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Abstract: R ed d a y  confiningflint and sicás rubble found in the major p art o f  the Souíh-Eartsm  Bükk mountains in  
mountaintop occurence in significant spreading, as well os in sm aller basins and doUms, has been proved older 
Aon the middle-myocene age. The sediment is raided on the present 650-700 m Ugh surface. Its karstic form s may 
have been form ed in the upper -oiigocme > lowar-myocens age. P roof on karstification o f that time are the 
abrasion, conglomerate opened at Berva-bérc in myocene rudiments, as w ell as myocene-aged fiesk-m aler 
limestone.

Bevezetés

A Bükk karsztvidéke felszíni- és mélységi karsztja fejlődésének 
problémái és rekonstrukciója számos szakembert foglalkoztatott már, a 
tárgykörben megjelent tanulmányok és publikációk listája több tucatnyi. Bár 
számos fejlődési folyamat alapjaiban tisztázott, a Magyar Állami Földtani 
Intézet Bükk projektje térképezési munkája során végzett új terepi megfigye
lések a Bükk felszínfejlődéséről alkotott képet számos ponton új megvilágí
tásba helyezik. A  karsztfejlődés megismerésének, szempontjából legjelentő
sebb eredmény a korai-miocén karsztfelszín kimutatása a DK-i-Bükkben, 
mely hegységfelszín kialakulását a régebbi tanulmányok (TÓTH G. 1975, 
1983, TÓTH G. - FEJES P. 1986.) késői plíocén korúnak tartottak. Elképze
lésük alapján a D-i Bükk 650-700 m-es hegytető szintekkel jellemzett terüle
te a pliocén idején lejtőhátrálással pusztult le a jelenlegi tetőszintig, a hátrá
lás a mai fennsíkperemig jutott e l

Á korai-miocén karsztfelszínt felépítő és elfedő képződmények

A  Béli-Bükk keleti részének földtani felépítésében elsősorban közép- 
ső-felső-triász Fennsíki Mészkő Formáció, Bervai Mészkő F., Hollóstetői 
Mészkő F. (tűzköves mészkő és dolomit) vesznek részt {BALOGH K. 1965.). 
Az eltérő karsztosodási tulajdonságú kőzetekből álló karsztos területeket jura 
kovapaia és radiolarit- (Bányahegy! Radiolarit F.) és agyagpala sávok 
(Lökvöigyi Agyagpala F.), helyenként vékony, felső-triász időszaki 
vulkanitsávok (Szinvaí Metabazalt F.) tagolják. A D-i Bükk nyugati terüle
tén a karsztos kőzetek a mélyben helyezkednek el a jura időszaki agyagpala, 
homokkő és bázisos magmás kőzetek (Szarvaskői Bazalt F.) alatt, csak a
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Felsőtárkány melletti Berva-bércen és Vár-hegyen (Hámori Dolomit F. is),
valamint néhány rög mentén

stb.)(Lök-völgy, Esztáz-kő 
bukkannak felszínre.

Az eddigi kutatások 
szerint (ALFÖLDI et. ál. 
1964.) a területen az első 
bizonyítható alpi típusú karsz
tosodási, illetve lepusztulási 
folyamat az eocén időszak 
második felében zajlott, 
melynek során egy jelentős 
kiterjedésű tönkfelszín jöhe
tett létre. Ez a felszín ma 
már nem felismerhető az 
azóta történt további lepusz
tulás miatt, roncsait csak a 
D-i Bükk eocén üledékei
nek peremi részein jelölhet
jük ki, ahol az eocén 
terresztrikum, és mészköves 
márgás rétegsorozat az a- 
laphegységi triász-jura kő
zetekre települ, illetve ma
gasabb helyzetű üledékron
csok környezetében.

Az oligocén idején 
egyre mélyülő, feltöltődő 
tengermedencében folytató
dott az üledékképződés. 
Eleinte márgarétegek kelet
keztek, majd megindult a 
tardi és kiscelli rétegek le
rakódása. Az oligocén üle
déksor a Bükkalján és az 
ÉK-i Blikkben az eocén 

rétegekre folyamatosan következik. Növénymaradványok alapján a vízzel 
borított terület szárazföld közeli mangrovés lapospart, illetve kis mélységű 
medence volt. A felső-oligocénben kiemelkedés, majd kis mértékű transz- 
gresszió követhető nyomon. Oligocén üledék a D-i Bükk ún. alaphegységi 
kőzetekből felépült területén jelenleg nem ismert.

1. ábra: Abó-miocén szárazföldi törmelékes vörös agyag a Csúnya
völgy környezetében.

Jelmagyarázat: 1. szárazföldi törmelék tetőhelyzetben, 2. szárazföldi 
törmelék karsztos mélyedésekben, 3. törmelékfolyás.

