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Extended abstract 
Between 1984-1990 several drillings (Bükkzsérc-5, -10, -10/a, -11) with continouos coring were 

carried out to explore the sequence of Jurassic allodapic ooidal limestones (Bükkzsérc Limestone) in 
the SW Bükk Mts, first described by BÉRCZI-MAKK & PELIKÁN 1984. The present contribution provides 
the description of the borehole sections, as well as of the type locality of the formation (quarry below 
Patkó-sziklák near the village Bükkzsérc), the microfacies types and some regional geological 
consequences. 

Bükkzsérc-5 borehole 
0.0-56.8 m. Grey, thick bedded, ooidal limestone with peloids and foraminifers, containing black 

chert lenses. It shows turbiditic character, with thin beds within the thick ones. (Bükkzsérc Limestone 
Fm. s.s.) Microfacies types reveal three depositional settings: 

1. "Autochthonous" basin sediment: mudstone or mudstone-wackestone, with subordinate 
"filaments", radiolarians, spicules in the micrite matrix. 

2. Transitional type between 1. and 3. 
3. Redeposited shallow water sediment: ooidal grainstone, with ooids of 80-1000 urn diameter. It 

contains micritic intraclasts, bioclasts and rock fragments (limestone, sandstone, phyllite, micaschist, 
basic volcanics). 

Cherts originated from sponge spicules. 
Siliciclastic input is marked only by rare, 1-2 mm thick black clay "films". 
56.8-197.6 m. Dark grey to black shale, siltstone and fine-grained sandstone of turbiditic character 

(Lökvölgy Fm). Between 64.4-69.3 m it contains a breccia horizon of debris flow origin, with angular 
radiolarite clasts in its upper part and with quartzite, vitrophyric volcanite and carbonate clasts in its 
lower part. 

Quarry below Patkó-sziklák 
This quarry (in the foreground of which the Bükkzsérc-5 borehole was drilled) represents the type 

exposure of the Bükkzsérc Limestone Fm. The thick limestone beds belong mostly to microfacies type 
3, with intercalations (in the W part) of type 1. Black chert lenses of spiculiric origin, with some 

1 (Elhangzott a MFT Általános Földtani Szakosztály 1999. január 26-i előadóülésén.) 

2 Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Stefánia út 14, H-1143 
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radiolarians are characteristic. The lowermost part contains 1-2 mm thick greyish green, sandy clay 
laminae. 

Bükkzsérc-10,-10/a boreholes 
The two boreholes (No. 10 repeated due to technical failure) penetrated the following sequence: 
0.0-12.3 m. Bükkzsérc Limestone, as described above. A marly horizon between 5.0-7.0 m contains, 

besides ooids and bioclasts, angular clasts of volcanics and sandstones. 
12.3-65.5 m. Oldalvölgy Limestone: wackestone-packstone, with calcified radiolarians, spicules 

and micritic clasts of <100 urn diameter. 
65.5-87.0 m. Radiolarian packstone (with calcified radiolarian tests) - it can be interpreted, as 

transition towards the Csipkéstető Radiolarite 

Bükkzsérc-11 borehole 
0.0-18.6 m. Ooidal Bükkzsérc Limestone. Between 3.5-8.5 m the borehole penetrated the volcanite-

clasts-bearing horizon exposed also on the surface on the eastern slope of Odvas-bükk Hill, 
containing predominantly rhyolite-dacite clasts. A debris flow horizon between 16.0-18.6 m with silty 
claystone matrix contains limestone and rare sandstone clasts. 

18.6-113.8 m. Radiolarian packstone, with calcified radiolarian tests, in some horizons also with 
sponge spicules. It can be interpreted as transition towards the Csipkéstető Radiolarite Fm. Some
times true black radiolarites (the tickest between 41.3-44.4 m) also occur. A debris flow horizon occurs 
also here (22.8-24.8 m), below that (till 40.0 m) frequent shale intercalations provide thin bedded-
laminitic character for the limestone. Red and green coloured volcanoclastic debris flow horizons (the 
tickest is between 98.6-102.3 m), of "agglomerate to lapilli-bearing tuff" appearence and both with 
basaltic andésite and dacite-rhyolite clasts are also characteristic for this interval. 

113.8-135.0 m. Black, schistose claystone-siltstone with thin sandy turbidites (Lökvölgy Slate Fm). 
Till 116.7 m it alternates with marly limestone - calcareous marl and berwen 116.7-121.0 m contains a 
debris flow horizon with quartz-sandstone clasts. 

Biostratigraphy 
Based on the contained foraminifer assemblage, the Bükkzsérc Limestone Formation can be 

assigned to the Bathonian-Oxfordian interval (BÉRCZI-MAKK 1999). 
Radiolarite intercalations of the Bükkzsérc Limestone Formation were investigated for 

radiolarians. One sample from the Bükkzsérc-5 borehole (66.7 m) and 5 samples from the Bükkzsérc-
11 borehole (29.7 m, 42.8m, 60.0 m, 66.5 m, 78.7 m) yielded radiolarians. All samples (except the one 
from 29.7 m of the latter borehole, contain only a poor fauna) belong to the Unitary Association Zone 
(UAZ) 5 of DULL et al. 1995, characterized by the joint occurrence of Stichocapsa robusta and Tricolocapsa 
plicarum, indicating the Upper Bajocian-Lower Bathonian interval. 

