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A Bakony hegység liász-ban települt man
gán tartalmú üledékeit Vadász E. (1952) és 
Noszky, J. (1953) véglegesen tengeri eredetű
nek minősítette. Lengyel, E. (1953) szerint a 
Kőszegi hegységben megismert mangánérc szin
tén tengeri eredetű. Az Eger környéki oligocén 
mangántelepek és a környező országok hasonló 
mangántelepei szintén üledékes képződésűek. 
(Molnár, J., Morvái, G. (1961). A  nagykiterje
désű, uralkodóan finomrétegeződésű mangán
üledékek nagyfelületű, nyílt víztükör alatt vál
hattak ki.

Mocsári erede+ű mangánérc nálunk nem 
fordul elő. A  tiszántúli szolonvec és szologv ta
lajokban viszont található, változó mennyiségű 
mangánt tartalmazó ,.vasgöbecs” . Ennek csiszo- 
latán a rétegek koncentrikusan váltakoznak, 
szerkezete a gumósoxidos mangánérc gömbhé
jas felépítésére emlékeztet.

Az üledékföldtani vizsgálatokból kitűnik, 
hogy üledékképződés időrendiség tekintetében 
két egymást követő szakaszból tevődik össze, 
amelyek sokszorosan ismétlődhetnek. Az első
ben a mangán feltáródik, oldatba megy, míg a 
másik szakasz a kiválás, az üledékképződés fo
lyamatát foglalja magába. A  két ellentétes fo
lyamat tényezőit a vízzel borított talajok iszap
jában és vízében lezajló biotikus és abiotikus 
változásokban is lehet keresnünk. Ezért érthe
tő, hogy Vadász, E. (1960) a kérdés részletes 
megvilágításához mikrobiológiai vonatkozások
kal kiegészített paleoökológiai vizsgálatok vég
zését tartotta szükségesnek. Az utóbbi időben 
megjelent munkákban már ez a szemlélet ér
vényesült (Cseh—Németh J. és Grasselly, Gy. 
1961., Simóncsics, P. és Kedves, M. 1961., Ked
ves, M. és Simóncsics, P. 1964., Grasselly, Gy. 
és Cseh—Németh, J. 1966).

Mocsaras és sekély vízréteggel borított ta
lajokban lezajló folyamatok részletes megisme
rését napjainkban főképpen a talaj szíkesedé- 
sével, a rizstermesztéssel és haltenyésztéssel 
felmerült problémák, azok okainak és az előse
gítő tényezők összefüggéseinek felderítése tet
ték szükségessé. A  szikesedés kutatásának mik
robiológiai kiegészítését már ’Sigmond, E. (1923) 
is fontosnak tartotta. E rendkívül összetett, a 
talajtan és limnológiai határterületére eső prob
lémák megközelítése céljából éveken keresztül 
vizsgálatokat és kísérleteket végeztünk. A ku
tatómunka fő részét a vízzel borított talajok
ban és a vízrétegekben lezajló folyamatok, zö

mében a bakteriális kénciklus és annak a kör
nyezet élőlényeire gyakorolt hatása képezte. A 
folytonosan táguló, egymásba kapcsolódó prob
lémák kutatása később a mangánciklus megvilá
gítását is igényelte. Eobol a ceibói végzett mik
robiológiai és kémiai vizsgálatok olyan folya
matokra utaltak, amelyeknek szerepe lehetett 
az üledékes mangánérc képződésben. A  kérdés 
tehát egy tipikus paleolimnológiai probléma, 
amelynek megértéséhez a jelenben lezajló fo
lyamatok mélyebb megismerését kívánjuk fel
használni feltételezve, hogy e folyamatok a 
múltban is hasonló módon mentek végbe (Frey, 
D. G. 1967).

A mangánciklus

A  magmás kőzetek csekély mangántartal
ma a mállás során a talajba kerül. A talajban 
a mangán magasabb vegyértékű oxidok (MnCh, 
Mn.03, Mn;;Oi), kétvegyértékű Mn-ionok (a ki
cserélhető bázisok között és a talaj oldatban) és 
végül komplexeket alkotott Mn2+ és Mn3+ ionok 
formájában lehet jelen. A  Mn-oxidok a fém 
oxidokhoz hasonlóan nehezen oldódnak, de víz
zel telített talajban rendkívül könnyen reduká
lódnak. A  kétvegyértékű mangán a ferrovasnál 
nehezebben oxidálódik, ezért marad hosszabb 
ideig oldatban, mint a ferrovas. A mangánoxid 
oldódását és kiválását az alábbi kifejezéssel 
szemléltetjük. A  folyamat irányát a pH-érték 
szabja meg.

