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Összefoglalás

A Bükki-terrénum (É-Magyarország), a Jadari-terrénum (ÉNy-Szerbia) és a Sana–Unai-terrénum (ÉNy-Bosznia) paleozoos és
perm–triász sorozatait összehasonlítva számos nyilvánvaló egyezés állapítható meg. Mindhárom terrénum paleozoos és perm–triász
sorozatai részben összevethetők a Karni-Alpokkal (Ausztria, Olaszország).

Az alsó-paleozoos sorozat a Bükki-terrénumban az alsó-ordovíciumban (EBNER et al. 1998), a Jadari-terrénumban a középső-devonban
kezdődik (FILIPOVIĆ et al. 1975). A Bükki-terrénum és a Jadari-terrénum felső-paleozoos és alsó-mezozoos rétegsorának egyaránt fő
jellemzője a tengeri kifejlődésű karbon és perm (a Paleotethysre jellemző karbon fusulinidákkal), a Bobovai Breccsa jelenléte (mint a
Tarvisiói Breccsa megfelelője), az üledékfolytonos átmenet a permből az alsó-triászba, az anisusi emeletet kitöltő dolomit (tetején
konglomerátummal), ladin korú korai-rift típusú vulkanizmus (porfirit és piroklasztikumok), a középső- és felső-triász platform fáciesű
mészkő. A Bükkben a felső-triászban fokozatosan uralomra jutnak a medence kifejlődésű képződmények, rétegsorba illeszthetően alsó-jura
képződményeket még nem sikerült bizonyítani. A felső-triász platform és medence kifejlődésű karbonátok bath–callovi tarka radiolarittal,
majd az eohellén tektogenezishez köthető disztális flis típusú üledékekkel folytatódnak (CSONTOS et al. 1991). A Jadari-terrénumban a
felső-triász platform fokozatos átmenete figyelhető meg a legalsó-liász mészkőbe. Fiatalabb jura képződmények a terrénumtól délre húzódó
ofiolitos melanzs komplexumban ismertek.

A terrénumok eredeti helye a Neotethys dinári szegélyén, a ma ÉNy-Boszniában levő Sana–Unai-terrénum közelében volt (PROTIĆ et
al. 2000). A Sana–Unai-terrénum relatívan „helyben maradt”, később a külső-dinári takarórendszer legbelső elemévé vált. A Jadari-
terrénum a késő-krétában jobbosan keletebbre, a Vardar-zónába tolódott (KARAMATA et al. 1994, KARAMATA, KRSTIĆ 1996), a Bükki-
terrénum pedig a (késő-kréta–)kainozoos transzpressziós mozgások következtében került mai helyzetébe, az Alcapa összetett terrénum
legdélibb részévé vált (CSONTOS et al. 1992).
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Abstract

Results of the Hungarian–Serbian cooperation aiming the correlation of Upper Palaeozoic – Triassic series of the Bükk (N Hungary),
Jadar (NW Serbia) and Sana–Una (NW Bosnia) terrains are summarised in Hungarian, previously presented in English in PROTIĆ et al.
(2000) and in FILIPOVIĆ et al. (2003). Comparison with the classical Upper Palaeozoic sequences of the Carnic Alps (Austria/Italy,
previously presented in EBNER et al. 1991, 1998), is also taken into account.

A number of obvious similarities (which represent real pecularities in the Circum-Pannonian region) can be recognised: marine
development of the Late Carboniferous (with typical Palaeotethyan fusulinids) and of the Permian, marine Permian–Triassic passage, etc.
From the Middle Permian to the Late Triassic the Jadar Block and Bükkium terraines show a practically identical development: presence
of Bobova Breccia (as equivalent of the Tarvisio Breccia) at the base, almost the same Middle Permian to Lower Triassic, Sebesvíz-type
conglomerate on top of Anisian platform dolomites, Ladinian early rift type andesitic volcanism, etc. Main characteristics are also
correlatable with the Carnic Alps, but with more pronounced local differences.

Palaeogeographically it can be concluded, that the three terraines involved into the present correlation were located originally very
close, or even adjacent. The Sana–Una Terrain practically remained in situ and became later involved into the Dinaridic nappe system.



Bevezetés

A magyar–szerb együttműködésben elvégzett rétegtani
korreláció célja elsősorban a Bükki-terrénum (Bükkium,
PELIKÁN 2005; É-Magyarország) és a Jadari-terrénum (Ja-
dari-blokk, PROTIĆ et al. 2000; ÉNy-Szerbia) paleozoos–-
triász rétegsorok, azon belül az egyes képződmények össze-
hasonlítása, a hasonlóságok és különbségek megállapítása
volt. A vizsgálódásba bevontuk a Jadarihoz közeli, hasonló
rétegsorú, de kevéssé ismert Sana–Unai-terrénumot (ÉNy-
Bosznia) is. A terrénumokon, mint szerkezeti egységeken
belül az eltérő rétegsorokat egységenként, azon belül al-
egységenként ismertetjük. A rétegsorokat összevetettük a
Karni-Alpok feltárásainak egyidejű képződményeivel. A
Bükki-terrénum paleozoos részének korrelációja ez utób-
bival már korábban megtörtént (EBNER et al. 1991, 1998). A
Jadari- és a Bükki-terrénum paleozoos és perm–triász soro-
zatának fő jellemzőit angolul már korábban publikáltuk
(FILIPOVIĆ et al. 1998, 2003), később a Sana–Unai-terré-
nummal kiegészítve ismertettük (PROTIĆ et al. 2000). Jelen
tanulmányunkban elsősorban a magyar szakközönséggel
szeretnénk megismertetni az együttműködés keretében el-
végzett összehasonlító elemzés legfontosabb eredményeit.

A nemzetközi összehasonlítás alapját a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti
Akadémia közti együttműködési program (5. sz. téma: „Di-
nári eredetű terrénumok a Pannon-régióban”) képezte. Az
egyeztetésben az MTA–ELTE Geológiai Kutatócsoport, a
Magyar Állami Földtani Intézet, a Belgrádi Földtani Intézet
és a Belgrádi Egyetem kutatói vettek részt.

Földtani áttekintés

A felső-perm Nagyvisnyói Mészkőnek megfelelő fácies
a Tethys egykori déli peremén végig követhető a Déli-Alpok
bellerophonos formáció badiotai fáciesétől a Dinaridákon
(žažari rétegek Szlovéniában, bitumenes mészkő ÉNy-
Szerbiában), Pakisztánon és Dél-Kínán át Timor-szigetig.
Ezt az elterjedést a magyar földtani irodalomban SCHRÉTER

(1936, 1959) felvázolta, BALOGH (1964) pedig a karbon és
perm sorozatok ősmaradványainak statisztikus egybeve-
tésével részletesen jellemezte. ÉNy-Szerbia és a Bükk felső-
perm rétegegyüttese közötti nagy hasonlóságot már
SCHRÉTER (1949) felismerte, megemlítve a SIMIĆ (1938)
által definiált „Jadar fácies” jelenlétét a Bükk hegységben.

A dinári területről RAMOVŠ et al. (1986) publikálták elő-
ször a jadari régió és a Bükk hegység felső-perm üledékei
közötti hasonlóságot. Ezzel párhuzamosan PEŠIĆ et al.
(1988) a Nyugati-Paleotethys részeként tekintette át a teljes

Dinaridák, azon belül a jadari régió felső-perm képződ-
ményeinek helyzetét és magyar geológusok közreműködé-
sével hasonlította össze a Bükk hegység megfelelő réteg-
sorával.

A Bükki-terrénum a Pannon-medence északi részén, a
Jadari- és a Sana–Unai-terrénum a déli peremén helyezkedik
el. Mostani elkülönült helyzetük ellenére mindkettő olyan
kéregtöredék, amely késő-paleozoikumi és kora-mezozoi-
kumi földtani fejlődése nagyon hasonló, sok esetben egyező.
Ma ezek elszigetelt geotektonikai egységek a Pelsói összetett
terrénumban (Bükki-terrénum), illetve a Vardar összetett
terrénumban (Jadari- és Sana–Unai-terrénum (1. ábra) és
(késő-kréta–)kainozoos eltolódással kerültek mostani, föld-
tanilag különböző környezetükbe. A Bükki-terrénum felé a
kapcsolatot a Zagorje–Közép-dunántúli összetett terrénum
eredeti környezetükből kiszakadt egységei alkotják.

A Bükki-terrénum (KOVÁCS et al. 1997 értelmében) a
Pelsói összetett terrénum ÉK-i részének déli szeletét alkotja,
részei a Bükk, az Upponyi-hegység és a Szendrői-hegység.
A korábbi földtani modellek (SCHRÉTER 1943; BALOGH

1964; KOVÁCS, PÉRÓ 1983; EBNER et al 1991) a Bükk
ópaleozoos aljzatának tekintették az Upponyi-hegység kar-
bon, illetve devon rétegsorát, és hozzákapcsolták a hasonló
kifejlődésű Szendrői-hegységet is. A nyilvánvaló fácieskap-
csolatok ellenére a Bükk az Upponyi-hegységével ellentétes
szerkezeti irányítottságot mutat (SCHRÉTER 1943). Ez a tény
hangsúlyosabban jelent meg KOVÁCS et al. (2000) terrénum-
felosztásában. A részletes földtani térképezés alapján kidol-
gozott rétegtani-szerkezeti beosztás (PELIKÁN 2005) a két
egység közvetlen kapcsolódási lehetőségét kizárja, ugyanis
az Upponyi-hegység Lázbérci-alegységének dél felé fiata-
lodó devon–karbon rétegsora és a Bükk É-i peremének É
felé fiatalodó rétegsora közé ékelődik tektonikusan a térség
legidősebb képződménye, az ordovícium–szilur–(devon)
korú Tapolcsányi Formáció.

A Bükki-terrénum a középső-miocén előtt került mai
helyére. Határait minden irányban paleogén–neogén kép-
ződmények fedik, határvonalát csak az upponyi feltolódás-
tól ÉK-re lehet egyértelműen meghatározni, itt az eltoló-
dás–feltolódás jellegű Darnó-zóna mentén érintkezik a
Gömörikum–Szilicikum összetett terrénummal. DNy felé
ismeretlen módon, nem a Darnó-zóna mentén érintkezik a
Dunántúli-középhegységi-egységgel, valamint a szintén
dinári–dél-alpi fácieskapcsolatot mutató Közép-dunántúli-
egységgel. Délen a Közép-magyarországi-zóna zárja le a
Tiszai összetett terrénum felé. Kelet felé a kiterjedése
teljesen felderítetlen.

A Bükki-terrénumban variszkuszi tektonometamorf
esemény nem bizonyítható, a paleozoos képződmények a
középső-kréta idején (átlagban 118 M év) a Szendrői-
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From the two other terrain, the original place of which can be postulated somewhere in the position where presently the SW tip of the Tisza
Terrain is found, the Jadar Terrain was emplaced before Late Cretaceous into the Vardar Zone (KARAMATA et al. 1994, KARAMATA, KRSTIĆ

1996), whereas the Bükkium Terrain became the southernmost part of the Alcapa composite terrain due to (Late Cretaceous–)Cenozoic
strike-slip movements (cf. CSONTOS et al 1992).



egységben epizonális (350–450 °C és kb. 3 kbar), az
Upponyi-egységben anchi- és az epizóna határára eső (kb.
300 °C és kb. 2,5 kbar) metamorfózist szenvedtek (ÁRKAI

1983, ÁRKAI et al. 1995). Ugyanez jellemző a Bükki-egy-
ségre is, bár a metamorfózis foka itt dél–délnyugat felé
folyamatosan csökken a közepes diagenetikus zónáig. A
diagenetikus zónába tartozik a Nagyvisnyó környéki kar-
bon–perm–alsó-triász rétegegyüttes is (ÁRKAI 1983, ÁRKAI

et al. 1995).
Valószínűleg képlékeny deformációjuk is ehhez az ese-

ményhez kapcsolódik, amely azonban mind vergenciájá-
ban, mind korában eltér a szorosabb értelemben vett Bükk
tektonometamorf fejlődésétől (vö. ÁRKAI et al. 1995). A
felső-kréta (campani) gosaui fáciesű Nekézsenyi Konglo-
merátum Formáció már posztdatálja az Upponyi-egység fő
alpi tektonometamorf eseményét.

Bizonyosan a késő-kréta után kapcsolódott össze a Bükk
az Upponyi-hegységgel, mivel ez utóbbi poszttektonikus
kréta fedőjéből (Nekézsenyi Konglomerátum) a Bükk tör-
melékanyaga teljességgel hiányozni látszik (BREZSNYÁNSZKY,

HAAS 1984). Jelentős fejlődéstörténeti különbség, hogy már
az ópaleozoikumig lepusztult Upponyi-hegység a kréta vé-
gére szárazföldi eredetű üledékek felhalmozódási területévé
vált, a Bükk területén ugyanakkor csak a késő-eocénben
kezdődik meg a poszttektonikus fedőüledékek lerakódása.

A Jadari-blokk mint egzotikus terrénum a késő-krétában
került a Vardar-zónába, három oldalról a Vardar összetett
terrénum tagjai veszik körül. Délnyugaton a Vardar-zóna
egységei fölé tolódott, míg délkeleten a helyzet ezzel ellen-
tétes. Más szegélyek neogén képződményekkel fedettek,
ezért az érintkezés nem tanulmányozható, kivéve nyugaton,
ahol egy É–D-i irányú törés fogadható el a blokk határaként
(KARAMATA et al. 1994).

A Vardar-zónától eltérően a Jadari-terrénumban liásznál
fiatalabb képződmények (ofiolitos melanzs és kréta flis-
kifejlődések) csak a déli szegélyen fordulnak elő, ultrama-
fitok nem ismeretesek (FILIPOVIĆ 1995).