Tectonic implications 
Field relationships and the continouos borehole sections do not support the existence of Odvas-

bükk Nappe, assigned to the "Mónosbél nappes", suggested by CSONTOS 1988. Rather, the sequence 
seems to be a continuous succeccion, disturbed only by internal thrusts, without larger-scale nappe 
overthrusts. 

Manuscript received: 10 03 1999 

Összefoglalás 
A Bükk jura képződményeinek részletes megismerését a földtani térképezésen kívül néhány fúrás 

is segítette. Ezáltal lehetővé vált a kőzettestek belső szerkezetének és szöveti elemeinek vizsgálata és 
a formációk közti kapcsolat felderítése. 

A mészkövek zöme sekélytengeri eredetű, ooidos-foraminiferás mésziszap áthalmozódásával 
keletkezett grainstone. Alárendelten pelágikus medencefáciesű karbonátképződés is kimutatható. A 
sziliciklasztos üledék metamorf-, valamint bázisos és savanyú vulkánit töredékeket is tartalmaz. 
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A kőzetek kora foraminiferák alapján bath-oxfordi intervallum, radioláriák alapján késő-
bajóci-kora-bath. 

A fúrásokban folyamatos üledékképződés mutatkozott, az egyes formációk üledékátmenettel 
kapcsolódnak egymáshoz. A megállapított kor- és fáciesviszonyok nem teszik szükségessé takaros 
szerkezet feltételezését. 

Bevezetés 

A Bükk hegységben jura képződmények meglétének a 80-as évek elején 
történt bizonyítása alapvetően megváltoztatta a hegység földtani felépítéséről és 
geotektonikai helyzetéről vallott nézeteket. Azonban a Magyarországon 
különlegesnek számító kifejlődés és az ősmaradvány-szegénység nem tette lehe
tővé az összefüggések feltárásában való gyors haladást, ezért inkább elkép
zelések, semmint tények alapján alakultak ki különböző rétegtani modellek 
(BALOGH et al. 1984; BALLÁ 1987; CSONTOS 1988; CSONTOS et al. 1991/a, b). 

A megismerést a földtani térképezésen kívül néhány fúrás is segítette (a 
fúrások helye az 1. ábrán látható). A Bükkzsérc-5. fúrás 1984-ben mélyült a falutól 
északnyugatra a Patkó-sziklák alatti felhagyott kőbánya udvarán. Célja az itt 
található ooidos mészkő vastagságának, belső szerkezetének és a környezetében 
lévő terrigén törmelékes összlettel való kapcsolatának felderítése volt. Az 
anyagfeldolgozással egyidőben a mészkőbánya falát is tanulmányoztuk. 

A Bükkzsérc-10, -10/a. fúrás 1990-ben mélyült az Odvas-bükk-tető keleti olda
lában haladó erdészeti földúton, az út által feltárt és liász (toarci?) korúnak datált 
(BÉRCZINÉ & PELIKÁN 1984, CSONTOS et al. 1991/b) mészkő rétegsorbeli helyzetének 
megállapítására és a korbesorolásból levont tektonikai következtetések ellenőr
zésére. A fúrás azonban 20,2 m-nél elszerencsétlenedett (a bővítéshez használt 
görgősvéső beszakadt). 1,5 m-rel mellette újrakezdték (10/a. fúrás), 10,2 m-ig 
teljes szelvénnyel, majd magfúrással, azonban 87,0 m-nál fiatal tektonikus 
hasadékban végképp elszerencsétlenedett. 

Ezután a földúton mintegy 200 m-rel északabbra új ponton (Bükkzsérc-11. 
fúrás) sikerült 135,0 m-es talpmélységgel a kitűzött célt végül is elérni. 

Bükkzsérc-5. fúrás 

A fúrás az eredeti leírás szerint (részletes leírását ld. FRIDELNÉ & PELIKÁN 1987) 
két litosztratigráfiai egységet harántolt (2. ábra), de mai ismereteink szerint har
madik egység is elkülöníthető (ld. később). 

0,0-56,8 m Bükkzsérci Mészkő Formáció. Mésziszap turbiditekből felépülő, 
sötétszürke színű, pados, azon belül finomrétegzett ooidos-peloidos-forarnini-
ferás mészkő, néhány vékony, filamentumos mikrit-mikropátit közbetele
püléssel. Változó mennyiségű fekete tűzkövet tartalmaz, néhol azonban csak fol
tosán átkovásodott. 

