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ŐSLÉNYTANI VITÁK (.Discussiones Palaent ologicae ) , 
24, Budapest, 1979- PP* 33~58.

A BÉL-GÖMÖRI ALSÓHEGY MAGYARORSZÁGI 
RÉSZÉNEK FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE

Kovács Sándor

Az Alsóhegy a Gömör-Tornai-Karszt (=SzLovák- 
Karszt+Aggteleki-hegység) terjedelmes karsztfennsikjainak 
egyike, Mintegy 15 km hosszúságban terül el a magyar-cseh
szlovák határ mentán, amely nagyjából a fennsik középvona
lában húzódik, A. szegedi JATE Földtani és Őslénytani tan
székén BALOGH K, professzor szakmai irányitásával végzett 
vizsgálatok nemcsak a szorosabb értelemben vett platóra, 
hanem a Derenk-bódvaszilasi pikkelyes övre is kiterjedtek,

Az Alsóhegy tömegét É-ról a Torna-völgyi tektoni
kai ablak, B-ről a fent említett pikkelyes öv ás a Felső- 
Bódva-medence határolják.

A vizsgálatok kiindulópontja —  amellett, hogy ez 
a dél-gömöri triász egyik tipusterülete —  egy régóta fenn
álló rétegtani és szerkezeti probléma volt. Az Alsóhegy B-i 
lába mentán ás a pikkelyes övben olyan vörös és szürke, 
részben tüzköves, pelágikus mészkövek húzódnak végig, ame
lyeket Ny-ról nézve felső-triász korúnak lehetett megítélni 
(BALOGH K., 1948), mig K-ről indulva az anizuszi/ladini ha
tárra helyezhetőnek látszottak (BALOGH K,, 1950). A.z előbbi 
alternatíva esetén a hegy főtömegát felépitő wettersteini 
mészkövek É-ról rátolódtak volna ezekre a képződményekre, 
mig az utóbbi normális rétegsorrendet jelentett volta.
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RÉTEGTAEI FELÉPÍTÉS

1 , Mélyebb triász képződmények

Az alsó-triászt szeizi és kampili rétegek alkot
ják, melyek csak a pikkelyes övben fordulnak elő. A közép- 
ső'-triász kezdőtagja a gutensteini mészkő és dolomit (alsó- 
anizuszi).

2. Karbonát-platform képződmények 

2»1 msszkő és dolomit

Litológiai bélyegei, mikro- és biofáciesei meg
egyeznek a wettersteini mészkő zátonylagunafácieséivel (1. 
ott), csak szine általában világosabb, fehéresszürke. Dolo
mittal kezdődik, de késő-diagenetikus dolomitok feljebb is 
előf ordulnak.

A következő anizuszi Dasycladacea-flórát tartal
mazza:

Diplopora hexaster PIA, Macroporella alpina PIA, 
Oligopore11a pilosa,
Physopőre 1.1a pauciforata pauciforata (GÜMB.),
P, pauc-iforata gemerica BYSTR., P. pauciforata 
sulcata BISTR., P. pauciforata unduláta PIA., ,
P» dissita (GÜMB.), B,'cí. minutula (GÜMB.),
P. cf. praealpina'PIA, P. varicans'PIA, Teát lőpo
ré Ila sp.

Kora: p e l s ó i - i l l y r  mélyebb része, de lehetsé
ges, hogy képződése a pelsói alemelet előtt megkezdődött.

