
FÖLDTANI VIZSGALATOK A B ÜKK-HEGYSÉG DÉLI RÉSZÉBEN
í r t a  : S c h r é t e r  Z oltán

1944-ben egy hónapon át, főképpen a Cserépfalutól, Bükkzsérctől és 
Rácstól É-ra eső területen végeztem földtani reambulációt. Itt a következő 
földtani képződmények szerepelnek :

1. Porfiritoid
A Bükk-hegység D-i részében felbukkanó legrégibb földtani képződ

mény, a porfiritoid, amelynek itt találjuk az egész hegységben a legdélibb 
előfordulásait. Többnyire erősen préselt, sőt réteges, zöldes, szürkés és 
barnás színű kőzet ; leginkább csak kisebb-nagyobb kőzetdarabokból álló 
törmelékét látjuk, szálban alig észlelhető. Kb. 6 km hosszú vonulatát nyo
mozhatjuk egy feltolódási vonal mentén, amely a Somosvölgynél kezdődik, 
s innét a Miklós-luga völgy, Pelyvásrét, Hideg-pataka és Derecskevölgy 
mentén NyÉNy-ra húzódik.

Másik kisebb kibukkanását találtam  az előzőleg leírt vonulattól É-ra, 
kb. 500 m-re, a Hórvölgy baloldalán, a Pazsagvölgy alsó részén.

2. Felső-karbon-perm korú agyag pala
A bejárt területen nagy kiterjedésben fordul elő agyagpala réteg- 

csoport, amely uralkodólag sötétebb és világosabb szürke agyagpalából 
áll ; ezt régebben Bükkzsérc mellett tetőfedő pala előállítására fejtették. 
Alárendelten vékony homokkőrétegek és mészkőlencsék is beletelepszenek 
az agyagpala rétegei közé. Kövületet a rétegcsoportban nem találtam, úgy
hogy a rétegcsoport rétegtani helyzete nem biztos. A rétegcsoport előfordul 
Bükkzsérctől ÉNy-ra, a Nagygallya táján, É-ra, a Hódos környékén és 
ÉK-re, a Mákszem és Odorhegy táján, ahonnét É-felé húzódik, a Hosszú
völgy környékére.

3. Triász
a) Alsó-triász. Werfeni rétegek.

Az alsó-triászba sorolom a kovapala rétegcsoportot, amely uralkodó
lag sárga, szürke és néha barnásvörhenyes vagy vörös kovapalából áll. 
Kőzete majdnem mindig kövületmentes. Nagyritkán radioláriák látszanak 
a vékonycsiszolatban. A kovapalához néha vörhenges, vagy zöldes színű 
agyagpala is társul, amelyek különösen emlékeztetnek a seisi rétegcsoport 
kőzeteire. Azonban ezekben sem találtam kövületeket.
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A kovapala-agyagpala rétegcsoport előfordul : az Eregetőhegyen,
ahonnét egyfelől DNy-ra, másfelől ÉK-re húzódik a Völgyfőház, az Odvas- 
bükk és Csipkéstető tájára. Kisebb előfordulásai vannak a Nagygallyától 
ÉNy-ra és a Hódostól ÉNy-ra ; másik kisebb vonulata az Oszla-őrháztól 
ÉK-re, a Mirkónyak felé húzódik, ahol főleg vörhenyes és szürke agyag
palát találunk, amik a seisi rétegekhez hasonlítanak. Nagyobb kiterjedése 
van az Apasoma-hegy táján, azután északabbra a hosszúvölgyi vadász
ház tájától a Nagyökrös-hegy D-i oldalára húzódó vonulatát találjuk, végül 
a Derecskevölgy táján és a Pazsagvölgy baloldalán húzódó vonulatát látjuk.

Az alsó-triászba sorolom (talán már a campili csoportba tartozhatik) 
egyes területek (pl. Miklós-luga tája) lemezes sötétszürke mészköveit, dolo
mitjait és a velük váltakozó szürke agyagpalákat, továbbá a Hódos—Patkó
hegy lemezes mészköveit és oolitos mészköveit. Sajnos, kövület nincs ben- 
nök, úgyhogy korukat igazolni nem tudom.

b) Középső-triász: anisusi és ladini emelet.
A középső-triász rétegcsoportjai nagy külszíni elterjedésben vannak 

jelen, a bejárt területen. Az anisusi és ladini emeleteket azonban egyelőre 
nem tudom különválasztani. Ennek a rétegcsoportnak a kőzete többnyire 
sötétszürke, néha világosabb szürke mészkő, amely rendesen sötétszürke, 
szarukőgumókat és lencséket tartalmaz, sőt a szarukő néha vékony réte
geket is formál a mészkőben. A mészkő rétegei közé sötétszürke dolomit
rétegek is telepszenek, azonban ezek külön nem választhatók a térképen. 
Ez utóbbiak megfelelhetnek a Rudabányai-hegységben és a gömöri mészkő
hegységben ismert guttensteini dolomitoknak. Tehát ezek a dolomitok és 
a kísérő mészkőrétegek az anisusi emeletet képviselhetik. Ezenkívül még 
fehér, kristályos-szemcsés dolomit is közbetelepszik, kétségkívül magasabb 
szintben, erről alantabb szólok.