A Jadari-terrénum paleozoos kőzetei többnyire anchi-
zonális átalakulást mutatnak; a mezozoos ofiolit övhöz kö-
zeli délnyugati szegélyzóna metamorf értékei a zöld-
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1. ábra. A Bükki- (1), a Jadari- (2) és a Sana–Unai-terrénum (3) elhelyezkedése az alp–kárpát–dinári régióban
(PROTIĆ et al. 2000 alapján)

Figure 1. The location of the Bükkium (1), the Jadar (2) and the Sana–Una terrains (3) in the Alpine–
Carpathian–Dinaric region (after PROTIĆ et al. 2000)



palafácies alacsonyhőmérsékletű részébe tartoznak (250–
300 °C, 3 kbar, DOBRIĆ et al. 1981). A mezozoos kőzetekre
vonatkozóan nincs releváns vizsgálat.

Litosztratigráfia

A következőkben a Bükki-, Jadari-, Sana–Unai-terré-
num paleozoos–triász formációinak fő litológiai jellemzőit
mutatjuk be, a fejlődéstörténetben levő számos hasonlóság
megerősíti a szoros ősföldrajzi kapcsolatot.

Bükki-terrénum

A terrénum Bükki-, Upponyi- és Szendrői-egységre
osztható.

Bükki-egység

A Bükki-egységet paleozoos és perm–triász sorozatok
építik fel. A paleozoos sorozatban alsó- és felső-paleozoos
sorozat különíthető el. 

Alsó-paleozoos sorozat . A Bükk karbonban kez-
dődő folyamatos rétegsorának legidősebb egysége a hozzá-
vetőleg 600 m vastag Zobóhegyesei Formáció. Pelágikus
medencében lerakódott fekete, mállottan szürkészöld vagy
sárga, agyagos és finomhomokos aleurolit, valamint szürke,
mállottan barna homokkő rétegszerű, néhol pados–vas-
tagpados váltakozása építi fel, melybe 10–40 m vastag-
ságban, a Mártuskői Mészkő Tagozat sötétszürke mészkő-
testjei iktatódnak. Crinoidea-töredékeken kívül ősmarad-
vány nem ismert belőle. Kora bizonytalan, feltételezhetően
baskír, mivel jelentős litológiai és szedimentológiai hason-
lóság mutatkozik a késő-viséi–kora-baskír Lázbérci For-
mációval.

Fölötte a fliskifejlődésű Szilvásváradi Formáció nagy-
vastagságú (valószínűleg 1 kilométert meghaladó), egyes
szakaszaiban turbidit jellegű üledéksorozata települ. A
formáció anyaga uralkodóan sötétszürke, fekete, mállottan
zöldesszürke, zöldesbarna színű palás aleurolit, jól réteg-
zett, gyakran gradált homokkőrétegeket is tartalmaz, ezek a
formáció felső részén aprókavicsos homokkőbe mennek át.
Ősmaradvány ezidáig nem került elő belőle, kora települési
helyzete alpján késő-baskír–kora-moszkvai.

Felső-paleozoos sorozat .  A flisre látszólag folyto-
nosan következik a sekélytengeri kifejlődésű, hozzávető-
legesen 400 m vastagságú, sötétszürke–fekete agyagkő,
aleurolit- finomhomokkő- és mészkőrétegek, -testek válta-
kozásából felépülő Mályinkai Formáció. A Kapubérci
Tagozat alsó mészkőszintje (Kapu-bérc–Taró-fő vonulat)
ősmaradványokban gazdag (mészalgák: Anthracoporella

spectabilis, Dvinella comata, Ivanovia sp.; Fusulinidák:
Fusulina elegans, F. distenta, F. kamensis, Fusulinella

bocki, Fn. colaniae, Fn. pseudobocki, Fn. schwagerinoides

adjunctus, Fn. schwagerinoides swagerinoides, Ozawai-

nella angulata, Pseudostaffella larionovae, Ps. umbilicata;
Tabulata, Rugosa és Chaetetida korallok; kagylók; csigák;
Trilobita: Paladin eichwaldi; Brachipoda, Conodonta:

Idiognathodus delicatus, Diplognathodus coloradoensis,
Streptognathodus excelsus, Neognathodus columbiensis,
Gondolella clarki), a részletes lista megtalálható BALOGH

(1964) és FÜLÖP (1994) összefoglaló munkáiban. Élővilága
egészen sekély, normál sótartalmú, jól átvilágított, tiszta
vizet jelez, ebben az időszakban a törmelékbeáramlás
valószínűleg teljesen megszűnt.

A tagozat felső mészkőszintje fusulinás-crinoideás
mészkő, amely már mélyebb vízben képződött. A mészkő-
testet megosztó, átlag 5 m vastag kovásodott, helyenként
kavicsos durvahomokkő közeli szárazföldről történő in-
tenzív törmelékbeáramlásra utal, valószínűleg ugyanezen
forrásból származnak a Tarófői Konglomerátum Tagozat
kavicsai is. A homokkőbetelepülés fölötti gumós-intra-
klasztos szerkezetű mészkőrész a medence süllyedését,
lejtőfácies kialakulását jelzi.

Újabb vastag terrigén közbetelepülés után következik a
harmadik mészkőszint, a Csikorgói Tagozat sekélymedence
fáciesű crinoideás-fusulinás mészköve. A tagozatra a Fusu-
linidák jellemzők: Quasifusulina eleganta, Qu. longissima,
Pseudofusulina pseudojaponica, Triticites arcticus, Tr.
acutus, Tr. irregularis; Conodonta: Hindeodus minutus.

A bükk karbon rétegsorának felső szakasza egyre
mélyülő tengeri környezetben képződött. Felette éles határ
mentén K-ről Ny-ra haladva a perm homokkő egyre idősebb
karbon képződményekre települ. Joggal feltételezhető,
hogy az alsó-perm Rattendorfi–Trogkofeli Formációcso-
port nem későbbi tektonikus csonkulás miatt, hanem a kora-
permben történt kiemelkedést követő lepusztulás követ-
keztében hiányzik.

Perm–tr iász  sorozat . A ciklus kezdetén, a középső-
permben száraz éghajlatú, közel sík tengerparton lerakódott
Szentléleki Formáció alsó részét a Farkasnyaki Tagozat
fehéresszürke, zöld, vörös, lila foltos homokkő és aleurolit
rétegei alkotják. A szín összefüggésben van a szemcsemé-
rettel, általában a durvább szemcsézettségűek világosab-
bak, a finomabbak sötétebbek. Néhány méternyi vastag-
ságú, szögletes töredékekből álló mészkőbreccsát harántolt
a Mályinka Mly–13 fúrás a tagozat bázisa közelében, ennek
anyaga karbon mészkőből származtatható. Ez a képződ-
mény azonosítható a Jadari-terrénum Bobova Breccsájával.

Felfelé fokozatosan válik uralkodóvá az árapálysík-
ságon, sabkha környezetben képződött Garadnavölgyi Eva-
porit Tagozat. Alsó és felső része csak dolomit és zöld
agyagkő sűrű váltakozásából áll, belsejében gipsz- és
anhidritrétegek is megjelennek. Az evaporitos rétegsorban
közbetelepülő néhány méternyi, gazdag ősmaradvány-
tartalmú (Ostracoda, Foraminifera, Spirorbis, kagyló, csiga,
Dasycladacea) mészkő rövid ideig tartó állandó tenger-
relborítottságot jelez, és mint ilyen, a rátelepülő Nagyvis-
nyói Formáció előhírnöke. A formáció vastagsága nem
haladja meg a 300 métert, ezen belül a két tagozat hozzá-
vetőlegesen azonos, néha egymás rovására változó vas-
tagságú.

A felső-permet a vékonypados kifejlődésű, fekete
Nagyvisnyói Mészkő Formáció képviseli, amely a terület
süllyedésével állandósult sekélytengerben rakódott le. A
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padok között fekete márga és mészmárga települ. Alsó
részén bőven tartalmaz különböző vastagságú (0,2–5,0 m)
autigén breccsás, átkristályosodott dolomittesteket, ezek
azonban rétegszerűen nem követhetők. A gazdag bentosz
ősmaradvány-együttes jól átvilágított, oxigénnel ellátott
sekélytengeri környezetet jelez, a víz–üledék határa alatt
azonban a nagytömegű szervesanyag felhalmozódása miatt
reduktív körülmény alakult ki, ezt jelzi a kőzet fekete színe.

Dasycladacea-flórájában a domináns Gymnocodium

bellerophontis mellett megjelenik a Mizzia velebitana,
Permocalculus fragilis, P. tenellus, Vermiporella nipponica

is. Foraminifera-faunájára a Globivalvulina– Agatham-

mina–Hemigordius–Pachyphloya–Tuberitina-együttes
jellemző, ritkán előfordulnak a Codonofusiella és Staffella-
fajok is. Jelentős az Ostracodák, kagylók, Brachiopodák,
Nautiloideák mennyisége, ezeken kívül a Pseudophillipsia

hungarica Trilobita-faj ismert. (A részletes lista meg-
található BALOGH 1964 és FÜLÖP 1994 összefoglaló mun-
káiban.) Mindezek alapján a formáció késő-perm korú.

Rá a Gerennavári Formáció világos színű, ooidos
mészköve következik, amely erős vízmozgásról, jó szellő-
zöttségről tanúskodik. Ebben az oxigénhiányos üledék-
felhalmozódási környezet erősen lecsökkenve, már csak
néhány rétegben mutatkozik. A Bükk folyamatos tengeri
kifejlődésű rétegsorában jól követhetők a perm–triász határt
kijelölő globális változások. A perm Nagyvisnyói Mészkő
fekete, folyamatosan vékonyodó padosságú, fekete márga
közbetelepüléses, makro- és mikrofosszíliákban gazdag,
sekélytengeri mészkövére éles határral a „határmárgának”
nevezett sötétszürke márgás aleurolit és homokkő települ. E
fölött 8,5 m vastagságban, sötétszürke, lemezes mészkő, az
ún. sztromatolit-rétegcsoport következik. A litológiai hatá-
ron a mállási szín is megváltozik, felszínen a Nagyvisnyói
Formáció agyagos-márgás közbetelepülései vöröseslila,
míg a Gerennavári Formáció agyagos rétegei barnássárga
színűek lesznek.

A formáció bázisát képező „határmárgából” Ombonia

és Orthothetina asszociációval jellemezhető (POSENATO et
al. 2005) gazdag makrofauna került elő (CSONTOSNÉ KIS,
PELIKÁN 1990; POSENATO et al. 2005). A Nagyvisnyói
Formáció legfelső mészkőrétegéből Hindeoeus praepar-

vus, a sztromatolitrétegek legaljából Hindeoeus parvus Co-
nodontát határozott meg M. Sudar (HAAS et al. 2007),
eszerint tehát a perm–triász határ a „határmárgában” van.
Ugyancsak a „határmárgában” mutatta ki a határt palino-
morfákkal A. Götz (in HAAS et al. 2004), valamint a d13C- és
d18O-stabilizotóp összetételben kiugró negatív csúcs mutat-
kozott a márgás aleurolit felső szakaszán (HAAS et al. 2006).

A sztromatolit-rétegcsoport legalsó néhány mészkő-
lemezében Earlandiák mellett a felső-permre jellemző
foraminiferák gyéren még előfordulnak (Earlandia dun-

ningtoni, E. tintinniformis, E. deformis, Neotuberitina

reitlingerae, Globivalvulina graeca, Geinitzia sp., Ammo-

discus sp., Pachyphloya sp.), majd ezek kimaradásával már
csak Ostracoda-héjtöredékek figyelhetők meg.

A sztromatolit-rétegcsoport fölött 15 m vastag, pados
finomkristályos mészkő, majd „típusos” ooidos Gerenna-

vári Mészkő Formáció következik. Szürke, egyes réte-
gekben sötétszürke, lemezes–vastagréteges, laminált, fi-
nom- és aprókristályos mészkő (mudstone, ritkán wacke-
stone), illetve világosbarna–barnásszürke vastagréteges–
pados, ooidos–onkoidos aprókristályos mészkő (grain-
stone), szabálytalan eloszlásban világossárga, durvakris-
tályos dolomitlencsékkel. A mészkőpadok közt sötétszürke,
mállottan vörösessárga, barnássárga agyag- és márgaréte-
gek települnek. Vastagsága 140 m.

A Mályinka Mly–8 fúrásban alsó-triász Callicythere

postiangulata, Liuzhinia parva, Liuzhinia sp., Bairdia sp.,
Polycope sp., Hindeodus parvus, Isarcicella isarcica,
Ellisonia aequabilis ősmaradvány-együttes vált ismertté
(KOZUR 1990).

A formáció legalja a perm changxingi emelet legfelső
részébe tartozik, az e fölötti rétegegyüttes átfogja az indusi
emeletet. Legfelső részéből Claraia aurita és C. cf. aurita

példányai kerültek elő (BALOGH 1964). Mivel e faj meg-
jelenése jelzi a griesbachi–dieneri határt, a formáció leg-
felső szakasza átnyúlik a felső-indusi (dieneri) alsó felébe is
(HIPS, PELIKÁN 2002).

A Bükk alsó-triászának felsőbb részét az Ablakos-
kővölgyi Formáció karbonátos és a finom sziliciklasztos
kőzettípusainak váltakozása jellemzi. A kagylókból álló
asszociáció jellemző fajai: Unionites canalensis, Unionites

fassaënsis, Neoschizodus laevigata, Bakevellia sp. Jellemző
foraminiferák: Glomospira sinensis, Glomospirella shengi,
Meandrospira pusilla. Az említett fosszíliák alapján a
formáció a felső-indusi–olenyoki emeletbe sorolható (felső-
dieneri–spathi). Átlagvastagsága 300 m.

