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Abstract
Felsőtárkány-7 borehole is a key exposure in the reconstruction of the Triassic evolution of the
Bükk Mountains. As opposed to other Triassic exposures, its great advantage is that the penetrated
rocks did not suffer metamorphism. They reveal a long time interval, some 27 million years. The age
of certain layers can be determined reliably by means of conodonts, foraminifers, and radiolarians. In
the sequence of the borehole we can trace the evolution of the deepest part of a half-graben, which
came into being during the Middle Triassic rifting.
The sequence of the borehole can be divided into 3 stages:
Stage I: continental, lacustrine deposits. The sedimentation took place in a lacustrine environment
due to the updoming of the crust at the end of the Anisian age.
Stage II: in the Lower Ladinian, the sedimentation continued in an euxinic basin. Laminitic
calcareous marls and radiolarites represent sediments of an euxinic basin, which came into being due
to the rapid subsidence of the area, in the synrift stage.
Sediments of stage III are represented by cherty limestones. At this time the sediments were
deposited in a well-oxygenated intraplatform basin.
Succession of the sediments reflects the evolutionary stages of rifting: updoming (stage I), rapid
subsidence (stage II), slow subsidence (stage III).
Taking into account the Ladinian Carnian sediments of the borehole and the adjoining territories,
the half-graben structure of the basement can be reconstructed from the spatial distribution of
sedimentary facies in a 12 km section between the Berva Valley and the Hór Valley.
Manuscript received: 01 03 1999

Összefoglalás
A Felsőtárkány-7. fúrás a Bükk triász fejlődéstörténeti rekonstrukciójának kulcsfontosságú
feltárása. A hegység többi triász feltárásával szemben nagy előnye a fúrásnak, hogy a harántolt
rétegek n e m szenvedtek metamorfózist. Hosszú időintervallumot, mintegy 27 millió évet tárnak fel.
Az egyes rétegeket, és így az eseményeket conodonták, foraminiferák, és radioláriák segítségével jól
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lehet korolni. A fúrás rétegsorában egy, a középső-triász riftesedés során létrejött félárok legmélyebb
részének fejlődését követhetjük nyomon.
A fúrás rétegsora három szakaszra osztható:
I. szakasz: szárazföldi, tavi üledékek. Az üledékképződés az anisusi végi kiemelkedés
következtében tavi környezetben folyt.
II. szakasz: a kora-ladinban az üledékképződés egy euxin medencében folytatódik: laminites
mészmárga és radiolarit képviseli ezt a fáciest. Ez a medence a terület gyors süllyedése következtében,
a szinrift szakaszban jött létre.
A III. szakasz üledékeit tűzköves mészkövek képviselik. Ekkor az üledékek jól szellőzött
intraplatform medencében ülepedtek le.
Az üledékek változásában egy riftesedő terület fejlődési fázisai: kiemelkedés (I. szakasz), gyors,
tektonikus süllyedés (II. szakasz) és lassú, termális süllyedés (III. szakasz) ismerhetők fel.
A fúrás, valamint a szomszédos területek ladin-karni üledékeinek ismeretében egy 12 km-es
szelvényben a Berva- és a Hór-völgy között az üledékes fáciesek térbeli eloszlásából az aljzat félárok
szerkezetére következtethetünk.

Bevezetés
A Bükk hegység triász kőzeteiről jóval kevesebbet tudunk mint a Dunántúli
középhegység, vagy a Mecsek azonos korú képződményeiről. A bükki triász
kőzeteket leülepedésük után többször érte tektonikai hatás, aminek követ
keztében - főleg a hegység központi részén - a kőzetek annyira átalakultak, hogy
szedimentológiai és biosztratigráfiai vizsgálatokra alkalmatlanok. Jóval kedve
zőbb a helyzet a hegység peremein. Mivel a Felsőtárkány-7. fúrás a hegység déli
részén mélyült, a kőzeteken gyakorlatilag nem észleltünk metamorf hatást. A
fúrás nemcsak a harántolt kőzetek kitűnő megtartása, de változatos, és hosszú
időintervallumot (mintegy 27 millió évet) átfogó rétegsora miatt vált a hegység
triász fejlődéstörténeti rekonstrukciójának egyik kulcsfontosságú feltárásává.
A fúrást 1984-ben, az Országos Alapszelvény Program keretében mélyítették.
Célja a felszínen törmelékben lévő jura korú radiolarit és a fekete, palás agyagkő,
valamint a felső-triász tűzköves mészkő kapcsolatának tisztázása volt. A
radiolarit törmelékre telepített fúrás azonban nem ért szálban álló radiolaritot,
hanem a törmelék alatt felső-triász tűzköves mészkövet (Felsőtárkányi Mészkő
Formáció) tárt fel.
A fúrást először PELIKÁN Pál írta le és értékelte ki (PELIKÁN 1987).
A bükki triász fejlődéstörténet rekonstruálásához medence fáciesű feltárásokat
keresve fordult figyelmem a Felsőtárkány-7. fúrás felé. 1994-ben újra begyűj
töttem a fúrást. A minták feldolgozásába számos szakembert vontam be. A radioláriákat DOSZTÁLY Lajos, a conodontákat KOVÁCS Sándor, a foraminiferákat
BÉRCZINÉ MAKK Anikó, az ostracodákat MONOSTORI Miklós határozta meg. A vul
kánitok értékelését HARANGI Szabolcs és ARGYELÁN Gizella végezte. Az agyagokat
VICZIÁN István és KOVÁCS-PÁLFFY Péter, a spóra-pollent GÓCZÁN Ferenc vizsgálta.
A szárazföldi üledékek kiértékelésénél MINDSZENTY Andrea volt segítségemre.
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Módszerek
Mivel a fúrás nagyon változatos üledéksort, különböző fáciesű rétegeket tár fel,
vizsgálati módszereink is ennek megfelelően alakultak.
A kutatások gerincét 59 db nagyméretű (23 db 7x12 cm, 6 db 5x9,5 cm, 27 db
5x5 cm, 3 db 5x2,5 cm) vékonycsiszolat képezte. Vékonycsiszolatok minden
csiszolható, kemény kőzetből (tavi márga, vulkánit, laminites mészmárga,
radiolarit, tűzköves mészkő) készültek.
A tűzköves mészkő korát részben az ecetsavas oldással nyert conodonták,
részben foraminiferák alapján határoztuk meg. (A fúrás kiértékelése során egy
conodonta és egy foraminifera koradatot PELIKÁN (1987) jegyzőkönyvéből vettem
át, melyeket az összesítő ábrákon feltüntettem.)
Az ostracodákat tömény ecetsavas oldással MONOSTORI Miklós, a radioláriákat
5%-os HF-os, a chara terméseket 5-10%-os HCl-os oldással DOSZTÁLY Lajos , a
conodontákat 10-20%-os ecetsavas oldással KOVÁCS Sándor szabadította ki.
A 230,0-227,7 m közötti vörös agyagkőből a MÁFI anyagvizsgáló labora
tóriumában röntgen felvételek készültek. A palynológiai és szervesmikrofácies
vizsgálatokhoz a szervesanyag csepp-preparátumai a MAFI anyagfeltáró labora
tóriumában készültek.

A fúrás összehasonlítása a hegység többi azonos korú feltárásával
- A fúrás kőzetein nem észleltünk metamorf hatást, ami a Bükkben ritkán
mondható el.
- A Bükkben szerencsés esetben is csak néhány képződményt magába foglaló
rétegsorokat ismerünk, és a képződmények érintkezése az esetek nagy részében
vagy nincs feltárva, vagy tektonikus. A fúrás ezzel szemben a késő-anisusitól a
rhaeti elejéig tárja fel a rétegsort. 23 pontról rendelkezünk koradattal. Radioláriák, conodonták és foraminiferák segítségével a Bükkben itt sikerült a legrész
letesebben datálni az egyes rétegeket és ennek köszönhetően az egyes ese
ményeket.
- Nagyon változatos a feltárt rétegsor. A felső-anisusi szárazföldi üledékektől
kezdve az anisusi/ladin határ vulkanitjain és a ladin radiolariton keresztül a
nori-rhaeti mélyvízi üledékekig 27 millió éves fejlődéstörténeti szakaszt
folyamatos rétegsorban tanulmányozhatunk.
- A fúrásban észlelt fáciesváltozásokból egy riftesedő terület fejlődési
stádiumait (kiemelkedés, gyors süllyedés, lassú süllyedés) rekonstruálhatjuk.
- Két kőzettípus: a ladin laminit és radiolarit az egész Bükk területén csak
ebből a fúrásból ismert.
- Nem metamorf felső-triász medenceüledékek csak ebből a fúrásból ismertek.
- Mivel a szomszédos területekről ismerjük a ladin, karni, alsó-nori medence
üledékekkel egyidős, a medencét határoló platformok karbonátos képződ
ményeit, módunk nyílik - a Bükkben egyedül itt - a medence-platform rendszer
együttes tanulmányozására.
- A fúrás talpa alatti rétegek, a Hámori Dolomit a fúrástól nyugatra lévő
várhegyi dolomitbányában a felszínen tanulmányozhatók.
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A rétegsor leírása
Litológiai leírás, anyagvizsgálati eredmények
A fúrás talpa alatti rétegek: Hámori Dolomit (Felsőtárkány Várhegy dolomit
bánya, 1. és 2. ábra)
A fúrás talpa alatt közvetlenül települő rétegekről nincsenek információink.
Valószínű, hogy egy rövid feltáratlan szakasz után a Hámori Dolomit rétegei
következnek. A dolomitot a fúrástól nyugatra lévő felsőtárkányi Várhegy
dolomit-bányáj ában tanulmányú zhatj uk.
A dolomitot peritidális és szubtidális üledékek építik fel. A peritidális üledé
keket az algadómok, a felszakított és újra leülepedett algaszőnyeg lemezek (J/7.
kép), és a nagyméretű (1^1 cm-es) onkoidok (1/1. kép) képviselik. A szubtidális,
makroszkóposán homogén rétegekből gazdag foraminifera együttes került elő,
melyből BÉRCZINÉ MAKK a következő fajokat és genusokat határozta:
Earlandinita oberhauseri SALAJ
Earlandinita sp.
Endothyra sp.
Endotriadella wirzi (KOEHN-ZANINETTI) (1/2. és 1/4. kép)
Haplophragmella inflata ZANINETTI et BRÖNNIMANN
"Meandrospira" deformata SALAJ (1/3. kép)
Meandrospira cf. dinarica KocHANSKY-DEvroé et PANTIC (1/5. kép)
Spirillina sp. (1/8 kép)
Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI (1/6 kép)
Ezek alapján a dolomit kora pelsoi (anisusi).