Vékonycsiszolatos vizsgálatokkal három mikrofácies típust különítettünk el. 
1. mudstone, mudstone-wackestone átmenet: mikritben kevés filamentum-

töredék, radiolária, szivacstű, biogén eredetű páttöredék, kvarcszilánk. 
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1. ábra. A Bükkzsérctől É-ra levő terület földtani térképe. Jelmagyarázat: 1. harmad-, negyedidőszak 
általában; 2. Bükkzsérci Mészkő; 3. Oldalvölgyi Formáció; 4. Csipkéstetői Radiolarit; 5. bazalt a 
Vaskapui Homokkőben Oszlától Ny-ra; 6. Vaskapui Homokkő; 7. Lökvölgyi Formáció; 8. Bányahegyi 
Radiolarit (2-8 jura); 9. triász általában 

Fig. 1 Geological map of the region N of Bükkzsérc. Legend: 1 Tertiary-Quaternary; 2 Bükkzsérc Limestone; 3 
Oldalvölgy Formation; 4 Csipkéstető Radiolarite; 5 Basalt in the Vaskapu Sandstone, W from Oszla; 6 Vaskapu 
Sandstone; 7 Lökvölgy Formation; 8 Bányahegy Radiolarite (2-8 Jurassic); 9 Triassic (in general) 
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2. ábra. A fúrások egyszerűsített rétegsora. Jelmagyarázat: 1. ooidos mészkő, grainstone; 2. mikrites 
mészkő, mudstone-wackestone; 3. meszes radiolarit; 4. kovás radiolarit; 5. mészkő, homogén 
mikropátit; 6. polimikt breccsa; 7. vulkánit betelepülés; 8. peloidos mészkő; 9. agyagos aleurolit-
homokkő; 10. karsztos üreg a Bzs-5. fúrásban 

Fig. 2 Simplified lithological column of the boreholes. 1 ooidic limestone, grainstone; 2 micritic limestone, 
mudstone-wackestone; 3 calcareous radiolarite; 4 siliceous radiolarite; 5 limestone, homogenous microsparite; 6 
polymictic breccia; 7 interbedded volcanite; 8 peloidic limestone; 9 clayey siltstone-sandstone; 10 karstified hole 
in the Bükkzsérc-5 borehole 
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2. wackestone, packstone: átkristályosodott mikropátitban 30-100 um 
átmérőjű peloidok, ooidok, valamint filamentum töredékek, biogén páttöredékek 
finomsávosan változó mennyiségben. 

3. grainstone: 80-1000 um átmérőjű ooidok, kerekített mikritcsomók, biogén 
eredetű páttöredékek, valamint szögletes kőzettöredékek (mészkő, homokkő, 
fillit, csillámpala, bázisos magma). Általában kevert, osztályozatlan, szemcse
méret szerinti elkülönülés csak ritkán figyelhető meg. 

Az 1. típus (I/l.kép) a mélyebbvizű-medence fáciesű karbonátokra jellemző, 
valószínűleg a turbiditek közti hosszabb szünetekben képződött. 13,5 m-nél és 
19,5-20,2 m közt jelentkezett. A 2. típus (1/3, 4. kép) átmeneti, a sekélytengeri 
karbonátanyag finomabb frakciója keveredik a mélyebbvízi karbonátanyaggal. 
11,9-14,8 m közt sávokban volt megfigyelhető. A 3. típus a leggyakoribb, az 
idegen környezetet csak néhány közbetelepülő fekete agyagfilm jelzi (II/3, 4, 
111/1-3. kép). 

A tűzkövek főként a szivacstűk felszaporodásának környezetére jellemzők, 
feltehetően a kovaszivacstűk kalcifikálódásával felszabaduló S i 0 2 koncentráló
dásából keletkeztek. 

56,8-197,6 m Lökvölgyi Formáció. Terrigén turbiditekből felépülő, sötétszürke, 
fekete színű, agyagos aleurolit és homokkő finomréteges váltakozása (VI/3. kép). 
Ritkán aleuritos agyagkő és finomkonglomerátum részleteket is tartalmaz. 

Az üledékanyag ásványos összetétele meglehetősen egységes. A pelites 
szakaszokban uralkodók a filloszilikátok (illit-szericit, kaolinit, kevesebb klorit), 
alárendelt a kvarc, plagioklász, pirit és karbonát. A kőzet fekete színét finom
eloszlású szénült szervesanyag okozza. A pszammitos részleteket főként kvarc, 
kevesebb plagioklász, kloritosodott biotit, muszkovit, néha karbonát, alárendelt 
mennyiségben illit, kaolinit és pirit alkotja. 

64,4-69,3 m közt breccsaszint húzódik, 66,7 m-ig szögletes radiolarit-
töredékekből (W/2, kép), azalatt polimikt, főként kvarcit, kevés mikrokvarcit, 
vitrofíros vulkánit és karbonát darabokból áll. 

107,4-114,4 m közt karbonátos betelepülés szakítja meg a törmelékes sorozatot, 
az aleuritos agyagkőben kovás mészkő és sziderit-ankerit rétegek, valamint ezek 
szögletes (néha 10 cm nagyságot is meghaladó) töredékei jelennek meg. 

A kőzetek szerkezete 

A fúrásban a rétegdőlés meglehetősen egységes, a mészköves szakaszban 10°-
nál ritkán meredekebb, a terrigén turbidites részben is csak 131-145 m közt hajla
dozik 30-85° közt. A finomszerkezet azonban általában zavart, nagyon gyakran 
láthatók az instabil lejtőn való üledékfelhalmozódásból eredő iszapcsúszásra, 
iszapfelkavarodásra utaló mikrogyüredezettségek, lencsésen szétszakadozott 
rétegek, a homokkövekben ferderétegzés. 134-155 m közt néhány ponton gyen
ge, egyenesállású gradáció is megfigyelhető volt. 

