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és a perm/triász határról

New spherule occurence and biostratigraphical results from the Upper Permian 
and P/Tr sections of the Bükk Mts (North Hungary)
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Regressziós felsõ-perm rétegsor a Nyár-Új-hegy déli
szélén, bepárlódási jelenségekkel

A Mályinka–Hámor elágazástól kb. 2150 méterre
Bánkút felé, a Nyár-Új-hegy déli felén a betonút partfala
faunában (Nautilus, Brachiopoda, Bryozoa stb.) gazdag
felsõ-perm rétegsort tár föl. A fekete bitumenes mészkõ
márgásabb padjai 1–5 cm átmérõjû szingenetikus gipsz-

rózsák tucatjait rejtik (1–2. fotó), melyek a diagenezis
során kalcittá alakultak. A nagyobb rózsákat alkotó kristá-
lyok némelyike a 2 cm-t is meghaladja, néha a kristályok
zárványként bezárják az üledék apró morzsáit, sõt egy-egy
kisebb õsmaradványt is körbenõnek.

A gipszrózsák gyakorisága az üledékben a késõ-
permben sekély öblözetekben lefûzõdõ, bepárlódó lagú-
nákra utal, melyek képzõdését a melegebbé és szárazabbá
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Összefoglalás
A perm/triász kihalást elõidézõ lehetséges okok és az extrater-

resztrikus jelenségekre is utaló szferula-elõfordulások (DETRE CS.
H. et al. 1997, 1999, 2002) után kutatva terepbejárás során a
Bükkben négy lelõhelyre bukkantunk, melyek érdekes adatokkal
egészíthetik ki eddigi ismereteinket. A Nyár-Új-hegy déli részén
a mûút bevágása felsõ-perm faunában és idõszakos bepárlódási
jelenségekre utaló szelenit (gipsz) rózsák utáni kalcit pszeudo-
morfózákban gazdag. A Kemesnye-hegy délkeleti sziklafalaiban
egy részben törmelékkel fedett és egy szálban álló perm/triász
átmenet tárul föl, melynek rétegsora az eddig ismert bükki P/Tr
határ elõfordulásoktól (Gerennavár, Bálvány, Mályinka–8) némi-
leg eltér. Ugyancsak hozzákezdtünk a Bálvány P/Tr szelvény felé
vezetõ dózerút elején egy eddig nem vizsgált új P/Tr szelvény
fölvételéhez, melyben sztromatolitos rétegek is vannak. A P/Tr
határon föltárt magnetoszferulák elemi összetételük, alapján meg-
egyeznek a japán perm–triász határon találtakkal, és rokonságot
mutatnak a grönlandi jégbõl, a mélytengeri üledékekbõl feltárt, és
a sztratoszférából gyûjtött kozmikus szferulákkal. A perm-triász
határon kimutatott magnetoszferulák a kipusztulást elõidézõ
kozmikus eseményre utalnak. Mivel megfelelõ méretû impakt
hatásra utaló nyomok eddig nem ismertek a perm–triász határon,
így a Shiva-hipotézis vagy a Tunguz-esemény helyett a szuper-
novaeredet tûnik valószínûbbnek.

K e y w o r d s :  magnetospherules, gypsum, P/Tr boundary, stro-
matolite, extinction

Abstract
Searching of the causes of the Permian/Triassic extinction

period and extraterrestrial spherule occurrences (DETRE CS. H.
et. al. 1997, 1999, 2002), four important sections have been
found in the Bükk Mountain. A new Upper-Permian outcrop
located in a road-cut near Nyár-Új Hill, the occurence of calcite
pseudomorphs after gypsum in the fauna rich limestone are good
markers for the upper permian sabkha environment. The new
P/Tr sections are located on the SE slope of the Kemesnye Hill,
near Mályinka village. One of them is continuous sequence of
P/Tr, the other one is covered by scree sediments. The sequence
of continuous P/Tr section is slightly different from the previ-
ously well-known Bükk sections (Gerennavár, Bálvány,
Mályinka–8). Magnetospherules found in the rocks are similar
like in the Bálvány and Gerennavár P/Tr sections. East from the
Bálvány section in a road cut in a new P/Tr section the stroma-
tolitic limestone represents the first living organisms after the
extinction event. Comparison of the P/Tr magnetospherules from
the Bükk with the Japan P/Tr, Greenland ice, deep sea and cos-
mic dust samples the evidences of the interstellar dust origin is
sure. There are three causes for the higher amount of the normal
cosmic dust background: Shiva hypothesis, Tunguz-event and
push-vawe of a nearby supernova. All of these cosmic events
could trigger the dramatic P/Tr extinction.



váló klíma és a tenger regressziója külön-külön is
elõidézhette. Nagyobb azonban annak a valószínûsége,
hogy a két hatás egymást gerjesztette. Feltételezhetõen a
területtõl északkeletre a perkupai–alsótelekesi felsõ-
perm/legalsó-triász evaporitokban képzõdõ anhidrites
sorozathoz is kapcsolható ez a bükki rétegsor.