1. ábra. —> A Sziklaforrás (Szf), a Várhegyi dolomitbánya (VhDb) és a Felsőtárkány-7. fúrás (Ft-7)
földrajzi elhelyezkedése. A felső ábrán a Berva- és a Hór-völgy közötti szelvény (7. és 8. ábra)
nyomvonala látható. A: felnémeti kőfejtő, B: Sziklaforrás, C : Felsőtárkány-7. fúrás, D: Hór-völgy,
felhagyott Tsz kőfejtő. A felső ábra CSONTOS 1988 nyomán készült.
Fig. 1 —> Geographical position of Sziklaforrás (Szf), the dolomite quarry of Várhegy (VhDb) and Felsőtárkány-7
borehole. On the upper figure, trace of the section between the Berva and Hör Valleys (Figs. 7 and 8) can be seen.
A: quarry of Felnémet, В: Sziklaforrás, С: Felsőtárkány-7 borehole, D: Hór Valley, abandoned quarry. The upper
figure was made after CSONTOS 1988. Legend; 1 marine Palaeozoic rocks, 2 Lower Triassic (Gerennavár
Limestone Fm and Ablakoskővölgy Fm), 3 Middle Triassic dolomite (Hámor Dolomite Fm), 4 Meta-rhyolite,
meta-andesite (Szentistvánhegy Metaandesite Formation), 5 meta-basalt (Létrás Formation, Szinva Formation),
6 Middle-Upper
Triassic platform limestone (Berva Limestone Fm, Nagykőmázsa Limestone Fm, Kisfennstk
Limestone Pm), 7 metamorphosed Middle-Upper Triassic limestone of platform fades (Fehérkő Limestone Fm,
Bükkfennsík Limestone Pm), 8 Middle-Upper Triassic cherty limestone (Felsőtárkány Limestone Fm, Hollóstető
Limestone Fm), 9 Carnian marl (Vesszős Fm), 10 Jurassic. Abbreviations: A: quarry of Felnémet, В: Sziklaforrás,
С: Felsőtárkány-7 borehole, D: Hór Valley, abandoned quarry, Sz.F.: Sziklaforrás, Vh.Db.: dolomite quarry of
Várhegy, Ft-7: Felsőtárkány-7.
borehole
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A DÉL-BÜKK LITOSZTRATIGRÁFIAI ALAPEGYSÉGEI
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Jelmagyarázat
1. \' >'>'\Dolomit (Hámori Dolomit Formáció)
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2. | ~ I M ~ | Tavi márga

I ; I j Platform karbonát

J Túzköves mészkő (medence fácies)

3. | ^ * * | Szentistvánhegyi Metaandezit
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Felsőtárkány-7. fúrás
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JJ

Felsőtárkány Várhegy dolomitbánya

Laminites mészmárga

5. \*~^\ Radiolarit

2. ábra. A Felsőtárkány-7. fúrás és a fúrás talpa alatti rétegek geológiai helyzete. Részlet a Bükk
hegység triász litofáciesei táblázatból (VELLEDITS 1 9 9 8 ) .

Fig. 2 Geological position of Felsőtárkány-7
lithofacies of the Bükk Mts. (VELLEDITS 1998).
Szentistvánhegy Metaandesite Fm, 4 laminitic
platform carbonate, I. Felsőtárkány-7 borehole,

borehole and its footwall. A detail of the table of the Triassic
Legend: 1 dolomite (Hámor Dolomite Fm), 2 lacustrine marl, 3
calcareous marl, 5 radiolarite, 6 cherty limestone (basin fades), 7
II. Felsőtárkány, dolomite quarry of Várhegy.
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Felsőtárkány-7. fúrás
Földrajzi hely: a felsőtárkányi Várhegy ÉK-i gerince (2. ábra).
Litológiai leírás, anyagvizsgálati eredmények
A fúrás rétegsora 3 szakaszra osztható (3. ábra), melyek más-más üledék
képződési környezetet jelölnek, az első szárazföldit (231,2-199,4 m), a második
elzárt medencét (199,4-172,1 m), a harmadik nyílt vízcirkulációjú medencét
(172,1-8,0 m).
A fúrás I. szakasza: szárazföldi, tavi üledékek (231,2-199,4 m, III. fényképtábla).
Az első szakasz üledékes kőzeteit márga, mészmárga, homokkő és agyagkő
rétegek képviselik. Az üledékes kőzetek között vulkáni rétegek (lávakőzetek és
tufitok) települnek. Helyenként a kétféle kőzettípus keveredése figyelhető meg.
230,0-227,6 m: vörös agyagkő.
A mikroszkópi vizsgálat szerint az alapanyag finom agyag, benne pátos kalcit
halmazok, biotit, plagioklász és vulkáni kőzettörmelék, aminek az eredeti
összetétele andezit-riolit volt. Az alapanyagban 100-200 /itm-es pedoreliktum
szemcsék vannak, melyek enyhén koptatottak.
Ebből a szakaszból 3 mintát vizsgáltunk meg Rtg-diffrakciós módszerrel,
melyet VICZIÁN István és KOVÁCS-PÁLFFY Péter értékelt ki. A kőzet ásványos
összetételére a következő eredményeket kaptuk: montmorillonit: 1,0,0%, illit: 16,
8, 8%, kaolinit: 1, 1, 1%, klorit: 6, 6, 12%, kvarc: 30, 22, 24 %, plagioklász: 19, 16,
8%, kalcit: 21, 41, 43%, hematit: 6, 6, 4%.
Üledékképződési környezet: bár a kőzet pedoreliktum szemcséket tartalmaz,
paleotalajokra jellemző szövet nem figyelhető meg (Mindszenty Andrea szóbeli
közlés). A kőzet ásványos összetétele sem utal hosszabb idejű szárazföldi
mállásra. A pedoreliktum szemcsék valószínűleg áthalmozódva alluviális, vagy
tavi környezetben ülepedtek le. A plagioklász és a hematit mennyisége nagyobb
az átlagnál, ami vulkáni eredetre utal.
227,6-199,4 m: márga, mészmárga rétegek, melyek egy tó különböző
üledékképződési környezeteit képviselik. A tavi üledékek között több szintben
vulkáni működésre utaló nyomokat találunk. Az alábbi tavi fácieseket különí
tettem el:
222,0 m és 224,8 m: Ostracodás wackestone (111/5. kép)
Középszürke, sötétszürke mészmárga, makroszkóposán elszórtan mm alatti
pátos pöttyökkel. Mikrites alapanyagban articulait és disarticulált ostracoda
héjak, melyek bizonyos szintekben dúsulnak. A 222,0 m-ből vett mintából
MONOSTORI Miklós nagy mennyiségű édesvízi, erősen csökkentsósvízi alakokat
írt le, (lásd az Ősmaradványok, kor fejezetben). Kilogrammonként több ezer, akár
több tízezer példány is előfordul.
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(Hámori Dolomit)

márga, mészmárga

•m

vörös agyagkő
földpátban, mállott vulkáni törmelékben gazdag márga
sötétszürke, szabadszemmel homogén mészkő

vulkáni tufa (Szentistvánhegyi Metaandezit)
laminites mészmárga

E3

radiolarit
átdolomitosodott mészkő
medence fáciesű mészkő ( Felsötárkányi Mészkő )
tűzköves mészkő ( Felsötárkányi Mészkő)
litoklasztos mészkő ( Felsötárkányi Mészkő)
lejtőtörmelék

X

információ hiány
I. szakasz ( üledékképződési egység )
litoklaszt

beszállítás

koradat :
L LONGOBÁRD
a vizsgált minta fáciese
Pelikán P. jelentéséből átvett koradat (MÁFI irattár)
Oskörnyezet : Sz : szárazföld
L ; lagúna
2 : zátony
Le : lejtő
LI.: lejtőláb
M: medence
<— 3. ábra a) A Felsőtárkány-7. fúrás rétegsora és fáciesgörbéje. b) Jelmagyarázat
<r- Fig. За Sequence and fades curve of Felsőtárkány-7. borehole b) Legend: 1 dolomite (Hámor Dolomite),
2 marl, calcareous marl, 3 red claystone, 4 marl rich in feldspar and weathered volcanic clasts, 5 darkgrey
homogeneous limestone 6 volcanic tuff (Szentistvánhegy. Metaandesite),
7 laminitic calcareous marl,
8 radiolarite, 9 dolomitized limestone, 10 limestone of basin fades (Felsőtárkány Limestone), 11 cherty limestone
(Felsőtárkány Limestone), 12 lithoclastic limestone (Felsőtárkány Limestone), 13 talus, x lack of information,
'XI stage Í (sedimentation unit), ^ lithoclast influx, -» age data, •* fades of the studied sample, (-> age data
from the report of Pál PELIKÁN, Palaeoenvironment: abbreviations: Sz: land, L: lagoon, Z: reef, Le: slope, LI: toeof-slope, M: basin
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Üledékképződési környezet: Valószínűleg tavi, a tó belsőbb, mélyebb részén
képződött. MURPHY & WILKINSON (1980) recens tavi üledékekről írt tanulmá
nyában az ostracodás mikrit fáciest a tó legmélyebb vízi környezetébe helyezi
223,3 m: Szürke mészmárga
A minta oldási maradékából 8 db Chara termés került elő (III/2. kép és V/4-5.
kép). Az 1 - 2 mm-es ovaloid alakú szemcséken kívül spirálisan futnak körbe az
árkok. A sósavas feltárás annyira korrodálta a szemcséket, hogy közelebbi hatá
rozás nem lehetséges.
Üledékképződési környezet: MURPHY & WILKINSON (1980) recens tavi üledékek
vizsgálata során megállapították, hogy a tó aljzatának tereplépcsőjén, a tó belse
jében az üledék jelentős részét chara töredékek alkotják, a lejtőt vastagon borítja
az alga (chara). DAVIS ( 1 9 0 0 , 1 9 0 1 , 1 9 0 3 in MURPHY & WILKINSON 1 9 8 0 ) szerint a

chara a márgás tavak legfőbb mészkiválasztó szervezete, MURPHY & WILKINSON
( 1 9 8 0 ) előfordulásuk alsó határát recens megfigyelések alapján 4 - 6 m-es
vízmélységbe veszi.
222,8 m: középszürke mészkő, pár mm-es sötétebb foltokkal.
Mikrites alapanyagban pár mm-es hosszúkás, sokszor elágazó üregek,
melyeket belső üledék és pátos kalcit tölt ki (III/4. kép).
Üledékképződési környezet: a tó parthoz közeli részén, a kisebb hajlásszögű
lejtőn (III. tábla) leülepedett mészmárga, ami mikrokarszt jelenségeket mutat. A
hajdani üregeket (gyökér, vagy beásó szervezetek járata) a későbbi oldódás
tovább tágította és később belső üledék és pátos kalcit töltötte ki. Sok helyen
libella szerkezetfigyelhetőmeg.
223,5 m és 221,6 m: Fekete, szervesanyagban dús mészmárga.
Üledékképződési környezet: valószínűleg a tópartot szegélyező mocsár
üledéke. MURPHY & WILKINSON (1980) modelljében a tó partján mocsár alakul ki
(Ш/1. és HIß. kép), ahol szervesanyagban dús üledékek keletkeznek.
Vulkáni működés nyomai (3. és 4. ábra):
Magmás törmelék szemcsék figyelhetők meg a 2 2 1 , 1 - 2 1 9 , 0 m és a 2 0 8 , 0 198,5 m közötti szakaszokon.
A törmelékszemcséken túl a 207,6 m-es mintában látható, hogy a vulkáni anyag
még plasztikus volt, amikor az üledékgyűjtőbe került, és csak később szilárdult
meg. A törmelék alapanyaga eredetileg felzites (üveges) volt, ebben plagioklász
fenokristályok agyagásványosodott reliktumai láthatók. A plagioklászok kioltása
alapján a szemcsék savanyú kiömlési kőzetből származnak. (B. ARGYELÁN GIZELLA
szóbeli közlés).
A 2 0 2 , 0 m-es mintából készült csiszolatban karbonáttörmelék szemcsék
figyelhetők meg vulkáni tufában.
Horzsakő tartalmú tufa: a 224,5 m, 217,0 m, 212,5 m, 203,8 m-es mintákban
jelenik meg. Makroszkóposán a kőzet sötétzöld, benne pár mm-es fehér, világos
zöld ásványszemcsék és fekete elegyrészek láthatók.
A kőzet szövete gyakran irányított, mátrixvázú, az alapanyag erősen átalakult.
Kb. 5 tf %-ban találhatók horzsakő törmelékek, de a legnagyobbak sem érik el a
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Fig. 4: Columnar section of intervals I and II of Felsőtárkány-7. borehole Legend: 1 dolomite (Hámor Dolomite),
2 marl, calcareous marl, 3 red claystone, 4 sandy marl rich in green minerals, 5 limestone, 6 calcareous marl with
feldspars, 7 clayey intercalation, 8 dark grey to black marl with sedimentary breccia and pyrite nodules,
9 strongly weathered, reworked volcanic fragment, 10 volcanic tuff, 11 sandstone rich in feldspar, 12 tuffaceous
bioturbated marl, 13 laminitic calcareous marl, 14 radiolarite, 15 weathered tuff, 16 siliceous,
tuffaceous,
weathered claystone, —fault, G characeans, « ostracodef -> age data.
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lapüli tartományt. A törmelékes frakcióban átalakult horzsakövek képviselik az
eredeti törmelékeket. A litikus törmelékek uralkodóan plagioklász-fíros vulkáni
kőzetek, a kristályfrakció pedig plagioklászból, kvarcból és kevesebb káliföldpátból áll. A kristályok jelentős része tört szemcse, a kvarcok egy része pedig
gyengén kerekített. Sok a karbonátos törmelékszemcse is.
A vulkáni működésre utaló kőzetmintákról összességében megállapítható,
hogy nagyrészük kitöréses vulkáni működéssel keletkezett piroklasztit sorozat
ból származik. Az elsődleges vagy az áthalmozott (epiklasztit) jelleg nem
állapítható meg a vizsgált minták alapján. Kőzettani jellegük szerint horzsakő
tartalmú tufák, amelyek finom szemcsemérete disztális fáciesre utal. A csiszolatok
alapján nem dönthető el genetikai besorolásuk: lehetnek pliniusi-kitöréshez
kapcsolódó szórt piroklasztit összlet tagjai, de lehetnek ignimbrit sorozat disztális
részei is (HARANGI szóbeli közlés).
Összegzés: a rétegsor 2 2 7 , 6 - 1 9 9 , 4 m közötti szakasza tavi üledékeket tár fel. Az
üledékképződés a tó különböző részein folyt (III. fényképtábla). A fúrásban
megismert mikrofáciestípusok jól korrelálhatok a MURPHY & WILKINSON (1980)
cikkében bemutatott tavi mikrofáciestípusokkal. A parttól a tó közepe felé
haladva ezek a következők: szervesanyagban dús márga (III/l. kép) a tóparti
mocsár üledéke: 223,5 m és 221,6 m. Mikrokarszt jelenségeket mutató mészkő
(111/4. kép), mely a tóban lévő lejtő parthoz közeli részén ülepedett le: 222,8 m. A
lejtő meredekebb részét népesítik be a chara padok: 223,3 m (III/2. kép). A tó
legmélyebb részén pedig az ostracodás mudstone (III/5. kép) ülepedett le: 222,0 m
és 2 2 4 , 8 m.