Szöveti irányítottság a mészkőben csak 17-26 és 30-36 m közt tapasztalható, ez 
elsősorban az ooidok erős lapultságában és a póruspát kipréselődésében nyil
vánul meg. A terrigén turbidites szakaszban a palásodás jellegű szöveti irányi-
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tottság végig jelen van, dőlése a rétegződéssel egyirányú, de meredekebb, kivéve 
a 134-145 m közti szakaszt, ahol ellentett irányban 20-30°-kal dől. 

Külön meg kell emlékezni az 51,3-61,6 m közti szakaszról. 51,3-53,9 m közt a 
magnyereség és a magminőség jó volt, ezután 54,7 m-ig teljes maghiány, majd 
55,9 m-ig 20 cm-nyi anyag, ezután teljes maghiány volt. A kikerült kőzetanyagon 
azonban folyamatos változás volt megfigyelhető. A fent még grainstone 
mikrofáciesű mészkő lefelé packstone-wackestone mikrofáciesűvé válik egyre 
sűrűbb és vastagabb pala közbetelepüléssel, majd a palán belül lencseszerűen 
jelentkezik a mészkő, sőt szórtan is megjelennek az ooidok (111/4. kép). KERBOLT T. 
karotázs értelmezése szerint (in MOLNÁR & PELIKÁN 1984) a meglehetősen 
homogén mészkő 49,2 m-ig tart. 49,2-56,8 m közt még felismerhető két mészkő
pad, de már meglehetősen kevert összlet képe bontakozik ki. A határ 56,8 m-be 
kívánkozik, ui. e mélység alatt nagyobb porozitású, kevésbé állékony, magasabb 
K-tartalmú, egyszóval más jellegű összlet települ. 

Ez a szakasz besorolható az Oldalvölgyi Formációba is, ebben az estben a 
Lökvölgyi és az Oldalvölgyi Formációk határát 115 m alatt kell meghúzni. 

Az 55,9-61,6 m közti teljes maghiány oka az ooidos mészkőösszlet alján kiala
kult karsztos üreg (patakos barlang) lehetett. Szerszámesésen kívül a kivett 
néhány, utánhullásból származó mészkődarabra világosbarna, barlangi jellegű 
agyag volt felragadva. A finomtörmelékes üledékösszlet legfelső szakasza 64,4 in
ig oxidációs máLlású, vörösbarna színű (ilyenné csak felszíni körülmények között 
válhat). A karotázsszelvény is üregesnek jelzi ezt a szakaszt. 

Patkó-sziklák, kőbánya 

A fúrás rétegsora a kőbánya falában (1. kép) folytatódik felfelé (a bányafal és a 
fúrás 56,8 m-ig terjedő szakasza együttesen a Bükkzsérci Mészkő Formáció 
típusszelvénye). Mivel a bányafal közepén közel É - D csapású, 2 m széles, 
cementált vetőbreccsával kitöltött fiatal hasadék van és az elmozdulás mértéke 
nem állapítható meg, két szelvényben mintáztuk meg a bányafalat. A keleti 
szelvényben végig pados kifejlődésű ooidos mészkő volt. A nyugati szelvényben 
mélyvízi behatásokat tükröző szakaszok települnek közbe. A fal alsó részén a 
vastagpados, azon belül finomsávozott ooidos mészkő (2. kép) fölfelé fokozatosan 
vékonyodó, tűzkőlemezes lesz, a padok között 1-2 mm vastagságú, szürkészöld, 
homokos agyaglemezekkel. A rétegdőlés 230/18°. Efölé egy kb. 60 cm vastagságú, 
10-30 cm-es gumókra felszakadozott anyagú, nagyon sok tűzkőlencsét 
tartalmazó pad települ (3. kép). A finomrétegzés alapján a gumók rendezetlen 
helyzetűek (szinszediment törmelékfolyás). Fölötte éles határral kezdődően 
ismét vastagpados ooidos mészkő települ. 

A bányafal tetején levő betelepülés 1 m vastag, ennek legfelső része 5 cm 
átlagvastagságú tűzkőrétegekké alakult át, melyekből DOSZTÁLY L. néhány rossz 
megtartású radioláriát és nagyon sok szivacstűtöredéket mutatott ki. 



1. kép. A bükkzsérci Patkó-sziklák alatti kőbánya látképe 

Photo 1 Panoramic view of the quarry under Patkó-sziklák, near Bükkzsérc 
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Z. kép. Vastagpados, azon belül finoman rétegzett ooidos mészkő a bányafal alján 

Photo 2 Thick bedded ooidal limestone, with fine internal stratification at the base of the cliff of the quarry 

Bükkzsérc-10, -10/a fúrás 

A fúrás rétegsora 12,3 m-ig a Bükkzsérci Formációba sorolható. 11,1 m-ig a 
felszínen is látható ooidos mészkövet tárta fel (II/3. kép), 5,0-7,0 m közt márgás 
közbetelepüléssel, amelyben szórt helyzetű ooidok, páttábla töredékek, szögletes 
vulkanittöredékek és homokkő darabkák láthatók. 

11,1-12,3 m közt préselt, gyengén palás szerkezetű üledékes breccsa van, az 
5 cm nagyságot is meghaladó, erősen nyúlt szögletes mészkődarabok mudstone 
és wackestone mikrofáciesűek (szinszediment felszakadozás). 