A formáció legalsó, Ablakoskővölgyi Homokkő Tago-
zatát lila, vörös és zöld homokkő, aleurolit- és agyagpala
váltakozása alkotja, egyes szakaszaiban szürke és rózsaszín
mészkő-betelepülések találhatók. Ez a Nyugati-Tethys szel-
vényeiből jól ismert, terrigén törmelék intenzív beáram-
lásával jellemezhető „campili eseménnyel” korrelálható.
Fölötte a Lillafüredi Mészkő Tagozat márgásabb szaka-
szokkal tagolt, szürke, ritkábban sötétszürke és szürkés-
barna színű, finoman rétegzett, lemezes–vékonypados elvá-
lású mészkő következik. A tagozat középső szakaszán
uralkodó a gyakran hosszan elnyúló, kipreparálódótt szik-
lagerinceket alkotó szürke, pados–vastagréteges, ooidos
mészkő (packstone–grainstone). A Savósvölgyi Márga
Tagozat szürke, szürkészöld, Ómassától K-re dominánsan
zöld, mállottan zöldesbarna, sárga színű agyagpala, agyag-
márga és márgapala váltakozásából épül fel, alsó részén
főként rózsaszín, felfelé egyre gyakrabban szürke, sötét-
szürke mészkőlemezeket tartalmaz. Az Ölyves-völgytől
Ny-ra jelentős mennyiségű benne a finomhomok. A
tagozatban az illit, kvarc, kalcit mellett gyakran jelentős
mennyiségű a (tágabb környezetben vulkáni működésre
utaló) klorit is. A tagozat különböző szelvényeiből Natiria

costata, Naticella subtilistriata, „Turbo” rectecostatus

került elő (BALOGH 1964), melyek alapján a tagozat biztosan
felső-olenyoki (spathi). A SCHRÉTER (1935) által említett
Tirolites cassianus és Dinarites sp. a leírás alapján a
Savósvölgyi Tagozatból származhat (HIPS, PELIKÁN 2002).
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A legfelső, csak néhány szelvényben megfigyelhető Új-
massai Mészkő Tagozat jellegzetes sötétszürke–fekete,
gumós és lemezes, vermikuláris kifejlődésű, a felső részén
gyakran bioklasztos, 1–10 mm vastag agyagos betelepü-
lésekkel sűrűn tagolt, finomkristályos mészkő. Dolo-
mitlencsék, dolomitpadok is megjelennek benne.

Az alsó-triász Ablakoskővölgyi Formáció Savósvölgyi
Márga Tagozatára viszonylag éles határral, míg az Újmassai
Mészkőre folyamatos átmenettel következő Hámori Dolo-
mit Formáció zömét szürke, sötétszürke dolomit alkotja,
amely részben rétegzetlen–tömeges, szingenetikusan brecs-
csás megjelenésű, de gyakrabban pados, a padokon belül
finomrétegzett (esetenként laminált), dasycladaceás, fora-
miniferás, gastropodás rétegekkel. Néha a padok közt
vékony dolomárga-közbetelepülések jelentkeznek. A ciklu-
sos rétegsoron belül peritidális és szubtidális rétegek
váltakoznak. A Hámori Dolomit makrofaunája igen szegé-
nyes, csak Neritaria stanensis ismert (BALOGH 1964). Dasy-
cladacea és foraminifera azonban több pontról is került elő
(PELIKÁN 2005). A formáció összvastagsága 400 m, felte-
hetően kitölti a teljes anisusi emeletet.

Néhány szelvényben a formáció legfelső szakaszát a
Nyavalyási Mészkő Tagozat alkotja. Ez pár méter vastag vé-
konyrétegzett sötétszürke mészkővel kezdődik, melyre leg-
feljebb 50 m vastagságban, sárgás-vöröses elszíneződésű ho-
mogén dolomikritbe ágyazódott, változatos méretű szürke,
korallos mészkőtömbökből álló összlet következik. Egyes
területeken a dolomit fölött tömeges és vastagpados, osztá-
lyozatlan, rendkívül változatos szemcseméretű és koptatott-
ságú (a szögletes breccsadaraboktól a jól kerekített kavi-
csokig) breccsa–konglomerátum, a Sebesvízi Konglomerá-
tum Tagozat következik. Vastagsága változó, az alsó-sebes-
vízi szelvényben eléri a 100 métert is. E tagozat felső részébe
sárga és lilásvörös színű aleuritos agyagmárgarétegek tele-
pülnek. A márga lilásvörös részéből kimutatott sudoit (Al-
klorit) anchizonális metamorfózison átesett laterites málla-
dékból képződött (VELLEDITS 2000). A málladék alapanyagát
az időközben meginduló vulkanizmus is szolgáltathatta,
hiszen a tagozat legfelső részében a fölé települő Szentistván-
hegyi Metaandezit a kavicsanyaggal keveredik.

Felnémettől DK-re a Hámori Dolomitra települten saját-
ságos, fölfelé konglomerátumba átmenő breccsás szer-
kezetű mészkő ismeretes. A mészkőben található Pilam-

mina densa alapján anisusi képződmény, a Nyavalyási
Mészkő és a Sebesvízi Konglomerátum itteni megfelelője.
Bércziné Makk A. szerint a felsőbb rétegekből tömegesen
előkerült Pilammina densa illír kort jelez. VELLEDITS (2000)
ennek a szintnek a hiánya alapján egyes területeken késő-
anisusi lepusztulási eseményre következtetett.

A Szentistvánhegyi Metaandezit Formáció rétegvulkáni
sorozatának kőzetanyaga heterogén, láva, agglomerátum,
tufa, ignimbrit, valamint vulkáni üledékes keverékkőzetek
váltakoznak benne, alsó részén a láva és összesült tufa , felső
részén a vulkáni törmelékes keverékkőzetek túlsúlyával. A
vöröses-lilás vagy zöldes színű vulkanitok néhol tömeges–
vastagpados, más területeken erősen préselt, lemezes elvá-
lásúak. A formáció az Északi-Bükkben és a felsőtárkányi

Vár-hegy–Tiba-hegy vonulatban a fekü és a fedő kora alap-
ján korai-ladin korú, az egyéb előfordulásoknál közvetlen
adat híján csak analógia alapján adható meg a kor.

Az északi hegységrészben a vulkanitra a Fehérkői Mész-
kő Formáció települ. Lofer-ciklusos platformkarbonát kifej-
lődésű, amelyben gyakoriak a sekély belső medence fácie-
sű, áthalmozott vulkáni anyagot is tartalmazó márgaréte-
gekkel tagolt, kissé gumós-lemezes elválású sötétszürke
mészkőlencsék. Ezek kis kiterjedésűek, nem alkotnak szin-
tet, lokális kimélyülések lehetnek.

Kevés, közelebbről meg nem határozható szivacs-,
Brachiopoda,- csiga-, korallátmetszeten kívül néhány lelő-
hely Conodonta-adatai nyújtanak segítséget a korbesoro-
láshoz. A Gondolella transita, Gladigondolella tethydis,
Gondolella trammeri; Gondolella constricta cornuta fauna-
együttes az alsó-ladin magasabb részét jelzi (Kovács S.
meghatározása).

A Fehérkői Mészkőből rövid átmenettel kifejlődő
Vesszősi Formáció anyagában nem különböztethető meg a
Fehérkői Mészkövön belüli kis, lokális medencék anya-
gától, tulajdonképpen nagyobb kiterjedésű, hosszabb időre
állandósult átmeneti kimélyülésben (intraplatform süllye-
dék) halmozódott fel, de nagy mélység nem feltételezhető. E
formációra is jellemző a sötétszürke-fekete, tűzköves mész-
kőrétegek, -lencsék jelenléte, ezek néhol vastagabb betele-
püléseket alkotnak. Kora a Varbó V–74 fúrás 348 m mély-
ségben talált és Kovács S. által meghatározott Gondolella

cf. polygnathiformis Conodonta szerint késő-ladin–korai-
karni (FORIÁN-SZABÓ, CSONTOS 2002).Valószínűleg párhu-
zamosítható (időben kissé eltolódva) a Déli-Alpokban jól
ismert wengeni rétegekkel.

Kizárólag a Vesszősi Formációba települt a zöld-sötét-
zöld színű Létrási Metabazalt Formáció.

A Vesszősi Formációra folyamatos átmenettel követ-
kezik a süllyedék feltöltődését jelző Hegyestetői Formáció,
melynek legfelső, Gamócai Tagozata (platform közeli lejtő,
ill. lejtőlábi fáciesű, biodetritusz jellegű részleteket gyakran
tartalmazó világosszürke-sárgásfehér, dolomitfészkes vas-
tagpados mészkő) már egyértelműen jelzi a platformfácies
visszatértét. A formáció vastagsága nem hadja meg a 300
métert. Kora a Vesszős-völgy torkolatától északra levő
mészkőfalban talált, Oraveczné Scheffer A. által meghatá-
rozott Agathammina austroalpina foraminifera alapján
ladin végi – karni (PELIKÁN 2005).

Efölött a Bagolyhegyi Metariolit Formáció rétegvulkáni
összlete található, majd a karbonátplatform kifejlődésű,
karni Kisfennsíki Mészkő Formáció következik, végül vita-
tott litosztratigráfiai besorolású, nori tűzköves mészkő zárja
a triász rétegsort 

A Déli-Bükkben a felsőtárkányi Vár-hegy vonulatában,
az egyes részleteiben a Vesszősi Formációhoz hasonló (de
idősebb)Várhegyi Formáció települ a Szentistvánhegyi
Metaandezitre. Alsó része alacsony energiaindexű, nyugodt
tavi-csökkentsósvízi környezetre utaló sötétszürke mészkő
és fekete márga laminitjellegű váltakozásából áll. A Vár-
hegyi Formáció felső része a ladin longobárd pelágikus be-
hatást jelző radiolariás vulkanoklasztit.
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Másutt azonban a ladin–karni emeletet a Bükkfennsíki
Mészkő Formáció és a Bervai Mészkő Formáció többszáz
méter vastagságú platformkarbonátjai töltik ki. A Kő-köz
mészkövéből mind a wettersteini-, mind a dachsteini-típusú
zátonyokból ismert ősmaradványok előkerültek.

A ladin–karni határtól kezdődően egyre kiterjedtebb a
pelágikus medence és medencelejtő fáciesű Felsőtárkányi
Mészkő Formáció. A formációt dominánsan pados-vastag-
lemezes, márga-közbetelepüléses, változó mértékben tűz-
kőlencsés, -réteges mészkő alkotja, a mészkőpadokon belül
gyakori a belső finomrétegzettség. Színe világosszürkétől
sötétszürkéig változik. Mikrofáciese ostracodás-szivacstűs
és radiolariás–filamentumos mikrit–mikropátit. A platform
közelségét jelzi a sekélyvízi eredetű mésziszap és üledékes
breccsa–konglomerátum testek megjelenése. A padok kö-
zötti 0,5–10 (ritkán 20) centiméter vastagságú márga-
közbetelepülések szürke, világos zöldesszürke, mállottan
sárga színűek. Ezek mentén gyakran látható iszapcsúszásos
eredetű gyüredezettség és felszakadt rétegek (szinszedi-
ment lejtőbreccsák), ezek alapján is feltételezhető a lejtőn
való üledéklerakódás. Különösen a formáció alsó szakaszán
gyakori jelenség az epigén dolomitosodás, a mészkőből
képződött piszkosfehér, cukorszövetű dolomit nagyobb
előfordulásai Belvácsi Dolomit Tagozat néven különíthetők
el. Ősmaradvány-együttese is kevert, platformperemi, pelá-
gikus és mélyebb vízben élő alakok egyaránt megtalálhatók
benne.

Ebbe a medencekörnyezetbe települt a harmadik vul-
káni esemény terméke, a geokémiai vizsgálatok alapján
(SZOLDÁN 1990, DOBOSI 1986) lemezenbelüli típusú és
alkáli-tholeiites átmeneti jellegű Szinvai Metabazalt For-
máció. A zöld–sötétzöld színű metabazaltok között láva-
kőzetek és sekély mélységű intrúziók (telérek) találhatók. A
vulkanizmus kora a felsőtárkányi Vár-hegy déli lejtőjén egy
bazalttest alatti mészkőrétegből kimutatott Gondolella

polygnathiformis alapján késő-karni (tuvali 1/b–2/a).
Szórványos Conodonta-adatok alapján megállapítható,

hogy az egyes területek nem egyszerre süllyedtek le. A
felsőtárkányi Vár-hegy tömbjében a Felsőtárkányi Mészkő
Formáció ladin–karni határon kezdődik, míg a felsőtárkányi
Kő-közben a szürke zátonymészkő fölé települő, medence-
fáciesre utaló mészkőben talált Conodonták közül a Neo-

spathodus hernsteini és N. posthernsteini együttes jelenléte
nori–rhaeti határt jelez. A Hór-völgyben a platformmészkő
fedőjéből meghatározott, középső-norit jelző Conodonta-
együttes (Metapolygnathus abneptis abneptis, Metapoly-

gnathus aff. multidentatus, Metapolygnathus slovakensis,
Metapolygnathus sp.) szerint a platformnak ez a része a
középső-nori elején válhatott medencévé. Keletebbre, a
Setét-völgy által feltárt rész viszont, a fedő medence fáciesű
rétegsorban talált Conodonták alapján (Gondolella sp.,
Metapolygnathus nodosus) viszont már a kora-noriban
befulladt.

A Nagy-fennsík délkeleti részén, a Sugaró–Szinva-
völgy térségében viszonylag korán, a ladin–karni határ
közelében kezdődik a medencefáciesű Felsőtárkányi Mész-
kő Hollóstetői Mészkő Tagozatának a képződése), míg a

Nagy-fennsík nyugati felében, az Olaszkaputól É-ra, még a
Bükkfennsíki Mészkőben talált Conodonta-együttes (Gon-

dolella carpathica, G. nodosa, G. polygnathiformis, Neo-

spathodus cavitatus) késő-karni (tuvali 2/3) kort jelez, tehát
az lezökkenés a karni végén következett be.

A hegység e részén a Répáshutai Mészkő Formáció
pelágikus medence, illetve lejtőlábi kifejlődésű, vörös–
lilásvörös crinoideás, hematitos mészkő-közbetelepülések-
kel, platform eredetű olisztolitokkal, olisztosztrómákkal
tagolt rózsaszín, világosvörös, ritkábban sárga és világos-
szürke mikrites mészköve jelzi a platform elsüllyedésének
kezdetét, erre települ a Felsőtárkányi Mészkő Rónabükki
Tagozatának tűzköves mészköve.