A vulkáni tevékenység nyomai: egyrészt mint áthalmozott ásványok és
kőzettörmelékek jelennek meg a meszes, márgás alapanyagban, másrészt
bizonyos szintekben az üledék lerakódás háttérbe szorul, és a vulkáni eredetű
anyag jut uralomra.
A fúrás II. szakasza: elzárt medence, laminit és radiolarit (199,4-172,1 m)
Laminit: ( 1 9 9 , 4 - 1 8 3 , 9 m) pár mm vastag sötétszürke és fekete laminák
váltakoznak (II/l. és II/3. kép). A makroszkóposán is észlelhető mikrovetők
mentén pár mm-es elmozdulások figyelhetők meg. A vetők a rétegek
megszilárdulása utániak, ezért törést okoznak és nem plasztikus deformációt.
A rétegsorban a rétegek dőlését figyelve szembetűnik, hogy a rétegdőlés szöge
1-2 m-es ciklusokban változik. Alul a dőlés szöge 2 0 - 3 0 ° , ami felfelé meredekebb
lesz, majd a ciklust vízszintes rétegek zárják.
Mikrofácies: pár mm-es, világosabb rétegek váltakoznak mm alatti fekete,
szervesanyagban dús oldódási seamekkel. A vastagabb rétegekben mikrites
alapanyagban szervesanyag, kvarc, és karbonát szemcsék úsznak, méretük a szilt
tartományba esik (II/3. kép). A szemcseméret felfelé finomodik, normál gradált
világosabb rétegeket vékony, mm alatti fekete oldási rétegek, ún. oldódási seamek választják el.
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Mikroszkópban is megfigyelhető a rétegek törése, mely mentén a felület
sztilolitosodott (II/3. kép). Mivel a "törés" csak néhány rétegre terjed ki, sem alatta,
sem felette nem látszik a hatása, valószínű, hogy az üledékképződéssel egyidejű.
A laminit mintákból palynológiai és szerves mikrofácies vizsgálatokat végzett
GÓCZÁN Ferenc. Vizsgálati eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: a
mintákból készített kivont szervesanyag csepp-preparátumában viszonylag sok a
szervesanyag. Uralkodóan szénült faszövet (wood) eredetű, néhány epidermisz
és fonalas alga töredékből áll. Egy-két bizonytalan sporomorfa, és Dinocysta
töredék is előfordul. Egyes mintákban a fenyő pollenek gyűrűs megvastagodása
is megfigyelhető. Leülepedési környezetként vizsgálatai alapján GÓCZÁN zárt
lagúna mediális és disztális környezetét tartja valószínűnek, ahol gyengén
mozgatott aljzatú üledékgyűjtő, reduktív közegű üledékképződési környezet
valószínűsíthető. Az üledékgyűjtő a szervesanyag maradványok összetételének
változását figyelembe véve egyre mélyülő tendenciát mutat.
Magyarázat: a szakirodalomban SCHULZ et al. (1996) írt le hasonló laminiteket az
Arab-tengerből 3 0 0 - 9 0 0 m-es vízmélységből. A laminák eredetét évszak
váltakozásokra vezetik vissza. Feltételezik, hogy a sötét/világos laminapár egy
évben ülepedett le.
A vízfelszín áramlását a monszun szelek évszakos változásai befolyásolják.
Nyáron a monszun a tenger felől fúj, a seifen a vízoszlop rétegzése jön létre,
megemelkedik a termoklin, ami a partközeli plankton virágzását idézi elő, ezzel
szervesanyagban és mészben gazdag üledékeső következik be. Télen ezzel
szemben a szárazföldről fújó hideg szél a seifen lévő üledék turbulenciáját,
összekeveredését, újrafeldolgozását idézi elő. A szuszpendált üledéket zagyárak,
epizodikus turbiditek szállítják a selfperemen keresztül a távolabbi területekre. A
télen keletkezett laminák szervesanyagban szegények, ami a felszíni vizek le
csökkent produktivitásával magyarázható. A víz jól rétegzett, az oxigéntartalom
kicsi volt, melynek következtében nincs bioturbáció, tehát a laminák fosszilizálódhattak.
Üledékképződési környezet: a fúrás csiszolataiban is a világosabb, vastagabb és
gradált rétegek váltakoznak a fekete, szervesanyagban dús vékony oldódási
felszínekkel. A világosabb rétegek itt is disztális turbidit üledékekként értelmez
hetők, míg a köztük lévő fekete rétegek a szervesanyagban dús periódus (nyár)
üledékei, melyekben a diaganezis során nyomási oldódás hatására oldási fel
színek jöttek létre. A medence a spóra-pollen vizsgálatok alapján egyre mélyebb
volt, a végső stádiumban elérhette a több száz métert is.
Radiolarit:
A laminitre éles határral az alábbi szintekben sötétszürke, kékesszürke
radiolarit települ: 183,9-183,3 m, 182,9-181,3 m (Я/2, kép, IV. tábla, V/l-3. kép). A
radiolarit rétegek között feljebb mállott tufarétegek jelennek meg: 1 8 3 , 3 - 1 8 2 , 9 m,
1 8 1 , 3 - 1 7 9 , 1 m, 1 7 7 , 7 - 1 7 2 , 1 m.

