
Mangánérckutatás szerkezetföldtani 
és geofizikai módszerekkel*

Magyarország egyetlen, ma is termelés alatt 
álló mangánércbányája a Bakony-hegységben, 
Úrkúton van. A község területén és közvetlen 
környékén előforduló jura időszaki karbonátos 
és oxidos mangánércek közül utóbbiak nagyobb 
ipari jelentőségűek. A mangánérc ismert készle
tei korlátozottak, így indokoltnak tűnik Úrkút 
tágabb térségének mangánérc perspektíváját 
megvilágítani. A hazai mangánfelhasználás évek 
óta vajúdó kérdésében ugyan a kutatás számára 
kedvezőtlen döntés is bekövetkezhet, a földtani 
kutatásnak azonban mindenkori feladata a 
nyersanyag-lehetőség feltárása. Jelen helyzet
ben tehát ennek figyelembevételével szeretném 
közzétenni a tárgyban összegyűlt térképezési 
eredményeket.

A bakonyi mangánérc földtani irodalma igen 
gazdag. Ennek részletes elemzése jelen cikknek 
nem célja. Annyit szükséges megemlíteni, hogy 
az elsődleges mangántartalmú képződmény 
rétegtani helyzetét illetően napjainkban a kuta
tók egységes állásponton vannak. Géczy Bar
nabás (1968) paleontológiái munkásságának kö
szönhető annak megállapítása, hogy a mangán
érctelepek az alsótoarci alemelet Dactyloceras 
tenuicostatum ammonitesz zónájának megfelelő 
földtani időben keletkeztek.

A mangánérc genetikájának kérdésében azon
ban mindmáig eltérőek a vélemények. A kuta
tók nagy többsége a sekélyvizi, néhányan a 
partközeli vegyi-üledékes keletkezés mellett 
foglaltak állást [Vadász E. (1952), ifj. Noszky J. 
—Sikabonyi L. (1953), Szádeczky Kardoss E. 
(1955), Szabóné Drubina M. (1957, 1961), Cseh 
Németh J. (1965 a), Vámos R. (1968), Mészáros 
J. (1969), Vendel M.—Kisházi P. (1969), Konda 
J. (1970)].

A mangánérc-keletkezés és vulkáni tevékeny
ség kapcsolatának valószínűségét Szabóné 
Drubina M. (1961) vetette fel. Szabó Z. (1977) 
munkájában már határozottan állást foglal ab
ban, hogy a mangánérc vulkanogén—üledékes 
képződmény. Hangsúlyozza továbbá, hogy az érc 
felhalmozódása nyíltvízi, „geoszinklinális bel- 
seji” körülmények között történt.

Az éppen csak idézett két alapvetően eltérő 
genetikai elképzelés érzékelteti, hogy a toarci 
mangándúsulás kérdése bonyolult és véglegesen 
nem megoldott. A további mangánérckutatás 
eredményességét pedig érdemben befolyásolja, 
hogy a genetikai elképzelés helyes-e.

Jelen cikk szerzője az 1966—67-es években 
Űkút környékén végzett térképezés adataira 
támaszkodva a mangánérc sekélyvízi, elkülönült 
öbölben való keletkezése mellett foglalt állást

Szerzője előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Álta
lános Földtani Szakosztályának 1978. október 18-i 
szakülésén

[Mészáros J. (1969)]. Számos liász rétegsor alap
ján úgy tűnt, hogy a mangánérctelepes képződ
mények közvetlen feküje sekély vízi, helyenként 
breccsás mészkő, tehát maga az érc is sekély
vízi eredetű. A keletkezési mélységtől eltekintve 
a kimondottan üledékes genetika számos jelen
ségre egyébként nem adott magyarázatot. Leg
újabb szerkezet-földtani elemzéseim Szabó Z. 
(1977) vulkanogén-üledékes, helyesebben exha- 
lációs-üledékes genetikai elképzeléseit támaszt
ják alá. Idézett szerzővel való közös értékelések 
alapján kiderült, hogy minden eddig ismert 
mangánlelőhely és indikáció idős vízszintes el
tolódáshoz kötődik. Egyéb kritériumok tekinte
tében Szabó Z. (1977) összehasonlító geokémiai 
vizsgálatai a legmeggyőzőbbek.

Az elmúlt évtizedek bizonytalan genetikai 
elképzeléseinek tudható talán be, hogy a bako
nyi mangánércbányák (Úrkút, Eplény) területén 
és közvetlen környezetén kívüli területekre 
konkrét és kivitelezett kutatási javaslat ezideig 
nem készült.