MnOí +  4H+ +  2e ;  Mn2+ 4- 2ILO

Az oldaliba kerülő Mn2+-ionok koncentrá
ciója az oxigéntenzió és H+ ionkoncentráció 
közötti összefüggést az alábbi egyenlet fejezi 
ki:

pMn2+ =  0,0 +  2pH — l/2p02
amely a MnOa — Mn2+ és az O2 —  H2O rend
szer potenciáinak egyesítéséből nyerhető (Pon- 
namperuma, F. N. 1955).

A pH és a redoxpotenciál függvényében 
kialakuló mangán egyensúlyi viszonyokat az 1. 
ábrán Charlot diagramja szemlélteti (in Szá- 
deczky, E. 1952). A  természetben előforduló tar
tományt Blumer szerint a vastagabb vonal ha
tárolja. Az ábrából leolvashatók azok az érté
kek, amelyek mellett az ún. magasabb mangán- 
oxidok (Mn02, MmO.i, MmOi) redukciója bekö-
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vetikezhetik. A  diagramból az is kitűnik, hogy a 
mocsári faciesben a mangánátalakulás egyedül 
a pH-érték függvénye, a mangano-ionok 8,2 pH 
érték felett Mn{OH)2, sőt az oxigéntenzió növe
kedésével ennél alacsonyabb értékeknél oxidok 
alakjában kiválhatnak.

2 4  6 8 10 12 14 H pH

1. ábra. Charlot-féle mangán pH-Eh egyensúlyi diag
ram. (Szádeczky E. 1952.)

A mangán geológiai körforgása nagy voná
sokban tehát két szakaszból áll.

1. A mangánoxidok redukciója, amelyet 
csökkenő oxigéntenzió mellett a H-ionkonoent- 
ráció növekedése fokoz.

2. A Mn-ionok oxidációja, amelyet a nö
vekvő pH-érték és a növekvő oxigéntenzió vált 
ki.

Mind a pH-érték, mind pedig a redoxpo- 
tenciál változása mikrobiológiai tevékenység 
következménye is lehet, ezért mindkét szakasz
ban végbemenő reakciókban egyéb hatások mel
lett szerep jut a bakteriológia aktivitásnak is.

A mangán földtani körforgalmának meg
felelően az üledékes mangánércképződés — két 
térben elkülönült —  részfolyamatból tevődik 
össze. Elképzeléseink szerint a mangán egy 
magasabban fekvő, nagykiterjedésű mocsár 
iszapjában redukálódott és a talajoldatba jutott, 
innen viszonylag rövid idő alatt került a mé
lyebben fekvő medencébe vagy tengeröbölbe, 
ahol a kiválás és ülepedés megtörtént.

A  hazai mangánércek előfordulását, ásvány- 
kőzettani leírását, kémiai összetételének válto
zásait, valamint kísérő ásványait Koeh, S. és 
Grasselly, Gy. (1952), Vadász, E. (1952) Szabóné 
Drubina, M. (1957, 1959), Grasselly, Gy. és Cseh 
—Németh, J. (1961), Molnár, J. és Morvái, G. 
(1961), Cseh—Németh J. és Graselly, Gy. (1966), 
valamint Cseh—Németh, J. (1966) munkái rész
letesen ismertetik. Leírásaikat és megállapítá
saikat alábbi mikrobiológiái, helyesebben paleo- 
limnológiai megállapításainkkal kívánjuk ki
egészíteni.

Anyag és módszer

A  vizsgálatokat a frissen elárasztott rizs
földek, folyami holtágak, szikes mocsarak és ta
vak iszapján és vizén eszközültük. Az eredmé
nyek egyik részét a természetes viszonyok kö
zött végzett vizsgálatok, másik részét laborató
riumi modellkísérletek adták. Az utóbbi kísér
lethez savanyú öntéstalajt, kilúgozott erdei ta
lajokat, meszes talajokat és különböző szikes 
talajokat, valamint nagy szódatartalmú szikes 
tavak vizét és iszapját használtuk. A  talajok 
különböző mennyiségű szervesanyagot tartal
maztak, amelyet a kísérletek folyamán a bak
teriológiai redukció fokozása érdekében gyapot 
és ammóniumszulfát hozzáadásával mestersége
sen növeltük.