A radiolaritból több helyről vettünk mintákat, ezek közül DOSZTÁLY L. az alábbi
négyből tudott értékelhető fajokat és genusokat határozni. A részletes fauna-
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listákat az "Ősmaradványok, kor" című fejezetben közlöm, itt csak a vizsgálati
eredményeket ismertetem.
- 183,3 m: kevés és rossz megtartású radiolária és szivacstű került elő, melyek
alapján csupán a ladin emeletbe tartozás rögzíthető.
- 182,9 m: viszonylag sok radioláriát sikerült kioldani, aminek alapján a minta
kora kora-ladin; fassai alkorszak. A típusos Oertlispongus inaequispinosus, a
Baumgartneria cf. reptospina és Falcispongus calcaneum példányok alapján nem az
alemelet legalsó részét reprezentálja.
- 175,5 m: csak rossz megtartású radioláriákat sikerült kioldani. A bizonytalan
IMuelleritortis sp. példányok alapján ez a fauna a longobárd alemeletet jelzi.
- 173,6 m: a radioláriák szitén rossz állapotban vannak. A fauna kora a
Muelleritortis cochleata és a Spongoserrula rarauna alapján a longobárd alemeletbe
tartozik (Muelleritortis cochleata zóna).
Magyarázat: A radiolaritok keletkezéséről az utóbbi években különböző,
sokszor egymásnak ellentmondó vélemények jelentek meg a szakirodalomban.
Az egyik nézet szerint kapcsolat van a vulkanizmus és a radiolaritok keletkezése
között. OBRADOVIC & GORICAN (1989) a Dinári platform szétesésével hozta
kapcsolatba a radiolaritok keletkezését. Cikkükben rámutattak, hogy a radiolarit
képződése és a lemezszétesést követő vulkáni tevékenység együtt járt.
"Porphyrite-chert" formáció néven különítették el a középső-triász vulkanoszedimentációs egységet. A Dinári platform szétesése a kora-triászban kezdődött,
melyet "hibrid" magmás tevékenység követ. E vulkáni kőzetekhez gyakran
üledékes tűzkő, ritkábban karbonátok is kapcsolódnak. Az összlet kora az
anisusitól a karniig terjed, de a ladinban a legelterjedtebb.
A másik vélemény szerint (DE WEVER & BAUDIN 1996) "hibás az a nézet, hogy
közvetlen kapcsolat van a vulkáni folyamatok és a radioláriák mennyisége
között." Nézeteik szerint a radiolarit keletkezését elsősorban nem a vulkanizmus,
hanem a nutriensek mennyisége befolyásolja, ezért kapcsolódnak a radiolaritok
feláramlási zónákhoz. Cikkükben kifejtik, hogy a mezozoos radiolaritok a
földtörténet aktív riftesedési periódusaihoz kötődnek, ahol a radiolaritok a
riftesedő kontinensperem vetőkkel szabdalt és kibillent blokkjain ülepednek le.
Rámutattak arra is, hogy kapcsolat van a sötét színű (sötétzöld, fekete)
radiolaritok, az úgynevezett "phtanit"-ok és a szervesanyagban gazdag üledékek
között. Ez a két üledék gyakran együtt jelenik meg, hiszen mindkettő
keletkezéséhez nagy szervesanyag produktivitás szükséges. DE WEVER már 1989es cikkében rámutatott arra, hogy a legtöbb radiolarit nem széles, nyílt
medencében vagy kontinentális lejtőn ülepedett el, hanem elnyúlt keskeny félig
elzárt medencékben keletkezett, melyeknek vízcirkulációja korlátozott volt. A
riftesedés folyamán az intenzív tektonika gyors süllyedést okoz. A
karbonátplatformokat mély medencék veszik körül. Ahol erős az óceáni
feláramlás, ott a nutriensek is nagy mennyiségben vannak jelen. Ez kedvez mind
a szervesanyagban gazdag üledék (laminit), mind a radiolarit leülepedésének.
Mint a fentiekből is kitűnik az egyik vélemény szerint (OBRADOVIC & GORICAN
1989) a radiolaritok keletkezésénél a vulkanizmusnak döntő szerepe van, a másik
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szerint (DE WEVER & BAUDIN 1996) a radiolaritok leülepedésénél a nutriensek
mennyiségének van elsődleges szerepe. A Ft-7. fúrás vizsgálata arra utal, hogy a
radiolaritok keletkezésében mindkét tényező fontos szerepet játszhat. A
radiolarit közvetlenül a szervesanyagban gazdag üledékek (a laminites
mészmárga) lerakódása után képződött, és a radiolarit rétegek között vulkáni
betelepüléseket találunk. Nagy produktivitású területek ott jönnek létre, ahol az
élőlények számára feltétlenül szükséges létfontosságú elemek, a nutriensek (az
élő anyag alkotói: O, C, H , N, továbbá a fehérjék felépítéséhez nélkülözhetelen
elemek: P, S, a vázépítéshez szükséges elemek: Si, Ca valamint egyéb
létfontosságú elemek: J , Br, Fe) nagy mennyiségben rendelkezésre állnak. A
felszínközeli vízrétegek bizonyos nutriensekben szegények. Ezek a limitáló
nutriensek, mert ezek határozzák meg a produktivitást. A savanyú vulkanizmus
szerepe az lehet, hogy nagy mennyiségű Si-ot, és egyéb nutrienseket juttat a
vízbe és ezzel elősegíti a radioláriák elszaporodását, ami kedvező körülmények
között radiolarit keletkezéséhez vezetett.
Összegzés: a rétegsor II. szakasza az anisusi végi kiemelkedést követő gyors
süllyedés során létrejött medencében ülepedett le. A kiemelkedést követően a
laminites mészmárga legalsó rétegei valószínűleg lagúnában ülepedtek le. A
lagúna a gyors süllyedés következtében (pár millió év alatt több száz méter)
medencévé alakult. A radiolarit leülepedése előtt a medence mélysége elérhette
a pár száz métert. Feltételezhetően korlátozott volt a vízcirkuláció, a szerves
anyag produktivitás viszont nagy. A közelben lévő feláramlás okozhatta a
nutriens gazdagságot, és ezáltal a nagy plankton-produktivitást. A radiolarit
rétegek közé települt vulkáni szintek szintén a riftesedés velejárói, bizonyos
nutrienseket juttattak a vízbe, elősegítve ezzel a radioláriák elszaporodását.
A fúrás III. szakasza: medence, nyílt vízcirkulációval; tűzköves mészkő (172,1-8,0 m)
Ulla, 172,1-159,3 m: világos-középszürke dolomit vörös foltokkal.
Mikroszkópban a szürke alapkőzet dolomitromboéderei nagyok, jól fejlettek, a
vörös foltokban kisebbek és körvonaluk kevésbé fejlett.
Üledékképződési környezet: a kőzet eredeti leülepedési környezetére
semmiféle információval nem rendelkezünk, mivel a kőzet teljesen átdolomitosodott.
lll/b, 159,3-118,6 m: világos szürke, kékesszürke mészkő.
A 159,3-155,9 m közötti szakaszon a szürke mészkőben gyakoriak a vörös
színeződések. 155,9-144,1 m között a mészkő fokozatosan világosabb lesz, és a
vörös mellett barna foltok is megjelennek. 144,1-131,0 m között szürke mészkő
uralkodik, melyben csak barna foltok láthatók. 131,0 m-nél jelenik meg az első
tűzkő gumó, felette, szürke, sötétszürke tűzköves mészkő válik jellemzővé. A
tűzkövek mennyisége felfelé nő.
Csiszolatok alapján a III/b szakaszban két mikrofáciest tudunk elkülöníteni:
159,3-124,4 m: "filamentumos", echinodermatás wackestone {Vili. kép).
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Mikrites alapanyagban "filamentumok" (1-15%), és echinodermata váztöre
dékek (1-10%) jelennek meg. Az alapanyagban kevés átkaldtosodott radiolária és
ostracoda metszet, valamint kisebb-nagyobb mennyiségben dolomit romboéderek figyelhetők meg. Mennyiségük a 149,4 m-ből vett mintánál jelentős,
melyben jól megfigyelhető az alapanyag barnás elszíneződése. Kitűnik, hogy
nem hasadékkitöltésről, hanem utólagos átitatódásról van szó. Az utólagos
dolomitosodás és a barna színeződés nincs egymással kapcsolatban.
Üledékképződési környezet: viszonylag mély, pelágikus medence.
124,4 m: középszürke mészkő, mm-nél kisebb echinodermata vázelemekkel.
Mikrofácies: mudstone.
Mikrites alapanyagban 1% körüli átkaldtosodott radiolária metszetek, és 1% alatti echinodermata vázelemek jelennek meg. Dolomitosodás nem figyelhető meg.
Ill/c, 118,6 m: középszürke, litoklasztos mészkő. A kőzet több szögletes
körvonalú, 2-3 cm-es litoklasztot tartalmaz, melyek színe és jellege szabad szem
mel is különböző: világos szürke, középszürke homogén, és középszürke
krinoideás.
A litoklasztok szövete alapján három mikrofácies különböztethető meg:
1. mudstone: mikrites alapanyagban elvétve 1-2 db radiolária látható.
2. mudstone kalcit kristályokkal: mikrites alapanyagban jólfejlett kalcitkris
tályok, melyek az alapanyag 50%-át is kitehetik.
3. Mudstone-wackestone: mikrites alapanyagban echinodermata töredékek,
peloidok, "filamentumok".
Egy db foraminifera: Ophthalmidium triadicum (KRISTAN-TOLLMANN) nori kort, és
medence fáciest jelöl.
A szemcsék közötti teret durvakristályos pát tölti ki.
Üledékképződési környezet: lejtőlábi környezet. A litoklasztok pelágikus
környezetből származnak, közöttük nincs platform eredetű, valószínűleg a
medencén belüli lejtő magasabb részéről gravitációs üledékszállítással kerültek a
medence mélyebb részére.
lll/d, 118,6-92,5m: középszürke, barnásszürke homogén mészkő.
- A 111,6-111,9 m a sötétszürke, krinoidea törmelékes mészkőben 4 cm vastag,
szürke agyagos réteg S alakban húzódik, amit üledékcsúszással keletkezett
szinszediment redőnek értelmezek.
Üledékképződési környezet: valószínűleg lejtő, Ш. lejtőlábi fácies. ENOS &
M o o R E (1983) szerint a szinszediment redők képződése a lejtő alsó részén
gyakori.
- 104,6 m: barnásszürke homogén mészkő, hajszálrepedésekkel sűrűn átjárt.
Mikrofácies: radioláriás wackestone.
A radioláriák mennyisége elérheti a 12-15%-ot is.
Üledékképződési környezet: a pelágikus medence mélyebb része.
<—5. ábra. A Felsőtárkány-7. fúrás III. szakaszának mikrofáciesei és ősmaradványai. A további jelek
azonosak a 4. ábráéval
<—Fig. 5 Microfacies and fossils of interval III of Felsőtárkány-7. borehole Legend: C&conodonts,
Frequency of samples • 1-2 pes., • traces. For the other signs see Fig.4.