2729



35

2.2 Wetterstélni mészkő

2.2,1 Zá'.t o n y f á c i e s

A B“i lejtőt ás a fennsik B-i peremét alkotja a 
világosszürke, tömeges wettersteini zátonymészkő, A mállott 
kőzetfelszinek azon részén, melyek a talajban alakultak ki, 
nagy mennyiségben preparálódtak ki a zátonyépitő mészsziva- 
csos-korallos biocönózis vázai, Ezekhez a zátonylakó orga
nizmusok maradványai, kékalgáé bekérgezések és ritmikus kál
óit hézagkitöltések (a régi értelemben vett Evinospongiák 
vagy Grossoolit-strukturák) társulnak, A. fő zátonyépitő szer 
vezetek a mászszivacsok Pharetronidae rendjének egyik alrend 
ját alkotó Inozoák (nem szegmentált mészszivacsok), közülük 
is a Peronidei la és a Leiospongia nemzetségek. Gyakoriságban 
utánuk következnek Sphinctozoák (szegmentált mészszivacsok), 
melyekből egy gazdag, tipikus wettersteini faunát irtunk le 
(BA.LOGH-KOVÁCS, 1976; KOVÁCS, 1978 a,b),

A meghatározott mészszivacs fauna:
Inozoa: Coryn ella sp., Leiospongia sp. Peron ide 11a aff,

lőrétzi (ZITTEL), P, cf, subcaespitosa (MÜNSTER),
P, sp., ?Sestro.stomell.a sp,

Sphinctozoa: A.mblys 1 phonéiba sp,, Celyphla sp,, Oolospongla 
cat én u. lat a rab e nulata OTT, C, n, sp., 0, sp., Cryp- 
t ocoellá" zitt ell STEINMA.MT, C. cf, zitteli STEIN- 
MAJM, Cystothalamia n. sp,, ?C.- sp. , Dictyocoelia 
mánon (MÜNSTER),“Eollicatena cautlca 0TT,"E,"cf. 
cautica OTT, E,' n, sp,, ?Guada 1 u.p 1 a s p ,, Pa.ravesl- 
cocaulls concentricus KOVÁCS, Styl.othalamia dehmi 
OTT, “Sí n, sp. A,B, C,D, Uvanella ' ir.f-figu.Iaris OTT,
Vert 1 cilli t es trlásstcus KOVÁCS, "V, sp,, Ve sic ó- 
c_au 11 s ca.r 1 nthi â u.s OTT, V, depressus OTT, V, 
mu:tisiphonatus KOVÁCS, V, cf, reei cullformls JAB- 
LONSKY,-'
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Ugyancsak gyakoriak a régebben a Hydrozoákhoz, újabban a- 
zonban a mészszivacsokhoz sorolt Spongiomorphavfélék, to
vábbá egy bekérgező alga-szerű mikroproblematikum, a Tabi- 
phytes obscurus MASLOV, A koraitok közül mind telepesek 
(Thecosmilia-tipus), mind magánosak (Montlivaltia-tipus) 
elof ordulnak,

A zátonylakók közül kagylók, csigák, Brachiopo- 
dák, krinoideák, Solenoporaceák, bryozoák maradványai for
dulnak elő, a zátonyápitőknél jóval kisebb mennyiségben. 
Gyakoriak a következő, a wettersteini mészkőre jellemző 
mikroproblematikumoks Ladinella porát.a OTT, Lamellitubus 
cauticus OTT, Microtubus cummunis E» BLÜGEL, Baccanella 
florif ormis PAUTIC,

A zátonyfáciensen belül a zátonyváz és a zátony- 
detritusz eloszlása egy nagykiterjedésü karbonát-platform 
peremén ülő folt zát ony—sorra enged következtetni., amelyek 
a belőlük származó zátcnydetrituszba ágyazódnak. A zátony— 
fácies és a lagunafácies átmenetén egy, a hátsó zátonylej— 
tőt jelentő zátonydetritusz—öv húzódik.

Az előzátonyfácies tektonikusán lenyiródott.
A zátonyfácies kora l a d i n i - j u l i .

2^2.2 Z á t o n y l a g u n a - f á c i e s

A zátonyfáciessel É-ról a mészalgás lagunafácies 
fogazódik össze. (A wettersteini mészkő fácies-sémáját OTT 
nyomán az 1, ábra szemlélteti.) Világosszürke, vastag- vagy 
óriáspados mészkő alkotja (ez a felszínen azonban nem lát
szik), .1 mállott felszíneken tömegesen látszanak a kiprepa- 
rálódott mészalgák.