A  mikrobiológiai vizsgálatokhoz, a szulfát
redukáló baktériumok tenyésztéséhez és meny- 
nyiségi meghatározásához Starkey-féle tápta
lajt használtunk. A  pH-érték mérését platina és 
üveg, míg az Eh mérése platina és kálóméi 
elekcródáic segítségével történt. A  mangánt per- 
szulíátos eljárással íotometrikusan mértük.

A mangán oldódása az iszapban és felszaporo
dása a vízrétegben

Vadász, E. (1960) meghatározása szerint a 
bakonyi üledékes mangánérc különleges man- 
gameidusuiású tengervízből kicsapódott vegyi 
üledek. Miután a mangántartalmú rétegek ló- 
leg mészkőre települtek, a mangánt csak beöm
lő vizek hozhatták magukkal. Mezősi J. és Do- 
náth E. (1954) a Tisza és Maros vizében oldott 
sók vizsgálata során azonban a mangánt nem, 
vagy csak nyomokban tudták kimutatni. Hason
ló a helyzet más folyóvizek esetében is. A  man
gánt tehát nem távolról jött, mostaniakhoz ha
sonló folyók szállították. A nagyobb folyóvizek
ben fennálló magas redoxpotenciál és a semle
ges körüli pH-érték ugyanis nem nyújt lehe
tőséget ahhoz, hogy a vízben oldott mangán tar
tósan oldott állapotban maradhasson. Pl. a liász- 
kori sekély tengerbe ömlő rövidebb vízfolyá
soknál azonban más lehetett a helyzet. E lefo
lyások feltehetően közeli, magasabban fekvő 
nagyobb kiterjedésű mocsarakon vagy mocsár
erdőn szivároghattak keresztül, illetve azok 
vizét vezethették el. Ennek sematikus rajzát a 
2. ábra mutatja. A mocsárvilág oldott és lebeg
tetett anyagban gazdag levezető vízfolyásai a 
későbbiekben leírt folyamatok eredményeként 
kb. 10—90 mg Mn2+-t hozhattak magukkal li
terenként, de a kiválás minden bizonnyal már 
a levezető vízfolyásokban megindult.

A  mocsarak iszapjának és vízzel elöntött 
talajok talaj oldatának a tavaszi felmelegedéstől 
kezdődően végzett vizsgálatai azt mutatták,
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2. ábra. Feltételezhető orográjiai helyzet a mangán 
oldódására és kiválására

hogy az oldott mangántartalom kezdetben 
gyorsan növekszik. Az ezt követő csökkenés 
mértékében a talaj szervesanyagától függően 
eltérések mutatkoznak. Különböző eredetű és 
tulajdonságú vízzel borított talajok oldatában a

vízréteg borította és 10 nap múlva a Mn2+-t 
ismét meghatároztuk. A  talajt borító vízréteg
ből mangánt egyik esetben sem mutattunk ki.
Viszont a redox-szint alatti talajvízben oldott 
mangán mennyiségéről a 2. sz. táblázat tájékoz
tat. A felszíni vízrétegből Mn2+-t azért nem 
mutathattunk ki, mert az csak oxigén hiányá
ban, a redox-szint alatt maradhat oldott álla
potban. A  redox-szint elhelyezkedése könnyen 
megfigyelhető, mert alatta a talaj sötétebb 
színű. (5. ábra). További eredményekből az is 
megvilágosodott, hogy a talaj szervesanyag bő
sége egyik tényező a mangano-ionok képződé
sében.

A talajban az aerob baktériumok elszapo
rodása nélkül mangánredukció nem megy végbe, 
s ezt az alábbi kísérletünk igazolta. A  légmen-

3. ábra. A Mn2+ változása szervesanyagban dúsított, 
vízzel borított talajokban, modellkísérletben

Mn2+ mennyiségi változásának megfigyelésére 
vizsgálatokat végeztünk. A  talajokra vonatkozó 
adatokat az í. számú táblázat mutatja. Megálla
pítottuk, hogy a szervesanyagbőség (3—6%), a 
Mn2+-koncentráció gyorsabb növekedését ered
ményezi, de a harmadik héttől már fokozottabb 
csökkenés állt be, mint a kevesebb szerves- 
anyag tartalmú talajoknál, amelyeknek talaj
oldatában a magasabb Mn2+-koncentráció hú- 
zamosabban elhúzódik (.3. és 4. ábra). A mikro
biológiai aktivitás szerepének vizsgálatánál 
henger alakú, egy liter űrtartalmú üvegedé
nyekbe 1— 1 kg különböző helyről származó 
réti talajokat tettünk és ezekre annyi csapvi
zet öntöttünk, hogy a borító vízréteg mélysége 
3 cm volt. Az edényeket 30 C° hőmérsékletű 
termosztátba helyeztük. 14 nap után a talaj 
feletti vízréteg és a talajba levő víz oldott 
mangán tartalmát meghatároztuk. Ezután ismét 
annyi vizet öntöttünk, hogy a talajt 3 cm-es