Ez alatt 65,5 m-ig az Oldalvölgyi Formációba sorolható, wackestone-packstone 
mikrofáciesű mészkő következik, a szöveti változatosságot kalcifikálódott radio-
láriák, szivacstűtöredékek és 100 um alatti kerekített mikritcsomók változó 
aránya adja (V/l. kép). Közbetelepülésként 18,8-21,0 m közt újabb üledékes 
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3. kép Fokozatosan vékonyodó padosságú ooidos mészkő, fölötte breccsaszint, majd ismét 
vastagpados ooidos mészkő 

Photo 3 Gradually thinning upwards ooidal limestone with debris flow horizon in the upper part of the photo.The 
section is capped with ooidal limestone (left upper corner) 

breccsaszint jelentkezik. Szintén közbetelepülésként értelmezhetők az 55,3 és 
59,1 m-ek környezetében jelentkező ooidos szintek. 

A 65,5-87,0 m közti, kalcifikálódott radioláriákat tömegesen tartalmazó mészkő 
szakasz a Csipkéstetői Radiolarit formációba tartozhat. 

Bükkzsérc-ll. fúrás 

18,6 m-ig a Bükkzsérci Formációba sorolható, dominánsan ooidos mészkő (II/4. 
kép). Az 1,4 m-nél és a 10,5-13,4 m közt levő márgás közbetelepülés szórt helyzetű 
ooidokat tartalmaz. 3,5-8,5 m közt az útbevágásban is látható vulkanittörmelék 
padot fúrta át, melyben főként riolit-dácit anyagú kiasztok vannak. 16,0-18,6 m 
közt újabb durvatörmelék-pad van, aleuritos agyagkőben 5 cm hosszúságot is 
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elérő, palásság szerint rendeződött szögletes mészkődarabok láthatók. Szórtan 
homokkőtöredékek és kovásodott ooidok is megjelennek. 

Ezalatt 113,8 m-ig a Csipkéstetői Radiolaritba sorolható, kalcifikálódott 
radioláriákat tömegesen tartalmazó mészkő települ (IV/4. kép), melyben egyes 
szintekben a szivacstűtöredékek is felszaporodnak. Néhol kovásodott radiolarit 
szakaszok is előfordulnak (V/2, kép), legvastagabb a 41,3-44,4 m közötti. 22,8-24,8 
m közt kőzettörmelékes aleuritos agyagkő betelepülés van, ezalatt 40,0 m-ig a 
súrű pala közbetelepülés miatt a mészkő laminit jellegű. 

Jellemzők erre a szakaszra a vulkanittörmelék közbetelepülések, 40,2-41,3, 
58,5-59,2, 98,6-102,3 m. Ezek vörös és zöld foltos, agglomerátum-lapillis tufa 
megjelenésűek. Athalmozott jellegükre utal, hogy bazaltos andezit és dácit-riolit 
darabok vegyesen fordulnak elő, de a vulkanizmus szingenetikus volta nem 
dönthető el (V/4, kép). 

A 113,8-135,0 m közti szakasz a Lökvölgyi Formációba sorolható. 116,7 m-ig 
mészmárga-márgás mészkő váltakozása, felismerhető biogén komponenst nem 
tartalmazó homogén mikropátit, csupán kevés kvarcszilánkkal (mészhomokkőre 
emlékeztet, 1/2. kép). 116,7-121,0 m közt törmelékfolyás jellegű, fekete agyagos 
aleurolitban kvarchomokkő töredékek úsznak. Ezalatt 125,2 m-ig a fekete, 
aleuritos agyagkő palássága erősen gyüredezett, a metamorf eredetű kvarc-kalcit 
erek széttöredeztek és lencseszerűen belegyúródtak az alapanyagba (második 
deformáció). 

125,2-135,0 m közt homokkő és agyagos aleurolit finomréteges váltakozása van 
(VI/2. kép), néhol mészhomokkő betelepülés is megfigyelhető. Jellemző a ritkásan 
megjelenő, meredekállású, vakon végződő kvarc-kalcit érrendszer. 

A kőzetek szerkezete 

Mindkét fúrásban látható palás szöveti irányítottság, ennek dőlése 40-50°, a 
rétegdőlésnél végig meredekebb. Vékonycsiszolatban megfigyelhető, hogy a 
nagyobb szemcsék a palás sávokat kitérítik (VI/4. kép), a homogén finomszemcsés 
szakaszokban palásság szerinti kezdődő mikrolencsés felszakadozás látható (1/2. 
kép). A törmelékfolyás jellegű szakaszokban fordított állású gradáció van, ez 
azonban üledékes eredetű is lehet (felúszás, felrázódás), a palásság/ rétegződés 
viszonya normál települési helyzetet jelez. 

Különösen a Bzs-10. fúrásban volt jellemző a meredekállású, fiatal tektonikus 
hasadékok jelenléte (végül is ilyenben szerencsétlenedéit el). 