Az árapályövi fáciesek közül gyakoriak a homogén 
loferitek, ritkák a pellet loféritek. Algaszőnyeg-loféritet
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nem találtunk. A leggyakrabban előforduló loferit-intra- 
klasztitok az árapályövi és az árapályöv alatti kifejlődé
sek közti átmenetet képviselik.

Az árapályöv alatti kifejlődéseket főleg bio- 
klasztos mészkövek és kisebb részben onkolitok jelentik.
Az előbbiekben —  intraklasztok és pelletoid-szemcsék mel
lett —  a zöldalgák közül Dasycladaceák és Codiaceák, a vö
rösalgák közül Solenoporaceák, ezenkívül Thaumatoporellák, 
Bryozoák, Foraminiférák, ritkábban csigák, kagylók ás Echi- 
nodermaták, ill. töredékeik fordulnak előa

A Dasycladacea-flórát a tömegesen előforduló Poiki- 
loporella duplicata (PIA) és Teutlopore11a herculea STOPPANI 
mellett ?Clypei.na sp., Macroporella spectabilis BYSTRICKY, 
Pbysoporella berakj BYSTRICKY, Physoporella lotharingica 
(BENECKE), Poikiloporella brezovica"(BYSTR.), Uragiella cf. 
supratriassica BYSTRICKY és Dasycladacea gén. et sp. indet. 
alkotják, melyek a karni emelet c o r d e v o l i  és 
j u 1 i alemeletát jelentik.

A steinalmi mészkő lagunafáciese a leírtaktól csak 
Dasycladacea-flórájában tár el.

3-4. Medenceiáciesek

3. Az Alsóhegy K-i végének medencefáciesei

Az Alsóhegy K-i végén a medencefáciesü mészkövek 
—  két, egymásra tolódott pikkely részeiként —  két sávban 
megismétlődnek. Az alsó pikkelyben gutensteini és steinalmi 
mészkövek ás dolomitok fedőjében következnek; a felső pik
kelyben a gutensteini mészkő ás dolomit kimarad.

Itt egy uj litosztratigráfiái egység, a Kádaskai 
Mészkő Formáció bevezetése vált szükségessé.
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3a. Nádaskai mészkő

Változatos szinü, pados (padvastagság: 15-— 80 
cm),, aphanitos vagy finomkristályos mészkő. Szine a vörös 
ás a szürke között váltakozik, általában valamilyen szines 
szürke: szürkésvörös, vöröses-, barnás- vagy drappos-, néha 
lilásszürke, néha zöldes árnyalata is van. A rétegfelszinek 
simák, a vörös változatoknál gumós is lehet. Fontos ismer
tetőjelei még: jferotointraklasztos—szerkezet, melynek követ
keztében egyazon pádon belül is többféle szinü (és mikrofá— 
ciesü) foltok látszanak és a szürke, druzás kalcittal ki
töltött un. sztromataktisz-szerkezetek. Lényegében átmeneti 
fácies a schreyeralmi és a reiflingi mészkő között.

Főbb szöveti tipusai: filamentumos biomikrit; fi— 
lamentumos pelbiomikrit; pelbiomikrit; radioláriás pelbio- 
mikrit (az utolsó csak az alsó sávban kis területen előfor
duló tüzköves változatban fordul elő). Az alapanyag mindig' 
mikropátos mikrit.