4. ábra. A MnL’+ változása vízzel borított talajok 
iszapjában

tesen zárható üvegekbe 300— 300 g talajt he
lyeztünk, amelyet vízzel telítettünk, és 14 na
pon keresztül 30 C°-on tartottunk. A  talaj ol
datából azonban mangánt kimutatni nem tud
tunk. A  kísérletet, a fedők lezárása nélkül meg
ismételtük, amikor is a mintákban 18—52 mg/1 
közötti mennyiségű mangano-iont találtunk. A 
megfelelő mennyiségű oxigén hiánya az első
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5. ábra. A redox-szint elhelyezkedése modellkísérlet
ben

esetben megakadályozta az aerob' baktériumok 
elszaporodását, amelyeknek légzése a mangánt 
oldatba viheti.

A baktériumflóra szerepének megvilágítá
sa után következő feladat az időszakos vízbo
rítású vagy csak telített talajok mikrobiológiai 
folyamatainak megvilágítása volt, amelyet a 
már leközölt vizsgálataink alapján röviden az 
alábbiak szerint összegezzük.

Talajbiológiai folyamatok vízborítás alatt

A tavaszi felmelegedést követően az el
árasztott talaj-ok és természetes tavak iszapjá
ban élénk mikrobiológiai tevékenység kezdődik. 
E tevékenység intenzitása a lebontásra váró 
szervesanyag mennyiségétől és a hőmérséklet
től függ. Az iszapban levő szervesanyag lebon
tását végző aerob baktériumok az optimálissá 
vált körülmények között elszaporodnak. Szapo
rodásuk lóg. . fázisában légzésük intenzívebbé 
válik, ennek eredményeként az iszapban a CO2 
mennyisége növekszik, az Eh fokozatosan csök
ken (6. és 7. ábra). Persall W. H. és Mortimer 
C. H. (1939) szerint a vízzel borított talajban 
az oxidatív viszonyok 320— 350 mV között vál
toznak reduktívvá. A  bakteriális légzés folytán

képződő elektronok számára a talajban levő 
redukálható mangánoxidok akceptorok lehet
nek. Ezért már 300 mV körül a Mn2̂  felszapo
rodása, — párhuzamosan a nitrátredukcióval — 
megindul. A Mn2+-növekedés sok szervesanya
got tartalmazó talajban 30 C° feletti hőmérsék
leten egy hét alatt elérheti a csúcsot. 0— 100 
mV értékeknél már csak anareob baktériumok 
szaporodhatnak, de a számukra optimális kö
rülményeket jelentő oxigénhiányt már nem
csak az iszap felszíni részén élő aerob baktériu
mok tartják fenn, hanem az anareob környe
zetben elszaporodó redukáló baktériumok ter- 
melvényemek, főképpen a FeS állandó abioti- 
kus oxidációja. A  redox-potenciál-görbán az 
elárasztás utáni 5— 10 napok között gyakran 
jelentkező, 50— 100 mV-nyi visszaugrás ennék 
az átmenetnek lehet a kifejezője.

A redukálódott iszaprétegben csak anareob 
baktériumok élhetnek, amelyek a mocsárban 
levő növénvi maradvanvokat hidrogénkénződés- 
s-el járó eriedéses folyamatokkal lebontják. Az 
általuk termelt atomos hidrogén is képes a 
mangánoxidokat redukálni és ezúton oldatba 
vinni. Ha atomos hidrogén által redukálható ve- 
gyül-et nincsen jelen, molekuláris hidrogén kéo- 
ződik, amelyet az atomos hidrogénnel együt
tesen egyes baktériumok, főképpen a szulfát- 
redukálók, mint energia-forrást kemoszintézi
sükhöz hasznosíthatják. Az erjedési folyamatok

6. ábra. A COi növekedése a vízzel borított talajokban
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7. ábra. Az Eh csökkenése a vízborítás alatt
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eredményeképpen, képződő papír-kromatografiás 
eljárással kimutatott szerves savak: vaj sav,
ecetsav, tej sav H+-ionjai a Mn-t szintén oldat
ba vihetik.