A nori–rhaeti emelethatár környékétől kezdve az üle-
déksor megszakad, és a dogger közepéig a földtani fejlődés-
menetről nincs információnk. A bizonyítottan alsó-liász,
onkoidos, involutinás Jómarci Mészkő Formáció csak egy
ponton, a Lökvölgyi Formáció palájába zártan, oliszto-
plaka–olisztotrimma sorként fordul elő. Nem ismerjük a
képződményhiány okát, de figyelemre méltó tény, hogy a
különböző kifejlődésű triász képződményekre mindenütt
ugyanolyan fáciesű jura települ. A doggerben a callovi–
oxfordi emeletben (CSONTOS et al. 1991) a Bányahegyi Ra-
diolarit Formáció jelenik meg, majd terrigén turbiditekből
álló Lökvölgyi Formáció következik, amelynek nagy-
tömegű üledékanyaga a medenceperemekről zúdult le, és
mélytengeri törmelékkúp távoli (disztális) fácieseiben hal-
mozódott fel. Ennek fedőjében a Mónosbéli Formáció-
csoport valamelyik tagja települ (PELIKÁN, DOSZTÁLY 2000
szerint üledékátmenettel, CSONTOS 2000 szerint tektoni-
kusan). 

A Szarvaskői Bazalt Formáció és a feküjében települő
üledékekbe nyomult bázisos intrúziókból álló Tardosi
Gabbró Formáció valószínűleg mélytengeri környezetben,
egy rift tengelyövében keletkezett. 

Upponyi-egység

Az Upponyi-egységben csak az alsó- és a felső-paleo-
zoos sorozat őrződött meg meg. Az Upponyi-egység két
alegységre (Tapolcsányi- és Rakacai-) osztható.

Alsó-paleozoos sorozat . Mind a Tapolcsányi-,
mind a Rakacai-alegységben megtalálható.

Tapolcsányi-alegység. Az alegységben a Csernely-
völgyi és a Rágyincsvölgyi Homokkő Formáció grauwacke,
illetve kvarcit típusú durvább sziliciklasztos üledékei kép-
viselik (ismeretlen aljzaton) az alsó-paleozoos sorozat alsó
szakaszát (alpi analógiák alapján felső-ordovícium, EBNER

et al. 1997, 1998). A mediterrán régió paleozoikumában ál-
talánosan elterjedt felső-ordovíciumi porfiroid-vulkanitok
(Blassenecki Porfiroid az Északi-Grauwacke-zónában)
eddig még nyomokban sem kerültek elő.

A szilur Tapolcsányi Formáció mélyvízi, euxin agyag-
pala–kovapala–lidit összlete korrelálható a Karni-Alpok
ordovícium–szilur határtól a variszkuszi flisstádium kezde-
téig (Ausztriában tournaisi–viséi határ, az olasz oldalon
késő-viséi) terjedő korú Bischofalmi fáciesével. A formáció
az üledékképződési térség jelentős kimélyülésére utal.
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Bázisos vulkanitok közbetelepülései a riftesedés megindu-
lását jelzik, a vulkáni működés maximumát a devon középső
részében érte el. Fedőjében a Strázsahegyi Formáció tele-
pül, amelynek olisztosztrómái (és maguk a schalstein típusú
vulkáni törmelékfolyások is) az aljzat erős tagoltságáról, a
vulkáni működést kísérő intenzív fenékmozgásokról tanús-
kodnak. Az ofiolitsorozat típusos tagjai hiányoznak, vagyis
a riftesedés során valódi óceáni aljzat nem keletkezett . A
Strázsahegyi Metabazalt Tagozat egy (vagy több?) szintben
megnyilvánuló bázisos vulkáni működés eredménye. A
társult olisztosztróma-szint wenlocki–lochkovi mészkő-
olisztolitjai a Karni-Alpok egyidejű pelágikus és lejtő fáci-
esű karbonátos formációit képviselik (EBNER et al. 1997,
1998). Az Éleskői Formáció részben aleuritos–homokos
mátrixú olisztosztrómája a sziliciklasztos törmelékbeszál-
lítás felújulásáról tanúskodik, ezért már a variszkuszi flis-
stádium üledékének tekinthető, vagyis az alsó-karbon ma-
gasabb részébe, esetleg a középső-karbon mélyebb részébe
tartozhat.

Lázbérci-alegység. A platformkarbonát kifejlődésű
Upponyi Mészkő Formáció a legidősebb, amelyet már a
felső-devon alján, legkésőbb azonban az alsó-famenniben
felvált az Abodi Mészkő Formáció pelágikus üledéke
Ennek délebbi sávjában azonban már a felső-givetiben
megjelennek pelágikus üledékek. A formációra oly jel-
lemző szingenetikus bázisos vulkáni működés anyaga a
hegység Ny-i részén található Zsinnyei Metabazalt Ta-
gozatból származik. A devon–karbon határtól felfelé a
vulkáni működés nyomai hiányoznak, a maximum 20 m
vastag flázeres, pelágikus Dedevári Mészkő Formáció
nagyon kondenzált (különösen a tournaisiban), a Gnatho-

dus delicatus Conodontával jelzett alsó-viséiben egy jelleg-
zetes karbonátos liditszinttel (EBNER et al. 1997, 1998).

A Lázbérci Formáció kékesszürke, sötét kékesszürke,
palabetelepüléses medence fáciesű mészkő. Conodontákkal
igazoltan a felső-viséi Paragnathodus nodosus zónától az
alsó-baskír Idiognathoides sinuatus zónáig terjedő szakaszt
fogja át. A felső-viséi–alsó-baskír intervallumban a Lázbér-
ci Formáció medence fáciesű karbonátos üledékei közé
néhol sziliciklasztos törmelékből álló rétegek települnek,
zagyárak jelei nélkül. A formáció mészkőbetelepülés-
mentes, jelentős vastagságú (min. 100 m) márgás–agyag-
palás felső része már valószínűleg az alsó-baskírnál ma-
gasabb szintbe tartozik. A teljes formáció vastagsága 300-
400 m-re becsülhető, lerakódása pelágikus intraself meden-
cében nyugodt körülmények között történt, a reszedi-
mentációs jelenségek hiányoznak, azaz nem flis típusú
üledék.

Felső-paleozoos sorozat .  Csak a Lázbérci-alegy-
ségben fordul elő. A Derenneki Formáció homokos mész-
köve, homokköve és kavicsos homokköve molassznak
tekinthető, előfordulása a Lázbérci Formáción belül kes-
keny sávban, az alegység déli határánál található. 1-2 cm
átmérőjű kvarc- és liditkavicsokat tartalmaz, amelyek a
lehordási terület gyors kiemelkedésére és lepusztulására
utalnak. Kovács S. korábbi publikációiban kérdőjelesen a
bükki Mályinkai Formációnak feleltette meg, FÜLÖP (1994)

mint a Lázbérci Formáció Derenneki Tagozatát különítette
el.

Szendrői-egység

Az egységben csak az alsó-paleozoos sorozat képződ-
ményeit ismerjük. A Szendrői-egység két alegységre (Abo-
di- és Rakacai-) osztható.

Abodi-alegység. Legidősebb képződménye a rétegtani
helyzete alapján szilur?–alsó-devonba sorolt, 300-400 m
vastagságú Irotai Formáció. Euxin medence fáciesű fekete
grafitos fillit, fekete kovapala, alsó részében szürke meta-
homokkő váltakozik, középső részében fehér mészfillit-
betelepülésekkel. A Felsővadász Fv–1 jelű fúrás alapján a
márgás–aleuritos kőzetekben előforduló korallok a Szend-
rőládi Mészkő felé való átmenetet jelzik.

Fölötte a Szendrőládi Mészkő Formáció következik.
Uralkodóan sötétszürke–fekete, rétegzett vékonypados fi-
nomkristályos medence fáciesű mészkőből és sötétszürke
aleuritból, valamint finomhomokrétegeket tartalmazó fi-
nomkristályos mészkőből áll. A helyenként betelepülő vilá-
gosszürke–szürke durvakristályos, zátony fáciesű (korallos
bioherm) mészkő viszonylag jó megtartású tabulata koral-
lokat tartalmaz. Előfordulnak tisztán törmelékes (fillit–
metahomokkő) szakaszok is. Vastagsága legalább 400 m.

A Szendrőládi Mészkő üledékképződési térsége egy
törmelékes selfterület volt, foltzátonyokkal és köztük levő
medencékkel. Érett törmelékanyaga hosszabb folyóvízi
szállításról és kis relifenergiájú, viszonylag lapos száraz-
földi háttérről tanúskodik.

A gazdag korallfauna a középső-devonnak mind az eife-
li, mind a giveti emeletére jellemző. A medence fáciesű
mészkőből és a törmelékes kifejlődés mészkő-betelepülé-
seiből gyér Conodonta-fauna került elő, amely szintén a
formáció középső-devon eifeli korát bizonyítja. Irota Ny-i
szélénél a törmelékes, mészkő-betelepüléses rétegsor a
Conodonták alapján a felső-devon frasni emeletébe tartozik.
Ezzel analóg képződmények a kelet-alpi grazi paleozoikum
karbonátos–törmelékes középső-devon formációiban (Bar-
randenkalk, Hubenhaltkalk, Qudrigenumkalk, Calceola-
schichten) találhatók.

A Szendrőládi Mészkőre települ, illetve azzal részben
összefogazódik a Bükkhegyi Márvány Formáció. Karbo-
nátplatform fáciesű barnásfehér, barnássárga vagy barnás-
rózsaszín, tömeges vagy vastagpados, durvakristályos
mészkő. Kora rétegtani helyzete és az alpi analógiák alapján
frasni. Vastagsága 200 m.

Rétegváltakozással fejlődik ki a Szendrőládi Mészkőből
az Abodi Mészkő Formáció. Típusos változata („cipollino”)
üdén fehér, mállottan sárgásbarna, szericit-klorithálózatos
mészkő, ritkán néhány cm-dm eredeti vastagságú zöld,
bázisos metatufarétegek is előfordulnak benne. Másik tí-
pusa fehér, sárgásfehér, tömeges, vagy pados, durvakris-
tályos szericites mészkő. Típusos változata pelágikus me-
dence fáciesű, a metatufarétegek egyidejű bázisos vulkáni
működést jeleznek. A fehér durvakristályos szakaszok
karbonátplatform eredetű, reszedimentált mésziszapból
származnak. A formáció frasni–famenni korát rossz meg-
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tartású Palmatolepis és Polygnathiformis nemzetségbe
tartozó Conodonták bizonyítják. Vastagsága 200 m körüli.

Rakacai-alegység. A Szendrői-hegység északi már-
ványzónájának déli sávjában (KOVÁCS 1992 és EBNER et al.
1991, 1998) karbon pre-flis üledékek teljes, alsó-viséi kép-
ződményekkel kezdődő rétegsora észlelhető, a hegység
középső, fillitzónáját variszkuszi flis alkotja (FÜLÖP 1994).

A Kopasz-hegyen hozzávetőlegesen 200 m vastag, ké-
kesszürke–fehérsávos, fehérköteges Rakacai Márvány For-
máció alsó szakasza az alsó-viséi Gnathodus texanus zó-
nába tartozó Conodontákat tartalmazó barnásszürke
crinoideás mészkő-betelepüléseket tartalmaz. Ez a rész
platformlejtő-környezetet jelez. Más szelvényekben a plat-
form fáciesű márvány a fekü, vele összefogazódik és ráte-
lepül a medence fáciesű Verebeshegyi Mészkő Tagozat.
Ennek alsó része, a platformkarbonát feküje Paragnathodus

nodosus zóna Conodontái alapján felső-viséi , míg a felső
rész a platform tetején az felső-viséi Idiognathoides sinu-

atus zóna alapján felső-viséi . A közbülső zónákat szintén
medencefáciesű üledékek képviselik, a platformfácie-
sűekkel összefogazódva.

A kb. 600 m vastag Szendrői Fillit Formáció a varisz-
kuszi flis megfelelője, fő része a Rakacai Márvány Formá-

ció Verebeshegyi Mészkő Tagozatára települ. Alsó, olisz-
tosztrómás Meszesi Tagozata már tartalmaz az alsó-baskír
Idiognathoides sinuatus-zónába tartozó klasztokat, de
középső-devon mészkőtöredékek is előfordulnak. A proxi-
mális típusú alsó tagozattal szemben a formáció középső és
felső tagozata disztális flis típusú.

Jadari-terrénum

A Jadari-terrénumban megvan mindhárom (alsó-, felső-
paleozoos és perm–triász) sorozat. Poszttektonikus fedőjük
a felső-kréta Ljigi Flis Formáció.

Alsó-paleozoos sorozat 

A Jadari-terrénum alsó-paleozoos sorozata (középső-
devon–alsó-moszkvai) az üledéksorok jellege alapján
Jadari-autochtonra és Jadari-allochtonra osztható (2.
ábra).

Jadari-autochton. Két kifejlődés különíthető el: a Vla-
šići Formáció törmelékes üledékei (Krupanj–Valjevói-,
Vlašići- és Slovaci-egység) és a Družetići Formáció
pelágikus mészköve (Ubi-egység). A törmelékes üledékek
az ősföldrajzi értelemben vett Jadari-árokban, az egykorú
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2. ábra. A Karni-Alpok, a Bükki-, a Jadari- és a Sana–Unai-terrénum karbon rétegösszleteinek korrelációja (PROTIĆ et al. 2000 alapján)
4 — Kronhofi Mészkő, 5 — Zollneri F. (lidit, radiolarit, pala stb.), 6 — pelágikus mészkő, 13 — Verebeshegyi Mészkő, 14 — Rakacai Márvány, AM = Abodi Mészkő,

SS = Stupnicai Homokkő F., Fcs. = Formációcsoport, F. = Formáció

Figure 2. Correlation of the Carboniferous successions of the Carnic Alps, Bükkium, Jadar and Sana–Una Terrains (after PROTIĆ et al. 2000)
1 — Rattendorf Group, 2 — Auernig Group, 3 — Hochwipfel Fm, 4 — Kronhof Lmst, 5 — Zollner Fm (lidite, radiolarite, shale etc.), 6 — pelagic limestone, 7 — Mályinka
Fm, 8 — Szilvásvárad Fm, 9 — Derennek Fm, 10 — Lázbérc Fm, 11 — Dedevár Limestone Fm, 12 — Szendrő Phyllite Fm, 13 — Verebeshegy Mb, 14 — Rakaca Fm, 15
— Kriva Reka Fm, 16 — Ivovik Fm, 17 — Županjac Fm, 18 — variscan flysch, 19 — Vlašić Fm, 20 — Družetic Fm, 21 — Stolice Fm, 22 — Stojkovići Fm, 23 — Rudine

Fm, 24 — Đulim Fm,25 — Eljdište Fm, 26 — Stara Rijeka Fm, 27 Blagaj Fm, AM = Abod Limestone, SS = Stupnica Sandstone Fm, Fm = Formation



pelágikus mészkövek pedig Ubi-medencebeli hátságon
halmozódtak fel (2. ábra).