A nádaskai mészkő: gazdag Conodonta—faunát tartal
maz, amelynek alapján kora a következő:

Az alsó sávban a Neospathodus kockeli Conodonta- 
zónában kezdődik (pelsói), mig a felső sávban csak a Gondo- 
lella excelsa I.-alzóna (illyr) magasabb részében. Felső há
téra egybeesik a ladini/karni határral, azaz a Gondólella 
polygnathiformis fellépésével. (L. 3* ábra)

3b. Tüzkőmentes reiflingi mészkő

Középszürke, pados (padvastagság: 20— 30 cm) mész
kő. A rétegfelszinek simák vagy kissé hullámosak, köztük 
sárgásbarna agyaglevelek vannak. Mikrofáciese jellegzetes: 
intrabiopeImikropátit. Az alsó sávban részben összefogazó-
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dik a nádaskai mészkővel, Iiora; rétegtani helyzete és az 
eléggé szegényes Conodonta—fauna alapján felső-anizuszi.- 
—-alsó-karni.

p c » Tűzköve s. reifl.ingi_g]ész_kő

Közép- és sötétszürke, jól rétegzett (rétegvas
tagság; cm) mészkő, A barnásszurke tűzkő gumók, len
csék ás vékony rétegek formájában jelentkezik. Leggyakoribb 
szöveti tipusa: biopelmikrit. A felső sávban a nádaskai 
mészkőre települ ás tektonikusán érintkezik a fedőjében le
vő wettersteini mészkővel. Szegényes Conodonta-faunája a- 
lapján a cordevoli alemeletbe tartozik és esetleg a juliba 
is felnyúlhat.

4, A hallstatti mészkő vonulata

Az Alsóhegy B-i lába mentén a Pasnyak forrásig 
követhető a ladini-nóri hallstatti mészkő vonulata. Tornaná- 
daska Ny-i szomszédságában egy harántvető mentén kis terüle
ten ismét a felszinre bukkan. A pikkelyes övben alsó
triásszal elválasztott rögök formájában van jelen. Mind a 
hallstatti tarkafácies, mind a hallstatti szürkefácies kép
ződményei megtalálhatók, A. tarkafácies rétegsora —  a ladi- 
ni-karni szindiagenetikusan breccsásodott mészkő kivételé
vel — - megegyezik a hallstatti mészkő fácies salzkammergu- 
ti tipusterületének rétegsorával. (Erre az Alsóhegyen jár
takor KRYSTYN, L. hivta fel a figyelmünket.) Ezért az egyes 
tagozatoknál zárójelben feltüntetjük az alpi megfelelőket.
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4a_. Hallstatti_fcarkafácies

4a.j . Ladini halistatti mészkő (= Grauvioletter 
Bankkaik)35

Lilás-vörössesszürke, részben barnásszürke, szi- 
lánkos törésű, pados vagy vastagpados mészkő. Magasabb ré
szén ökölnyi-fejnagyságu vörös tüzkőgumókat tartalmaz. Mik- 
rofáciese pelmikropátit-pelbiomikropátit. A nádaskai mész
kőtől mikrofáciese, vörös tüzkőtartalma, valamint a proto- 
intraklasztos szerkezet és a sztromataktiszok hiánya külön
bözteti meg. Szegényes ladini (főleg excelsa-II. alzónabe- 
li) Conodonta-faunát tartalmaz. Tornanádaska NyÉNy-i szom
szédságában fordul elő.

4a£. Szindiagenetikusan breccsásodott mészkő

Vörös, barna vagy barnásszürke, mm vagy cm vastag
ságú szürke druzás kalciterekkel hálózott mészkő. A szürke 
druzás kalcit túlsúlyban is lehet, ilyenkor benne az eredeti 
mésziszapnak csak reliktumai látszanak. Keletkezését a liti- 
fikálódással egyidejű tektonikával magyarázhatjuk, amelynek 
következtében a félig mér kompakt mésziszap felhasadozott, 
az egymást keresztező cm-es —  mm-es szélességű hasadékokat 
pedig druzás kalcit töltötte ki. Ladini-karni Conodontékat 
tartalmaz.

