
Bevezetés

Az úrkúti jura idõszaki karbonátos mangánérce-
sedés halmaradványainak vizsgálata az egyéb õsmarad-
ványokhoz hasonlóan nagy jelentõségû, mert az érce-
sedés keletkezési körülményeire vonatkozóan újabb
adatokkal szolgálhat. Régóta ismert, hogy az Úrkúti
Mangánérc Formáció, radioláriás agyagmárga és karbo-
nátos ércsorozata jelentõs mennyiségû mikroszkópikus
méretû halmaradványt tartalmaz (fogak, pikkelytö-
redékek stb.), amelyek gyantasárga, barna szemcsék-
ként jelennek meg a kõzetben. A legújabb vizsgálatok
szerint egyes rétegekben ezek a foszforit-tartalmú ma-
radványok annyira feldúsulnak, hogy a kõzet P2O5 tar-
talmát akár 16 %-ra is megemelik (II. telep). Az érc
nagy foszfortartalma az ércfeldolgozás során nehézsé-
geket jelent. A jó megtartású halmaradványok elõfor-
dulása ritka, sajátos üledékképzõdési feltételeket, gyors
betemetõdést kíván. Ezért különösen nagy jelen-
tõségûek az úrkúti karbonátos ércbõl elõkerült marad-
ványok. E halak pontos meghatározása és õskörnyezeti
igényeik meghatározása a közelmúltban készült el,
illetve jelenleg is tart (Pászti A.). A halakat magukba
foglaló konkréciók anyagi minõségének, ásványos- és
kémiai összetételének meghatározása szintén fontos
feladat, hiszen a halak megõrzõdésére, a korai diage-
netikus folyamatokra adhat ismereteket.

Minták

2003-ban 2 db, majd 2004-ben újabb két darab halat
tartalmazó konkréció került elõ a bányamûveletek
során. A minták makroszkópos megjelenését az 1. a-b.
ábrák, gyûjtési helyüket az 1. táblázatmutatják be.

A konkréciók néhányszor 10 cm átmérõjû, lapos
drapp, barna finomszemcsés, kemény gumószerû
képzõdmények. Törési felületük
kagylós. Egy részükben a hal-
maradványokhoz közelebbi hely-
zetben sötétebb barna sávok,
rétegek figyelhetõk meg (2. a-b.
ábrák). Az átitatódásos formák
jellemzõek.

Vizsgálati módszerek

A minták felületét polírozták, majd binokuláris
mikroszkóppal szöveti képek készültek (2. a-b. ábrák),
majd katódlumineszcens vizsgálattal a minták olyan
mikroszöveti sajátosságait tárták fel, amelyek kõzet-
mikroszkóppal nem tanulmányozhatók (RELI-
OTRON katódlumineszcens berendezés, MTA GKL,
Budapest). A kémiai összetételt rutin, félkvantitatív
elektron-mikroszondás elemzésekkel határozták meg
(JEOL 733 elektron-mikroszonda, EDAX energia-
diszperzív rendszerrel, MTA GKL, Budapest).
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Az úrkúti karbonátos mangánércben Cseh Németh József 1963-ban foszfortartalmú gumóban
Pycnodontida õshalmaradványt talált, amely ma a MÁFI gyûjteményében található. A halmaradvány kitûnõ
állapota szinte egyedülálló. A közelmúltban a bányamûveletek során számos kisebb-nagyobb méretû konkré-
ciót gyûjtöttek be, amelyek közül négy darab halmaradványt tartalmazott. Ezek közül két halat Pászti Andrea
(ELTE, végzõs geológushallgató Galácz A. témavezetõ irányításával) meghatározott (lásd a jelen lapszám-
ban), míg jelen tanulmány a konkréciók ásványtani és kémiai vizsgálatainak eredményét mutatja be.

a.)

b.)

Mintaszám Gyûjtés helye Gyûjtés ideje Hal
H1/2003 III. akna, +186. szint, IV/5. tömb 2003. 07. hó Caturus sp
H2/2003 III. akna, +180. szint, IV/4-2. tömb 2003. 09. hó Eomesodon sp
H3/2004 III. akna, +186. szint, D1 csapásvágat 2004. 06. hó
H4/2004 III. akna, +186. szint, D2 csapásvágat 2004. 09.16.

1. táblázat Az úrkúti konkréciók gyûjtési helye

1. ábra: Halat tar-
talmazó konkré-

ciók
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Az ásványos összetétel meghatározására porminták
készültek, és Phillips 1730 típusú készülékkel felvett
röntgenpordiffrakciós felvételeken történt a kiértékelés
(MTA GKL, Budapest).