A Vlašići Formációt 1000 m-nél nagyobb vastag-
ságban arenit és aleurolit, ritkán mikrokonglomerátum
váltakozása alkotja. Alsó részének korára nincs paleon-
tológiai bizonyíték; késő-devon és tournaisi kort igazoló
palinomorfák csak a legfelső szintben találhatók. A for-
máció alsó része a nagy vastagságból következően való-
színűleg lenyúlik a középső-devonba. A Vlašići Formáció
felső része jellegzetesen variszkuszi („kulm”) flis, azaz
homokkő és aleurolit sűrű váltakozása, a lamináció vál-
tozatos típusai, gradációs üledékszerkezetek, viséi és szer-
puhovi kort igazoló besodort növénymaradványok és
nyomfosszíliák (Phycosiphon, Dyctiodora liebana stb.)
jellemzik. A Vlašići Formációban csak Tekeriš falu mellett
vannak a legfelső-tournaisi és legalsó-viséi vékony tűz-
köves mészkő-betelepülések, amelyek Gnathodus typicus,
Scaliognathus anchoralis – Doliognathus latus és G.

texanus Conodonta-zónába tartozó fajokat tartalmaznak.
A szerpuhovi alján a variszkuszi flisre a térség nyugati

részén a világosbarna, földpátos Stupnicai Homokkő For-
máció, a keleti részen a flisből folyamatosan kifejlődő, ho-
mokkő és konglomerátum váltakozásából álló Županjaci
Formáció települ. A szerpuhovi üledékek regresszív jellege
az alsó-baskírban szűnik meg.

A Družetići Formáció 100 m-nél vastagabb, középső–
felső-devon és alsó-karbon pelágikus mészkövekből áll. A
formáció devon részében számos Conodonta-zóna volt
meghatározható (FILIPOVIĆ et al. 1975). A formáció felső,
karbon részében (vastagsága 15 m körüli) a következő
Conodonta-zónák állapíthatók meg: Siphonodella sulcata,
Siph. duplicata, Siph. sandbergi, Sc. anchoralis – Dolio-

gnathus latus, Gnathodus texanus, G. bilineatus biline-

atus, Lochreia nodosa, G. és Kladognathus – G. girtyi

csoport.
Jadari-allochton. Az allochtont a Likodrai-takaró al-

kotja, formációi nagyon külünböznek az autochton karbon
egységektől (2. ábra), ugyanakkor megfelelnek ÉNy-
Bosznia karbon üledékeinek (Sana–Unai-terrénum, PROTIĆ

et al. 2000).
A Likodrai-takaróban a variszkuszi („kulm”) flisre a

Đulimi Formáció változó (általában ≤30 m-es) vastagságú,
tömeges és rétegzett, márgapala- és aleurolit-közbetelepü-
léses, sötétszürke-fekete mészköve települ. E formáció a
szerpuhoviba–alsó-baskírba tartozik (Conodonta-zónák:
Gnathodus bilineatus bollandensis, Declinognathodus

noduliferus inaequalis – D. lateralis és Idiognathoides

corrugatus – Id. sulcatus).
A Đulimi Formáció felett és részben a variszkuszi flis

felett a 60-80 m vastagságú Rudinei Formáció helyezkedik
el. Tömeges, alárendelten rétegzett szürke–sötétszürke
mészkő alkotja, gyakran kora-baskír korra (azaz Szevernaja
Keltma-i és prikamszki) utaló  Foraminiferákkal, Dasycla-
daceákkal (Dvinella, Donezella), Brachiopodákkal, koral-
lokkal stb. A Rudine lelőhelyen bioherma-kifejlődés
található, Chaetetesekkel, magános korallokkal, Pelecy-
podákkal, Crinoideákkal stb. (JOVANOVIĆ 1992).

A Stojkovići Formáció fedi a Rudinei Formációt. Vas-
tagsága 20–60 m között változik, sötétszürke, mállottan
sárgás vagy barna aleurolit építi fel, helyenként agyagpala-
és homokkő-betelepülésekkel. Baskír kort igazoló gazdag,
de rossz megtartású Brachiopodákat, Crinoideákat, ritkán
bryozoákat, kagylókat és csigákat tartalmaz.

A Likodrai-takaró legfelső képződménye a Stolicei
Mészkő Formáció. 100 m körüli vastagságú, tömeges, csak
a legalsó szakaszán rétegzett, részlegesen gazdag zátony-
építő szervezetekkel. Kevés foraminifera (Archaediscus)
alapján késő-baskír (verejai–kasirai) korú.

Felső-paleozoos sorozat 

A Karni-Alpokban definiált karni tektogenetikai fázis
(VAI 1975) utáni tengeri molasszkifejlődés csak a Jadari-
autochtonban van jelen. A molassz felhalmozódása a
podolszkiban kezdődött és az aszszeliben fejeződött be.

A sorozat legalsó tagja az Ivoviki Formáció (Kru-
panj–Valjevói-, Vlašići- és Ubi-egység). Idősebb részének
aleurolitmátrixában jellemzők a devon és alsó-karbon
mészkő-olisztolitok. Ezek alapján azonosítható a Prača és
Vlasenica (DK-Bosznia), valamint a Javorje hegység (DNy-
Szerbia) olisztosztrómáival (FILIPOVIĆ, JOVANOVIĆ 1994). A
formáció magasabb szintjei fáciesváltást mutatnak. A Ny-i
részen (Krupanj–Valjevói-egység), partközeli környezetben
felhalmozódott aleurolit észlelhető Brachiopodákkal (Or-

thotetes, Neochonetes és Choristites vékony elágazó bor-
dákkal), közbetelepült podolszki Fusulina-együtteseket
tartalmazó mészkővel (Fusulinella colloniae zóna —
FILIPOVIĆ 1995). A Jadari-terrénum más részein (Vlašići- és
Ubi-egység) e formáció felső része tömeges, pados és
vékonyrétegzett aleurit és mészkő váltakozásából épül fel,
fás növénymaradványokkal.

Csak a Jadari-terrénum déli részén (Krupanj–Valjevói-
egység) fejlődött ki az Ivoviki Formációra települten a
Kriva Reka-i Formáció szürke, tömeges vagy (fi-
nom)rétegzett fusulinidás mészköve. Néhány szelvényben
iszapdombfácies is megfigyelhető, ezekben kisforamini-
ferák, algák, Brachiopodák, Conodonták, Pelecypodák,
Bryozoák, korallok stb. is előfordulnak. Nagyon jellemző
a rétegtanilag fontos Fusulinidák és a megfelelő Cono-
donta-együttesek jelenléte. Négy Fusulinida-társulás
(zóna) különíthető el: az első a mjacskovói Fusulinella

bocki és F. eupolchra zóna (Idiognathodus obliquus, I.
delicatus stb. conodontákkal); a második a kaszimovi
Protricitites pseudomontiparus és Tricitites irregularis

zóna (kaszimovi) Streptognathodus opletus, Idiognatho-

dus delicatus, I. elegantulus és gzseli Streptognathodus

elongatus conodontákkal), a harmadik a gzseli Rugoso-

fusulina alpina és Quasifusulina longissima zóna
(FILIPOVIĆ 1995). PANTIĆ (1969) szerint a negyedik
Fusulinida-asszociációba Parafusulina pseudojaponica,
P. freganica stb. tartozik, ez az aszszeliba sorolható. Az
alsó-perm jelenlétét megerősítette F. Kahler kéziratban
maradt adata (E. Flügel 1993 szóbeli közlés), aki alsó-
permre jellemző Cuniculinella cf. fusiformis, Eosellina?
sp. és Pseudoschwagerina sp. Fusulinidát határozott meg.
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Perm–triász sorozat 

Az üledékek jellege azonos a Jadari-terrénum egész
területén és a Bükkben (3. ábra).

Intenzív tektonikus események következtében diffe-
renciált aljzat jött létre, így a középső-perm transzgresszív
üledékei az allochton és az autochton különböző formációira
települnek: a nyugati részen a Stolicei, a központi részen az
Ivoviki, a déli részen a Kriva Reka-i Formációra, míg a
Jadari-terrénum keleti részén a Župnjaci Formációra.  

A Cerovai Formáció középső-perm korú, parti síkság
környezetben felhalmozódott, ritkán Crinoidea-törmelékes
fehér és sárga kvarchomokkő. A homokkő közepes
szemcséjű, a fő komponens szögletes, hullámos kioltású
kvarc.

A homokkő legalsó részében (mint a Bükk hegységben
is) kis lencsékben (a Karni-Alpok Tarvisiói Breccsájával
párhuzamosítható) Bobovai Breccsa jelenik meg. A lencsék

vastagsága 0,5–3,0 m, ritkán 10 m-nél több. A breccsát a
Kriva Reka-i Formáció fusulinás mészkövének szögletes-
közepesen kerekített töredékei alkotják, ami arra utal, hogy
a Likodrai-takaró a középső-perm előtt képződött.

A homokkő fölött vörös, továbbá zöldes- és sárgás-
szürke agyagpala és aleurolit, ritkán homokkő következik,
gipszrétegekkel, amelyek arid klímájú lagúna- vagy sabkha-
környezetre utalnak. Hasonló evaporitos kifejlődés jellemző
a nyugati Paleotethys számos területének tengeri perm
rétegsorára (Déli-Alpok, Sana–Unai-egység Boszniában,
Nikšićka Župa Crna Gorában, Bükk hegység Magyaror-
szágon stb.).

A rátelepülő Dolovói Formáció rétegzett, márgás
agyagpala- és aleurolit-közbetelepüléses sárga és szürke
színű dolomitos mészkő. Átlagos vastagsága 30 m körüli.

Gyér, nem rétegtani értékű ősmaradványanyag került elő
belőle, Gymnocodium, Agathammina, Earlandia, Geinitzia

stb. a dolomitos mészkőből, és Aviculopecten sp. a márgás
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3. ábra. A Karni-Alpok, a Bükki-egység és a Jadari-terrénum középső-karbon–késő-perm rétegösszleteinek korrelációja. (A felső-
paleozoos rétegösszlet csak a Jadari-autochtonban van meg.)

Fcs. = Formációcsoport, F. = Formáció, T. = Tagozat

Figure 3. Correlation of the Middle Carboniferous to Late Permian successions of the Carnic Alps, Bükk and Jadar Block
1 — Bellerophon Limestone, 2 —Val Gardena Sandstone Fm, 3 — Tarvisio Breccia Fm, 4 — Trogkofel Group, 5 — Rattendorf Group, 6 — Auernig Group,
7 — Pontebba Main Group, 8 — Nagyvisnyó Limestone Fm, 9 — Garadnavölgy Evaporite Mb, 10 — Farkasnyak Sandstone Mb, 11 — Szentlélek Fm, 
12 — Bobova Breccia, 13 — Mályinka Fm, 14 — Szilvásvárad Fm, 15 — Bituminous Limestone, 16 — Dolovo Fm, 17 — Cerova Fm, 18 — Kriva Reka Fm, 

19 — Ivovik Fm, Fcs = Group, F = Formation, T = Member



közbetelepülésekből. Települési helyzete alapján a for-
máció a középső-permbe sorolható. Nagyon jellemző a
formációra a rauhwacke, amely a mállás következtében
hálózatszerű, üreges, vagyis „boxwork” szövetű. Ez a
rauhwacke monomikt és az átlagnál magasabb stroncium-
tartalmú (965 ppm).

A felső-perm Dolovói Formáció felett a bitumenes
mészkő következik, amely folyamatosan megy át a fedő
alsó-triász mészkőbe. Szürke és fekete színű mészkő, ős-
maradványokban gazdag, rétegzett (vékonyrétegzettől
vastagrétegzettig), ritkán tömeges. A formáció alsó és kö-
zépső részében vörös és szürke homokos pala-közbete-
lepülések jelennek meg (sziliciklaszt beszállítódás).

A mikrites–mikropátitos mátrixba ágyazódott ősmarad-
ványok közt a mészalgák, kisforaminiferák és Brachiopodák
vannak túlsúlyban. SIMIĆ (1938) tagolta először a felső-
perm rétegsort, később PEŠIĆ et al. (1988) és PANTIĆ-
PRODANOVIĆ (1994, 1997) új szinteket különített el. A bitu-
menes mészkő összes adatának felhasználásával a domi-
náns ősmaradványok alapján a következő nyolc szint álla-
pítható meg: 1. szint: Edmondia permiana, 2. szint: Mizzia

(M. velebitana, M. yabei, M. cornuta), 3. szint: Tyloplectus,
Spinomarginifera, Tschernyschewia, Leptodus stb. brachio-
podák, 4. bioherma: Richthofenia, szivacsok és bryozoák, 5.
szint: Nothothyris, 6. szint: Waagnophyllum indicum,, 7.
szint: Codonofusiella, Reichelina és Vermiporella, 8 szint:
Bellerophon, Hemigordius és Gymnocodium.

A felső-perm bitumenes mészkő látszólag folyamatosan
megy át az ooidos alsó-triász mészkőbe (Svileuvai For-
máció), ámde a Bükkben található „határmárga”jelenlétét
mostanáig a kutatásaink nem igazolták.

A perm–triász határon a rendkívül jelentős kihalás
következményeképpen erősen lecsökken az ősmaradványok
mennyisége, a rétegzett-vastagrétegzett mészkőben csak
kevés Ostracoda és kisforaminifera található, így Earlandia

tintinniformis (ostracodás és E. tintinniformis-os szint,
PANTIĆ-PRODANOVIĆ 1994).