Mangánérckutatásban Cseh Németh József 
összeállításában 1965-ben megjelent „A mangán- 
érckutatá távlati elképzelései (1964—1980)” c. 
kollektív munka jelentett komoly előrelépést. 
Ebben a munkában kijelölték — többek között 
— a Bakony-hegység mangánércre perspektivi
kusnak ítélt területeit, s azokat földtanilag is
mertették. A nyersanyag érdemi kutatása azon
ban azóta sem indult meg.

Úrkút és tágabb környékének földtani felvé
telezése után (Mészáros J. 1976), majd részlete
sebb szerkezetföldtani elemzés eredményeként 
került sor jelen mangánérckutatási javaslat el
készítésére.

Az említett földtani térképezés során, a Szent- 
gál jelű 1 :25 000-es méretarányú térképlap 
területén a szentgáli Tűzköves-hegytől Űrkútig 
húzódó, erősen gyűrt, felsőtriász—jura—alsó
kréta képződményekből álló pásztát sikerült 
kimutatni.

A pászta legerősebben gyűrt szakasza a vá- 
roslődi Határárok területére esik. Az Űrkúttól 
ÉK-re kb. 5 km-re lévő Határárok ÉNy—DK-i 
irányú földtani szelvényét a felszíni feltárások, 
valamint a közvetlen környezetében mélyült 
bauxitkutató fúrások alapján nagy részletesség
gel meg lehetett szerkeszteni. A határárki 
szinklinális metszetét az 1. ábra szemlélteti, 
melyen látható, hogy a gyűrt alakulat aszimmet
rikus. A DK-i szárnyon zavartalanul következ
nek egymás felett a képződmények, míg az 
ÉN-i szárnyon átbuktatott rétegek és feltoló- 
dásos szerkezetek észlelhetők.

A határárki természetes és mesterséges fel
tárások alapján megállapítható volt, hogy a 
szinklinális DK-i szárnyán a hettangi emelettől
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a pliensbachiig folyamatos a jura rétegsor, ahol 
is a felsőpliensbachi alemeletet mangánoxiddal 
átitatott, helyenként csaknem fekete színű, 
egyes szakaszain szögletes, másutt koptatott 
szinemuri, alsópliensbachi mészkődarabokat tar
talmazó, igen erősen krinoideás mészkő képvi
seli. Ilyen típusú mészkő ismeretes a mangán- 
érces rétegek közvetlen feküjében az úr kúti 
bánya peremi részein. Hozzá kell tenni még, 
hogy mind Űrkúton, mind a Határárok területén 
idős törésvonalak húzódnak.

A Határárok területén kutatóárok tárta fel, 
hogy a fent ismerteit felsőpliensbachi mangános 
mészkő felett 40 cm vastag fekete színű, földes 
szerkezetű oxidos mangánérc réteg húzódik, 
melyre 50 cm vastag barna, mészkőtörmelékes

agyag települ. Felette üledékhézaggal követke
zik a doggert képviselő lemezes, agyagközös 
mészkő, márga sorozat.

Az oxidos mangánércből vett átlagmintában 
az MnO-tartalom 31,55% volt. A kedvezőnek 
mutatkozó mangántartalom mellett a CaO, 
Fe20 3, Si02 százalékos aránya azonban feltű
nően magas.

Ennek ismeretében látszik indokoltnak a tel
jes gyűrt pászta megkutatása. Ez a kutatásra 
érdemesnek tartott pászta Cseh Németh J. 
(1965 b) munkájában Úrkút—Szentgáli perspek-

Az átbuktatott szinklinális Ny-i szárnyán a 
mangánérces réteg felszínközeiben nem észlel
hető, mert a szinemuri tűzköves mészkő tekto
nikusán érintkezik a dogger képződményekkel.
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A részletesen feltérképezett határárki terület
részen a mangánérces rétegek elterjedése a 
bonyolult szinklinális alakulatban fél km2-nél 
is kisebb. Néhány kismélységű fúrással tisztázni 
lehetne, hogy a szinklinális magjában nem vas
tagodik-e az érctelep.

A határárki mangánindikáció és az ismert 
úrkúti oxidos mangánércmező között a távolság 
4 km.

1970-ben Űrkúttól D-re a MÄFI Középhegy
ségi Osztály térképezési munkálataira épülő 
földtani, szerkezeti adatokból sikerült egyértel
műen megállapítanunk, hogy az úrkúti Csárda
hegy nagy ÉNy—DK-i „vetőjének” fő összete
vője nem a függőleges irány, hanem a vízszintes 
elmozdulás. A csárdahegyi törésvonal mentén 
mintegy 800 m-es vízszintes eltolódás történt, s 
ezen kívül a törésvonaltól DNy-ra lévő blokk 
mélyebb helyzetbe került. A mai állapot tehát 
nagy vízszintes és kisebb függőleges mozgás 
eredőjeként jött létre.