A mangánredukció intenzitásában az er
jeszthető szervesanyagbőség mellett a hőmér
séklet egy másik tényező. Mn2+ képződés 35— 
45 C° között a legintenzívebb, 30 C° alatti hő
mérsékleten a redukció elhúzódik. Különböző, 
de közel azonos szervesanyag tartalmú talajok
kal, 37 C° hőmérsékleten végzett redukciós 
vizsgálatokban a Mn2+ mennyiségében azonban 
jelentős eltérő eredményeket kaptunk, mert a 
Mn2+ mennyiségének alapvető tényezője a ta
lajban levő redukálható, ún. aktív mangánoxi- 
dok mennyisége.

Összegezve: a talajban a mangánoxidok 
feltáro'lódását eredményező redukció a mikro
organizmusok légzésével kapcsolatos, mert ezek 
a vegyületek a légzésben mint elektronakcep- 
torok, illetve a már redukált termékek oldósze
rei szerepelnek.

A mangánionok kiválása és az üledék
képződés

A finomsávos, vékony, különböző színű 
mangánrétegekből, a rétegek eltérő mangán- 
tartalmából a kiválás mikéntiére vonatkozólag 
azt a következtetést vonhatjük le, hogy a víz
ből a mangántartalom kiválása periodikusan is
métlődött. Tehát vagy a víz pH-értéke, vagy a 
Mn2+ koncentrációja változott periodikusan, de 
mindkét változás együttes lehetősége is fennáll
hat.

A finomsávos kiválás zavartalan fennma
radásából még arra is következtethetünk, hogy 
a vízben a kiválás időszakában számottevő élet 
feltehetően nem volt. A  tengerfenék iszapjában 
ui. a szervesanyag-lebontással járó folyamatok, 
akár aerob, akár pedig anareob körülmények 
között, megzavarták volna a finomsávos kiválás 
fennmaradását. Ezt látszik igazolni a karboná
tos mangánércben talált ganoid halmaradvány 
(Cseh—Németh, J.: Mangánérc. 5. 4. ábra,
Jantsky, B. 1966.). A  vizekben ui. természetes 
körülmények között a haltetemek a bakteriális 
bomlást követő fajsúlycsökkenés következtében 
a felszínre emelkednek és nagyrészt ott bomla
nak el. Az említett hal teteme feltehetően a 
mangántartalmú mocsárvízből származik, a man
gánkiválás helyén a fenékre süllyedt s a belőle 
kiszivárgó ammónia tovább növelte környeze
tének pH-értékét s így a körülötte kiváló man- 
gánkarbonátos rétegbe beágyazódott. A  növé
nyi maradványokat szintén a mangánt szállító 
víz hozhatta magával. A  pollenanalítikai vizs
gálatokat Simoncsics, P. és Kedves, M. (1961, 
1964) végezték. Munkáikban megállapítják,

hogy a karbonátos rétegbein talált pollenek és 
spórák jó megtartásúak, míg az oxidos rétegek
ben nem. Ugyanis a karbonátos rétegbe került 
pollenek és spórák elkerültek minden olyan 
bakteriális hatást, amely felületükön kárt tehet
tek volna. A  vízrétegben a karbonátképződés 
idején uralkodó állapot minden bizonnyal elvi
selhetetlen volt a bakteriális élet, de feltehe
tően a magasabbrendű élőlények számára is. Az 
elviselhetetlenség forrása a mai tapasztalataink 
és vizsgálataink alapján a magas pH-értékkel 
kapcsolatos szabad ammónia mérgező hatása 
lehetett. Ugyanis lúgos vizű tavainkban a sza
bad ammónia toxikus hatása miatt több éven 
keresztül hiányzik a halélet. A kiskunhalasi 
Kúnfehértó vízében 1965 előtti éveken keresz
tül a bakteriális élet hiányát állapítottuk meg, 
amelynek oka a magas 9,3— 10,3 között válta
kozó pH-érték volt. 1965 csapadékos tavaszán 
a tó vize felhígult, a víz pH-értéke 8.3— 8,5-re 
csökkent. Ezt követően benne nemcsak a mik
roszervezetek, hanem a halak is elszaporodtak. 
A lúgos vizekben az oxigénfogyasztó szerveze
tek hiányában aerob viszonyok uralkodnak és 
uralkodhattak. Ennek következtében a lerako
dott üledékben nem alakulhatott ki oxigén
mentes állapot, amely esetleg a gáztermeléssel 
járó bakteriális folyamatok megzavarhatták 
volna a finomsávos rétegképződést.