Hasonló, de lényegesen kisebb (2–3 mm átmérõjû) sze-
lenites gipsz utáni kalcit pszeudomorfózákat ír le KONRÁD
(1997) a mecseki alsó-triászból, Dömörkapunál és Sár-
kánykútnál a Dömörkapui Mészkõ Tagozatból, valamint a
Gf–1 fúrás 1277,6 m és 1280,6 m közti szakaszából gipsz-
anhidrit utáni kalcit pszeudomorfózákat a durvapátos
mészkõben (Zuhányai Mészkõ Formáció). Ugyanebben a
munkájában hivatkozik SVENNEN (1981) cikkére, akik a
belgiumi Vesder Régióból alsó-karbon korú talaj-szintbõl
említenek szingenetikus gipsz utáni kalcit pszeudomor-
fózákat. Felsõ-perm Bellerophon Formációból a
Dolomitokból közöl NOÉ et al. (1994) lemezes és mozai-
kos gipsz nodulákat regressziós ciklusok sabkha környe-
zetébõl. SMITH (1990) a dél-afrikai Karoo-medence felsõ-
perm alluviális paleotalajban gipsz sivatagi rózsák utáni
kvarc pszeudomorfózákat írt le. A Balaton-felvidéki
Vöröshomokkõ és a Dinnyési Dolomit között össze-

fogazódó Tabajdi Evaporit Formációból (T–5 fúrás) a
sabkha környezetbõl anhidrit utáni 2 mm átmérõjû másod-
lagos gipszrózsákat említ FÜLÖP (1990).

A Nyár-Új-hegyen talált gipszrózsákhoz megje-
lenésükben hasonlítanak azok a hidegvíz-indikátor ikait
(SWAINSON et al. 2001) utáni tinolit pszeudomorfóza
rozetták, melyeket BRADLEY et al. (1994) vizsgált a kana-
dai Sziklás-hegység viséi mészkövébõl. Minthogy az ikait
0–7 °C közötti paleotermométerként hidegvízáramlást
vagy mélyvizet jelentene, ellentétben a gipszképzõdéssel
jellemzett meleg sabkha parti lagúnájával, szükségesnek
véltük a minták röntgendiffrakciós és DTA vizsgálatát. Az
elemzés az ikaitra jellemzõ vizet nem mutatta ki, de ennek
oka az eltelt közel 250 millió év és a kõzetet ért nyomás és
hõhatás is lehet (MÁDAI 1995).

A bükki felsõ-perm szingenetikus gipszrózsák olyan
markáns környezeti változások tanúi, melyek a perm végi
kihalássorozatban komoly szerepet játszhattak.

Kemesnye-hegy P/Tr határszelvény

A Kemesnye-hegy csúcsára telepített Mályinka–8 fúrás
79,5 méternél harántolta a Nagyvisnyói Mészkõ és a
Gerennavári Mészkõ litológiai határát. KOZUR (1985)
78,2–78,3 méterbõl az Indivisia symmetrica KOZUR elõfor-
dulását említi, a legfelsõ-changxingi emeletbe sorolt
Indivisia bükkensis Zónából. A FÜLÖP (1994) által szer-
kesztett összefoglalóban a Má–8 fúrás 70 és 90 métere
között húzódik a legfelsõ-perm és a legalsó-triász képzõd-
mények határa.

Pelikán Pállal történt elõzetes konzultációk alapján a
hegyen fedettnek valószínûsített P/Tr határ után kutatva
1999 tavaszán, az óta tragikus hirtelenséggel elhunyt
Dosztály Lajos kollégánkkal közösen, jártuk be elõször
részletesebben a Kemesnye-hegy meredek déli lejtõjét,
kõfolyásait és impozáns sziklafalainak egy részét. A keleti,
nagy lejtõtörmelékben a várakozásokkal ellentétben már
viszonylag magasan elõforduló faunás, fekete, bitumenes
felsõ-perm mészkövek jelezték, hogy a határ a sziklafalak-
ban is megvan. A keleti, nagy sziklafal alsó részénél
települõ lemezes mészkõ a Gerennavári Mészkõ alsó
„átmeneti” rétegeivel azonos, de a perm néhány méter
törmelékkel fedett. Végül 2001 tavaszán a fúrástól DK-re
légvonalban mintegy 150 méterre, a nagy törmeléklejtõt
nyugatról határoló közel 25 m magas sziklafalban (3. kép)
sikerült megtalálnunk a legalsó-triász Gerennavári Mészkõ
Formációt az átmeneti rétegcsoportot és a P/Tr határt
magában foglaló képzõdményt, valamint a Nagyvisnyói
Mészkõ Formáció fekete, bitumenes, faunagazdag
mészkõrétegeit is mintegy 3,5 m vastagságban feltáró
folyamatos rétegsort (3. kép). A K–Ny irányban, kb. 80 m
hosszúságban húzódó sziklafalat nyugatról egy közel É–D
irányú pillér zárja le, míg keleti felén hirtelen elvégzõdik.
A fal alsó harmadában folyamatosan települt rétegeket
csupán két enyhe gyûrõdés finom szinusz-hulláma zavarja
meg. A Nagyvisnyói Mészkõ teteje szintben kb. 60 méter-
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1–2. kép. Szingenetikus gipszrózsa utáni kalcit pszeudomorfóza a
felsõ-perm mészkõben, a Nyár-Új-hegy déli szélérõl

