terra-rossa elméletet elvetette. Kimu
tatta, hogy a fekü AbO; tartalma túl kevés 
ahhoz, hogy a hatalmas bauxittelepeket belőlük 
le lehessen vezetni. Továbbá a fekü mészkövek 
az alumíniummal azonos mennyiségű vasat 
taitalmaznak. Minekutána a bauxitban fele
annyi FejO.; sincs, mint amennyi AbCh, jogos 
a kérdés, hova lett a vastöbblet, hiszen nyom
talanul az sem tűnhetett el. Aronis szerint a 
Kelet-Görögország-i ultiabázitok (ofiolitok) és 
tufáik latentes mállása szolgáltatta a bauxit 
krnduló anyagát. Lokris térségében e laterit- 
takaró ma is a felszínen található; egyes ré
szei gazdaságilag is jelentős vas és nikkelércek 
(Pet’.aschek 1954). Az autochton latentes vas- 
érc 73”» Fe.O:. 8% SiO_>, 6°.. ALÓ., és 2,5° о 
NH Со taitalmú. Néhány k'lométerre nyugatra, 
a mészkőfelszínre áthalmozott lateritben 68° n 
FeO- és 8% SiCh mellett már 14%ra nő az 
AIjOs mennyisége, a Ni+Co pedig 0.4—0,7%-ra 
csekken. Aronis szerint a továbbszállítás során 
egyre inkább az alumínium dúsult átvezetve 
így Közép-Görögország bauxitjaiba. Arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a kiinduló ultrabázi- 
sos kőzetekben ugyanannyi ill. több az alumí
nium, mint a vas. Ha csak a ma is meglévő 
laterites vasércet tekintjük a lateritesedés 
egyetlen termékének, megválaszolatlan marad 
az alumínium sorsa a lateritesedés folyamán. 
Végül a Parnassos-Ghiona terület bauxitjában 
rendszeresen kimutatható Ni és Со tartalmat 
is a lateritekből való származás bizonyítékául 
tekinti. Egyes mintákban max. 3,4% Ni-t és 
0,8% Со-t is találtak.

Fapastamatiou 1960 óta egymás után mee- 
jelent munkáiban Aronis genetikai elképzelé
seit fejlesztette tovább. Véleménye szerint a 
bauxitterületre már kolloid és szemikolloid ol
datok formájában érkezett meg az elszállított 
la^erit-málladék. A leülepedés a tesgerpart víz- 
z?l borított mélyedéseiben, sőt helyenként ele- 
gyesvizi lagúnáiban is történt. A Helikon hegy
ségben Kefanédesnél egy olyan szelvényt írt 
le. ahol a tengeri fekü mészkő előbb elegyes
vízivé vállik. majd belőle üledékhézag nélkül(!) 
folyamatosan fejlődik ki az oolitos bauxit. 
(1965). Ez az átmenet szerinte eredetileg másutt 
is megvolt, de részben tektonikai kihengerlés, 
rés7b.n a karsztosodás továbbfejlődése követ
keztében eltűnt.

Papastamatiou szerint a bauxit anyaga a 
leülepedés után is továbbalakult mind kémiai 
mind ásványtani tekintetben a kilúgzás és a
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környezet fizikai-kémiai körülményeinek meg
felelően. Ezen az általános elvi megállapításon 
túlmenően a részleteket azonban még nem is
merteti. (1966)

Helyszíni megfigyeléseink és laboratóriumi 
vizsgálataink teljes egészében megerősítik Aro- 
nis és Papastamatiou elképzeléseit. A latentes 
származtatás újabb bizonyítékaként tekinthető 
a fekü határán talált Ni dús takovitos bevonat. 
Az anyag röntgenspektrográfiai vizsgálataink 
szerint 1% Zn-t és 0,5% Со-t is tartal
mazott, ami ugyancsak a fenti véleményt tá
masztja alá.

Meghatároztuk a Parnassos-Ghiona terület 
néhány típusos fekü mészkövének hideg só
savas oldási maradékát: Alsókréta mészkövek: 
1.53; 0,31; 1,81; 1,22; 1,71%. Maim mészkövek: 
0,75; 0,11; 0,29; 0,21; 0,08; 0,25: 0.28%. Ezek a 
számadatok is azt bizonyítják, hogy az itteni 
mészkövek mállási maradéka nem lehetett ele
gendő a hatalmas bauxittelepek kialakításához. 
Az azonban nem vitatható, hogy anyaguk is 
hozzájárult a bauxit kiinduló anyagához.

A bauxit kovasavtalanodása szerintünk a 
leülepedés után is folytatódott. A kedvező klí
maviszonyokon túlmenően az igen jó vízelve
zetést biztosító: karsztos környezet nyújtott eh
hez lehetőséget. Ennek tulajdonítható a görög 
bauxitok már említett rendkívül alacsony át
lagos kovasavtartalma.

A kettétört pozolitok és a bauxitkavicsok 
alapján a bauxit ismételt helyi áthalmozódá- 
sára következtethetünk. Közben egyes vízzel 
borított mélyedésekben, esetleg lagúnákban 
mikroorganizmusok hatására helyi redukció
központok alakultak ki. A mikroorganizmusok 
fehérjéjének elbomlása révén H?S keletkezett 
és a még laza bauxit-iszap szürke pirites-mar- 
kazitos bauxittá redukálódott. A kén lekötése 
után még oldatban maradt ferrovas hatására 
alakult ki a szürke pirit-markazitos mag kö
rül a zöld chamositos öv. Az utóbbiban talál
ható vörösbama bauxitkavicsok arra vallanak, 
hogy a redukálódás még az áthalmozás idősza
kában, az anyag diagenetikus megszilárdulása 
előtt ment végbe és nem terjedt át az időköz
ben bemosott, már megszilárdult bauxitkavi- 
csokra. A magyarországi túlnyomóan késődia- 
genetikus-epigenetikus bauxit piritesedéssel 
szemben a görögországi redukált bauxitok tehát 
túlnyomóan színgenetikus, esetleg kora diage
netikus eredésűek. Ez a különbség bauxittesten 
belüli elhelyezkedésükben is megnyilvánul (5. 
ábra).

A terület tektonikus felgyűrődése után a 
telepek nagy része magasra kiemelkedve a ta
lajvíz szintje fölé került. A felszínről leszivárgó 
csapadékvizek hatására jöttek létre a korábban 
említett lyukacsos szövetű bauxitfajták. Ugyan
akkor a pirites bauxit egy része oxidálódott és 
a keletkezett kénsavas oldatokból részben alu- 
nit vált ki. A lefelé szivárgó savas oldatok a

fekü mészkő határát elérve hirtelen semlege- 
sedtek. Az emelkedő pH által megszabott ki
csapódási sorrendben előbb vasdús, majd alu
mínium és kovasavas, végül mangándús kéreg 
vállt ki. így jött létre a leírt goéthites; gibbsit- 
halloysites és lithiophoritos kéreg.

Feltehető, hogy ugyancsak a lefelé szi
várgó savas oldatok hatására mobilizálódott 
egyes helyeken a bauxit nikkel tartalma és 
vállt ki a fekü határán a leírt takovit bevonat.

A görög bauxit keletkezésének részletes 
felderítéséhez még igen sok további vizsgálat, 
elsősorban az ásványos és a geokémiai felépítés 
alapos megismerése szükséges.
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