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1. AZ ÉSZAK - mAgYARORSZÁgI PAlEOZOOS

ÉSZAK - mAgYARORSZÁgI

RÖgÖK

FOlYTATÁSA

(BÜKK, UPPONYI -

ÉS

(UPPONYI - ÉS Szendrői - Hg.)

Nagyszerkezeti helyzet: A Karni-Alpok és a Karavankák folytatása, messze ÉK felé tolva (5.1. ábra). Az Upponyihegység a Darnó-zóna (5.2. ábra) két vonala közé zárva a miocén elején a Rudabányai-hegységgel együtt tovább
vonszolódott ÉK felé.

5.1. ábra. Az Upponyi- és Szendrői -hegységek helyzete a gömör-bükki régióban [i]

5.2. ábra. Az Upponyi-hegység paleozoos kőzetei (jobboldalt) a Darnó -zóna balos vízszintes elmozdulása (a villanyoszlopnál) mentén
érintkeznek a Rudabányai -hegység folytatásában követhető középső -triász Gutensteini Dolomittal (baloldalt), Uppony D-i végén [ii ]

Kőzetek (5.3. ábra): Ordoviciumi-szilur fekete palák, homokkövek, alsó-középső-devon bazalttufa kötőanyagú
olisztosztróma (5.4. ábra) (felső-szilur – 5.5. ábra és alsó-devon medencefáciesű mészkőolisztolitokkal) - nekézsenyi
Strázsa-hegy, középső-devon sekélytengeri képződmények (platformfáciesű mészkő – 5.6 ábra, ill. mészkő-pala
váltakozás), felső-devon medencefáciesű mészkő bazalttufa közbetelepülésekkel, alsó-karbon medencefáciesű
mészkő – 5.6. ábra, középső-karbon medencefáciesű mészkő-pala váltakozás (Upponyi-hg.) ill. flisoid,
olisztolitottartalmú fillit (metamorf agyagpala – 5.7. ábra) (Szendrői-hg.).

5.3. ábra. Az Upponyi- és Szendrői -hegység paleozoos kőzeteinek rétegtani táblázata [iii]

5.4. ábra Nekézseny, Strázsa -hegy (Upponyi-hegység). Bazalttufa (sötét) mátrixú olisztosztróma alsó -devon mészkőolisztolitokkal (világos) [iv]

5.5. ábra. Felső-szilur olisztolit Orthoceras -okkal a nekézsenyi Strázsa -hegyről [v ]

5.6. ábra. Felső-devon Rakacai Márványra (baloldalt) medencefáciesű alsó -karbon Verebeshegyi Mészkő(sötétebb, jobboldalt) települ.

Rakacaszend, műút mellett (Szendrői -hgység) [vi]

5.7. ábra Középső-karbon Szendrői Fillit Szendrőtől D-re a műút mellett [vii ]

A felső-karbontól a kréta közepéig semmilyen képződmény nem ismert, valószínűleg a késő-kréta–paleogén során
erodálódott. A késő-krétában az Upponyi-hegységben molassz jellegű, de viszonylag mélytengeri, törmelékfolyás
révén kialakult konglomerátum (5.8. ábra) települ szögdiszkordanciával az addig kialakult szerkezetekre (Nekézsenyi
Konglomerátum). mely azonban maga is deformált (több helyen függőlegesen áll). Helyenként hippuriteses
mészkőblokkokat (5.9. ábra) is tartalmaz. A kavicsanyag érdekessége, hogy a földrajzilag ma tőle szinte
kéznyújtásnyira lévő Bükk törmelékét nem tartalmazza. Bőven találhatók viszont a Rudabányai-hegység Bódvaisorozatából is ismert mészkövek.

5.8. ábra Felső-kréta Nekézsenyi Konglomerátum a nekézsenyi vasúti megálló feltárásában [viii]

5.9. ábra Hippurites-es mészkő blokkjai a Nekézsenyi Konglomerátumból. Dédestapolcsány, kis felhagyott kőfejtő a Lázbérci víztározó
mellett [ix]

Egyik hegységből sem ismerünk paleogén üledékeket. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezen időszak feltétlenül
szárazföldi volt, az esetleges vékony paleogén rétegsor le is pusztulhatott az oligocén végén vagy a miocén elején.
Ezután a két hegység a kora-miocénben a Rudabányai-hegység DK része felé szolgáltatott törmelékanyagot.
Metamorfózis: A Szendrői-hegység paleozoos kőzetei epi-, míg az Upponyi-hegységéi anchizonális átalakulást
szenvedtek, de nem a variszkuszi, hanem az alpi orogenezis során, a kréta közepén. A Nekézsenyi Konglomerátum
nem metamorf.

Szerkezet: Mindkét hegység gyűrt, É-i irányban pikkelyezett, de takarós szerkezet nem mutatható ki (5.10. ábra).