A  mangánkiváláshoz szükséges lúgos kör
nyezet létrejöttét gyakran a fehérjetartalmú 
állati szervezetek elbomlásakor képződő ammó
niával hozták összefüggésbe. Az ammónia kon
centrációja azonban nem érhetett el olyan tö
ménységet, amely a pH-érték alakulását figye
lembe veendő mértékben befolyásolhatta volna, 
hiszen a vízben a kiválás időszakában minden 
bakteriális tevékenység, közöttük az ammónifi- 
káció is hiányzott, A  mérgezővé váló 1—2 mg 
ammóniát a mocsárvíz hozhatta .magával.

A  víztároló vizének lúgosodásában, amely
ben a mangánkiválás végbement, a főszerep a 
bakteriológiai redukciónak jutott, főképpen a 
szulfátredukciónak, amely azonban szintén a 
magasabban fekvő mocsárvilág iszapjában és 
vizében ment végbe.

A szulfátredukció szerepe az állóvizek 
lúgosodásában

Éveken keresztül végzett vizsgálataink rá
mutattak arra, hogy jelentékeny szervesanyag
tartalommal rendelkező rizsföldek, tavak és 
halastavak vizének pH-értéke a nyáron emelke
dik. A  víz lúgosodásának elősegítő! a száraz me
leg időjárás, lebomló növényi anyagok bősége 
az iszapban és a vizek jelentékeny 50—300 
mg/1 szulfáttartalma. E tényezők jelenlétében
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1. táblázat

A TALAJOK ALAPVIZSGÁLATI EREDMÉNYEI

A talaj 
eredete Talajnem pH CaCO.

Szerves
anyag

%

összes 
N mg%

Kopáncs 1 réti talaj 6,3 — 4,2 0,280
Kopáncs 2 55 6,2 — 3,8 0,198
Szarvas 1 6,5 — 3,2 0,166
Szarvas 2 6,4 — 3,6 0,178
Szeged 1 6,5 — 4,4 0,210
Szeged 2 55 6,5 — 4,1 0,230

II. táblázat

a  m n 2+ n ö v e k e d é s e  a  t a l a j o l d a t b a n
MODELLKÍSÉRLETBEN 30 C°-ON

Talajminta
Mnmg'-+/liter

14 n ap 24 nap

Kopáncs 1 74,0 14,1
Koipáncs 2 37,7 8,6
Szarvas 1 51,4 11,7
Szarvas 2 43,3 7,7
Szeged 1 58,4 11,3
Szeged 2 53,6 9,7

végbemenő bakteriális szulfátredukciót az aláb
bi kifejezéssel szemléltetjük:

NaaSOt +  4Hü +  ELŐ -> NaSH +  NaOH +  4H2Q 
A szulfátredukcióhoz szükséges hidrogént fő
ként vajsavas és más erjesztő baktériumok ter
melik.

A nátriumszulfidból a szénsav kénhidro
gént szabadít fel:

NaSH +  H2CO3 NaHCOs +  H2S
A NaHCOs a vízrétegbe emelkedik, a H2S 

ellenben az iszapban levő vasvegyületekkel 
FeS-dá egyesül és belőle később poliszulfidok 
is képződhetnek.

A fenti folyamat egyébként nem más, mint 
a szikesedésben oly nagy szerepet játszó bioló
giai szódaképződés menete. A nátriumhidrogén- 
karbonát mellett képződő kénhidrogén semle
ges és savanyú vizekben a mangánnal csapa
dékot nem ad. Miután a NaHCOs a Mn-tartal- 
mú oldatból fehér színű MnCCL-ot választ le, a 
szulfátredukciós szódaképződés a mangánkar
bonátok képződésének lényeges tényezője lehe
tett. A  karbonátos mangánérdben előforduló pi
rít szintén a bakteriológiai szulfátredukcióinak 
fennmaradt bizonyítéka lehet. Az Úrkút III. 
akna karbonátos mangánérctelep szelvényének 
alján, a sötétszürke, finomsávos karbonátos 
agvagmárga 1— 2%, valamint ugyanott a sötét
szürke .radio'Mriás üledék magas, 11,67% kén

tartalmából arra következtethetünk, hogy a be
fogadó medencében kezdetben szintén jelenté
keny szulfátredukció mehetett végbe, mindad
dig, amíg a fokozatos lúgosoddá, 9 feletti pH- 
érték a vízrétegben és az iszapban aerob viszo
nyokat, tehát az obligát anaerob szulfátredu
káló baktériumok számára is elviselhetetlen kö
rülményt nem alakított. Lehetséges, hogy a 
vasiszulfid oxidáció folytán képződött kénsav 
időnként mint oxidáló ágens szerepelhetett.