^»foraminifers,
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Ш/е, 92,5-78,8 m: 13,7 m vastag litoklasztos mészkő.
A litoklasztokat befoglaló alapanyag sárgás-barnás színű, egyes szintekben
hiányzik. A litoklasztok átmérője pár mm - 5-6 cm, átlagosan 3-6 cm. Alakjuk
kerekített (VII/7. kép), vagy szögletes, körvonaluk sokszor határozott, éles, a
szomszédos kavicsok érintkezése mikrosztilolitos, más esetekben a kiasztok
körvonala elmosódott, a szövet plasztoklasztos.
A szemcsék szürkék, szabadszemmel is több típus különíthető el.
Az alapanyag krinoideás packestone. Mikrites alapanyagban 0,2-0,8 mm-es
krinoidea töredékek úsznak. Az alapanyag egyes részeken átdolomitosodott.
A litoklasztok mikrofáciesei eltérőek, jelezve hogy különböző üledékképződési
környezetből halmozódtak át.
A jellemző mikrofácies típusok - a mélyebbtől a sekélyebb fáciesek felé haladva
- a következők:
1. Radioláriás, filamentumos mud-wackestone (VII/9. kép).
Világosszürke, homogén mészkő.
Mikrites alapanyagban változó mennyiségű radiolária (max. 5%) található,
gyakran szivacstűk is megjelennek. Néhány litoklasztban a radioláriák háttérbe
szorulnak (1-2%), és a "filamentumok" lépnek előtérbe (3-5%).
Az ebbe a típusba sorolt litoklasztok kőzetanyaga pelágikus környezetben
képződött. Amelyekben a radioláriák uralkodnak azok a medence mélyebb
részéről, amelyekben a filamentumok vannak többségben, azok a medence
kevésbé mély részéről származnak.
2. Wackestone A legnagyobb mennyiségben előforduló litoklaszt típus.
Középszürke alapanyagban mm alatti fekete pöttyök, és fehér foltok láthatók.
Mikropátos alapanyagban sűrűn egymás mellett peloidok találhatók, melyek
mérete 0,2-0,5 mm, mennyisége a 15%-ot is elérheti. Ezen kívül a következő
elegyrészek jelennek meg: echinodermata vázelem 1-2% (0,1-0,8 mm), foraminifera 1% alatt, és egyéb kalcitos héjtöredék.
Platformlejtőn leülepedett kőzetként értelmezhető. A platform eredetű
fosszília töredékek, kis mennyisége arra utal, hogy a karbonátplatformtól
távolabb ülepedett le.
3. Krinoideás wacke-packestone
A litoklaszt szabadszemmel sem homogén, középszürke alapanyagban
1-2 mm-es fekete és 1x3-5 mm-es fehér kalcitos foltok láthatók.
Mikrofácies: mikrites, mikropátos alapanyagban nagy mennyiségű (10%), nagy
méretű (0,3-1,5 mm) krinoidea töredékek. Egyéb ősmaradványban is gazdag.
Nagyobb mennyiségben vannak jelen foraminiferák, és néhány csiga metszet,
brachiopoda héjtöredék, Tubiphytes, alga, süntüske, és egyéb kalcitos héjtöredék
is előfordul.
A nagymennyiségű krinoidea törmelék előtéri lejtőn rakódhatott le. Sok a
platformról származó fosszíliatöredék is (csiga, brachiopoda, alga, Tubiphytes).
A kőzet, amiből a litoklaszt származik a platform előtéri lejtő terraszain, illetve
a lejtő közvetlen előterében ülepedett le.
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4. Bindstone-framestone
Nagyon rossz állapotban lévő klaszt, a vázalkotók nagyrésze átkristályosodott.
Az átkalcitosodott 1-1,5 cm-es kerek elegyrészek valószínűleg eredetileg korallok,
szivacsok voltak. Belső szerkezetük teljesen eltűnt, de kivehető, hogy vázukon
bekérgező szervezetek (pl. bryozoa) telepedtek meg. Egy helyen Gosaukamerella
eomezozoicum (FLÜGEL) maradványra bukkantam, ami a zátony központi részének
jellegzetes fosszíliája.
A litoklaszt zátonykörnyezetből halmozódott át a medencébe.
5. Packstone (VII/9. kép)
Középszürke, sötétszürke mészkő mm alatti sötétszürke pöttyökkel.
Mikropátos kötőanyagban 0,1-0,3 mm-es peloidok. A kőzet szövete irányított.
Ezen kívül csak echinodermata vázelem fordul elő 1% alatti mennyiségben.
Ilyen típusú kőzet a platform peremén, sekély vízben, az állandó hullám
mozgás övében jön létre.
Üledékképződési környezet: a 13,7 m vastag litoklasztos mészkőszint törmeléfolyás üledékeként értelmezhető, ami a lejtőláb, lejtőhöz közeli (proximális) ré
szén ülepedett le. A részletes magyarázatot az összegzés című rész tartalmazza.
III/f, 78,8-71,8 m: középszürke, homogén mészkő.
Mikrofácies: radioláriás (10%) és filamentumos (5-10%), kevés peloiddal és
néhány foraminiferával.
Üledékképződési környezet: pelágikus medence fácies.
III/g, 71,8 m: középszürke mészkő, mm alatti fekete és fehér pöttyökkel.
Mikrofácies: peloidos grainstone.
A mikropátos alapanyagban a peloidok mennyisége jelentős (20-25%).
Viszonylag gyakoriak az echinodermata vázelemek (7%), néhánynak korrodált
szegélye van (VIII/8. kép). Ezen kívül platform eredetű foraminifera (1%),
Tubiphytes (0,5%), alga töredékek; 1 db Thaumatoporella parvovesiculifera, és 1 db
zöldalga került elő.
Üledékképződési környezet: a kőzetben talált foraminiferák a lagúnára jellem
zők. A mikrofácies alapján a kőzet a platform külső, időszakosan mozgatott vizű
részén is keletkezhetett.
Mivel a minta fúrásból származik nem dönthető el, hogy nagy méretű litoklasztról, vagy fácieseltolódásról van szó. Az előbbit tartom valószínűnek, mert
fácieseltolódás esetén a vízmélységnek jelentősen csökkenni kellett volna ahhoz,
hogy az üledékképződés a pelágikus régióból (pár száz méter) a platformra (pár
tíz méter) tevődjön át. Ez esetben kimaradna a két fácies között általában jelen
lévő zátony és zátonylejtő, ami ellentmond a WALTHER féle fáciesszabálynak.
111/h, 71,8-55,3 m: Középszürke mészkő, apró kalcitpöttyökkel.
Mikrofácies: radioláriás, "filamentumos" wackestone.
Mikrites alapanyagban 3-5% radiolária és 1-10% filamentum látható.
Csiszolatonként l - l ammonitesz embrió, és 1-2 foraminifera jelenik meg. A
foraminiferák medencefáciest jelölnek.
Üledékképződési környezet: pelágikus medence.
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Ulli, 55,3-53 m: középszürke mészkő, apró pöttyökkel.
Mikrofácies: wackestone.
Az előző mintához képest jóval kevesebb a radioláriák (1-2%) és a filamentumok (1%) mennyisége. Új elem a peloid, ami mikrites, 0,2 mm alatti csomók
formájában található. Kevés echinodermata töredék (0,5%) is megjelenik.
Üledékképződési környezet: medence, de az előző szakasznál közelebb
lehetett a platformhoz.
53 m: intraklasztos mészkő
A kőzetet kétféle mikrofáciesű litoklaszt építi fel:
1. Mudstone (1XJ6. kép)
Mikrit ősmaradványok nélkül.
Üledékképződési környezet: medence, vagy védett lagúna.
2. Peloidos, krinoideás packstone (1XJ5. kép)
Mikrites alapanyagban 15-20% peloid, és 5% echinodermata váztöredék,
valamint néhány vékonyhéjú foraminifera észlelhető.
Üledékképződési környezet: lejtőlábi üledék.
IUI], 53-39,8 m: Középszürke mészkő apró pöttyökkel.
Mikrofácies: mudstone.
Az ősmaradványok mennyisége lecsökkent. Radiolária 1-3%, "filamentum"
(0,5-1%). Megnőtt a peloidok mennyisége (1% körüli), valamint kevés echino
dermata vázelem is jelen van (0,5%). 42 m-nél kevés szivacstű és néhány fora
minifera is megjelenik.
Üledékképződési környezet: medence üledék, a platformhoz viszonylag közeli
pelágikus medence, mivel visszaszorulnak a radioláriák, és nagyobb mennyi
ségben jelennek meg az echinodermata vázelemek és a peloidok.
39,8 m: középszürke kalcitpöttyös mészkő.
Mikrofácies: mud-wackestone.
Az előző csiszolatokhoz képest jelentős mennyiségben megnőtt a platformról
származó fosszüiák mennyisége. Tubiphytes (1-2 db) (IXI1. kép), csiga, echino
dermata töredékek (1-2%), és egyéb kalcitos héjtöredék (1-2%) jelenik meg,
melyek biztosan a platformról származnak. A radioláriák mennyisége jelentősen
lecsökkent, 0,5% alatti.
Üledékképződési környezet: a lejtő lábánál felhalmozódott üledék.
A nagyobb mennyiségben jelen lévő platform elemek a platform progradációjára, illetve a platformról való üledékbeszállítódás fokozódására utalnak.
Mindkét esetben magas vízszinttel számolhatunk.
Ill/k, 35,7-35,5 m: Echinodermata törmelékes turbidit (IX/4. kép)
A kőzet polírozott felületén kétféle kőzetkifejlődés figyelhető meg:
1. alul középszürke homogén mészkő,
2. melyre egyenetlen felület mentén echinodermata törmelékből álló réteg
települ.
Mikrofácies:
1. wackestone:
Mikrites alapanyagban kalcitos héjtöredék (15%), filamentum (1%), kevés
radiolária, és néhány foraminifera is megjelenik.
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2. echinodermata packestone:
Mikropátos alapanyagban egymást érintő, legfeljebb 2-3 mm-es echino
dermata törmelékek láthatók. Jelentős a peloidok mennyisége is (5-10%). Egy-két
foraminifera is jelen van.
Üledékképződési környezet: echinodermata töredékekből álló turbidit üle
déke. Az alsó (1.) réteg jelzi az eredeti leülepedési környezetet, amely a nem túl
mély medence platform közeli része, ahol a turbidites zagyár lerakta üledékét (2.
réteg).
III/l, 35,5-14,7 m: Barnásszürke, kalcitpöttyös mészkő.
Mikrofácies: mudstone
Mikrites alapanyagban radioláriák (1%), szivacstűk (1%), filamentum (0,5%),
echinodermata vázelem (0,5%), nyomokban peloidok észlelhetők. Az
alapanyagban foltokban kvarc szemcsék dúsúlnak, melyek egy része idiomorf.
Üledékképződési környezet: a pelágikus medence mélyebb része.
24,7 m: sötétebb szürke mészkő, alaktalan foltokkal.
Mikrofácies: wackestone
Újra megnőtt a platformról származó fosszfliák mennyisége. Mikropátos
alapanyagban echinodermata váztöredékek (2%), peloidok (1%), tubiphytes
(0,5%), és egy db foraminifera észlelhető.
Üledékképződési környezet: megegyezik a 39,8 m-nél leírtakkal.
Összegzés
A fúrás III. szakasza (172,1-8,0 m) egy intraplatform medence, és a platform
lejtő, illetve a lejtőláb üledékeit tárja fel (3. ábra).
Viszonylag mélyvízi, pelágikus autochton üledékek keverednek a gravitációs
tömegmozgás által ideszállított és itt lerakott üledékekkel.
Autochton üledékek:
- A legmélyebb környezetet jelzik a radioláriás, "filamentumos" mészkövek.
(Radioláriás, filamentumos mud-, wackestone.)
Allochton üledékek: a medence üledékek között jól elkülönülő szinteket alkotnak
a gravitációs tömegmozgások termékei:
- zátonyhoz viszonylag közeli lejtőelőtér üledékeit jelölik a krinoidea, echinoidea törmelékekben gazdag mészkövek, amelyekben gyakran a platformról
származó peloidok és ősmaradvány törmelékek is megjelennek.
- Üledékcsúszás: (111,9-111,6 m) a lejtő bármely részén előfordulhat. Bár az
üledék megcsúszásához néhány fokos lejtő is elegendő, mégis gyakoribbak a
slumpok ott, ahol a lejtő szöge nagyobb, az üledékképződés gyors, az üledék
finomszemcsés, lassú a cementáció. Az utóbbi két feltétel a lejtő alsó részére
jellemző. Valószínű, hogy a 111,9-111,6 m-nél lévő slump is ebben a környezet
ben keletkezett.
- Törmelékfolyás: két vékonyabb, és egy vastagabb törmelékfolyásból kelet
kezett réteg jelenik meg.
- A két vékonyabb réteg: 118,6 m, és 53,0 m-nél található. A szemcsék külön
böző környezetből származnak, nincs köztük kötőanyag, ami a lejtő felső részére
jellemző.
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6. ábra. A medencében lévő törmelékes szint keletkezése, az Exuma Sound (Bahama) példáján,
CREVELLO & SCHLAGER (1980) nyomán.
Fig. 6 Formation of debris sheets of the basin by the example of the Exuma Sound (Bahama), after CREVELLO &
SCHLAGER (1980).

- A vastagabb réteg 9 2 , 5 - 7 8 , 8 m között (13,7 m vastag) található; konglomerátum-breccsa szint. A mátrix krinoidea packstone, a kavicsanyag különböző
üledékképződési környezetből és korból származik. A kavicsok mikrofácies vizs
gálata fényt derített arra, hogy azok nemcsak a medence különböző részeiről,
hanem a platform pereméről (zátony, mozgó mészhomokdomb) is származnak.
Magyarázat: törmelékfolyásból származó konglomerátumok és breccsák a lejtő
és a lejtőláb jellegzetes üledékei, melyek mozgató rugója a gravitáció. Az aktív
riftesedő zónákban ezen túl a kéreg állandó tektonikai mozgásával is
számolnunk kell, ami jelentősen hozzájárul az üledékek áthalmozódásához.
CREVELLO & SCHLAGER (1980) hasonló jelenséget írt le a Bahamák egyik intraplatform medencéjéből, az Exuma Soundról, ahol szintén sekélytengeri és
pelágikus eredetű litoklasztok keverednek. A jelenség mozgatórugóját a platform
perem és a felső lejtő "leszakadásában" látja. Tengeralatti csuszamlások során a
platform perem hátrál, azaz a platform pereméről nagy darabok válnak le.
Részben ezek a leváló darabok szolgáltatják a litoklasztokat, amelyek a
medencéből származó intraklasztokkal együtt a medence mélyebb részein
ülepednek le (6. ábra).
A litoklasztok áthalmozása a bezáró pelágikus üledék conodonta vizsgálata
alapján a laci végére tehető.
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Ősmaradványok, kor
A fúrásban feltárt rétegsor kora a késő-anisusitól a rhaeti elejéig terjed.
A földtani viszonyokat figyelembe véve feltételezhetjük, hogy a fúrás legalsó
rétegei a Hámori Dolomit fedőjét alkotják. Legidősebb, fassai kort a fúrás 183,3 mből, legfiatalabb rhaeti kort a fúrás 12,1-11,8 m-ből sikerült bizonyítani.
A fúrás 23 pontjáról rendelkezünk koradatokkal. A korokat conodonták
(KOVÁCS S . ) , radioláriák (DOSZTÁLY L.) és foraminiferák

(BÉRCZINÉ MAKK A.)