A sötétszínű szaruköves mészkőcsoport kétségkívül nagyvastagságú, 
és a középső-triász több szintjét képviselheti. Ebből a rétegcsoportból 
került elő a Mohalma-hegy táján a Daortella tyrolensis Mo j s . és Ny-abbra 
a felsőtárkányi Várhegyen a Proarcestes subtridentinus Mo j s . Tehát bizo
nyos, hogy a tridentinus szint, vagyis a ladini emeletbeli wengeni rétegek 
is benne foglaltatnak ebben a rétegcsoportban, de más szintek is rejtőzköd
hetnek benne.

A szaruköves-mészkő rétegcsoportja előfordul a Kupán, Gallyatető, 
Alsócsákány, Magastető, Középszék, Nagyökrös, Nagydall, Gáborkő, Szár
hegy, Almásbérc, Felsőkecskevár táján.

A föntebb említett kristályos dolomit a szaruköves mészkő rétegei 
között, közbetelepülve fordul elő, nyilván ladini emeletbeli. Kőzete több
nyire fehér, teljesen, vagy félig kristályos-szemcsés szövetű. Előbbi eset
ben többnyire durvábban, gyérebben finomabban szemcsés szövetű. Réteg- 
zés nem látszik rajta, s kövületnek nyoma sincs benne. Előfordul a Felső
csákányon, a Bácsva-ormon, ahonnét felhúzódik az Őrhegyre és a Pelyvás- 
rét közelébe. Továbbá a Hármason, azután az Almásbérc és Alsókecskevár 
vonulatában fordul elő.
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A középső-triász ladini emeletébe sorolom még az elég nagy kiterjedésű 
fehér mészkövet  is, amely általában kövületmentes. Mindössze a Hórvölgy- 
ben került elő belőle néhány crinoidea-nyéltag és ec/n'mis-tüske. A Subalyuk- 
barlangból kihányt mészkődarabok crinoidea nyéltagokat tartalm aztak, 
amelyek Ször én y i  E. meghatározása szerint az Encrinus cancellistriatus 
B a t h , és az Entrochus silesianus B e y r . (magasabb ízeinek) felelnek meg.

A Hórvölgyben ezenkívül a Cidaris alata A g . egy bunkós tüskéje 
került elő, amely a ladini emelet felső részére utal.

Korban megegyezik a felsőtárkányi bervavölgyi, hasonló kőzettani 
jellegű mészkővel, amelyből marmolata jellegű kövületek, főleg csigák kerül
tek elő. Lehetséges, hogy az elég vastag fehér mészkő még a felső-triászba 
is átmegy.

Előfordul: a Hórvölgy mentén, ahol beléje mélyül a Subalyuk-barlang, 
a Perpácon, Vereskővölgyben, Kecskés-Gallyán, Tós-Gallyán, a Mocsáros- 
ház táján és kisebb vonulatokban előfordul a Szárazvölgy mentén és É-abbra 
a Borostyánkőhegyen, a Hosszúsomon és Ballabércen.

LEVÉS RËAMBULATIFS DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE 
DE LA MONTAGNE DE BÜKK

Par : Z. S c h r é t e r

Au territoire levé, Гоп trouve les formations géologiques suivantes :
1° Porphyritoïde. C’est une roche très pressée, de couleur verdâtre- 

grisâtre et brunâtre, qui affleure dans une bande de quelques 6 km de 
longueur, le long d’une ligne de charriage.

2° Schiste argileux du Carbonifère supérieur-Permien. C’est un groupe 
consistant en chistes argileux d’un gris clair et foncé où s’intercalent, 
subordonnément, des couches minces de grès et des lentilles de calcaire. 
Il est sans fossiles et, par conséquent, l’on ne peut pas fixer son âge. Récem
ment, K. B alogh le prend pour ladinien.

3° Triasique. a) Triasique inférieur, étage Scythien. J ’y classe le groupe 
de lydite qui consiste en lydites de couleur jaune, grise, rouge-brunâtre 
ou rougâtre. Rarement, l’on trouve des radiolaires, dans ses coupes minces.

Le lydites sont souvent accompagnées des schistes argileux de couleur 
rougâtre ou verdâtre qui rappellent les roches du groupe anisien. En outre, 
on peut y classer les calcaires et dolomies lamellaires d’un gris foncé et les 
schistes argileux qui s’alternent avec eux. Peut-être, celles-ci représentent 
déjà les couches campiliennes.

b) Triasique moyen. Étage anisien et ladinien. Les formations du 
Triasique moyen sont très étendues ; mais à présent, on ne peut pas séparer 
le Ladinien et l’Anisien. La roche principale du groupe est le calcaire à 
cornéenne, d’un gris foncé ou, parfois, plus clair. La cornéenne se présente 
dans le calcaire en tubercules, lentilles ou couches minces. Parmi les couches 
du calcaire, s’intercalent aussi des couches de dolomie d’un gris foncé qui 
peuvent correspondre aux dolomies dites «de Guttenstein» de l’étage anisien.