Ezt a felismert szerkezeti jelleget igazolja az 
is, hogy az 1970-ben mélyült, Zs—10. sz. bauxit- 
kutató fúrás a Csárdahegytől ÉNy-ra mintegy 
800 m-re mangános rétegeket harántolt. Ezen 
indikáció alapján sikerült feltárni és megkutatni 
az Úrkút községtől É-ra lévő Nyíres mangán- 
oxidos ércmezőt. A részletes kutatás, majd ter
melés adataiból kirajzolódott az előfordulás 
földtani arculata, bonyolult felépítése, redőkbe 
gyűrt, helyenként torlódásos szerkezete, (Szabó 
Z. 1977., p. 112).

Az előzőkben ismerteit határárki indikáció 
földtani felépítése feltűnően emlékeztet a Nyí
res oxidos mangánérc-előfordulásra, s jól meg
állapítható, hogy egyugyanazon gyűrt zónában 
vannak.
tívikus területrészként elkülönített 20 km2-nyi 
jura képződménysáv határain belül van.

A 25 000-es térképezés és a legújabb szerke
zetföldtani vizsgálatok alapján az 1965-ben 
perspektivikusnak ítélt területet sikerült leszű
kíteni, pontosan lehatárolni és ezzel a kutatás 
várható költségeit lényegesen csökkenteni.

A kutatás ezen a területrészen annyiban ígér
kezik bonyolultnak, hogy a két ismert előfor
dulás (Nyíres lelőhely, Határárok indikáció) 
között a csárdahegyi vízszintes elmozduláshoz 
hasonló, főként horizontális összetevőjű tekto
nikai vonalak mentén a gyűrt zóna, és ezzel 
együtt az esetlegesen meglévő oxidos mangán
érctelepek csapásának egysége megbomlott, s 
„kulisszaszerű” elrendeződést mutat.

A vizsgálat területrész vízszintes elmozdulá
sainak többségét szerkezetföldtani elemzéssel 
sikerült rögzíteni (ld. 2. ábra), a nyersanyag 
jelenlétét és pontos helyét, vagy hiányát azon
ban csak megfelelő geofizikai módszerek alkal
mazásával lehet gazdaságosan kimutatni. Háló
zatos fúrásos kutatás nagy költségekkel járna.

A felszínközeli oxidos mangánérc jelenlétének 
kimutatására a TÚRÁM rendszerű multifrek
venciás mérések alkalmazhatók. A MÄELGI 
ezzel a módszerrel 1978-ban az úrkúti területen 
a Nyíres előfordulás közvetlen környezetében 
eredményes méréseket végzett.

A TÚRÁM rendszerű geoelektromos módszer

rel — többek közt — 600 X  600 m-es területen 
pl. 30 m-enkénti pontsűrűséggel végezhetők 
mérések, így a sűrű hálózatban rögzített geo
elektromos ellenállások értékei részletes ano
mália térképben eleveníthetők meg.

Az oxidos mangánérc geoelektromos ellen
állása 20—40 ohm közötti, míg a kísérő nem 
agyagos meddő kőzeteké 200 ohm-nál is na
gyobb. Felszínközeli oxidos mangánérc kimuta
tására tehát a módszer mindenképpen alkalmas.

A TÚRÁM eljárás 50— 100 m mélységig adhat 
megbízható eredményeket. A kutatásra javasolt 
pászta területén az érc települési mélységét 
100 m-nél kisebbnek valószínűsíthetjük. VESZ 
mérésekkel kombináltan a TÚRÁM eljárás még 
hatékonyabb lehet.

Pozitív geofizikai eredmények esetén, az ano
máliák alapján a kutatófúrásokat a legoptimá
lisabb helykre lehet kitűzni. A 2. ábrán a szer
kezeti elemeken kívül feltüntettük azokat a 
területrészeket, melyeken a fenti geofizikai mé
rések elvégzése indokolt. A Határárok és köz
vetlen környékén — a jó feltártság alapján — 
geofizikai mérések nélkül is javasolható néhány 
fúrás lemélyítése, melyek segítségével véglege
sen eldönthető, hogy mangánérc vonatkozásában 
pozitív-e ez a területrész.

összefoglalva: a javasolt sorrendben végzett 
kutatással (szerkezetföldtani elemzés, geofizikai 
mérések, fúrások telepítése) a költségek mini
málisra csökkenthetők, s egy — a mangánérc 
szempontjából régóta számontartott — terület- 
egység kutatása lezárhatóvá válik.
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