A szulfátredukció tehát a vízréteg pH-érté- 
kének jelentékeny emelkedését vonja magia 
után. de ugyanakkor a redukált, iszap pH-érté- 
ke 6.7— 7.2, tehát gyakorlatilag semleges ma
rad. Megállapítottuk, hogy a már erősen lúgos 
vizű tavakban (Kúnfehértó, öszeszék) még ma 
is jelentékeny szulfátredukció megy végbe. A 
vékony 1—3 mm vastag oxidált iszapréteg alatt 
levő redukált réteg, 0,1— 3,0 mg %  szulfidot 
tartalmazhat.

S. ábra. A tavak pH-értékének változása 
Kúnfehértó. 1964.

Néhány tó vize pH-értékének változásáról 
a 8. ábra tájékoztat. Ebből kitűnik, hogy mind 
a tőzeges, savanyú, mind pedig a meszes talajú 
tavak pH-értéke a nyári időjárás alatt jelenté
kenyen emelkedik. A  savanyú talajú tavakban 
a víz pH-értéke nagyrészt a vasszulfid oxidá
ciójának következményeként ősztől tavaszig is
mét semleges körüli értékre csökken, viszont a 
mésztartalmú talajokon levő tavak vize lúgos 
marad.

így állandósult a szódás-szikes tavaink vi
zének lúgossága és hasonló lehetett a helyzet 
azokban a medencékben is, amelyekben a man
gánérc annak idején lerakodott.

21



A mangánüledék képződése

A bakteriális folyamatok eredményeként 
jelen lehetett a mocsár semleges, vagy gyengén 
savanyú iszapjában az oldott mangán, de azt 
lúgos vízréteg takarta. Helyzetváltozásnak kel
lett bekövetkeznie, hogy a kiválás és ülepedés 
létrejöhessen. Ezt lehetővé tette a kedvező 
orográfiai helyzet és a sajátos klíma. Pl. a liász- 
kor időjárásában az év egy csapadékos —  eny
he és egy száraz—meleg időszakra oszlott. A  
száraz—meleg időszak végén, illetve az átme
neti időszakban, amikor még magas volt a hő
mérséklet, de az esőzés megmdult, a magasab
ban fekvő mocsárvilág iszapjában és pangó ví
zében erőteljes bakteriális reduktív folyamatok 
mentek végbe, amelyben mint ma is, a szulfát- 
redukció dominált. Ennek eredményeként az 
iszapot borító vízréteg nátriumhidrokarbonát 
tartalma megnőtt, de ugyanakkor megnöveke
dett az iszap és a vízréteg Mn2+-tartalma is. A 
csapadékos időszakban a megemelkedett vízré
teg lefolyást talált a mélyebben levő tengerbe 
vagy a már lefűződött tengeröbölbe. Ez a lúgos 
mocsárvíz a tengervízben felhígult, a hidrokar- 
bonát tartalom és pH alacsony volt. Az évszak 
végén a csapadék lecsökkent, az erózióbázis 
süllyedésével az iszapban levő semleges körüli 
víz, azaz a talaj oldat a benne oldott és a me
netközben kivált, lebegve szállított mangánnal 
szintén lefolyt az öbölbe, amelyben a további 
kiválás és a leülepedés végbement. Ebben a 
kezdeti időszakban a kiválás még oxidok alak
jában történt, a karbonátos érc fekűjében oxi- 
dokat találunk (Szabóné, D. Magdolna 1954). A 
mocsárból egyre érkezett a lúgos-hidrokarbo- 
nátos víz, amelynek koncentrációja a száraz— 
meleg időszakban a párolgás következtében foly
tonosan növekedett. Azonban 9 pH érték felet
ti vízben a 0,2—0,5 mg 1 mennyiségű szabad 
ammónia toxikus hatása az élet szempontjából 
elviselhetetlen környezetet teremtett.
Ettől kezdve válhattak ki a finomsávos karbo
nátos rétegek. A  felhígulás következtében a 
tenger vizének hidrokarbonát tartalma egyes 
időszakban átmenetileg csökkenhetett, ezért a 
karbonátos rétegre átmenetileg oxidos zóna te
lepült.