Photo 1–2. Calcite pseudomorps after syngenetic gypsroses in Upper
Permian limestone (Nyár-Új-hegy South)



rel lehet lejjebb a Kemesnye-hegy kisebbik, (623,9 m)
északkeleti csúcsától, tehát az ettõl a csúcstól maximum 8
méterrel alacsonyabban és kb. 100 méterre, délnyugati
irányba települt fúrás (Má–8) és a szelvényünk közt erõs
rétegdõlés, esetleg vetõ is feltételezhetõ, hiszen a fúrásban
közel 80 m mélyen volt a képzõdmény teteje. 

2001 szeptemberéig kb. 10 méteres szelvényben (1.
ábra) 18 helyen vettünk kõzetmintákat. Elsõ pillantásra
szembeötlõ, hogy a Bálvány északi oldalában lévõ dózerút
által föltárt P/Tr szelvényben a Nagyvisnyói Mészkõ te-
tején lévõ 4–8 cm-es lilásvörös agyagos márga (mál-
lott mészkõ ?) és az 1,2 m körüli vastagságú, sárgás,
(„changxingi”) márga itt hiányzik. A kemesnyei P/Tr leg-
inkább a gerennavári szelvényhez hasonló, csak a
Nagyvisnyói Mészkõ tetején lévõ „határmárga” a geren-
navári 6–8 cm-rel ellentétben itt csupán 1–2 cm vékony.
Már a gerennavári rétegsor esetében is fölmerült, hogy a
határmárga tektonikusan kihengerelt, netán egy kis
„idõhiánnyal” is számolni kell emiatt, ezt az eshetõséget a
Kemesnye-hegyi szelvény esetében sem vethetjük el
egészen, bár a rétegtelepülés zavartalannak tûnik.

A perm/triász határ rétegsora 
a Kemesnye-hegyen

Nagyvisnyói  Mészkõ:
1. réteg (1–3. minta): 0–2,2 m –– tipikus felsõ-perm,

fekete, faunás (Brachiopoda, Bryozoa, Crinoidea,
Foraminifera stb.) Nagyvisnyói Mészkõ, kb. 15 cm-es
padjai 

2. réteg (4–6. minta): 2,2–3,2 m –– a felsõ mészkõ-
padok vékonyabbak (kb. 10 cm), õsmaradvány-tartalmuk
megegyezik az elsõ rétegével

Határmárga:
3. réteg (7. minta): 3,2–3,22 m –– max. 1-2 cm világos

sárgás- szürkés márga (Foraminifera, kis Gastropoda) 
Átmenet i  ré tegcsoport :
4. réteg (8–14. minta): 3,22–6,4 m –– világos barnás-

szürke, lemezes, enyhén dolomitos mészkõ (Ostracoda,
Earlandia)

5. réteg (15. minta): 6,4–7,1 m –– világosszürke limo-
nitsávos (bakteriopiritek nyomai), vékonypados, enyhén
dolomitos mészkõ

Gerennavári  Mészkõ:
6. réteg (16–18. minta): 7,1–10,0 m –– világosszürke,

vékonypados, enyhén dolomitos mészkõ

Elsõ vizsgálati eredmények

Eddig 8 mintából (4–11.) készült vékonycsiszolat:
4.: sötétszürke biomikrites, finomszemû mészkõ,

Foraminifera, Bryozoa-töredékek, Brachiopoda-törmelék,
(Productus sp.), Crinoidea-karízek, a biogén anyag rész-
aránya kb. 50% (4. kép).

5.: feketés, sötétszürke, biogén mészkõ, Foraminifera,
Bryozoa-töredékek, Brachiopoda-törmelék, embrionális
Brachiopodák, Crinoidea-karízek, nyéltagtöredékek, az
õsmaradványokat sokszor sötét kontúr övezi, a biogén
anyag: 100% (5. kép).

6.: sötétszürke, finomszemû biogén mészkõ, Fora-
minifera, Bryozoa-töredékek, Brachiopoda- és Crinoidea-
törmelék, Spirigera sp., a biogén anyag 25%, limoni-
tosodott bakteriopiritek (6. kép).