Az Odvas-bükk-tető K-i lejtője 

A szálerdővel borított meredek hegyoldalt végig lejtőtörmelék takarja, 
természetes feltárás csak a tetőgerincen van. A keleti lejtő kőzetanyagát csupán 
két, közel É-D-i irányú erdészeti földút bevágása teszi láthatóvá szálban, hozzá
vetőleg csapásirányban. Az alsó dózerút végig a Lökvölgyi Formáció zsindely
palájában marad, változatosságot csupán a Bzs-11. fúrás alatti pirites radiolarit-, 
és a Bzs-10. fúrás alatti meszes betelepülés jelent. Ez utóbbi azonosítható a 
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Bzs-11. fúrás 113,8-116,7 m közti szakaszának anyagával, de térképi követése a 
hegyoldal törmelékkel való erős fedettsége miatt lehetetlen. A palásság nyugatias 
dőlésű, iránya 250-290°, dőlésszöge 20-50° között hullámzik. 

A felső dózerút északon a zsindelypalán indul (Lökvölgyi E), a pala déli határa 
közelében már fekete, mikrites mészkőréteg is található (szintén megfeleltethető 
a Bzs-11. fúrás fentebb hivatkozott szakaszának anyagával). Az ooidos 
mészkővel való érintkezés az útbevágásban is fedett, de a mészkő az első 
felbukkanástól kezdve többé-kevésbé folyamatosan látható. Az út déli részén, a 
Tábor-hegy alatt DK-felé kanyarodó szakaszától kezdve ismét a zsindelypala van 
feltárva. A palásság dőlése ugyanolyan, mint az alsó úton, a ritkán mérhető réteg
dőlések 240/40° és 275/20° közt hajladoznak. A két fúrás közti kis hegyorrban 
10-190° tengelyirányú, palásságot is gyűrő kis redő figyelhető meg (második 
deformáció). 

A hegygerincen az erózió által lencseszerűre szétfűrészelt, max. 30 m látszó
lagos vastagságú ooidos mészkő települ (típusos Bükkzsérci Mészkő). A felső út 
és a hegygerinc között csak csúszó törmelék formájában jelentkező pala-mészkő 
keverék valószínűleg az Oldalvölgyi Formációba sorolható (ld. a Következtetések 
c. fejezetben). 

A kőzetek kora 

A mészkövek foraminifera faunáját BÉRCZINÉ MAKK A. határozta meg, 
eredményeiről külön dolgozatban számolt be (BÉRCZINÉ MAKK 1999). A legfon
tosabb biosztratigráfiai adatok a Bzs-10/a és a Bzs-11. fúrásokból származnak. 
Ezeket a fúrásokat a liász (toarci?) korúnak datált mészkőre telepítettük. 

A Bzs-11. fúrás 10,7 és 33,1-33,3 m mintájának kora ugyanúgy bath-callovi 
intervallumba esik, mint a Bzs-5. fúrás mintaegyüttesének kora. Ennél fiatalabb 
(callovi-oxfordi) besorolású a Bzs-10/a. fúrás 57,6-61,3 m közti szakasza, az eltérés 
azonban nem akkora, hogy feltétlenül tektonikai okokat kelljen keresni (a 
taxonok fajöltőit ld. BÉRCZINÉ 1999). A most meghatározott korintervallum össz
hangban van DOSZTÁLY L. korábbi radiolária adatával (CSONTOS et al. 1991/a). 

A vékonycsiszolatok alapján néhány mintát kiválasztottunk újabb radiolária 
vizsgálatok céljára. A Patkó-sziklák felhagyott kőbányájának falából származó 
kovás mintákból csupán elvétve került elő néhány radiolária. Megtartási álla
potuk nem tette lehetővé a meghatározásukat. Az innen származó valamennyi 
mintából nagy tömegben került elő szivacstű, így joggal tételezhetjük fel, hogy a 
kova döntően áthalmozott szivacstűkből származik. A pelágikus hatást jelző 
radioláriák ezen a szakaszon alárendeltek. 

A Bzs-5. fúrásból csupán egy minta volt alkalmas vizsgálatra. A Bükkzsérci 
Mészkő feküjében levő radiolarit breccsa 66,7 m-ének vékonycsiszolatában jól 
látszott, hogy a klasztokban levő radiolárák egyveretűek (DOSZTÁLY valószínűleg 
a nagyfokú alaki hasonlóság miatt írta így). Az előkerült viszonylag gazdag fauna 
alapján pontosan meg lehetett állapítani a radiolarit korát, a Stichocapsa robusta 
MATSUOKA, Tricolocapsa fusiformis YAO, F plicarum YAO alapján késő-bajóci-kora-
bath (a BAUMGARTNER et al. 1995 által felállított zonáció szerint UAZ. 5.). 
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A Bzs-11. fúrás 29,7-78,7 m közti szakaszából öt minta került vizsgálatra. 
Valamennyi minta tartalmazott jobb-rosszabb megtartású radioláriákat, csupán a 
29,7 m-ből származó minta esetében nem lehetett a kormeghatározást elvégezni. 
A többi esetben a Stichocapsa robusta MATSUOKA és a Tricolocapsa plicarum YAO fajok 
együttes előfordulása alapján a kőzet kora (az előző fúrás radiolaritbreccsájához 
hasonlóan) késő-bajoci-kora-bath (UAZ. 5.). 