A sorozat a karbonátos–terrigén Obnicai Formációval
folytatódik (Valjevo környékén a vastagsága 200 m körüli).
Cm-dm-es vastagságban váltakozó vékonyrétegzett, sárga
és barnás, palás szericites homokkőből, agyagpalából, már-
gából, homokos és aleuritos dolomitos mészkőből áll,
amely sekélyrámpán rakódott le. Mollusca-faunája gazdag:
Naticella, Turbo, Myophoria, Tirolites stb. Conodonta-
zónák alapján (Parachirognathodus–Furnishius és Neo-

spathodus triangularis – Ns. homeri) a formáció smithi és
kora-spathi korú (BUDUROV, PANTIĆ 1974, SUDAR 1986).

A formáció sötétszürke, vékonyrétegzett, párhuzamosan
laminált és gumós szerkezetű, a legfelső részén tömegessé
váló, erősen bioturbált mészkővel zárul. A mészkő szórvá-
nyosan dolomitos, aleuritos vagy agyagos, néhány rétegben
ooidos.

Ezek a kőzetek fokozatosan a Jablanicai Formáció szürke
színű, breccsásodott vagy rétegzett, anisusi korú dolomitjába
és dolomitos mészkövébe mennek át. A podbukovi
feltárásban dolomit fedőjében a Podbukovi Konglomerátum
Tagozat helyi kiemelkedést jelző, vörösagyag-betelepüléses

konglomerátuma látható. A vörösagyagrétegből gyűjtött
mintában Kovács-Pálffy P. (MÁFI) röntgendiffrakciós vizs-
gálattal Al-kloritot mutatott ki, ami a Sebesvízi Konglo-
merátummal való szoros rokonságot erősíti.

A Jadari-terrénumban a Tronošai Formáció metaande-
zitje („porfirit”) és piroklasztikumai az alsó-ladin alemelet-
be tartoznak, és riftvulkanizmussal kapcsolatos vulkáni
aktivitást jeleznek. Ezek a kőzetek vékonyrétegzett, gyakran
kovásodott, gumós és tűzkőbetelepüléses mészkővel válta-
koznak. A „porfiritek” erősen elváltozottak (szericitesed-
tek, karbonátosodtak, ritkán kovásodtak).

A felső-triászban különböző kifejlődések jelennek meg.
A Lelići Formáció platform mészköve fokozatosan fejlődik
ki a ladin képződményekből. Zátony jellegű, főként szürke,
tömeges és breccsásodott mészkőből áll. Ősmaradványai
Megalodontidák, korallok, Hydrozoák, Bryozoák, Brachio-
podák, Pelecypodák és Foraminiferák (Aulotortus, Endo-

thyra, Trocholina stb.). Az ezzel heteropikus Gučevói
Mészkő Formáció medence és lejtő kifejlődésű, szürke,
vékony–vastagrétegzett, tűzkőgumós, radiolariás–filamen-
tumos mikrofáciesű mészkövekből áll. Conodonták (Para-

gondolella foliata, Pg. polygnathiformis, Pg. nodosa,
Metapolygnathus abneptis és Epigondolella postera zóna;
SUDAR 1986) alapján a karni és a nori emeletbe tartozik.

A Lelići Formáció felső-triász kőzetei fokozatosan
vörös és szürke színű, vastagpados liász mészkőbe mennek
át. Ebben a mészkőben Involutina liassica és Vidalina

martana alsó-jura Foraminifera található.
A bačevaci kőbánya alatt a podbukovi műút bevágá-

sában meredek délies dőlésű, liászba sorolt tűzkőréteges,
márgabetelepüléses mészkő látható. Vékonycsiszolatban
szivacstűs mikrit-mikropátit, megjelenésében a bükki
medence fáciesű Felsőtárkányi Mészkőre hasonlít. Ettől
délre a Suvaja-patak völgyét hegyesszögben metsző, hozzá-
vetőleg K–Ny-i csapású tektonikus határ után a középső–
felső-jurába sorolt, részletesen nem vizsgált ofiolitos
melanzs következik. Ennek néhány előfordulása a Lelići
Formáció platformmészköve fölött is megtalálható, joggal
feltételezhető, hogy eredetileg a Jadari-terrénum területét is
befedte, később azonban erodálódott.

A melanzs változatos összetételű: agyagpala, homokkő,
tarka radiolarit, breccsa-konglomerátum, mészkő, pillow-
bazalt és gabbró. Néhány mészkőolisztolitban Protopene-

roplis striata Foraminifera is található, más szelvényekben
vékony Ammonites- vagy Megalodontida-metszetek lát-
hatók. Az útbevágásban egy ponton fekete palába ágyazott
karni korú vörös radiolarit-olisztotrimma tárul fel. Az
ofiolitos melanzs képződményegyüttese a bükki Mónosbéli
Formációcsoport megfelelője lehet.

Dél felé tovább haladva a Maljen–Suvobori-ofiolit-
komplexum következik, benne szerpentinittel. 

Sana–Unai-terrénum

A Sana–Unai-terrénumban megvan mindhárom (alsó-,
felső- paleozoos és perm–triász) sorozat, a felső kettő
hézagos kifejlődésben.
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Alsó-paleozoos sorozat

A variszkuszi flis finomrétegzett aleurolit és homokkő
váltakozásából épül fel. Mind a Sanai-, mind az Unai-
egységben jelen van (2. ábra). Felső részébe a Sanai-
egységben fekete vagy sötétszürke, számos fehér kalcitérrel
átszelt vékonyréteges–pados, a Đulimi Formációval azo-
nosítható mészkő települ. A baskír korú Stara Rijeka-i
Formáció főként sötétszürke, tömeges, ritkán rétegzett,
sekélytengeri kifejlődésű mészkőből áll, szórványos al-
gákkal, Crinoideákkal, korallokkal, Bryozoákkal és
Foraminiferákkal (Pseudostaffella, Millerella). Az Eljdištei
Formáció anyaga homokos és márgás
mészkő, amelyben gyakoriak a jó
megtartású Brachiopodák (Productus,
Isogramma).

Felső-paleozoos sorozat

Az olisztosztróma jellegű Blagaji
Formációt csak az Unai-egységben is-
merjük. Foraminiferákat, korallokat és
Conodontákat tartalmazó devon, kora-
és középső-karbon korú mészkőoliszto-
litok gyakoriak benne. A fekü és fedő
formációkkal tektonikus kontaktusban
van, ezért azokhoz való viszonya nem
világos.

Perm–triász sorozat

A késő-karbon és kora-perm hiátus
után a középső-perm Tomašicai Formá-
ció (4. ábra) következik. Gyengén réteg-
zett vörös és zöldes aleurolit, ritkán
homokkő építi fel, alsó részén megtalál-
ható a Bobovai Breccsa Tagozat meg-
felelője. Felső részén az aleuroliton és
homokkövön kívül szórványosan dolo-
mit, rauhwacke és gipsz jeletkezik. Isme-
reteink szerint a Sana–Unai-terrénum-
ban felső-perm formációk nem talál-
hatók.

Az alsó-triász Radomirovaci Formá-
ciót sekélyself fáciesű sziliciklasztit és
karbonát váltakozása építi fel, külön-
böző szintekben ooidos mészkővel.
Legfelső szintje a Derviš Kula-i Tagozat
bioturbált mészköve. Az anisusi Japrai
Formációban rétegzett világosszürke–
szürke dolomit és dolomitos mészkő
uralkodik. A ladin korú Donji Volar-i
Formációt tűzkő, tufa („pietra verde”),
tűzköves mészkő és Daonella-, Posido-

nia-tartalmú mészkő váltakozása kép-
viseli. A felső-triász Podvidačai Formá-
ció főként dolomit és mészkő vál-
takozásából épül fel, Megalodonti-
dákkal.

Medvednicai-terrénum

Horvátországban a Medvednica hegység metamorf
sorozatának protolitjei közepes–finomszemcsés törmelékes
kőzetek, kalkarenitek és tengeri self és pelágikus eredetű,
Conodontákat is tartalmazó mészkövek. Koruk a késő-
devontól a késő-triászig terjed. Valószínűleg középső-triász
korúak a diabáztelérek. A teljes komplexumot kora-kréta
nagyon kis fokú – kisfokú metamorfózis érte (122–110 M
év; BELAK et al. 1995; PAMIĆ, TOMLJENOVIĆ 1998). A meta-
morfizált „medvednicai sorozat” (PAMIĆ, TOMLJENOVIĆ

1977) conodontákkal datált (ĐURĐANOVIĆ 1973) devon–
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4. ábra. A Bükki-egység, a Jadari-terrénum és a Sana–Unai-terrénum perm és triász réteg-
sorának korrelációja (PROTIĆ et al. 2000 alapján)

BTM = bioturbált mészkő, DK = Derviš Kula-i Tagozat, SK = Sebesvízi Konglomerátum, PK =
Podbukovi Konglomerátum. F. = Formáció, T. = Tagozat

Figure 4. Correlation of the Permian and Triassic sequences of the Bükk, Jadar Terrain and
Sana–Una (after PROTIĆ et al. 2000)

1 — Felsőtárkány Fm, 2 — Bükkfennsík Fm, 3 — Szentistvánhegy Fm, 4 — Hámor Fm, 5 — Ablakoskővölgy
Fm, 6 — Gerennavár Fm, 7 — Nagyvisnyó Fm, 8 — Garadnavölgy Mb, 9 — Farkasnyak Mb, 10 — Szentlélek
Fm, 11 — Bobova Breccia, 12 — Gučevo Fm, 13 — Lelić Fm, 14 — Tronoša Fm, 15 — Jablanica Fm, 16 —
Obnica Fm, 17 — Svileuva Fm, 18 — “Bituminous Limestone”, 19 — Dolovo Fm, 20 — Cerova Fm, 21 —
Kriva Reka Fm, 22 — Podvidača Fm, 23 — Donji Volar Fm, 24 — Japra Fm, 25 — Radomirovac Fm, 26 —
“ooidic limestone”, 27 — Tomašica Fm, BTM = bioturbated limestone, DK = Derviš Kula Mb, SK =
Sebesvíz Conglomerate, PK = Podbukovi Conglomerate. Fm = Formation, Mb = Member,

Kronosztratigráfiai egység = Chronostratigraphic unit



karbon formációi legalább részben a Bükki-terrénumba
tartozó szendrői paleozoikum egyidejű megfelelőinek
tekinthetők. A markuševaci kőbányából (BELAK in ŠIKIĆ

1995) ĐURĐANOVIĆ (1973) kora-baskír kort bizonyító
Idiognathoides corrugatus Conodontát közölt. Ugyanitt
(Pantić és Sremac vezetése mellett) Kovács S. megfigyelése
szerint a Rakacai Márvány, Verebeshegyi Mészkő és a
Szendrői Fillit megfelelői vannak feltárva. Másutt a mészkő
az Abodi Mészkő típusos cipollinójával egyezik meg.

Következtetések

Összehasonlítva a jelenleg egymástól messzire eltá-
volodott Jadari- és Bükki-terrénum felső-paleozoos és
perm–triász sorozatát, közöttük sokkal több hasonlóságot
fedezhetünk fel, mint a jelenlegi szomszédságukban levő
tektonosztratigráfiai egységek hasonló korú képződmé-
nyeivel. A Karni-Alpok klasszikus karbon–perm soroza-
tával való összehasonlítás (2. és 3. ábra) ezek szoros ős-
földrajzi rokonságát mutatja a Nyugati-Paleotethys–Neo-
tethys régióban elfoglalt egykori helyzetüknek megfelelően.
A sorozatok elemzése alapján a következő fő követ-
keztetések vázolhatók:

1. A variszkuszi szinorogén és posztorogén fejlődés
során az összehasonlított egységek mindegyike a dél-eu-
rópai variszkuszi előtérhez, azaz FLÜGEL (1990) és
NEUBAUER, VON RAUMER (1993) szerint a Nori–Boszniai-
zónához vagy VAI (1995, 1998) szerint a Karni–Dinári-
blokkhoz tartozott. Mindezek a variszkuszi takarórendszer
frontján különböző időszakaszokban kialakult flisme-
dence-rendszer részei voltak (NEUBAUER, VON RAUMER

1993, VOZÁROVÁ 1998). Ezt a körzetet főként a permből a
triászba átmenő folyamatos tengeri üledékképződés
jellemzi.

2. A Jadari-allochtonban a medencebeli és sekély-
tengeri karbonátüledék-lerakódást a variszkuszi fliskép-
ződés jórészt megelőzte, vagy a kettő részlegesen egyidejű
volt (összefogazódás a Đulimi Formációval); a Szendrői-
egységben viszont a flisképződés főként követte a me-
dencebeli és sekélytengeri karbonátfelhalmozódást, vagy
részben egyidejű volt azzal (összefogazódás a Verebeshegyi
Mészkő Tagozattal). Fontos megjegyezni, hogy a medence
fáciesű karbonátfelhalmozódás mind a Jadari-allochtonban,
mind a Szendrői- és Upponyi-egységben hasonló litológiai
jellegekkel (sötétszürke – sötét kékesszürke mészkő =
Đulimi Formáció, Lázbérci Formáció és Verebeshegyi
Mészkő Tagozat) az alsó-baskír Idiognathoides sinuatus

zónához kötődött, miként a grazi paleozoikum Dulti
Formációjában is (EBNER et al. 1991, 1998), habár az a
Karni-Alpokban befejeződik a tournéi–viséi határon.

Bár a Jadari-allochtonban a sekélytengeri Rudinei
Formáció posztdatálja, a Szendrői-egységben pedig a
Rakacai Márvány Formáció főleg predatálja a variszkuszi
flisképződést, az előbbi lehet nem metamorfizált fácies-
ekvivalense az utóbbinak. A karbon ősmaradvány-tartalmú
bioherma-kifejlődés jelenléte az összehasonlított egységek

egyikében azért fontos, mert a Rakacai Márvány
ekvivalense a Karni-Alpok karbonjában csak törmelékként
fordul elő (FLÜGEL, SCHÖNLAUB 1990; EBNER et al. 1991,
1998).