7.: a minta vékonycsiszolatán világosan látszik a
tipikus, sötétszürke durva biomikrites, Foraminiferákban,
embrionális Brachiopodákban gazdag Nagyvisnyói
Mészkõbõl az éles átmenet egy barnásszürke finomszemû
üledékbe, melyben limonitosodott Foraminiferákon kívül
más õsmaradvány nincs (7–9. kép).
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3. kép. Kemesnye-hegy, a perm-triász 
határ szelvénye a mintavételi pontokkal
Photo 3. P/Tr boundary section with 

sampling points (Kemesnye Hill)

4. kép. Kemesnye-hegy, 2. réteg 4. minta, sötétszürke mikrites
mészkõ Climacammina cf. sp., Nagyvisnyói Mészkõ 20×

Photo 4. Dark grey, micritic limestone with Climacammina cf. sp.
(Kemesnye Hill 2./4. sample, Nagyvisnyó Limestone)

1. ábra. Kemesnye-hegy P/Tr határ rétegsora
Figure 1. Sequence of Kemesnye Hill P/Tr boundary section
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6. kép. Kemesnye-hegy, 2. réteg 6. minta, sötétszürke mészkõ,
foraminiferás-ostracodás biomikrit, Nodosaria sp., Nagyvisnyói

Mészkõ F., 20×
Photo 6. Dark grey Upper Permian limestone, Foraminifera-
Ostracoda biomikrite, (Nagyvisnyó Limestone Formation, 

Kemesnye Hill, Sample 2./6.)

7. kép. Kemesnye-hegy, 3. réteg 7. minta, világos sárgás márga,
Earlandia cf. deformis, Határ márga, 20×

Photo 7. Light yellow boundary marl with Earlandia cf. deformis
(Kemesnye Hill, Sample 3/7)

5. fotó. Kemesnye-hegy, 2. réteg 5. minta, sötétszürke mészkõ, ostra-
codás, Thaumatoporella parvovesiculifera (RAINERI), Earlandia
dunningtoni (ELLIOTT), Nagyvisnyói Mészkõ F., 20×. (Alga-

meghatározás: Piros Olga, MÁFI) 
Photo 5. Dark grey, Upper Permian limestone with Ostracodes,
Thaumatoporella parvovesiculifera (RAINERI) Det.: Olga Piros,
Earlandia dunningtoni (ELLIOTT), (Kemesnye Hill 2/5 sample, 

Nagyvisnyó Limestone Formation)

8. kép. Kemesnye-hegy, 3. réteg 7. minta, világossárgás márga,
ostracodás-earlandiás mikrit, Határ márga, 40×

Photo 8. Light yellow boundary micritic marl with Earlandia sp.
(Kemesnye Hill, Sample 3/7)

9. kép. Kemesnye-hegy, 3. réteg 7. minta, világossárgás márga,
Fusulinidae sp. Határ márga, 100×

Photo 9. Light yellow boundary marl with Fusulinidae sp. 
(Kemesnye Hill, Sample 3/7)

10. kép. Kemesnye-hegy, 4. réteg 8. minta, világos barnás-
szürke mészkõ, Ostracoda héjtöredékes biomikrit, Gerennavári 

Mészkõ, 20×
Photo 10. Light brownish grey limestone (lowermost Triassic “tran-
sitional beds” (Kemesnye Hill, Gerennavár Limestone, Sample 4/8)



8.: világos barnásszürke, biogén mészkõ, benne a
szürke mészkõ apró törmelékei, limonitos, (bakteriopirit
utáni) hullámos mikrorétegek, Brachiopoda-törmelék,
Earlandia, kis Gastropoda (10. kép)

9.: világos szürkésbarna, finomszemû mészkõ, csak
Earlandia.

10.: világos szürkésbarna finomszemû mészkõ,
Earlandia, Asterozoa, Holothuroidea sclerit, ritmikus hul-
lámos limonitos mikrosávok (11. kép).

11.: szürkés-fehéres finomsávos finomszemû mészkõ,
Earlandia, ritmikus, hullámos mikrosávok, kevesebb
limonit (12. kép).

A szferula-vizsgálatok elsõ eredményei:
A 10–80 mikron átmérõjû fekete, fényes magnetoszfe-

rulák rétegenkénti eloszlása (2. ábra) azt mutatja, hogy a
szferulaesemény nem pillanatszerû, hanem egy rövidebb
idõszakot jellemzõ jelenség, vagy jelenségek követ-
kezménye. A másodiktól a negyedik réteg közepéig, azaz a

4–11. minták közti mintegy 1,8 méteren belül kezdetben a
szferulák számának éles kétszeri kiugrása, majd folya-
matos lecsökkenése figyelhetõ meg.