alapján határoztuk meg. Az ostracodákat MONOSTORI M . határozta meg.
222,0 m: ostracodák:
Darwinula sp.,
Pulviella? sp.,
Lutkevichinella? sp.
Kilogrammonként több ezer, akár több tízezer kőbél is előfordul. A Darwinula
édesvízi, erősen csökkentsós vízi a másik kettő is erősen csökkentsósvízi alak.
A fúrásból az alábbi helyekről rendelkezünk koradatokkal: (F: foraminiferákat,
C: conodontákat, R: radioláriákat jelent).
R: 183,3 m: kevés és rossz megtartású radiolária:
Cenosphaera sp.
Oertlisponginae gen. et sp. indet.
IPaurinella sp.
Triassocampe sp.
Kor: a rossz megtartású radiolária fauna alapján csupán a ladin korszak rög
zíthető.
R: 182,9 m: viszonylag sok radiolária került elő
Baumgartneria cf. retrospina DUMITRICA
Cryptostephanidium cornigerum DUMITRICA
Eptingium manfredi manfredi DUMITRICA (TV/2, lép)
Eptingium manfredi robostrum DUMITRICA et KOZUR et MOSTLER
Falcispongus calcaneum DUMITRICA (IV/6. kép)
Gomberellus cf. hircicornus DUMITRICA et KOZUR et MOSTLER
Hozmadia sp.
Oertlispongus inaequispinosus KOZUR et MOSTLER (V/l. kép)
Paratriassocampe gaetanii KOZUR et MOSTLER
Pentaspongodiscus sp.
Plafkerium sp.
Pseudostylosphaera coccostyla (RÜST) (W/7, kép)
Pseudostylosphaera cf. longobardica KOZUR et MOSTLER
Rikivatella cf. nodospinosa DUMITRICA et KOZUR et MOSTLER
Sepsagon sp.
Spongopallium sp.
Triassocampe deweveri (NAKASEKO et NISHIMURA)
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Triassocampe cf. scalaris KOZUR et MOSTLER (TV/3, kép)
Triassostephanidium laticornis DUMITRICA (TV/4, kép)
lYeharia transita KOZUR et MOSTLER (TV/5, kép)
Kor: a gazdag radiolária fauna alapján a minta kora kora-ladin, fassai alkorszak.
A típusos Oertlispongus inaequispinosus, a Baumgartneria és Falsispongus példányok
alapján nem az alkorszak legelejét reprezentálja.
R: 175,5 m: rossz megtartású radioláriák
ÎHindeosphaera sp.
?Muelleritortis sp.
Pseudostylosphaera goestlingensis (KOZUR et MOSTLER)
Triassocampe sp.
Kor: a bizonytalan Muelleritortis példányok alapján ez a fauna a longobárd
alkorszakot jelzi.
R: 173,6 m: rossz megtartású radioláriák kerültek elő:
Muelleritortis cf. cochleata (NAKASEKO et NISHIMURA) (IV/1. kép)
Pentaspondiscus sp.
Plafkerium sp.
Pseudostylosphaera goestlingensis (KOZUR et MOSTLER)
Spongoserrula rarauna DUMITRICA
Triassocampe sp.
Kor: a fauna a Muelleritortis cochleata és a Spongoserrula rarauna alapján a
longobárd alkorszakba tartozik (Muelleritortis cochleata zóna).
F: 172,2 m:
Earlandia sp.
Turriglomina cf. mesotriasica (KOEHN-ZANINETTI)
Kor: ladin-kora-karni.
C: 167,7-167,0 m:
Gladigondolella sp.
Metapolygnathus mostleri KOZUR
Kor: karni legeleje, Diebeli zóna.
C: 159,5 m:
Gondolella polygnathiformis BUDUROV et STEFANOV 8 db
Kor: tuval 1/b, vagy 2/a zóna
C: 138,8-140,5 m:
Gondolella polygnathiformis BUDUROV et STEFANOV 1 db (töredék)
Kor: karni
C: 129,0-129,1 m:
Gondolella polygnathiformis BUDUROV et STEFANOV
Metapolygnathus communisti HAYASHI
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Metapolygnathus communisti juv.
Kor: tuval 3/b zóna
F: 118,6m:
Ophthalmidium triadicum KRISTAN
Kor: nori
Üledékképződési környezet: medence.
C: 117,0-116,6 m:
Metapolygnatus abneptis triangularis (BUDUROV et STEFANOV) 2 db. (1 ép, egy
töredék).
Kor: laci 2.
F: 92,5 m:
Pseudonodosaria sp (VII/1. kép)
Egyéb: Gosaukammerella eomesozoica (FLÜGEL) (VII/3. kép)
F: 84,l-83,85m:
Agathammina sp. (VII/4. és 6. kép)
Frondicularia woodwardi HOWCHIN
Lenticulina sp.
Nodosaria sp.
Pseudonodosaria sp.
Vaginulinopsis sp.
Kor: nori
Üledékképződési környezet: lejtő
Ophthalmidium spl. (VII/2. kép),
Ophthalmidium lucidum (TRIFONOVA) (VII/5. kép)
Ophthalmidium fusiformis (TRIFONOVA)
Kor: nori
Üledékképződési környezet: medence
F: 83,0 m:
Agathammina sp.
Ophthalmidium triadicum KRISTAN
Ophthalmidium sp.
Pseudonodosaria sp.
Kor: nori
Üledékképződési környezet: medence.
81,4 m:
Oberhauserella cf. praerhaetica FUCHS
Schmidita inflata FUCHS
Kor: nori
Üledékképződési környezet: medence.

F:
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С: 76,6-77,2 m:
Gondoleila navicula HUCKRIEDE 2 db.
Gondolella steinbergensis (MOSHER) 4 db.
Gondolella sp. töredék 3 db.
Kor: középső-nori
F: 73,4 m:
Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN
Kor: késő-triász
Üledékképződési környezet: lagúna, vagy lejtő
C: 71,8 m:
Gondolella navicula HUCKRIEDE és Gondolella steinbergensis (MOSHER) közötti
átmeneti alak
Kor: középső-nori eleje
F: 71,8 m:
Aulotortus sinuosus (WEYNSHENK)
Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN 2 db
Diplotremina sp. (VIII/7, kép)
Endothyra sp.
Gandinella cf. falsofriedli (SALAJ, BORZA, SAMUEL) (VIII/4. kép)
Lenticulina sp.
Miliolidae sp.
Nodosaria nitidana BRAND 3 db
Nodosaria ordináta TRIFONOVA (VIII/3. kép)
Nodosaria sp. (VHI/2. kép)
Ophthalmidium sp.
Pseudonodosaria sp.
Schmidita? sp. (VIII/6. kép)
Tetrataxis humilis KRISTAN
Tetrataxis inflata KRISTAN (VIII/5. kép)
Tetrataxis nanus KRISTAN (VIII/1. kép)
Tetraxis sp.
Valvulina sp.
Vaginulinopsis sp.
Kor: nori
Fácies: platform (nyílt lagúna vagy zátony előtér, a lejtő felé).
C: 66,5 m:
Gondolella steinbergensis (MOSHER) 3 db (2 ép, egy töredék)
Gondolella sp. 3 db töredék
Metapolygnathus bidentatus (MOSHER) 1 db.
Kor: késő-nori, sevat
F: 66,5 m:
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Nodosariidae sp. (IX/2. kép)
Kor: késő-triász
Üledékképződési környezet: medence.
F: 60,8 m:
Pseudonodosaria sp.
Kor: késő-triász

Üledékképződési környezet: medence.
C: 41,7-41.0 m:
Metapolygnathus bidentatus (MOSHER) 4 db
Kor: sevat.
C: 31,7-31,3 m:
Neospathodus hernsteini MOSTLER 4 db
Neospathodus sp.
Kor: sevat.
C: 17,0-16,3 m:
Gondolella steinbergensis (MOSHER) 2db
Kor: középső-nori, vagy fiatalabb.
F:

14,7 m:

Austrocolomia canuliculata (KRISTAN)
C: 12,1-11,8 m:
Neospathodus posthernsteini Моек (2 db)
Kor: rhaeti
A terület fejlődéstörténete
Mielőtt a terület fejlődéstörténetét áttekintenénk röviden tekintsük át a fúrás
közelében lévő triász feltárások vizsgálati eredményeit!
A fúrástól Ny-ra lévő bervai mészkőblokk (2. ábra) egy ladin karbonátplatform
különböző fácieseit tartalmazza (VELLEDITS & PÉRÓ 1987). A bervai blokk Ny-i
részén lévő felnémeti működő mészkőbánya egy ladin lagúna ciklusos üledékeit,
a Mész-völgyi felhagyott TSZ kőfejtő egy Wettersteini zátonyt tár fel. A kettő
között a platform peremi mozgó mészhomok domb fáciese is megtalálható. A
Sziklaforrás mészkősziklái egy karni—nori korú zátonyt reprezentálnak, mely a
nori során fulladt be (VELLEDITS 1998). A fúrástól K-re lévő Hór-völgyi mészkő
blokk is egy platfomot reprezentál. Ennek a platformnak a nyugati peremét a
medence irányában zátony szegélyezte (FLÜGEL et al. 1992; VELLEDITS 1990). A
Hór-völgyi conodonta vizsgálatok alapján a platformnak ez a része a középső
noriban fulladt be.
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A Berva-völgy és a Hór-völgy között, egy 1 2 km-es K-Ny-i szelvényben (a
szelvény nyomvonalát ld. az 1. ábrán) a fáciesek térbeli eloszlásából az ajzat fél
árok szerkezetét valószínűsíthetjük. A feltárások térbeli eloszlásából ugyancsak
azt látjuk, hogy a terület K-i és Ny-i részén egy-egy szigetplatform volt, köztük
pedig egy medence. A riftesedő területek tanulmányozása alapján azonban ma
már általánosan elfogadott, hogy a tágulásos tektonika a vetők által határolt
félárkok, kibillent blokkok rendszerét hozza létre és nem sasbérceket (horsztokat)
és árkokat (grabeneket), mint ahogy azt korábban vélték (EINSELE 1992). A Bükk
fejlődését a középső-késő-triászban döntően a riftesedés befolyásolja (VELLEDITS
1998), így jogosan tételezhetjük fel az aljzat félárok szerkezetét. A félárok szer
kezet a legtisztábban a ladin-karniban rajzolódik ki, mivel e képződményekről
tudunk legtöbbet.
A fúrás feküje, a Hámori Dolomit tengeri körülmények között ülepedett le a
pelsoiban.
Az anisusi végén szárazföldi üledékek jelennek meg, amit a fúrás I. szakaszának
tavi üledékei reprezentálnak. Ezek keletkezését a következőképpen képzelhetjük
el: a pelsoi tengeri üledékképződést az anisusi végén a terület kiemelkedése
szakítja meg. Ekkor keletkeznek a tavi üledékek. Ezek a szárazföldi üledékek a
riftesedés kezdetét jelző kiemelkedés (updoming) során jönnek létre. Az
extenziós területek meghatározó elemei a normál vetők mentén létrejött félárok
szerkezetek, kibillent blokkok. A félárkok legmélyebb részén tó (rift-tó) alakul ki
(7. ábra, és III. fényképtábla). A tavi üledékképződést időnként a riftesedést kísérő
vulkáni tevékenység szakítja meg. Az első vulkáni eredetű szemcsék 230,0 m-nél,
az utolsók 1 5 9 , 1 m-nél (holokristályos kvarc) jelennek meg. A vulkáni
tevékenységet ennek alapján az anisusi végétől a karni végéig valószínűsíthetjük.
Nincsenek információink arról, hogy a környező területeken (a Bervai- és a Hórvölgyi platform feküjében) ebben az időben milyen üledékek keletkeznek. Mivel
a tó a félárok legmélyebb részén alakul ki, valószínű, hogy a tótól keletre és
nyugatra lévő területek is kiemelt helyzetben voltak a késő-anisusiban.
Az anisusi/ladin határon a márgák kimaradnak és a vulkáni anyag jut uralomra.
A fúrás П. egységének rétegei (laminit, radiolarit) az anisusi végi kiemelkedést
követő gyors süllyedés során létrejött medencében ülepedtek le. A medence a
radiolarit leülepedésének idején érte el a legnagyobb mélységet (pár száz méter).
Feltételezhetően korlátozott volt a vízcirkuláció, a szervesanyag produktivitás
viszont nagy volt. Valószínűleg a medence a nyílt óceán közelében helyezkedett
el, ahol talán egy feláramlási zóna volt a közelben, s az okozta a nutriens
gazdagságot és így a nagy plankton produktivitást.
A fúrás rétegsora alátámasztja D E WEVER és BAUDIN (1996) azon nézetét,
miszerint a szervesanyagban dús radiolaritok (a sötét színűek) a földtörténet
tektonikailag aktív időszakaihoz kapcsolódnak. Itt is a riftesedés során létrejött
medencében ülepedik le a radiolarit a laminittel együtt.
A ladin-karniban a Felsőtárkányi-medence peremeit mai helyzetük szerint
nyugatra és keletre egy-egy karbonátplatform határolta. Ezen karbonátplat
formok több tektonikai fázis után, a mai viszonyok között is jól tanulmányoz
hatók. Nyugatra a Berva-völgyi platform zátonya (VELLEDITS & PÉRÓ 1987),
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Jelmagyarázat a Dél-Bükk fejlődéstörténetéhez: 7, 8. ábra:
Legend to the evolution of the Southern Bükk Mts. Fig. 7, 8: 1 calcareous marl, 2 dolomite (Hámor Dolomite),
3 volcanic rock (Szentistvánhegy Metaandesite), 4 limestone (Berva Limestone), 5 moving calcareous sand dune
on the margin of the platform (Berva Limestone), 6 reef limestone (Berva Limestone), 7 laminite, 8 radiolarite,
9 marl with volcanic clasts, 10 marl with volcanic clasts and radiolarians, 11 crinoidal limestone, 12 cherty
limestone (Felsőtárkány Limestone), 13 lithoclastic limestone (Felsőtárkány Limestone), 14 lagoon, * age data, —
top of the carbonate platform. Abbreviations: Fn: limestone quarry of Felnémet, Mv: limestone quarry of
Mészvölgy, Szf: Sziklaforrás at Felsőtárkány, Ft-7: Felsőtárkány-7 borehole, Hv: limestone quarry of the Hór
Valley.
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7-8. ábra. A Dél-Bükk fejlődéstörténete. Az ábra sorozaton a felnémeti és a Hór-völgyi mészkőbánya
közötti terület fejlődéstörténetét ábrázoltam. A szelvény nyomvonala az 1. ábrán látható. A képek alsó
részén lévő rétegsorokban kutatási eredményeimet ábrázoltam, felső részén az egyes időszakokra
kirajzolódó ősföldrajzi képeket vázoltam. A fáciesek alapján jól kirajzolható az aljzat félárok
szerkezete, ami a riftesedő területekre jellemző.
Figs. 7-8 Evolution of the Southern Bükk Mts. These figures represent the evolution of the area between the
limestone quarries of Felnémet and Hór Valley. Trace of the cross-section can be seen on Fig. 1. The results of my
investigations are depicted in the lower parts of the figures, while the palaeogeographic picture of each time
interval is in their upper parts shown. On the basis of the fades, the half-graben structure of the basement,
characteristic of the rifting areas, can be well outlined.
7/a. ábra —> Felső-anisusi üledékeket csak a Felsőtárkány-7. fúrásból ismerünk tavi márga
kifejlődésben. A terület a késő-anisusiban a Hámori Dolomit leülepedése után (Várhegyi
dolomitbánya) kiemelkedett, legmélyebb részén tó alakult ki. A tavi üledékképződés különböző
fácieseit mutattam ki a fúrásból (111. tábla). Az anisusi/ladin határon vulkáni anyag jelenik meg a tavi
márgák között, majd a márgák kimaradnak és a vulkáni anyag jut uralomra (Szentistvánhegyi
Metaandezit).
Fig. 7la Upper Anisian sediments in lacustrine marl fades are known only in Felsőtárkány-7. borehole. In the
Late Anisian, after the deposition of the Hámor Dolomite (dolomite quarry of Várhegy), the area was uplifted; in
its deepest part a lake came into being. Different fades of lacustrine sedimentation were detected from the borehole
(Plate III). At the Anisian/Ladinian
boundary, volcanic material appeared within the lacustrine marls, later the
marls disappeared and the volcanic material became predominant (Szentistvánhegy
Metaandesite)
71b. ábra —> A ladinban jól kirajzolódnak a terület K-i és Ny-i részén lévő platformok, melyek peremeit
zátonyok szegélyezik, belsejükben pedig különböző sekélytengeri fáciesek (lagúna, platform peremi
mozgó mészhomokdomb) alakultak ki. A platformok közötti intraplatform medence előbb elzárt volt.
Ekkor ülepedett le a laminites mészmárga, majd a radiolarit. A medencében m é g a késő-ladinban is
megtaláljuk az egyidejű vulkanizmus nyomait.
Az kora-ladinban jelentős süllyedést kell feltételeznünk, hiszen a felső-anisusi tavi márgákat a fassai/
longobard határon már radiolarit követi. A terület tehát néhány millió év alatt több száz métert
süllyedt.
Fig. 71b In the Ladinian, the platforms on the eastern and western parts of the area are well outlined. Thar
margins are surrounded by reefs, while in their inner parts different shallow marine fades (lagoon, mobile
calcareous sand dune on the margin of the platform) were formed. At the beginning, the intraplatform basin
between the platforms was restricted. At this time, laminitic calcareous marls, then radiolarites were deposited.
Traces of the coeval volcanism can be found in the basin even in the Upper Ladinian. In the Early Ladinian, a
considerable subsidence must be assumed, because the Upper Anisian lacustrine marls are followed by radiolarite
at the Fassanian/Longobardian boundary. Consequently, the territory subsided several hundred meters during a
few million years.
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melynek keleti végét a Sziklaforrás jelenti (VELLEDITS 1998), keletre a Hór-völgyi
zátony (VELLEDITS 1990, FLÜGEL et al. 1992) szegélyezte.
A III. szakasz leülepedésének kezdetén az üledékgyűjtő jól szellőzötté vált.
Feltehetően a ladin végén-karni elején megszűnt az a gát, ami akadályozta a
medence nyílt vízcirkulációját.
A fúrás rétegsorában jól nyomon követhető a riftesedő területek fejlődés
története. A kiemelkedést (tavi üledékek és szárazföldi vulkánitok) a terület
gyors, tektonikus süllyedése (laminit, radiolarit) követi. A süllyedés üteme
később jelentősen lelassult (tűzköves mészkő). Ilyen süllyedéstörténet a riftesedő
területekre jellemző, és megfelel a szinrift és a posztrift fejlődési szakasznak. A
szinrift időszakot a tektonika uralma, a terület tágulása jellemzi, ezért olyan
nagyméretű a süllyedés. A fúrás rétegsorában a leggyorsabb süllyedés a
szárazföldi (tavi) és vulkáni üledékek lerakódását követő időszakban (anisusi
vége - ladin eleje) volt (3. ábra). A fassai végén már a több száz méteres meden
cében leülepedett radiolarit keletkezett. Az anisusi végétől a fassai közepéig,
mintegy 3-4 millió év alatt a terület több száz métert süllyedt. Később a posztrift
szakaszban a terület fejlődését a kéreg termikus hűlése befolyásolja, ami
hosszantartó, lassú süllyedést eredményez. Ennek a periódusnak az üledékeit
képviseli a karni-rhaeti korú tűzköves mészkő. A tűzköves mészkő képződése
során a medence mélysége nem sokat nőtt, sőt talán kis mértékben csökkent.