A hallstatti mészkő tagozatainál használt magyar ás német 
elnevezések nem hivatalos ütosztratigráfiái neveknek te
kintendők. A hivatalos rétegtani nomenklatúra kidolgozás 
alatt van.
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4a^. Barnásszürke mészkő (= Massiger He Ilkáik MAM)

Az alább ismertetett "B" tagozattól csak világo
sabb barnásszürke szinében ás szövetében tér el. Mikroféd
ese: pelbiomikrit, de az alapanyag kissé mikropátos, a mik- 
rit/mikropátit határon van. Conodonta-faunája alapján a ta
vai! alemeletbe tartozik.

4a^. Rózsaszínű mészkő (= Massiger Hellkalk nB")

Rózsaszinesszürke-rózsaszinü— lilás- vagy vöröses- 
rózsaszinü, aphanitos,- kagylós törésű, pados mészkő. Helyen
ként barnásszürke vagy vörösesbarna tüzkőgumókat és -lencsé
ket tartalmaz. Legfontosabb bélyege a mikrofáciese: nagyon 
finom, homogén mikrit-alapanyaga révén az összes alsóhegyi 
medenceiáciestől eltér. Szöveti tipusai: elsősorban radiolá— 
riás biomikrit, azonkívül radioláriás-szivacstüs biomikrit, 
filamentumos biomikrit, mikrit. Gonodontái ás Holothuria- 
szkleritjei alapján kora alsó-nóri és részben középső-nóri.

(A 4a2— 4a^ tagozatok tipusszelvénye a Vecsem-for- 
rás felett van,)

4a^. Vörös mészkő (= Hangendrotkalk)

Világosabb, vagy sötétebb vörös, helyenként gumós 
mészkő. Mikrofáciese: biomikrit, de több-kevesebb pelletet 
is tartalmaz, Mikritje mindig kissé mikropátos, a mikrit/mik- 
ropátit határon van. Conodontái és Holothuriaszkleritjei alap
ján a középső-nóri felső részébe és a felső-nóriba tartozik,

4b. Hallstatti szürkefácies

A Szádváron és attól ÉNy-ra, valamint Komjáti fe
lett fordul elő. Az utóbbi helyen a kétféle hallstatti fá- 
cies egymásra pikkelyeződött, az alsó pikkelyt a szürkefá-
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cies, a felsőt a tarkafácies épiti fel. A két fácies egyéb
ként (akárcsak az Északi-Mészkőalpokban) összefogazódik.

4b>, , Szürke-szürkésbarna mészkő

-’Csak a Szádvártól ÉNy-ra fordul elő, Legfelső- 
ladiniközépső—karni Conodontákat tartalmaz.

4b2» Tüzkőmentes pötscheni mészkő

Szürke, rétegzett vagy pados mészkő. Mikrofácie- 
sében különböző biomikritek és -mikropátitok fordulnak elő, 
Conodontái alapján a tuvali alemeletbe tartozik,

4b^. Tüzköves pötscheni mészkő

Középszürke, jól rétegzett, érdes törésű, finom
kristályos mészkő, barnásszürke tüzkőrétegekkel, -lencsékkel 
és -gumókkal. Jellemző mikrofáciese: krinoideás pelbiomikro- 
pátit. A krinoidea-törmeléket főleg Ősteocrinus-félék alkot
ják. Conodontái alapján legfelső-karni— legalsó-nóri korú.

4b^. Lilásszürke tüzköves mészkő

Többnyire lilás árnyalatú szürke, aphanitos, szi- 
lánkos törésű mészkő, barnásszürke tűzkővel. Mikrofáciese: 
radioláriás-filamentumos-szivacstüs biomikrit. Jellegzete
sen finom mikrit alapanyaga megegyezik a "Massiger Hellkalk"- 
éval. Kora: alsó-nóri.

van.
A 4b^ tagozatok alapszelvénye Komjáti fölött

4b^, A Szádvár pötscheni? mészköve

A Szádváron a tarkafácies és a szürkefácies össze- 
fogazódása figyelhető meg. Itt legalsó-nóri szürkás-rózsa-
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szinü mészkő és felső-nóri vörös mészkő között lilás-, 
barnás- és . \ t ^sesszürke-, rétegzett vagy pados, helyen
ként gumós mészkövek települnek, barnásszürke, barna és 
vörös tűzkővel. Mikrofáciese: f ilamentumos-radiolári.ás bio- 
mikrit és -mikropátit.f

3 . Hasadékkitöltések

A karbonát-platform mészkövekben gyakran találha
tók a fedőjükben következő medenceiáciesü üledékek néhány 
cm-től több m-ig terjedő szélességű hasadékkitöltései.