Elemzési eredmények:
Mágneses szferulák elemi összetétele, Kemesnye-hegy

(PIXE, Atomki, Debrecen):

A szinte kizárólag vasból álló magnetoszferulák
összetételük alapján megegyeznek a gerennavári és a
bálványi P/Tr határon találtakkal. Hasonlítanak a MIONO
(1993, 1995, 1998) által leírt dél-kínai és Japán japán
(Sasayama) P/Tr határon leírt nagy Fe- és némi Ni-tar-
talmúakhoz, melyeket a japán kutató intersztelláris erede-
tû kozmikus pornak tart. 

P/Tr határszelvény a Bálvány északi oldalához vezetõ
dózerút elején

A fennsíki úttól a Bálvány északi oldalában lévõ
perm/triász határ alapszelvényhez vezetõ dózerút keleti
végénél, még a Bán-völgyfõ elsõ keleti mellékvölgyét pre-
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11. kép. Kemesnye-hegy, 4. réteg 10. minta, világos szürkésbarna
mészkõ, Earlandia dunningtoni (ELLIOTT) Gerennavári Mészkõ, 20×
Photo 11. Light greyish brown limestone (lowermost Triassic 
“transitional beds” (Kemesnye Hill, Gerennavár Limestone, 

Sample 4/10)

12. kép. Kemesnye-hegy, 4. réteg 11. minta, szürkés-fehéres 
finomsávos mészkõ, Earlandia sp. Gerennavári Mészkõ, átmeneti

rétegek, 20×
Photo 12. Light greyish white limestone (lowermost Triassic 
“transitional beds” (Kemesnye Hill, Gerennavár Limestone,

Sample 4/11)

2. ábra. Magnetoszferulák eloszlása a Kemesnye-hegy P/Tr határ
szelvényében

Figure 2. Magnetospherules in the Kemesnye Hill P/Tr boundary 
section

Minta 8 11 12 13 
(at%) 

Mg 0,00 0,00 0,24 0,00   
Al 5,28 0,08 1,96 5,90   
Si 0,00 0,04 0,42 0,00   
S 0,41 0,15 0,20 0,02   
K 0,49 0,01 0,34 0,75   
Ca 0,67 0,01 0,16 0,14   
Ti 0,00 0,02 0,11 0,02   
Cr 0,08 1,10 0,06 0,02   
Mn 0,22 1,11 0,19 0,12   
Fe 91,6 96,51 95,27 92,10   



formáló vetõ bevágódásában levõ éles kanyar elõtt, a dél-
nyugatra nézõ (145°) partfal meredek dõlésû (közel 80°-
os) rétegsora föltárja a P/Tr határt. Elsõ alkalommal a 12
méteres szelvénybõl (3. ábra) 10 mintát begyûjtve 5
réteget különítettünk el.

P/Tr határ rétegsora a bálványi dózerút elején:
Nagyvisnyói  Mészkõ
1. réteg (1. minta): 0,0–0,5 m –– pados (15-20 cm)

fekete, bitumenes, felsõ-perm mészkõ Bryozoa,
Brachiopoda, Echinodermata.

Határmárga:
2. réteg (2. minta): 0,5–2,7 m –– elagyagosodott aleu-

ritos márga, alsó részén 6 cm-es fekete mészkõ lemez,
limonitos Gastropoda.

Átmenet i  ré tegcsoport :
3. réteg (3–6. minta): 2,7–7,6 m –– vékonylemezes,

szürke, néhol barnásszürke mészkõ, teteje finomsávos
(sztromatolit), csillám, apró pirit kockák, Earlandia.

Gerennavári  Mészkõ:
4. réteg (7–8. minta): 7,6–9,6 m –– szürkésbarna

lemezes mészkõ, finomsávos laminites sztromatolit
5. réteg (9–10. minta): 9,6–12 m –– vastagpados szürke

mészkõ 
A pados Nagyvisnyói Mészkõre 2,2 m vastag

elagyagosodott sárgás-barnás márga települ, melynek
legalsó 15 centiméterében még van egy-egy vékony
fekete mészkõ pad. Az átmeneti mészkõcsoportra
emlékeztetõ vékonylemezes mészkõ kezdetben még
Ostracodákban gazdag, majd néhány mm-es sötétebb és
világosabb rétegekbõl álló finomsávos mészkõ jelenik
meg, melyet barnásszürke mészkõ követ. Ez 2-3 cm-es
vékony lemezekre esõ szürke mészkõbe megy át, mely
újra barnás árnyalatot ölt, míg újból finomsávossá nem
válik. A reá települõ pados Gerennavári Mészkõ alja is

finomsávos. Mikroszkóp alatt a finomsávok sötétebb
rétegeiben pirit-markazit-limonit apró gömbszerû szem-
cséi (bakteriopiritek átalakulási termékei?) figyelhetõk
meg (13. kép).