Mn-feltáródás, mangánoxidok képződése 
és a foszfortartalom eredete

További feladat volt még annak megvilá
gítása, hogy miképpen képződnek a redukálható 
mangánoxidok a magasabban fekvő mocsár fel
talajában és miképpen, kerül a talajoldatba és 
válik ki az oxidos és karbonátos üledékekben 
kb. azonos mennyiségben a foszfor.

A  vízborítás alatt az iszap felső részében 
jelentékeny mennyiségű vasszulfid gyülemlik

fel. Ennek mennyisége főképpen a szeryesanyag 
mennyiségétől és hőmérsékletétől függ. Vizsgá
lataink szerint 100 g-ban elérheti az 50—60 
mg-t.

Amikor a száraz periódusban a vízborítás 
eltűnik, vagy amikor a hűvös periódusban a 
vasszulfidtartalmú réteg oxigéntartalmú vízzel 
érintkezik, a vasszulfid aerob körülmények kö
zött abiotikus úton vasszulfáttá, majd kénsavvá 
oxidálódik:
FeS 4- 2Q; =  FeSO,
FeSO, +  2HjO =  Fe(OH)i +  H>SO/.
2Fe(OH)3 +  V2O2 =  2FeO . OH +  H2O

Vizsgálataink szerint, ebben a periódusban 
a talaj redukciós —  oxidációs rétegében a pH- 
érték átmenetileg rendkívül alacsonyra (2,3— 
3,0) szállhat. A  képződő kénsav a kőzettörme
lékből mangánt tárhat fel. Az így oldhatóvá 
vált mangán-ion kisebb része, mint kicserélhető 
kation beleilleszkedik a talaj abszorbeáló komp
lexusába, nagyobb része, mmt mangánoxid 
felszaporodik. Vizsgálataink szerint elenyésző 
az a mennyiség, amely a talajnedvességben ol
dott állapotban maradhat aerob viszonyok kö
zött.

A  kénsav a talajban levő kálciumfoszfátot 
szintén feltárta:

Ca3(FO,)2 +  2HíSOí -> Ca(H2PO<)2 +  2Ca,SOi
A  hidrofoszfát-ionok a talaj oldattal a leve

zető vízfolyásba kerültek, onnan a tengeröböl
be, ahol, mint Fe-, Mn- illetve Ca-foszfát ve- 
gyületek váltak ki. A  mangánérc Mn, Fe, Si és 
P-tartalma közti összefüggést számos elemzé
sek alapján Grasselly, Gy. és Cseh Németh, J. 
(1961) részletesen ismertetik. E megállapítások 
mikrobiológiai vonatkozásaival más alkalom
mal kívánunk foglalkozni.
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Limnologicai data fór formation of manganese 
deposit

R. Vámos 
SUMMARY

The author has studied fór years the changes 
that taike piacé in the műd and water of submerged 
soils. Through more detailed knowledge of these pro
cesses it becarne possible to reeognize the factors and 
conditions that may have played a role in the forma
tion of the manganese carbomate deposit. Supposing 
that these processes took piacé then similarly as today, 
the author has attempted to compose the interaolions 
of factors.

In the formation of manganiferous deposits two 
processes may be distinguished.

1. The first is the solutiom of manganese that 
according to our suppositiom tock piacé in a higher- 
lying expainsive marsh.

2. The precipitatiom and sedimen tation of manga- 
nese which took piacé in a gulf or half-closed fcay.

The climate of the Liassiic Peried in which seasons 
of the years were divided intő a warm-dry and a 
rainy-mild periods afforded favorable conditions fór 
the baoterial reduction of the higher mangane e oxi- 
des. The manganese oxides can in fcacterial exi't res- 
piralion partly as eleetron accepto s, partly as oxida- 
tors of the compounds earlier having reduced. The 
result of the reduction was Mn2+ and it went intő the 
soil solutiom.

As a result of the suifate reducüon that took pia
cé in the műd of bog sod;um hydrocarbonaie was alsó 
formed and t.his flowed down intő the gulf in the 
rainy season.

In this a'kalic water with sodium hvdrO'-arbonate 
the precipitation and sedimentstien of mangane e oc- 
curred, and írem its fine stratifica'icm we may c n- 
clude that, owing to the toxic e'fect of the free am
mónia in the strongly alkaüc wa'er, there was no life 
that could have hindered the preservation of the fine 
stnatification of manganese deposit.

Microscopic examinations alsó prove this because 
the sp-ores and pol'ers have teen p-cssrved intact in 
the carbcnate-containing layers while intense cor o ive 
effect caused by bacteria can be detected on tho_e 
found in the oxide-containing őre.
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