8/a. ábra —> A karniban az intraplatform medence jól szellőzötté vált. Az anoxikus fáciesű üledékeket
a tűzköves mészkő váltja fel. A platform/medence egyidejű épülése a karniban és a kora noriban is jól
követhető a dél-bükki rétegsorokban. Valószínű a platform peremeinek "hátrálását" jelzik a pelágikus
medence üledékek között megjelenő litoklaszt rétegek, melyek anyaga a platformról származik.
Fig. 8/a In the Carnian, the intraplatform basin became well-oxygenated. The sediments of anoxic fades are
replaced by cherty limestones. The coeval evolution of the platform/basin can be well traced both in the Carnian
and the Lower Norian in the sequences of the Southern Bükk Mts. Probably, the lithoclast layers, appearing
within the pelagic basin sediments, indicate a backstepping of platform margins. Their material derives from the
platform
81b. ábra —> A középső-késő-nori és a kora-rhaetiben a platformok különböző részeinek
befulladásának következtében a platform üledékek fölött megjelennek a pelágikus üledékek, a
tűzköves mészkő válik uralkodóvá. A vizsgált rétegsorokban ebben az időszakban nem találtam
autochton zátonyt, de a medencében talált zátonyszervezetek törmelékeiből arra következtethetünk,
hogy a platformperemek befulladásai után, a platformok magjaiban még a kora-rhaetiben is léteztek
zátonyok.
Fig. 8/b Due to the drowning of different parts of the platforms, pelagic sediments appeared above the platform
sediments and the cherty limestone becomes predominant in the Middle and Late Norian and the Early Rhaetian.
In the studied sequences, there is not any autochthonous reef in this period, but the resedimented clasts of the
reefbuilding organisms indicate that after the drowning of the platform margins reefs existed even in the Early
Rhaetian in the nuclei of the platforms.
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Valószínűleg a platform peremeinek "hátrálását" jelzik a pelágikus medence
üledékek között megjelenő litoklaszt rétegek, melyek anyaga a platformról
származik.

Köszönet
Kutatásaimat több szakember segítette. HAAS János a fúrás üledékes kőzeteinek
kiértékelésénél volt segítségemre. Az ősmaradvány specialisták szaktudásának
köszönhetően sikerült az egyes eseményeket datálni, és csak így tudtam a terület
fejlődéstörténetét rekonstruálni. BÉRCZINÉ MAKK Anikó a foraminiferákat,
DOSZTÁLY Lajos a radioláriákat, KOVÁCS Sándor a conodontákat, MONOSTORI
Miklós az ostracodákat határozta. VICZIÁN István és KOVÁCS PÁLFFY Péter az
agyagok, GÓCZÁN Ferenc a spóra-pollen kiértékelésével, HARANGI Szabolcs és B.
ÁRGYELÁN Gizella a vulkánitok kiértékelésével járult hozzá a végső kép
kialakításához. A minták begyűjtésénél, és a fényképek elkészítésénél PÉRÓ Csaba
segített. Köszönöm a lektorok CSONTOS László és CSILLAG Gábor észrevételeit. Az
anyagvizsgálatok anyagi fedezetét a T. 26634 számú OKTA fedezte, melyért
ezúton is köszönetet mondok.
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Táblamagyarázat - Explanation of plates
I. tábla - Plate I
Várhegyi dolomitbánya - Dolomite quarry of Várhegy
1. Több cm-es oncoidok
Oncoids of several cm.
2.

Endotriadella

wirzi (KOEHN-ZANINETTI) N = 7 0 x

3. "Meandrospira"
4.

Endotriadella

5. Meandrospira

deformata SALA]

N=70x

wirzi (KOEHN-ZANINETTI)

N=28X

cf. dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ ET PANTIC N = 7 0 x

6. Trochammina almtalensis

Koehn-Zaninetti N = 2 8 x

7. Algalaminit. Az oldalt összekapcsolódó algadómok az árapályöv védettebb részére
jellemzőek
Algal laminite. The algal domes, connecting with each other by their sides, are characteristic of the
sheltered parts of the foreshore.
8. Spirillina sp. N = 7 0 x
II. tábla - Plate II
Felsőtárkány-7. fúrás első és második szakaszának kőzetei Rocks of intervals I and II of Felsőtárkány-7
borehole
1. Laminit. A kőzet polírozott felületén jól látszik a mm alatti fekete, szervesanyagban dús, és a
pár mm-es világosabb rétegek ritmikus váltakozása. A rétegek a diagenezis után elmozdultak
egymáshoz képest, az elmozdulás mentén a kőzet sztilolitosodott. Ft-7. fúrás 190,6 m.
Laminite. Rhythmical alternation of the less than mm-sized black layers, rich in organic matter, as well
as the lighter layers of some mm can be well observed on the polished surface of the rock. After the
diagenesis, the layers were displaced in relation to each other; along the displacement the rock was
stylolitized. Ft-7 borehole, 190.6 m.
2.

Radiolarit mikroszkópi képe. Ft-7. fúrás 182,7 m. N = 2 0
Micrograph

of radiolarite. Ft-7 borehole, 182.7 m.