BALOGH (1991) errõl a területrõl a finomsávos kar-
bonátos laminitben vékony mikrit- és pátitlemezeket
sztromatolit rétegekként említi. A sztromatolit telepek
sokszor pionírként a korábban kipusztult sekélytengeri
zátonyfáciesekben jelennek meg. Alsó-triász sztroma-
tolit-telepeket említ SHUBERT et al. (1992) Nevadából.

Elemzési eredmények:
5 db mágneses szferulaelemzési eredménye, Bálvány

(PIXE, Atomki):

Az elemtérképek a 4. ábrán láthatók.
A Bálványról származó 15 db mágneses szferula

elemzési eredményét az 1. táblázat tartalmazza.
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3. ábra. Új P/Tr rétegsor (Bálvány dél) 
1. — Felsõ-perm mészkõ, 2. — Határmárga,
3. — Átmeneti rétegek, 4. — Sztromatolitos

laminit, 5. — Alsó-triász mészkõ
Figure 3. New P/Tr section from the

Bálvány Hill, South 
Legend: 1 — Upper Permian limestone, 2 —
Boundary marl, 3 — Transitional beds, 4 —
Laminite with stromatolite, 5 — Lowermost 

Triassic limestone

 B1 B2/1 B2/2 B3/1 B3/2 
 (at%) 
Al 0,79 1,29 3,46 0,65 1,11 
Si 0,86 1,56 3,23 – – 
K 0,18 0,3 0,27 0,24 0,21 
Ca – 0,28 0,45 – – 
Cr 0,07 0,06 0,08 0,07 0,16 
Mn 0,56 0,46 0,48 0,6 1,11 
Fe 97,54 96,05 92,04 98,43 94,42 
Σ 100,00 100,00 100,01 99,99 100,01 

13. kép. Stromatolitos átmeneti mészkõ a bálványi 
szelvénybõl

Photo 13. Stromatolitic limestone (Bálvány section, 
“transitionalbeds”)
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4. ábra. A bálványi B 3/2 mikroszferula elemtérképe, a fekete szín
0%, a szürke árnyalatai 50–100 % Fe tartalmú területeket jeleznek
(az eredeti, színes változatban a százalékos arányokat a teljes szín-
skála színeivel ábrázoljuk. Uzonyi I. Atomki, Debrecen).

Scan=500×500 mm2

Figure 4. Map of elements (Bálvány B 3/2 microspherule). Black:
0%, grey: 50–100% Fe, Uzonyi, I., Atomki, Debrecen), 

Scan=500×500 mm2

 
 Balv1     Balv2    Balv3/1      Balv3/2    Balv4     Balv5    Balv6   Balv7      Balv8 

MgO    2,09      
Al2O3    6,03      
SiO2    26,58      
K2O    0,74      
CaO    16,16      
MnO     0,55    0,85               0,69 
FeO 100,00  99,45  99,15      48,40 100,00 100,00 100,00   99,31 100,00 
Σ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 Balv9     Balv10/1     Balv10/2     Balv11      Balv12     Balv13    Balv14   Balv15     

SiO2     1,79       
CaO     0,54       
MnO     0,84    0,86         1,19    0,69    0,63   
FeO 100,00  96,83  99,14        98,81  99,31  99,37 100,00 100,00 
Σ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14. kép. Mágneses frakció, mikroszferulákkal a bálványi szelvény
bõl (fotó: Francois Marini, ENSG, Nancy), 1000×

Photo 14. Magnetic spherules from Bálvány P/Tr section, (Photo:
Francois Marini, ENSG, Nancy), 1000×

15. kép. Mágneses szferula, bálványi szelvény (fotó: Gálné Sólymos
Kamilla, ELTE, Budapest)

Photo 15. Magnetic spherula (Bálvány, P/Tr section), (Photo: Gálné
Sólymos Kamilla)

1. táblázat. 15 db mágneses szferula elemzési eredménye, Bálvány (EDAX, ELTE) (wt%)
Table 1. Analysis of 15 magnetic spherules, Bálvány (EDAX, ELTE) (wt%)



A bálványi szelvény mikroszferuláinak scanning elekt-
ronmikroszkópos képeit a 14–17. fotók mutatják.

Elemösszetétel-vizsgálatok összehasonlítása

A NASA Kozmikus Por Katalógusa (1982, 1991, 1992,
1994) is említ a bükki perm-triász magnetoszferulákhoz
hasonló, kizárólag vastartalmú mikroszferulákat. „C?”
azaz „valószínûleg kozmikus eredetû” (1982. szeptemberi
gyûjtésbõl a 3/1 kötetben, U2001-es gyûjtõzászló, D10
szferula, 1991. júniusi gyûjtésbõl a 12. kötetben, L2006-os
gyûjtõzászló, L9 szferula, 1992. szeptemberi gyûjtésbõl a
13. kötetben, L2005-ös gyûjtõzászló, AD6 szferula és

1994. júniusi gyûjtésbõl a 15. kötetben, L2021-es
gyûjtõzászló, B13 szferula) meghatározással. 