F ig.L: Lower-myocene aged rubbled continental red clay around 
Csúnya-valley.

Legend: 1. continental rubble on mountain top, 2. continental rubble 
in karstic depressions, 3. rubble-course.
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A  miocén elején az eddig ismert üledékek alapján előbb általános 
regresszió mutatható ki, a későbbi miocén tengeri és szárazföldi üledékek 
lepusztult, szárazföldi térszínekre települnek. Újdonságnak számít a DK-i 
Bükk területén 1997-98-ban térképezett agyagos szárazföldi törmelékes üle
dék (vörös és tarka agyagban rádiói árit, kovapala, tűzkő), melyben a homok- 
szemcse méret mellett akár ölnyi radiolarit tömbök is találhatók. A törmelék 
darabok szögletesek, illetve elvétve fordul elő néhány közepesen koptatott 
darab. Az üledék elsősorban részben már kicsorbult töbrökben (a lepusztulás 
következtében felszíni lefolyással rendelkeznek, de formajegyeik alapján 
egyértelműen egykori szabályos töbömek minősíthető, ma fél-töböm ek lát
szó morfológiai elem) található (Csúnya-völgy - Nagy-Bodzás környezete), 
továbbá kisebb medencékben (Vince Pál), de számos hegyháton is előfordul 
( i. ábra). Hegytetői megléte és a Répáshuta - 3 sz. ferdefürás alapján - mely 
40 m függőleges vastagságban harántolta - az üledék vastagsága egykor né
hol a 100 m -t is elérte (2. ábra).

2. ábra: Vázlatot fóküarú szelvény a Nagy-Kerek-hegy is  Kakukk-tető között
Jelmagyarázat: J. triász Jernsüá mészkő, 2. tűzkaves mészkő, 3. szárazföldi törmelékes agyag.

JFÍg.2.: Longh geological segment between Nagy-Kerek-hill and Kakukk-top.
Legend: 1. trias-aged limestone on plateou, 2. limestone with flin t, 3. continental rubbly clay.

A Déli-Bükk hegység! területén számos helyen ismert az un. közép- 
ső-riolittufa. Szál feltárásban a Hór-völgy és a Nagy-Ökrös környékén több 
ponton is előfordul, ahol közvetlenül a már karsztosodott felszínre, vagy az 
ismertetett szárazföldi törmelékre települ. A Nagy Ökrös mellett mélyített 
Bükkzsérc - 7. sz fúrás hasonló üledéket harántolt 40 m vastagságban, lő  m 
riolittufa alatt; a két üledék egy kis kiterjedésű medencében maradt meg 
napjainkig. A területről származó riolittufa mintákon m ért K/Ar radiometri
kus kor kb. 14 millió év (középső riolittufa szint, SERESNÉ HÁRTHÁIÉ. 
1983.). A törmelékes üledékből nerc sikerült kimutatni a riolittufából szár
mazó kvarckrístálykákat, melyek a Bükkben ism ert fiatalabb képződmé
nyekben (vörös agyag, barlangi üledékek) szinte mindig megtalálhatók.

Fentiek alapján egyértelmű, hogy az ism ertetett törmelékes száraz
földi összlet legkésőbb az alsó-miocén során került a már karsztosodott, 
vöigyhálózattal (Hosszú-völgy, Fehér-kút környéke) és kisebb medencékkel
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tagolt felszínre, s erről napjainkig sem pusztult le teljesen. Ez a tény egyben 
a D-i Bükk késői-pliocénre datált lepusztulási térszínét idősebb —  felső- 
oligocén - alsó-miocén —  felszínként valószínűsíti.

Ugyancsak az alsó-miocén karsztosodást bizonyítják a D-i és DNy-i 
Bükkben talált újabb édesvízi mészkő roncsok (SÁSDI L. 1993.). A 
bélapátfalvi Lóczy-forrás környékén miocén üledékek között ismerünk pala
kavicsokat tartalmazó édesvízi mészkövet (S. ábra). A közelben levő 
Peresznye-lápán egykori forráskúp roncsa és tettaráttás kifejlődést!, kristá
lyos édesvízi mészkő található. Ehhez hasonló anyag törmeléke Répáshutától 
D-re, Tebe-puszta környékén a már ismertetett szárazföldi törmelékből ke
rült elő. A legfontosabb előfordulás a DNY-bükki Korozs-kő mellől ismert, 
ahol a jura kőzetekre települő, palakavicsokat és ököl nagyságú ooidpkat 
tartalmazó, tettaratta medencés kifej lődésű édesvízi mészkő vált ismertté. A 
belőle előkerült csiga faj (Brothia turrita) Kókay J. szerint (szóbeli közlés) a 
felső-oligocéntől az alsó-pannonig élt.