3. A Karni-Alpokban a karni tektonikai fázis folyamán
végbement déli vergenciájú áttolódással és gyűrődéssel
(VAI 1975, 1998; CASTELLARIN, VAI 1981) szemben ilyen
tektonikára és kapcsolódó metamorf eseményre a Jadari-
és Bükki-terrénumban nincs bizonyíték, azaz az Ivoviki és
Kriva Reka-i, illetve Szilvásváradi és Mályinkai Formáció
variszkuszi metamorfózisa nem igazolható (ÁRKAI 1983).
A Bükki-terrénumban a paleozoos és triász képződmé-
nyek ugyanolyan mértékű, anchi- és az epizóna határára
eső (kb. 300 °C és kb. 2,5 kbar) metamorfózist szenvedtek
a középső-kréta során. Az újgenerációs fehércsillámokon
mért radiometrikus korok alapján a koradatok átlaga 118 M
év. Valószínűleg a kőzetek intenzív képlékeny deformá-
ciója is ehhez az eseményhez kapcsolódik (ÁRKAI et al.
1995).

4. A bükki karbon kifejlődése sok egyezést mutat a
Dinaridák–Karni-Alpok–Karavankák-hegységrendszer
karbon kifejlődésével (SCHRÉTER 1943, BALOGH 1964). A
Karni-Alpok Auernigi Formációcsoportja mutatja a part-
hoz legközelibb kifejlődést számos kvarckonglomerátum-
betelepüléssel, a Jadari-terrénum Kriva Reka-i For-
mációjának 90 m vastag fusulinidás mészköve viszont — a
sziliciklasztok hiánya alapján — külső selfperemi kifejlő-
désű. A Bükki-egység Mályinkai Formációjának 400 m-nél
vastagabb, kevés konglomerátumot tartalmazó agyagpala–
homokkő–mészkő sorozata e kettő közötti átmenetet
képvisel. Az Auernigi Formációcsoport bázisán lévő kong-
lomerátum (Bombasói Formáció) Fusulinák alapján
(KAHLER, KAHLER 1982) a középső-karbon mjacskovói
szintjébe tartozik. Podolszki–mjacskovóinak bizonyult a
bükki két alsó mészkőszint (BALOGH 1964), ezek alapján a
Kapubérci Tagozat felső mészkőszintjébe települő Tarófői
Konglomerátum azonosítható a Bombasói (Waideggi)
Formáció szintjével. Ebből láthatóan a Bükk fáciesterületén
a karbonátos üledékképződés korábban kezdődött, mint a
Karni-Alpokban.

5. A Bükki-egységben diszkonformitás bizonyítható a
Szentléleki Formációnak a Mályinkai Formáció különböző
szintjeire településével, posztkarbon kiemelkedést és eró-
ziót jelezve. A Jadari-terrénumban a felső-paleozoos üle-
dékhézag egyértelmű a Kriva Reka-i Formáció és a kö-
zépső-perm törmelékes összlet (Cerovai Formáció) közt.  A
Karni-Alpok 800 m vastag Rattendorfi és Trogkofeli For-
mációcsoportjának megfelelői mindkét egységben hiá-
nyoznak.

6. A Bükki- és a Jadari-terrénum rétegsora szinte
tökéletes egyezést mutat a perm képződmények bázisától a
triász végéig – jura kezdetéig (4. ábra). A középső-perm
Neotethys-transzgresszió mind a Jadari-terrénumban, mind
a Bükkben parti síkságon lerakódott homokkővel kezdődik.
A Farkasnyaki Tagozatnak megfelel a Cerovai Formáció,
mindkettő bázisában megtalálható a max. 15 m vastag,
karbon mészkőtöredékekből álló, a Karni-Alpok Tarvisiói
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Breccsájával azonosítható Bobovai Breccsa. A Garad-
navölgyi Tagozat megfelelője a Dolovói Formáció. 

A fejlődéstörténet fő jellemzői:
— Tengeri perm üledékek (bellerophonos mészkő

általában) átmenettel a tengeri alsó-triász egységbe (a
„határmárga” jelenlétét a perm–triász határon eddig csak a
Bükki-egységben bizonyították).

— Sekélyself fáciesű alsó-triász; sziliciklasztit és
karbonát váltakozása, különböző szintekben ooidos mész-
kő, a legfelső szintben bioturbált mészkő. A bükki Geren-
navári Formáció megfelelőjének tekinthető a Jadari-
terrénum Svileuvai Formációja és a Sana–Unai-terrénum
Radomirovaci Formációja. Jelentős fácieshasonlóság mu-
tatkozik a Dolomitok Werfeni Formációjának a Teserói
horizont és a gastropodaoolitos tagozat szakaszával. Teljes
azonosság mutatkozik a Jadari-terrénum Obnicai Formá-
ciójával, valamint ettől ÉNy-ra a Sana–Unai-terrénum
Radomirovaci Formációjával (PROTIĆ et al. 2000). A
Dolomitok Werfeni Formációjának felső tagozatai közül a
Campili Tagozattal (BROGLIO LORIGA et al. 1990) az
Ablakoskővölgyi Homokkő Tagozat, míg a Val Badia-i
Tagozattal és a Cencenighe alsó szakaszával a Lillafüredi
Tagozat korrelálható. Az Újmassai Mészkő Tagozatnak
megfeleltethető szakasz a San Lucanó-i Tagozat, bár a két
képződmény fáciese alapvetően különbözik, ezt már az
Alsó Serlai Dolomit Formáció bázisába sorolták, azzal 
a megjegyzéssel, hogy az lenyúlik az olenyoki eme-
letbe.

— Anisusi sekélyself-környezet peritidális dolomittal.
A Sebesvízi típusú konglomerátum néhány blokk kiemel-
kedését jelzi.

— Kora-ladin andezites vulkanizmus; a Jadari-blokk-
ban a Tronošai Formáció, a Sana–Unai-terrénumban a
Donji Volar-i Formáció, a Bükkben a Szentistvánhegyi For-

máció. A Déli-Alpok rétegsorában a Buchensteini (Livina-
longói) Formáció alsó „pietra verde” szakasza feleltethető
meg ennek.

— A középső–késő-triászban a karbonátplatform és
medencekörnyezet differenciálódása.

7. A legkorábbi jurától (kevés tűzköves mészkő kép-
ződése után) egyelőre nincs elegendő vizsgálati eredmény az
összevetéshez. Az ofiolitos melanzs képződményegyüttese a
bükki Mónosbéli Formációcsoport megfelelője lehet.

8. A terrénumok eredeti helye a Neotethys dinári
szegélyén, a ma ÉNy-Boszniában levő Sana–Unai-terré-
num közelében volt (PROTIĆ et al. 2000). Ebből a helyzetből
a Jadari-terrénum a késő-krétában jobbosan keletebbre
tolódott (KARAMATA et al. 1994; KARAMATA, Krstić 1996), a
Bükki-terrénum pedig a (késő-kréta)–kainozoos transz-
pressziós mozgások következtében került mai helyzetébe
(CSONTOS et al. 1992). A relatívan „helyben maradt”
Sana–Unai-terrénum ugyanakkor a külső-dinári takaró-
rendszer legbelső elemévé vált.

A Nagybátony Nb–324 fúrás paleozoikuma (KOZUR

1984; KOVÁCS S., BÉRCZINÉ MAKK in FÜLÖP 1994), a
Bugyi–Sári-magasrögben leírt tengeri felső-perm dolomit-
mészkő rétegsor (SIDÓ 1974. p. 28) BÉRCZINÉ MAKK 1978)
és a Közép-dunántúli szerkezeti egység formációi
(RÁLISCHNÉ FELGENHAUER 2004) szakadozott kapcsolatot
jelezhetnek a Dinaridák felé.

Köszönetnyilvánítás

A kölcsönös terepbejárásokat és a tanulmány elké-
szítését az OTKA T. 047121 számú szerződése segítette.
Köszönet illeti dr. Haas János gondos lektori és dr. Balla
Zoltán szerkesztői munkáját.

A Bükki-, a Jadari- és a Sana–Unai-terrénum karbon, perm és triász rétegsorainak összehasonlítása 73

ÁRKAI, P. 1983: Very low- and low-grade Alpin metamorphism of
the Paleozoic and Mesosoic Formations of the Bükkium, NE-
Hungary. — Acta Geologica Hungarica 26 (1–2), pp. 83–101

ÁRKAI, P., BALOGH, KAD., DUNKL, I. 1995: Timing of low-
temperature metamorphism and cooling of the Paleozoic and
Mesozoic formations of the Bükkium, innermost West
Carpathians, Hungary. — Geologische Rundschau 84 (2), pp.
334–344.

BALOGH K. 1964: A Bükkhegység földtani képződményei (Die
geologischen Bildungen des Bükk-Gebirges). — A Magyar
Állami Földtani Intézet Évkönyve 48 (2), 719 p. 

BÉRCZINÉ MAKK A. 1978: Tengeri felsőperm üledékek Budapesttől
DK-re a Sári–2. sz. szénhidrogénkutató fúrásban (Upper
Permian marine sediments in hydrocarbon exploring borehole
Sári–2, southeast of Budapest (Hungary). — Földtani Közlöny
108 (3), pp. 313–327. 

BREZSNYÁNSZKY K., HAAS J. 1984: A szenon nekézsenyi konglome-
rátum formáció sztratotípus szelvényének szedimentológiai és

tektonikai vizsgálata (The Nekézseny Conglomerate Formation
of Senonian age: a sedimentological and tectonic study of the
stratotype section). — Földtani Közlöny 114 (1), pp. 81–100

BROGLIO LORIGA, C., GÓCZÁN, F., HAAS, J., LENNER, K., NERI, C.,
ORAVECZ SCHEFFER, A., POSENATO, R., SZABÓ, I., TÓTH MAKK,
Á. 1990: The Lower Triassic sequences of the Dolomites (Italy)
and Transdanubian Mid-Mountains (Hungary) and their
correlation. — Memorie di Scienze Geologiche 42, pp. 41–103

BUDUROV, K., PANTIĆ, S. 1974: Die Conodonten der Campiller
Schichten von Brassina (Westserbien). I. Stratigraphie und
Conodonten-Zonen. — Bulletin of the Geological Institute, Series
Paleontolology (Sofia) 23, pp. 105–113.

CASTELLARIN, A., VAI, G. B. 1981: Importance of Hercynian
tectonics with the framework of the Southern Alps. — Journal of
Structural Geology 3 (4), pp. 477–486.

CSONTOS L. 2000: A Bükk hegység mezozoos rétegtani újra-
értékelése (Stratigraphic reevaluation of the Bükk Mts (N
Hungary). — Földtani Közlöny 130 (1), pp. 95–131.

Irodalom — References



CSONTOS L., DOSZTÁLY L., PELIKÁN P. 1991: Radioláriák a Bükk-
hegységből (Radiolarians from the Bükk Mts.). — A Magyar
Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1989. évről, pp. 357-381.

CSONTOS, L., NAGYMAROSY, A., HORVÁTH, F., KOVÁC, M. 1992:
Tertiary evolution of the Intra-Carpathian area: a model. —
Tectonophysics 208 (1–3), pp. 221–241.

CSONTOSNÉ KIS K., PELIKÁN P. 1990: Bükk, Nagyvisnyó, Bálvány-
Észak, Nagyvisnyói Mészkő Formáció, Gerennavári Mészkő
Formáció. — Magyarország Geológiai Alapszelvényei 136,
Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 5 p.

DOBOSI, G. 1986: Clinopyroxene composition of some Mesozoic
igneous rocks of Hungary: The possibility of idetification of their
magma type and tectonic setting. — Ofioliti 11 (1), pp. 19–34.

DOBRIĆ, D., KARAMATA, S., PEŠIĆ, L 1981: The metamorphic grade of
the Paleozoic rocks of the Jadar area (Serbia). — Zapisnici
Srpskog Geoloskog društva za 1980. godinu (Beograd), pp. 67–70.

ĐURĐANOVIĆ, Z. 1973: O paleozoiku i trijasu Medvednice
(Zagrebačke Gore) i područja Dvora na Uni na Temelju
konodonta (About the Paleozoic and the Triassic of
Medvednica Mountain and the area near Dvor na Uni on the
basis of Conodonts). — Geološki Vjesnik 25 (1971), pp. 29–49.

EBNER, F., KOVÁCS, S., SCHÖNLAUB H. P. 1991: Das klassische
Karbon in Österreich und Ungarn — ein Vergleich der
Sedimentären fossilführenden Vorkommen. — In: LOBITZER,
H., CSÁSZÁR, G. [eds]: Jubiläumsschrift 20 Jahre Geologische
Zusammenarbeit Österreich–Ungarn, Teil 1, pp. 263–294. 

EBNER F., KOVÁCS S., SCHÖNLAUB H. P. 1997: A Szendrői- és
Upponyi-hegység paleozoikumának összehasonlítása a Karni-
Alpok–Déli-Karavankák paleozoikumával és a grazi-paleo-
zoikummal. — In: HAAS J. (szerk.): Fülöp József emlékkönyv.
Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 157–177.

EBNER, F., KOVÁCS, S., SCHÖNLAUB, H. P. 1998: Stratigraphic and
facial correlation of the Szendrő–Uppony Paleozoic (NE
Hungary) with the Carnic Alps – South Karawanken Mts. and
Graz Paleozoic (Southern Alps and Central Eastern Alps);
some paleographic implications. — Acta Geologica Hungarica 41
(4), pp. 355–388.

FILIPOVIĆ, I. (ed.) 1995: The Carboniferous of Northwestern
Serbia. — Rasprave Geoloska Zavoda „Gemini” 25, 104 p.

FILIPOVIĆ, I., PAJIĆ, V., STOJANOVIĆ-KUZENKO, S. 1975: Biostrati-
graphy of the Devonian in Northwest Serbia. — Rasprave zavoda
za geološka i geofizika istraživanja NR Srbije 12, 91 p.

FILIPOVIĆ, I., JOVANOVIĆ, D. 1994: Variscan Olistostromes of
Western Serbia and Eastern Bosnia. — Geološki anali
Balkanskoga poluostrva 58 (2), pp. 65–72.

FILIPOVIĆ, I., JOVANOVIĆ, D., PELIKÁN, P., KOVÁCS, S., LESS, GY.,
SUDAR, M. 1998: Late Variscan evolution of the Jadar and
Bükkium terranes: a comparison. — XVI. Congress
Carpathian–Balkan Geological Association (30 August – 2
September 1998, Vienna). Abstracts, Geological Survey, Austria
(Vienna), 163 p.