Ásványos összetétel

AH1 és H4 jelû minták összetétele nagyon hasonló,
fõ összetevõje rodokrozit (MnCO32), és kevesebb kut-
nahorit Ca(Mn2+, Mg2+, Fe2+)(CO3)2. Ezenkívül a H1
jelû mintában kisebb mennyiségû agyagásvány (szmek-
tit) is kimutatható. A H1 jelû minta sötétebb fázisa

rodokrozitot és kisebb mennyiségben hidroxil-apatitot
tartalmaz. A H3 jelû mintában a H1 és H2 mintához
képest kevesebb a kutnahorit, az agyagtartalom viszont
több. A H2 minta kovásodott, erre utal kvarc-kriszto-
balit tartalma. Mellette rodokrozit jelenik meg. A H2
minta sötétebb részében szintén kimutatható kisebb
mennyiségû hidroxil-apatit.

Katódlumineszcens vizsgálati eredmények

A polírozott mintafelületeket elektronnyalábbal
bombázva narancssárga fényjelenséget, lumineszcenciát
észleltünk. A röntgendiffrakciós eredményekkel össze-
vetve a megfigyeléseket úgy tûnik, hogy a kutnahorit
mutat lumineszcenciát. Két mintában egyértelmûen
érkitöltésként jelenik meg a kutnahorit, a minták más
részein valószínûleg impregnálta a rodokrozitszem-
cséket. Ez arra utal, hogy késõbbi oldatvándorlás ered-
ményeként keletkezett, valószínûleg a halak pusztulása
után a szervesanyag bomlása okozta a környezetben.

Kémiai összetétel

Az elektron-mikroszondás elemzésekkel a minták
különbözõ színárnyalatú területein 4-4 kisebb terület
átlagos összetételét, illetve egyes pontok (pl. érkitöltés,
kovás átitatódás) összetételét határoztukmeg. A kémiai
összetételt a 2. táblázat foglalja össze. Az adatokat oxi-
dos formában adtuk meg, amelyek karbonátos összeté-
telre a CaO-CaCO2 esetében 1,79, illetveMnO-MnCO3
esetében az 1,62 átváltó faktorokkal számolhatók át.

Összefoglalás

A halmaradványok körül a szerves anyag bomlása
következtében a korai diagenezis során konkréciók
képzõdtek. A konkréciók maradványokhoz közeli
részein sötétebb barna színû jelentõsebb foszfor-tar-
talmú rész jött létre, ami a szerves anyag bomlásának
közvetlen környezetét mutatja. Ettõl távolodva
rodokrozit tartalmú, helyenként kovásodott konkréció
részeket figyeltünk meg. A szervesanyag bomlásának,
illetve egyéb diagenetikus folyamatoknak a további
következményeként kutnahorit érkitöltések, átitatódá-
sok alakultak ki.
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2. ábra: A H1(a) és H2 (b) jelû minta felülete
(a képek rövid oldala 8 mm)

a.)

b.)

Mintarész (4 terület átlaga) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Total
H1 1 sötétbarna 0,16 0,00 0,09 0,32 40,65 0,23 12,85 0,31 0,03 8,72 63,36
H1 2 középbarna 0,65 0,09 0,40 0,32 42,92 1,05 10,19 0,12 0,06 0,34 56,13
H1 3 világos 1,81 0,01 0,75 0,16 32,41 2,01 19,43 0,06 0,01 0,37 57,02
H2 1 sötétbarna 52,74 0,04 0,20 0,05 6,48 0,11 18,06 0,45 0,02 15,10 93,25
H2 2 középbarna 94,04 0,06 0,37 0,02 1,27 0,09 0,14 0,10 0,10 0,00 96,16
H2 3 világos 69,32 0,05 0,46 0,07 17,53 0,38 1,26 0,10 0,07 0,29 89,53
H3 1 középszürke 1,22 0,04 0,31 0,24 33,82 1,76 18,49 0,08 0,03 0,19 56,18
H3 2 szürke 29,43 0,13 2,60 2,24 23,49 12,29 2,80 0,11 0,62 0,08 73,79
H3 3 világos 11,25 0,08 1,01 0,55 33,36 6,36 10,27 0,13 0,22 0,13 63,37
H4 1 világos 1,57 0,05 4,65 0,19 43,52 1,69 5,16 0,21 0,06 0,46 57,54
H4 2 sötét durvaszemcsés 0,92 0,05 1,18 0,23 40,70 1,23 11,21 0,08 0,13 0,32 56,06
H4 3 érkitöltés 0,17 0,03 0,11 0,20 11,21 1,25 39,89 0,05 0,00 0,00 52,91

2. táblázat A konkréciók kémiai összetétele (%) A H1 és H2 mintákban elemzett területeket a 2. ábrán jelöltük.
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