A bükki perm–triász határ magnetoszferuláinak Cr/Fe,
Mn/Fe, Ti/Fe, Ni/Fe elemarányait összehasonlítottuk a
MIONO (1993, 1995, 1998) által a Japán perm-triász
határon találtakkal, valamint a GORESY (1968) által vizs-
gált, grönlandi jégbõl származókkal és a BROWNLEE et al.
(1997) által elemzett mélytengeri kozmikus szferulákkal,
valamint a WRIGHT et al. (1965) által vizsgált vulkáni ere-
detû magnetoszferulákkal. 

A Cr/Fe vs Mn/Fe diagramban mindhárom (Ge-
renna-vár, Bálvány, Kemesnye) bükki P/Tr határon 
talált magnetoszferulák a japán P/Tr magnetoszfe-
rulákkal, a grönlandi jégben talált és a mélytengeri
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16. kép. Mágneses szferula, bálványi szelvény (fotó: Gálné Sólymos
Kamilla, ELTE, Budapest)

Photo 16. Magnetic spherula (Bálvány, P/Tr section), (Photo: Gálné 
Sólymos Kamilla)

17. kép. Mágneses szferula, bálványi szelvény (fotó: Gálné Sólymos
Kamilla, ELTE, Budapest)

Photo 17. Magnetic spherula (Bálvány, P/Tr section), (Photo: Gálné
Sólymos Kamilla)

a)

b)

c)

5. a, b, c ábra. A különbözõ helyszínekrõl gyûjtött eltérõ genetikájú 
szferulacsoportok elemarányai

Ger = Gerennavár, kozmikus; Kem = Kemesnye-hegy, kozmikus; Bálv =
Bálvány, kozmikus; Mt = mélytengeri, kozmikus; Jap = Japán, kozmikus;
Grönl = Grönland, kozmikus; Csendes-ó.= Csendes-óceán, vulkáni; 

Irazú = Irazú, vulkáni
Figure 5 a, b, c. Element ratios of different spherule occurrences 
Ger = Gerennavár, cosmic; Kem = Kemesnye-hegy, cosmic; Bálv =
Bálvány, cosmic; Mt = DSDP, cosmic; Jap = Japan, P/Tr cosmic; Grönl
= Grönland, cosmic; Csendes-ó.= Pacific Ocean, volcanic; Irazú = Irazú,

volcanic magnetosferules)

 Cr/Fe Mn/Fe 
Balv 0,92 6,72 
Ger 1,66 3,67 
Kem 0,59 3,67 
Jap 2,24 5,56 
Mt 7,8 5,75 
Grönl 0,69 5,52 

Csendes-ó.

 Cr/Fe Ti/Fe 
Ger 1,66 0,55 
Kem 0,59 0,65 
Jap 2,24 1,63 
Mt 7,8 1,9 
Irazú 35,71 214,3 
Csendes-ó. 16,13 225,81 

 Cr/Fe Ni/Fe 
Ger 1,66 22,68 
Jap 2,24 16,9 
Mt 7,8 18,5 
Grönl 0,69 0,83 



kozmikus szferulákkal is megegyezõ tartományba esnek
(5. ábra, a).

A Cr/Fe vs Ti/Fe diagramban úgy a bükki (Gerennavár,
Kemesnye), mint a japán P/Tr és a mélytengeri magne-
toszferulák határozottan elkülönülnek a WRIGHT et al.
(1965) által vizsgált vulkáni eredetû magnetoszferuláktól
(5. ábra, b).

A Cr/Fe vs Ni/Fe diagramban a gerennavári és a japán
P/Tr magnetoszferulák egy tartományba esnek a mélyten-
geri kozmikus eredetû szferulákkal és elkülönülnek a
grönlandi szferuláktól (5. ábra, c).

A P/Tr kipusztulási folyamat nyomai és 
feltételezhetõ okai

A bemutatott három lelõhely jól reprezentálja a
perm/triász határon bekövetkezett kihalási eseményt. A
biofácies szukcesszió megegyezik a világ minden ismert
P/Tr szelvényének kihalási sorrendjével: elõször a plank-
ton és szesszilis bentosz lények tûnnek el, esetünkben a
Brachiopodák, Bryozoák és Crinoideák, majd a felsõbb,
átmeneti rétegekben elsõsorban nektonikus lények talál-
hatók, mint egyes Foraminiferák, (Earlandia genus)
képviselõi. Ez a szint párhuzamosítható a részletesebben
vizsgált bálványi és gerennavári alapszelvényekkel, ahon-
nan gazdag Conodonta-fauna is ismert (H. JP. SCHÖNLAUB
és R. J. AZMI szóbeli közlése).