N=20x

3. A laminit mikroszkópi képe. Itt is megfigyelhető a vastagabb világosabb, és a vékonyabb,
fekete rétegek váltakozása. A világosabb, pár mm vastag rétegekben szervesanyag, kvarc és
karbonát szemcsék úsznak mikrites alapanyagban. Ezek a rétegek disztális turbidit
üledékeként értelmezhetők. Egy szervesanyagban szegényebb, hűvösebb periódus (tél)
üledékei. A köztük lévő vékony, fekete rétegek a szervesanyagban dús periódus (nyár)
üledékei, amik a diaganezis során nyomási oldódás hatására oldódási seam-ekké alakultak. A
képen megfigyelhető a rétegek törése és elmozdulása, az elmozdulás síkja később a nyomási
oldódás hatására sztilolitosodott. Ft-7. fúrás 190,4 m. N = 2 0 x
Micrograph of laminite. Alternation of thicker, lighter and thinner black layers can be observed also here.
In the lighter, some mm thick layers, organic matter, quartz and carbonate grains float in micritic
matrix. These layers can be interpreted as distal turbidite sediments, product of a cool period (winter).
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poor in organic matter. The thin black layers between them are the sediments of a summer period, rich
in organic matter. They were transformed into dissolution seams due to pressure solution during the
diagenesis. Fracture and displacement of the layers can be observed on the micrograph. Later the plane
of displacement was also stylolitized due to the pressure solution. Ft-7 borehole, 190.4 m. N=20x
III. tábla - Plate III
Felsőtárkány-7. fúrás: tavi üledékek, első szakasz - Felsőtárkány-7 borehole: lacustrine sediments, stage I
Tavi üledékek. A fényképtábla közepén MURPHY és WILKINSON (1980) modellje, mely összefoglalja a
különböző tavi üledékképződési környezeteket, és a jellemző üledékeket, melyekkel a fúrásban
megismert kőzettípusok és fáciesek jól korrelálhatok.
Lacustrine sediments. The model of MURPHY and WILKINSON (1980) in the middle of the Plate is summarizing
the different lacustrine sedimentary environments and their characteristic sediments, that can be well
correlated with the rock types and fades of the borehole.
1. Szervesanyagban dús mészmárga. A tó partján
221,30-221,40 m. A fúrómag átmérője 6 cm.

lévő mocsár üledéke. F t - 7 .

Calcareous marl, rich in organic matter. Sediment of the swamp on the lake-shore.Ft-7
221.40 m. Diameter of the drill core is 6 cm.
2.

borehole,

fúrás
221.30-

A márgából sósavas oldás során előkerült Chara termések. Recens megfigyelések alapján
(MURPHY & WILKINSON 1980) a lejtő meredekebb felső részét népesítik be a Chara padok. Ft-7.
fúrás 223,3 m. N = 5 0 x
Chara carpolites, obtained from the marl via hydrochloric dissolution. According to the recent
observations (MURPHY and WILKINSON 1980) Chara banks colonize in the steeper upper part of the
slope. Ft-7 borehole, 223.3 m. N=50x

3. Murphy és Wilkinson (1980) modellje.
Model of Murphy and Wilkinson
4.

(1980).

Mészmárga mikrokarszt jelenségekkel. Az egykori üreget (gyökér, vagy beásó szervezet
járata) a későbbi oldódás tovább tágította. Az üregben libella szerkezetű kitöltés figyelhető
meg: alul belső üledék, felül pátos kalcit. A lejtő parthoz közeli, olykor felszínre kerülő
részének üledéke. Ft-7. fúrás 222,8 m N = 1 4 x
Calcareous
marl with microkarst
phenomena.
The former cavity (passage of a root or a
burrowing organism) was further expanded by the subsequent dissolution. In the cavity fill a libella-type
geopetal structure can be observed; lower part: internal sediment, upper part: sparry calcite.
Slope sediment situated close the nearshore raised above the sea level occasionally. Ft-7 borehole,
222.8 m. N=14x

5. Ostracodás wackestone. A kőzet oldási maradékából MONOSTORI Miklós édesvízi, erősen
csökkentsósvízi alakokat írt le. A tó legmélyebb részének üledéke. Ft-7. fúrás 222,0 m N = 1 4
Ostracodal wackestone. Freshwater to highly brackish water forms, derived from the deepest part of the
lake were identified from insoluble residue by M. MONOSTORI. It is a borehole Ft-7, 222.0 m. N=14
IV tábla - Plate IV
Radioláriák - Radiolarians
1. Muelleritortis

cf. cochleata (NAKASEKO & NISHIMURA) Felsőtárkány-7. fúrás 173,6 m N = 1 5 0 x

2. Eptingium manfredi DUMITRICA Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m N = 1 5 0 x
3. Triassocampe cf. scalaris KOZUR & MOSTLER Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m N = 2 3 0 x
4.

Triassostephanidium

laticornis DUMITRICA Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m. N = 2 3 0 x

5. ÎYeharia cf. transita KOZUR & MOSTLER Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m N = 2 3 0 x
6. Falcispongus calcaneum Dumitrica Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m. N = 2 3 0 x
7. Pseuàostylosvhaera

coccostyla (RÜST) Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m. N = 1 5 0 x
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V. tábla - Plate V
Radioláriák és Chara termések - Radiolarians and Chara carpolites
1. Oertlispongus

inaequispinosus

KOZUR & MOSTLER Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m N = 2 3 0 x

2. Pseudostylosphaera coccostyla - Pseodostylosphaera
182,9 m N = 1 5 0 x
Pseudostylosphaera coccostyla - Pseodostylosphaera
182.9 m. N=150x

longispinosa
longispinosa

átmenet
transition.

Felsőtárkány-7. fúrás
Felsőtárkány-7

borehole,

3. Cenosphaera sp. Felsőtárkány-7. fúrás 182,9 m N = 2 3 0 x
4-5. Chara termések. - Chara carpolites. Felsőtárkány-7. fúrás 223,3m N = 2 3 0 x
VI. tábla - Plate VI
A Felsőtárkány-7. fúrás harmadik szakasza - Stage III of Felsőtárkány-7

borehole

1. "Filamentumos" wackestone. A vékonyhéjú kagylóhéj metszetek mellett kisebb
mennyiségben echinodermata váztöredékek és radioláriák is megfigyelhetők. Pelágikus
medence üledéke. Ft-7. fúrás ILI/b szakasz. 159,5 m N = 2 0 x
"Filamented"
wackestone.
Besides the thin bivalve shell sections, echinoderm fragments and
radiolarians also can be observed in small quantity. Sediment of pelagic basin. Ft-7 borehole, stage lllfb,
159.5 m. N=20x
2.

Packstone. A mikrites alapanyagban radiolária metszetek. A pelágikus medence fácies
mélyebb részének üledéke. Ft-7. 104 m N = 4 0 x
Packstone with Radiolarians
in the micritic matrix,
pelagic basin fades. Ft-7 borehole, 104 m. N=40x

derived

from

the deeper

part

of the

VII. tábla - Plate VII
A Felsőtárkány-7. fúrás 92,5-78,8 m közötti szakasza: 13,7m vastag litoklasztos mészkőszint Felsőtárkány-7 borehole, interval between 92.5-78.8 m: 13.7 m thick lithoclastic limestone horizon
1. Pseudonodosaria

sp. Ft-7. fúrás 92,5m. N = 7 0 x

2. Ophthalmidium

sp.l. Ft-7. fúrás 84,1-83,85 m. N = 2 8

3. Gosaukamerella eomesozoica (FLÜGEL), a zátony központi részét jelzi. Előfordulása arra utal,
hogy egyes kavicsok a zátony környezetéből halmozódtak át a medencébe. Ft-7. fúrás 92,5
m. N = 1 4 x
Gosaukamerella eomesozoica (FLÜGEL), indicating the central part of the reef. Its occurrence refers to the
fact that certain pebbles were reworked from the reef environment
into the basin. Ft-7 borehole,
92.5 m. N = 1 4 x
4. Agathammina

sp. Ft-7. 83 m. N = 7 0 x

5. Ophthalmidium
6. Agathammina

lucidum (TRIFONOVA). Ft-7. fúrás 84,1-83,85 m. N = 70x
sp. Ft-7. 84,l-83,85m. N = 7 0 x .

7. Litoklasztos mészkő. Krinoidea törmelékes alapanyagban különböző nagyságú, és eredetű
mészkőkavicsok. Az alapanyag alsó része átdolomitosodott. Lejtőlábi üledék. Ft-7. 83 m.
Lithoclastic limestone. Limestone pebbles of different size and origin in matrix with crinoid fragments.
Lower part of the matrix was dolomitized.Toe-of-slope sediment. Ft-7 borehole, 83 m.
8-9. Az áthalmozott kavicsok mikrofáciesei.
Microfacies of the reworked pebbles.
8. Radioláriás, filamentumos wackestone. A kép közepén süntüske metszet. Ft-7. fúrás 83,8584,lm. N = 1 4 .
Radiolarian, filamented
83.85-84.lm.

N=14.

wackestone with echinoid spines in the middle of the micrograph, Ft-7 borehole,
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m
9.

Egy packestone és egy mudstone mikrofáciesű kavics határa. A mudstone kavics a medence
mélyebb részéről halmozódott át. Ft-7. fúrás 83 m. N = 1 4 x
Boundary of pebbles of packestone
and mudstone microfacies.
reworked from deeper part of the basin. Ft-7 borehole, S3 m. N=14x

The mudstone

pebble

was

VIII. tábla - Plate VIII
Felsőtárkány-7. fúrás 71,8 m: foraminiferában gazdag réteg - Borehole Felsőtárkány-7,
layer rich in foraminifers

71.8 m:

1. Tetrataxis nanus KRISTAN Ft-7. fúrás 71,8m N = 7 0 x
2. Nodosaria sp. Ft-7. fúrás 71,8 m N = 7 0 x
3. Nodosaria ordináta TRIFONOVA Ft-7. fúrás 71,8 m N = 7 0 x
4. Gandinella cf. falsofriedli (SALAJ, BORZA, & SAMUEL), Lagúna, illetve lagúna
jellemző foraminifera. Ft-7. fúrás 71,8 m N = 7 0 x
Foraminifer characteristic
5.

of the lagoon environment.

Ft-7 borehole 71.8 m

környezetre

N=70x

Tetrataxis inflata KRISTAN 'Ft-7. fúrás 71,8 m N = 2 8 x

6. Schmidita? sp. Ft-7. fúrás 71,8 m N = 70x
7. Diplotremína sp. A kőzet (grainstone) platform, vagy a platform peremi mozgó mészhomok
domb fáciesre utal. Ft-7. fúrás 71,8 m N = 7 0 x
Diplotremína sp. The grainstone microfacies refers to platform or calcareous sand dune environment on
the platform margin. Ft-7 borehole, 71.8 m N=70x
8. Korrodált szegélyű echinodermata vázelem. A váztöredék szegélye alga, vagy gomba
mikrofúró tevékenysége során jött létre. Ft-7. fúrás 71,8 m N = 28x
Echinoderm fragment with corroded edge, produced by microburrowing
borehole, 71.8 m. N=28x

activity of alga or fungus. Ft-7

IX. tábla - Plate IX
Feksőtárkány-7. fúrás : harmadik szakasz - Felsőtárkány-7

borehole, stage 3

1. Tubiphytes sp. jelzi, hogy megnőtt a platformról származó fosszília törmelékek mennyisége.
Ft-7. fúrás 39,8m N = 2 8 x
Tubiphytes sp. indicates the increased amount of fossiliferous
Ft-7 borehole, 39.8m. N=28x

fragments,

derived from the platform.

2. Nodosaridae Ft-7. fúrás 66,5m
Nodosaridae

Ft-7 borehole 66.5 m

3. Ammonites embrió. Ft-7. fúrás 60,8m N = 1 4 x
Ammonites embryo. Ft-7 borehole, 60.8 m. N=14x
4.

Echinodermata törmelékes turbidit. Szabadszemmel is jól látszanak a több mm nagyságú
echinodermata törmelékek. Ft-7. fúrás 35,7-35,5 m.
Turbidite with echinoderm fragments of several mm in size Ft-7 borehole,

35.7-35.5

m.

-6. Az 53 m-nél lévő intraklsztos mészkő két kavicsának mikrofáciese:
Microfacies of two pebbles of the intraclastic limestone; 53 m:
5. Peloidos, krinoideás packstone. Előtéri lejtő üledéke. Ft-7. fúrás 53 m N = 2 8 x
Peloidal, crinoidal packstone, foreland slope environment.

Ft-7 borehole, 53 m. N=28x

6. Mudstone, medence üledéke. Ft-7, fúrás 53 m N = 2 8 x
Mudstone, basin sediment. Ft-7 borehole, 53 m. N=28x
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II. tábla - Plate II

VELLEDITS F.: A déli-Bükk fejlődéstörténete

a

III. tábla - Plate III

középső-felső-triászban

87

88

Földtani Közlöny 130/1

IV. tábla - Plate IV
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VI. tábla - Plate VI
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VIII. tábla - Plate VIII
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