A steinalmi mészkőben vörös mészkő hasadékkitöl
tések vannak, melyekből pelsói-illyr határra eső Conodonták 
kerültek elő,

A wettersteini mészkőben felső-karni vörös, kri- 
noideás-brachiopodás, néha ooidos mészkő, az alsó-nóri ró
zsaszínű hallstatti mészkő és a felső-nóri vörös hallstatti 
mészkő hasadékkitöltései találhatók. Korukat a tartalmazott 
Conodonták ás Holothúria-szkleritek bizonyítják. Ezek a kép
ződmények folyamatos szelvényben csak Szádvárborsán (Silická 
Brezová) láthatók, az egyedüli helyen, ahol a wettersteini 
mészkő ás a medenceiáciesü üledékek átmenete tektonikusán 
nem nyiródott el.

Hegységszérkézét

Az Alsóhegyen belül 3 fő tektonikai egység külö
níthető el:

1. A wettersteini zátonykomplexum tömege.
2. A hallstatti mészkő vonulata + a pikkelyes öv 

Berenk-Bódvaszilas közti része.
3. Az Alsóhegy K-i végének két pikkelye.
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A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy az Al
sóhegy főt öregét képező wettersteini zátonykomplexum (1. 
egység) É-ról rátolódott a hegy B-i lábánál végighúzódó me- 
dencefáciesü üledékekre (2. és 3* egység; 4. ábra). Ezzel 
BALOGH K. korábbi, 1948-as elképzelése igazolódott.

Ezt a NyDNy-KÉIÍ csapásu rátolódási vonalat fia
talabb, ÉÉNy-BBK és ÉÉK-DBNy irányú harántvet ők több helyütt 
elvetik.

Az Alsóhegy, ill. a jósvafői antiklinális É-i 
szárnyának wettersteini mészkő vonulatai között húzódó de- 
renk-bódvaszilasi pikkelyes övét a karbonátplatformok között 
már ladiniban fennállott hallstatti fáciescsatorna ősföld- 
rajzilag preformálta.

Az Alsóhegy K-i végének pikkelyei a dinári Cono- 
donta-provinciába tartozó Conodonta-faunával jellemzett ná
daskai mészkövükkel a Szilicei-takaró —  amely KOZUR et MOCK, 
1972 ás 1973 szerint az ausztroalpi Conodonta-provinciába 
tartozik —  homlokpikkelyeikánt értelmezhetők.
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1 „ ábra:

2* ábra:

3. ábra: 

4® ábra:

5* ábra:

ÁBRÁK:

A zátonyfejlődás vázlata a wettersteini mészkő
ben OTT (1967, p. 74) szerint. 1 = fekü kagylós- 
mészkő; 2 = partnachí rétegek (medenceiácies);
3 = átmeneti mészkő; 4 = zátonydetritasz, előzá^ 
tony-breccsa; 5 = zátonymag; 6 = pados lagunaüle- 
dékek; 7 = Teát lop őreila bercalea; 8 = Biplop óra 
annalata; 9 = Foikiloporella duplicata.

A hallstatti triász salzkammergati tipusterüle- 
tének rétegsora, KRXSTTN et SCHÖLLNBERGER (1972, 
p. 64.) szerint.

Az Alsóhegy rétegtani táblázata.

Vázlatos földtani szelvények az Alsóhegynek a 
Pásnyak-forrás tói Ny-ra levő részén keresztül.

Az Ap óhegy K-i végének földtani szelvénye*
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