Faunalista 

Bükkzsérc-5. fúrás 66,7 m: 

Archaeodictyomüra cf. exigua KOZUR et MOSTLER, Dictyomitrella (?) kamoensis 
MIZUTANI et KIDO, Eucyrtidiellum cf. unumaense (YAO), Parvicingula dhimaensis 
ssp. A in BAUMGARTNER et al. 1995, Protunuma sp., Sethocapsa sp., Stichocapsa convexa 
YAO, S. robusta MATSUOKA, Transhsuum maxwelli (PESSAGNO), Tricolocapsa fusiformis 
YAO, T. aff. fusiformis YAO, I plicarum YAO, Unuma sp. 

Bükkzsérc-11. fúrás 29,7 m: 

Archaeodictyomüra sp. 
42,8 m: Archaeodictyomüra sp., Archaeospongoprunum sp., Guexella ? nudata 

(KOCHER), Parahsuum sp., Sethocapsa cf. funatoensis AITA, Stichocapsa robusta 
MATSUOKA, Transhsuum maxwelli (PESSAGNO), Transhsuum sp., Tricolocapsa plicarum 
ssp. A in BAUMGARTNER et al. 1995. 

60,0 m: Archaeodictyomüra sp., Protunuma sp., Sethocapsa sp., Stichocapsa robusta 
MATSUOKA, Transhsuum cf. brevicostatum (OZVOLDOVA), Tricolocapsa plicarum ssp. A 
in BAUMGARTNER et al. 1995. 

66,5 m: Archaeodictyomüra sp., Parahsuum sp., Parvicingula dhimaensis 
BAUMGARTNER, Stichocapsa robusta MATSUOKA, Transhsuum maxwelli (PESSAGNO), 
Tricolocapsa plicarum ssp. A in BAUMGARTNER et al. 1995. 

78,7 m: Protunuma sp. ?, Stichocapsa robusta MATSUOKA, Transhsuum sp., 
Tricolocapsa conexa MATSUOKA, Tricolocapsa plicarum YAO. 

Következtetések 

A fúrásokból fontos faciológiai következtetéseket vonhatunk le. A Bzs-5. fúrás 
környezetében a terrigén anyag fölötti szakaszban dominál a sekélytengeri 
anyag, itt csak kevés és vékony medencefáciesű betelepülés található (a fúrásban 
a 11,9-14,8 és 19,5-20,2 m közti szakaszokon és a kőbányában két szintben). Ezzel 
szemben az odvas-bükk-tetői fúrások alsó részére jellemző a mélyebbvízi, me
dencefáciesű karbonátképződés, amelyben csak vékony szintekként jelentkezik 
ooidos mészkő. 

Mind a Bzs-5, mind a Bzs-11. fúrásban folyamatos anyagváltozás volt megfi
gyelhető a formációk határán, azonkívül vékony közbetelepülések formájában 
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egymásban is megjelennek. Mindez arra utal, hogy egy, összetartozó üledék-
ciklust képviselnek. 

A térképezés során is tapasztaltuk, hogy a jura formációk nem határolódnak el 
élesen. A Lökvölgyi Formáció flis típusú üledéke fölfelé a molassz jellegű 
Mónosbéli Formációcsoportba megy át. Ennek fekete pala mátrixába (epizodikus) 
törmelékfolyásokkal különböző mennyiségű és megjelenési formájú karbonát, 
radiolarit és homokkő keveredik, az egyes formációk csupán a domináns kőzet
anyaggal definiálhatók. Kevert törmelékkel fedett területeken a dominancia 
gyakran nem dönthető el, emiatt ezek a területek a pala és mészkő rétegek sűrű 
váltakozásával jellemezhető Oldalvölgyi Formációba kerülnek (pl. Odvas-bükk-
tető K-i lejtője). 

A CSONTOS L. (1988, 1991/a,b) által bevezetett odvas-bükki takaró létezésére 
nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni. A most megállapított kor- és fácies-
viszonyok azonban nem is teszik szükségessé takaros szerkezet feltételezését. 

Különleges jelentőséggel bírnak, de további vizsgálódás igényelnek a mészkő
ben megjelenő szögletes, gyors és rövid szállítást jelző kőzettöredékek. Ezek egy 
része kétségtelenül a mésziszappal azonos eredetű, a sekélytengerben már többé-
kevésbé litífikálódott anyag, azonban fölismerhetők idegen mészkőtöredékek is. 
A bázisos és savanyú vulkánit-, csillámos metahomokkő- fillit- és muszkovit-
kloritpala törmelék nem származhat szigetívről, kontinentális eredetűnek 
vélhető. 