A szingenetikus gipszek a felsõ felsõ-permben a
tenger regressziójával is járó fölmelegedésre utalnak. A
sekélytengeri zátonyfáciesek pusztulása már ekkor
megkezdõdött, a jelentkezõ piritesedés és bakteriopiritek
fenék-anoxiára utalnak. A fölmelegedés mérgezõ algák
burjánzását is elõidézhette és fölborította a hosszú ideig
stagnáló (HOTINSKI et al. 2001) óceáni áramlások rend-
szerét, mely további tengeri ökoszisztémák pusztulását
okozta az áramlások hatására kiterjedõ anoxikus
víztömegek hatására. A határmárgák nagy mennyiségû
terrigén anyag beszállításáról árulkodnak, melyek egyre
inkább elfojtották a még életképes zátonyokat. Számos
P/Tr határszelvényben elsõsorban a határagyagoknál,
kiterjedt erózióra utaló kis üledékhiány is valószínû. A
gombák elszaporodásával is jellemzett „Tesero Hori-
zont”-hoz kapcsolható lilásvörös határagyag ezekben a
szelvényekben hiányzik, de a határmárgák és különösen
a fölöttük települõ átmeneti rétegcsoport igen gazdag
bakteriopiritekben. Az igen lassan újból erõre kapó alsó-
triász életet már a sztromatolit-szõnyegek megjelenése
jelzi. 

5–20 µ átmérõjû, szinte kizárólag Fe, vagy kevés Ni-
tartalmú szferulákat a NASA kozmikus por katalógusa
„C” vagy „C3” (kozmikus) eredetûnek határozta.
Számítások szerint ez a mérettartomány képzõdik a Fe,
Fe–Ni-tartalmú kozmikus pornak a légkörbe lépésekor.

Kozmikus eredetû Fe és Fe-Ni szferulák megjelenése,
eloszlása és csökkenése a rétegekben a bálványi és a

gerennavári alapszelvényekkel megegyezõen minden két-
séget kizáróan egybeesik a legfelsõ-perm élõvilágának
összeomlásával. 

A normál háttérnél nagyobb mennyiségû kozmikus por
eredetére a földi üledékekben többféle magyarázat is lehet-
séges:

1. Nagyobb becsapódó aszteroidából a K/T határon
történt kihaláshoz hasonlóan (melynél az impaktort kond-
ritos összetételûnek rekonstruálták). Eddig a P/Tr határán
csak a 243–245 millió évesnek becsült brazíliai 40 km
átmérõjû Araguainha impakt kráter (HAMMERSCHMIDT et
al. 1995) ismert, melynek viszonylag kis mérete miatt csak
lokális, vagy kisebb regionális hatása lehetett. Impakt ere-
detû anyagok (sokkolt ásványok, mikrotektit stb.) az eddig
vizsgált P/Tr szelvényekbõl nem kerültek elõ, így
nagyméretû, globális hatású impakt esemény való-
színûsége kicsi. 

2. Nagyobb mennyiségû kozmikus por behullásra (pl. a
Naprendszer oszcilláló mozgása a Tejútrendszer síkjára
merõlegesen (l. Shiva hipotézis, RAMPINO et al. 1998)
inkább gondolhatunk.

3. Bekerülhet nagymennyiségû kozmikus por akkor is,
ha egy „közeli” szupernovarobbanás lökéshulláma „fújja
be” az anyagot, mely a neutrino, UV, röntgen- és gamma-
sugárzással együtt valóban hatalmas krízist okozhatott
(DETRE et al. 1999, 2000).

4. Felmerülhet még a „Tunguz-esemény”-hez hasonló,
de annál jóval nagyobb méretû hatássorozat is, azaz a fel-
szín fölött több km magasságban szétrobbanó kozmikus
porral kevert jégtömeg („piszkos hógolyó” — az angol
nyelvû irodalomban), mely nem képez krátert. 

Feltételezhetõen a riftesedés (SCHOFF 1974) és a
szibériai trapp-bazalt együttes hatását még egy eddig
ismeretlen extraterresztrikus esemény is fokozhatta,
növelve ezzel a P/Tr kihalás mértékét. Magyarország
abban a kitüntetett helyzetben van, hogy számos olyan
P/Tr határszelvénye van (HAAS et al. 1986) melyek teljes
joggal felsorakozhatnak az alpi, iráni, kínai stb.
perm/triász szelvények mellé, a közeljövõben remélhetõ
izotóp- és paleomágneses vizsgálatokkal is kiegészítve.

Ezzel a dolgozatunkkal a perm végi nagy kihalást
kiváltó hatások elemzéséhez és a hazai felsõ-permet és
P/Tr határt célzó kutatásokhoz kívánunk hozzájárulni.
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