FILIPOVIĆ, I., JOVANOVIĆ, D., SUDAR, M., PELIKÁN, P., KOVÁCS, S.,
LESS, GY., HIPS, K. 2003: Comparison of the Variscan – Early
Alpine evolution of the Jadar Block (NW Serbia) and
„Bükkium” (NE Hungary) terranes; some paleographic
implications. — Slovak Geological Magazine 9 (1), pp. 23–40.

FLÜGEL, H. W. 1990: Das voralpine Basement im Alpin–Medi-
terranen Belt — Überblick und Problematik. — Jahrbuch.
Geologische Bundesanstalt 133 (2), pp. 181–221.

FLÜGEL, E., SCHÖNLAUB, H. P. 1990: Exotic limestone clasts in the
Carboniferous of the Carnic Alps and Nötsch. — In: VENTURINI,
C., KRAINER, K. (eds): Field Workshop on Carboniferous to

Permian sequence of the Pramollo/Nassfeld Basin (Carnic Alps).
Abstracts, pp. 15–19. 

FORIÁN-SZABÓ, M., CSONTOS, L. 2002: Tectonic structure of the Kis-
fennsík area (Bükk Mountains, NE Hungary) — Geologica
Carpathica 53 (4), pp. 223–234. 

FÜLÖP J. 1994: Magyarország geológiája. Paleozoikum II. —
Akadémiai Kiadó, Budapest, 447 p.

HAAS, J., HIPS, K., PELIKÁN, P., ZAJZON, N., GÖTZ, A. E, TARDI-
FILÁCZ, E. 2004: Facies analysis of marine Permian/Triassic
boundary sections in Hungary. — Acta Geologica Hungarica 47
(4), pp. 297–340. 

HAAS, J., DEMÉNY, A., HIPS, K., VENNEMANN, T. W. 2006: Carbon
isotope excursions and mikrofacies changes in marine Permian–
Triassic boundary sections in Hungary. —Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 237 (2–4), pp. 160–181.

HAAS, J., DEMÉNY, A., HIPS, K., ZAJZON, N., WEISZBURG, T. G.,
SUDAR, M., PÁLFY, J. 2007: Biotic and enviromental changes in
the Permian–Triassic boundary interval recorded on a western
Tethyan ramp in the Bükk Mountains, Hungary. — Global and
Planetary Change 55 (1–3), Special Issue Enviromental and
Biotic Changes during the Paleozoic–Mesozoic Transition, pp.
136–154.

HARANGI, SZ., SZABÓ, CS., JÓZSA, S., SZOLDÁN, ZS., ÁRVA-SÓS E.,
BALLA M., KUBOVICS, I. 1996: Mesozoic igneous suites in
Hungary: Implications for genesis and tectonic setting in the
northwestern part of Tethys. — International Geology Review 38
(4), pp. 336–360.

HIPS, K., PELIKÁN, P. 2002: Lower Triassic shallow marine
succession in the Bükk Mountains, NE Hungary. — Geologica
Carpatica 53 (6), pp. 351–367.

JOVANOVIĆ, D. 1992: Sedimentological characteristics and
reconstruction of depositional enviroments of Paleozoic
sediments in western part of Jadar area. — Kézirat, PhD tézisek,
Rudarsko–Geološki Fakultet Univerziteta U Beogradu, 98 p.

KAHLER, F., KAHLER, G. 1982: Beiträge zur Kenntnis der
Fusuliniden der Ostalpen: Oberkarbonische Fusuliniden der
Karnischen Alpen (Contributions to the knowledge of the
Fusulinids from the Eastern Alps: Upper Carboniferous
Fusulinids from the Carnic Alps). — Palaeontographica,
Abteilung A. 177 (4–6), pp. 89–128

KARAMATA, S., KRSTIĆ, B., DIMITRIJEVIĆ, M. D., KNEžEVIĆ, V.,
DIMITRIJEVIĆ, M. N., FILIPOVIĆ, I. 1994: Terranes between the
Adriatic and the Carpatho–Balkan arc. — Bulletin Tome CVIII,
Academie Serbe Sciences et des Arts, Classe des Sciences
mathematiques et naturelles, Sciences naturelles 35, pp. 47–68.

KARAMATA, S., KRSTIĆ, B. 1996: Terranes of Serbia and
neighbouring areas. — In: KNEžEVIĆ-ĐORĐEVIĆ, V., KRSTIĆ, B.
(eds): Terranes of Serbia. Faculty of Mining and Geology,
University of Belgrade and Committee for geodynamics,
Belgrade, pp. 25–40.

KOVÁCS, S. 1992. Stratigraphy of the Szendrő–Uppony Paleozoic
(Northeastern Hungary). — In: VOZÁR J. (ed.): Western
Carpathians, Eastern Alps, Dinarides. Special volume of IGCP
Project 276: Paleozoic geodynamic domains and their alpidic
evolution in the Thetys. GÚDS, Bratislava, pp. 93–108. 

KOVÁCS, S., PÉRÓ, CS. 1983: Report on stratigraphical investigation
in the Bükkium (Northeastern Hungary). — In: SASSI, F. P.,
SZEDERKÉNYI, T. (eds): IGCP Project 5. Newsletter 5, pp. 58–65. 

KOVÁCS, S., SZEDERKÉNYI, T., ÁRKAI, P., BUDA, GY., LELKES-
FELVÁRI, GY., NAGYMAROSY, A. 1997: Explanation to the
terrane map of Hungary. — In: PAPANIKOLAU, D. (ed.): IGCP
Projekt No. 276 Terrane Maps and Terrane Descriptions. —

PELIKÁN PÁL et al.74



Annales géologiques des Pays Helléniques (Athens) 37
(1996–1997), pp. 245–270.

KOVÁCS, S., SZEDERKÉNYI, T., HAAS, J., BUDA, GY., CSÁSZÁR, G.,
NAGYMAROSY, A. 2000: Tectonostatigraphic terranes in the pre-
Neogene basement of the Hungarian part of the Pannonian
area. — Acta Geologica Hungarica 43 (3), pp. 225–328. 

KOZUR, H. 1984: A Nagybátony–324. sz. fúrás oligocén előtti
képződményeinek rétegtani besorolása és tektonikai értékelése
(Die stratigraphise Einstufung der voroligozänen
Schichtenfolge der Bohrung Nagybátony–324 und ihre
tektonische Auswertung). — Földtani Közlöny 114 (1), pp.
61–79.

KOZUR, H. 1990: Neue Ostracoda-Arten aus dem Oberen
Mittelkarbon, Mittel- und Oberperm des Bükk-Gebirges (N-
Ungarn). — Geologisch–Paläontologische Mitteilungen
Innsbruck, Sonderband 2 (1985) (1), pp. 1–145.

NEUBAUER, F., RAUMER, J. F. VON 1993: The Alpine Basement –
Linkage between Variscides and East-Mediterranean Belts. –
In: RAUMER, J. F. VON, NEUBAUER, F. (eds): Pre-Mesosoic
Geology in the Alps. Springer Verlag, Berlin, pp. 641–664.

PANTIĆ, S. 1969: Litostratigrafske i mikropaleontološke
karakteristike srednjeg i gornjeg perma zapadne Srbije
(Caracteréstiques lithostratigraphiques et micropaléonto-
logiques du Permian moyen et supérieur de la Serbie
occidentale). — Vesnik zavod za geološka i geofizička istraživanja
Seria A 27, pp. 201–211.

PANTIĆ-PRODANOVIĆ, S. 1994: The Micropaleontologic and
Biostratigraphic Characters of Upper Permian and Lower
Triassic Sediments in Northwestern Serbia. — Geološki anali
Balkanskoga poluostrva 58 (2), pp. 129–168.

PANTIĆ-PRODANOVIĆ, S. 1997: Upper Permian Rocks in Geologic
Sections at Dvorska et Krasava, with Particular Reference to
the Horizon with Richthofenia Bioherms (Krupanj Environs,
Northwestern Serbia. — Geološki anali Balkanskoga poluostrva
60 (1), pp. 167–201.

PELIKÁN P. (szerk.) 2005: A Bükk hegység földtana. Magyarázó a
Bükk-hegység földtani térképéhez 1:50 000. (Geology of the
Bükk Mountains. Explanatory Book to the Geological Mapof the
Bükk Mountains 1:50 000.) — Magyarország tájegységi
térképsorozata. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 284 p.

PELIKÁN P., DOSZTÁLY L. 2000: A bükkzsérci fúrások (D-Bükk) jura
képződményei és szerkezetföldtani jelentőségük (Jurassic
formations of the Bükkzsérc boreholes (SW Bükk Mts, NE
Hungary) and their structural setting).  — Földtani Közlöny 130
(1), pp. 25–46.

PEŠIĆ, L., RAMOVŠ, A., SREMAC, J., PANTIĆ-PRODANOVIĆ, S.,
FILIPOVIĆ, I., KOVÁCS, S., PELIKÁN, P. 1988: Upper Permian
deposits of the Jadar Region and their position within the
Western Paleotethys. — In: CASSINIS G. (ed.): Procedings of the
Field Conference on: Permian and Permian–Triassic boundary
in the south-alpine segment of the Western Tethys, and
additional regional reports. Brescia, 4–12 July 1986. — Memorie
della SocietàGeologica Italiana 34 (1986), pp. 211–219.

POSENATO, R., PELIKÁN, P., HIPS, K. 2005: Bivalves and
Brachiopods near the Permian–Triassic boundary from the
Bükk Mountains (Bálvány-north section, Northern Hungary).
— Rivista Italiana di Paleontologia et Stratigrafia 111 (2), pp.
215–232.

PROTIĆ, L., FILIPOVIĆ, I., PELIKÁN, P., JOVANOVIĆ, D., KOVÁCS, S.,
SUDAR, M., HIPS, K., LESS, GY., CVIJIĆ, R. 2000: Correlation of
the Carbiniferous, Permian and Triassic sequences of the Jadar
Block, Sana–Una and „Bükkium” terranes. — In KARAMATA, S.,

JANKOVIĆ, S. (eds): Proceedings of the International Symposium
„Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone”.
pp. 61–69

RAMOVŠ, A., PEŠIĆ, L., SREMAC, J. 1986: Upper Permian deposits of
the Jadar region and their position within the Western
Paleotethys. — XVI Kongres Geologa Jugoslavije (Tara, 1986),
knjiga 2, Stratigrafija, paleontologija, regionalnaja geologija pp.
69–81.

RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E. 2004: A Közép-dunántúli szerkezeti
egység formációi (Formations of the Mid Transdanubian
Zone). — A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2002,
pp. 175–187.

SCHRÉTER Z. 1935: A Bükkhegység triászképződményei (Über die
Triasbildungen des Bükk-Gebirges). — Földtani Közlöny 65
(4–6), pp. 90–105. 

SCHRÉTER Z. 1936: Lyttonia a Bükk hegységből (Lyttonia aus dem
Bükk-Gebirge). — Földtani Közlöny 66 (4–6), pp. 113–121. 

SCHRÉTER Z. 1943: A Bükk-hegység geológiája. — Beszámoló a
magyar királyi Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól. A
magyar királyi Földtani Intézet 1943. évi jelentésének függeléke 5
(7), pp. 378–411

SCHRÉTER Z. 1949: Trilobiták a Bükk hegységből (Trilobiten aus
dem Bükk-Gebirge). — Földtani Közlöny 78 (1–12) (1948), pp.
25–39

SCHRÉTER Z. 1959: A Bükk-hegység tengeri eredetű perm képződ-
ményei (Die marinen Permbildungen des Bükk-Gebirges). —
Földtani Közlöny 89 (4), pp. 364–373.

SIDÓ, M. 1974: Paläontologische und stratigraphische Unter-
suchung der Kleinforaminiferen aus dem Jungpaläozoikums
des Bükkgebirges.— In: SIDÓ, M., ZALÁNYI, B., SCHRÉTER, Z.:
Neue paläontologische Ergebnisse aus dem Oberpaläozoikum des
Bükkgebirges. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11–93. 

ŠIKIĆ, K. (ed.) 1995: Geološki vodič Medvednice. — Instituta
Geološka. Istraživanja, Zagreb, 199 p.

SIMIĆ, V. 1938: Über die jungpaläozoischen Fazies in Westserbien.
— Vesnik Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije 6 , pp.
79–108.

SUDAR, M. 1986: Triassic microfossils and biostatigraphy of the Inner
Dinarides between Gučevo and Ljubišnja Mts., Yugoslavia. —
Geološki anali Balkanskoga poluostrva 50, pp. 151–394.

SZOLDÁN, Zs. 1990: Middle Triassic magmatic sequences from
different tectonic settings in the Bükk Mts (NE Hungary). —
Acta Mineralogica–Petrographica, Szeged 31, pp. 25–42.

VAI, G. B. 1975: Hercynian basin evolution of the Southern Alps. —
In: SQUYRES, C. (ed.): Geology of Italy. Earth Sciences Society of
the Libyan Arab Republic, Tripoli, II, pp. 293–298.

VAI, G. B. 1995: Crustal evolution and basement elements in the
Italian area: paleogeography and characterization. — Bollettino
di Geofisica Teorica ed Applicata 36 (141–144), pp. 411–434.

VAI, G. B. 1998: Field trip trough the Southern Alps: an
introduction with geologic settings, paleogeography and
Paleozoic stratigraphy. — In: PERRI, M. C., SPALLETTA, C. (eds):
Southern Alps Field Trip Guidebook. VII-th European
Conodont Symposion, Giornale di Geologia (Bologna) 60. Spec.
Issue, pp. 1–38.

VELLEDITS F. 2000: A Berva-völgytől a Hór-völgyig terjedő terület
fejlődéstörténete a középső–felső triászban (Evolution of the
area from the Berva Valley to the Hór Valley in the
Middle–Upper Triassic). — Földtani Közlöny 130 (1), pp. 47–93. 

VOZÁROVÁ, A. 1998: Late Carboniferous to Early Permian time
interval in the Western Carpathians, Northern Tethys Margin.
— Geodiversitas 20 (4), pp. 621–641.

A Bükki-, a Jadari- és a Sana–Unai-terrénum karbon, perm és triász rétegsorainak összehasonlítása 75