Már az első közleményben (BÉRCZINÉ & PELIKÁN 1984.) is sekélytengerből 
mésziszap turbiditek formájában mélyvízi környezetbe átülepedett, allodapikus 
mészkőtesteknek határoztuk meg ezeket az előfordulásokat. A fáciesviszonyok 
sokban emlékeztetnek a Friuli platform és a Trentoi platform közt kialakult 
Bellunoi árokban felhalmozódott, bajoci-oxfordi korú Vajont Mészkő fácies-
viszonyaira (ennek néhány szelvényéről kitűnő szedimentológiai ismertetés 
található BOSELLINI et al. 1981), azonban jelentős különbözőségek is vannak. A 
bükki előfordulások nagyvastagságú terrigén turbidit sorozatra települnek és 
epimetamorf törmelékanyagot is tartalmaznak. Ebből arra következtethetünk, 
hogy az üledékgyűjtő térség egyik oldalát nagyobb kiterjedésű, idősebb konti
nentális blokk alkotta, az innen érkező törmelék keveredett a karbonát
platformról származó mészanyaggal. További különbség, hogy a Bellunoi 
árokban nincs vulkanizmus, míg a bükki térségben részint a szarvaskői bázitok, 
részint a fúrásokban, de felszíni feltárásokban is megtalált savanyú-neutrális-
bázisos vulkánit közbetelepülések ott vannak. A szarvaskői magmatitok termális 
kontaktussal települnek az üledékbe, tehát kétségtelenül egykorúak. Meghatá
rozatlan a másik típusú vulkanizmus kora. A vegyes összetétel, a törmelékes 
szerkezet, a savanyú darabokon gyakran látható ignimbrites jelleg miatt bizo
nyosan áthalmozott helyzetűek (annál is inkább, mert apró vulkanittöredékek a 
mészkőben is vannak), de a kor és a származási hely egyelőre kérdéses. 

A dolgozat az OTKA T. 19431 és T. 23880 sz. témák támogatásával készült. 
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Táblamagyarázat - Explanation of plates 

I. tábla - Plate I 

1. Bzs-5.13,2-13,3 m: filamentumos mudstone-wackestone átmenet. 1. mikrofáciestípus. 
"Filament"-bearing mudstone-wackestone transition MF-type 1. 

2. Bzs-11. 114,9 m: homogén mikropátit, palásság szerinti kezdődő mikrolencsés felszaka-
dozással. 
Homogenous microsparite with preferred orientation due to schistozity 

3. Bzs-5.12,9-13,0 m: peloidos wackestone filamentumtöredékekkel. 2. mikrofáciestípus. 
Peloidal wackestone with fragments of "filaments" MF-type 2. 

4. Bzs-5.11,0-12,5/b m: packstone, grainstone váltakozás. 2. mikrofáciestípus. 
Packstone-grainstone alternation MF-type 2. 

II. tábla - Plate II 

1. Bzs-5. 45,7 m: osztályozatlan grainstone. 3. mikrofáciestípus. 
Unsorted grainstone MF-type 3. 

2. Bzs-5.47,3 m: grainstone. 3. mikrofáciestípus. 
Grainstone MF-type 3 

3. Bzs-10.3,9 m: ostályozatlan grainstone. Az ooidok részlegesen kovásodtak, a kép jobboldalán 
magmás kőzettöredék látható. 
Unsorted grainstone. Ooids are partly silicified. On the right an igneous rock fragment can be seen. 
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Bzs-11. 14,0-14,2 m: szivacstutöredékes grainstone. 
Grainstone with spicule fragments 

III. tábla - Plate III 

Bzs-5. 32,4 m: foraminiferás grainstone. 
Foramninferal grainstone. 

Bzs-5. 18,7 m: grainstone mészkő- és bázisos magma töredékkel. 
Grainstone, with limestone and basic magmatic clasts 

Bzs-5. 45,7 m: osztályozatlan grainstone peloidos kőzettöredékkel. 
Unsorted grainstone with a peloidal intraclast. 

Bzs-5. 53,3 m: részlegesen kovásodott ooidok agyagos aleurolitban. 
Partly silicified ooids in muddy siltstone. 

IV. tábla - Plate IV 

Bzs-11. 10,7 m: kovásodott ooidok agyagos aleurolitban. 
Silicified ooids in muddy siltstone. 

Bzs -11 . 17,7 m: sekélytengeri mészkőtöredék agyagos aleurolitban (készen érkezett 
"Bükkzsérci Mészkő"). 
Shallow-water limestone clast in muddy siltstone. It was already lithified during resedimentation. 

Bzs-10/a. 63,3 m: mikrobreccsa felrepedezett fekete, mikrites mészkőtöredékekből. 
Microbreccia with clasts of black, micritic limestone with thin calcite veins. 

Bzs-11. 62,0 m: meszes radiolarit. 
Calcareous radiolarite. 

V tábla - Plate V 

Bzs-10/a. 51,0 m: szpikulit. 
Spiculite. 

Bzs-11. 60,0 m: kovás radiolarit. 
Calcareous radiolarite. 

Bzs-11. 119,5 m: osztályozatlan homokkő. 
Unsorted sandstone. 

Bzs-11. 100,0 m: andezittöredék agyagásványosan bontott vulkáni anyagban 
Andésite fragment in altered volcanic matrix. 

VI. tábla - Plate VI 

Bzs-5. 66,7 m: radiolarit breccsa. 
Radiolarite breccia. 

Bzs-11. 129,7 m: radioláriás homokkő. 
Radiolaria-bearing sandstone. 

Bzs-5. 148,9 m: homokkő rétegek agyagos aleurolitban. A képen palásság szerint feltolódott 
homokkőlemez látható. 
Muddy siltstone intercalation between sandstone beds, cut by a schisozity plane. 

Bzs-5. 182,3 m: gyenge palásságot kitérítő homokszem. 
Weak schistozity deformed by sand grain 
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