3. ábra: Kainozoós üledékek roncsainak előfordulása a Bükk-hegységhen.
Jelmagyarázat: 1. eocén mészkő, 2. felső-oligocén transzgressziós üledék, 3. miocén agyag,

4. homok, 5. kavics, 6. szárazföldi törmelékes agyag, 7. rioÜttufa, 8. édesvízi mészkő.
Fig.3.: Ruins o f cainozoic rediments in the Bükk-moun tains.

Legend: 1. eocene limestone, 2. upper-oligocene transgressional sediment, 3. myocene clay,
4. seund, 5. pebbles, 6. continental rubbly clay, 7. rhyolitic tuff, 8. fresk-w ater limestone.

A bányában a miocén kori kettős transzgresszióra is ékes bizonyíték 
található. Az alaphegységi kőzetre települő riolittufa anyagú homokban az
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egykori sziklás tengerpartról beomló üreges mészkőtömbök mellett abráziós 
mészkőkavics anyagú konglomerátum tömbjei is megtalálhatók. A kötő
anyag tengeri eredetét a szivacstűk, kagylóhéj törmelék és tengeri sün tüske 
törmeléke igazolja, míg a tömbökön marószivacsok nyomai láthatók.

A korai-miocén karsztfelszín kialakulása és elfedődése

A földtani megfigyelések és elméleti megfontolások alapján kimuta
tott karsztfelszín kialakulásának módja még kérdéses. A Nagyfennsíknál 50- 
400 méterrel mélyebb tetőszintű egykori tönkfelszínt tengerparti litorális 
karsztsíkságnak tartjuk, kialakulásának ideje felső-oligocén. Tektonikai vo
nalak illetve síkok hiányában másképp nehezen magyarázható egymás mel
lett két, különböző tetőszintű, eltérő tetőszintlejtésű felszín kialakulása. A 
tönk kialakulása utáni kiemelkedést követően kezdődhetett meg az a lepusz
tulási folyamat, melynek során kialakult a maihoz hasonló karsztfelszín, 
melynek tagoltságát a későbbiekben csak a mai fiatal völgyhálózat növelte. 
Az akkori elkülönülő hegytömbökön fejlett, a mainál mélyebb töbrök alakul
tak ki szórt helyzetben, a hegyek között lefolyástalan medencékkel. Ezek 
esetleg feltöltött töbörsorok is lehettek. A medencék és hegytetők között 
100-150 m szintkülönbség volt, s ezek a szintkülönbségek a későbbi —  
pliocén végétől számítható — lepusztulás során alig csökkenhettek.

A terület befedődésének módja a törmelékes üledékkel ugyancsak 
kérdéses, ideje az alsó-miocén idejére tehető. A környezeti rekonstrukció 
alapján folyóvízi szállítást az osztályozatlan szögletes törmelékdarabok nagy 
mennyisége miatt nem feltételezhetünk, így a származási terület közeli hely
zetű lehetett. A törmelék magas tűzkő/kovapala aránya miatt ennek a tápterü
letnek tűzköves mészkő felszínűnek kellett lennie. Ilyen felszín jelentős el
terjedésben csak Hollóstető térségében és attól Ny-ra található, ahol a fel
színi mállás során a mészkő feloldódott, a tűzkő oldási maradékként helyben 
halmozódott fel. (Ilyen folyamatot a tűzköves mészkő felszíneken jelenleg is 
megfigyelhetünk.) A származási területtől D-re levő karsztfelszín befedődé- 
sét egy D-i irányú kibillenésnek kellett megelőzni. Ilyen kibillenés az alsó
miocén idején valószínűsíthető a miocén üledékeknek az oligocén üledékek
re szögdiszkordanciával történő települése alapján, ennek mértéke legalább 
10 fok. A kibillenést követően került az agyagos törmelék törmelékes talaj fo
lyások által a délre elterülő karsztfelszínre, azt néhol 100 m-es vastagságban 
teljes területén a középső-miocén horzsaköves riolittufával együtt lefedte.

A fedett karszt kihantolódása a D-i Blikkben a pliocén időszakban 
kezdődhetett meg. A magasabb hegytetők egy része már az alsó-pleisztocén 
idején felszínre bukkant a takaró alól, amit pl. a Kövesváradi karsztzsák, 
vagy a Hajnóczy-barlang kitöltéseinek alsó-pleisztocén gerinces faunája iga
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zol (JÁNOSSY D .,1979, KORDOS L. 1976). A kihantolódási folyamat jelen
leg is tart az egyes hegytetői üledékfoszlányok, s a kicsorbuló töbrök alsó 
pereménél induló törmelékfolyások alapján.
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