5.10. ábra. Az Upponyi-hegység földtani térképe [x ]

2. A BÜKK
Nagyszerkezeti helyzet: A késő-paleozoikumban déli-alpi és dinári (5.11. ábra), illetve a triász-jura során dinári
rokonságot mutat. A majdani ALCAPA-hoz csak a kréta végén vagy a paleogén legelején csatlakozott.

5.11. ábra. A Karni -Alpok, a bükki autochton és a Jadar -blokk (Belső-Dinaridák) paleozoos rétegsorainak összehasonlítása [xi]

Kőzetek: Két sorozatba sorolhatók (5.12. ábra), melyek közül a bükki autochton epi-anchimetamorf középső-karbonperm-triász-jura kőzetei kontinentális kérgen, míg a rajra fekvő Szarvaskői-Darnói-takaró gyengén anchimetamorf jura
képződményei óceáni kérgen képződtek. A legkorábbi takarós áttolódás kora valószínűleg késői-jura, míg a
metamorfózis kréta korú.

5.12. ábra. A Bükk és az Upponyi-hegység szerkezeti vázlata [xii ]
A térképen Szarvaskő -Mónosbéli -takarónak jelzett egység mónosbéli részét újabban (e jegyzetben is) a bükki autochtonba
sorolják.

1) A bükki autochton legidősebb ismert kőzete középső-karbon, mélytengeri flis-jellegű agyagpala (5.13. ábra), mely
igen hasonló a Szendrői-hegység legfiatalabb paleozoos képződményére, a Szendrői Fillitre. Elképzelhető, hogy a
Bükk mélyebb paleozoikuma is szendrő-upponyi rokonságú. A mélymedence a karbon végén feltöltődik, amit az
agyagpalába betelepülő fusulinás és korallos mészkőlencsék (5.14. ábra) jeleznek. A karbon legvégén a terület
kiemelkedik, szárazfölddé válik.

5.13. ábra. Nagyvisnyó, Taró-völgy, középső -karbon Szilvásváradi Aleuritpala [xiii]
Lemezes, gyűrt aleurolitpala. Finomtörmelékes turbidites sorozat (disztális flis)

5.14. ábra. Felső-karbon sekélytengeri mészkőlencse finomtörmelékes sorozatban (Mályinkai Formáció). Nagyvisnyó, Bán -völgy, erdészeti út

bevágásában [xiv]

Az üledékképződés a perm közepén indul meg újra. Eróziós diszkordanciával előbb szárazföldi vörös homokkő, majd
lagunáris képződmények (közte evaporitok) következnek. A perm végére sekélytenger alakult ki (5.15. ábra), ami
folyamatosan megy át az alsó-triászba (5.16. ábra), ahol a lehordási terület közeledésével illetve távolodásával
terrigén illetve karbonátos üledékképződés zajlik. A bükki triász litosztratigráfiai tagolását az 5.17. ábra mutatja be.

5.15. ábra. Felső-permi Nagyvisnyói Mészkő a nagyvisnyói Mihalovics -kőfejtőben [xv ]
A bányaudvar legtetején az alsó-miocén (kárpáti) törmelékes összlet diszkordánsan fedi a permi képződményeket.

5.16. ábra Tengeri perm -triász átmenet Bán -kúttól É -ra, az erdészeti út bevágásában [xvi]
A BCl-lel jelölt határmárga őrzi a paleo/mezozoos határon történt eseményeket.

5.17. ábra. A bükki autochton legfelső -permi és triász képződményeinek tagolása [xvii ]

A középső-triász elején itt is sekélytengeri kőzetek képződtek (Hámori Dolomit, 5.18. ábra), majd a középső-triász
közepén a terület szárazra került. E szárazföldre andezites vulkanizmus termékei ömlenek ki (Szentistvánhegyi
Porfirit), majd a középső-triász második felében a tenger újra elönti a területet: Először nagy nyíltvízi karbonátplatform
alakul ki (Fehérkői Mészkő), melynek egyes részei fokozatosan elsüllyednek. Az így kialakult medencékben tűzköves
mészkő (Felsőtárkányi Mészkő, 5.19. ábra) képződik, míg a fennmaradt platformokon folytatódik a vastag sekélyvízi
mészkövek (Bükkfennsíki Mészkő, 5.20. ábra) képződése. A késői-triász folyamán bazaltvulkánosság nyomai is
megtalálhatók.

5.18. ábra. Hámori Dolomit a felsőtárkányi Vár-hegy Ny-i oldalán lévő kőfejtőben [xviii]

5.19. ábra Gyűrt, harántplás, tűzköves Felsőtárkányi Mészkő a répáshutai Nagy -Ökrös oldalában [xix]

5.20. ábra. A Bükkfennsíki Mészkő függőlegesen álló rétegei a bélapátfalvi bél -kő régi cementgyári mészkőbányájában [xx ]

A jura elején az összes karbonátplatform elsüllyed, mindenütt mélytengeri körülmények alakulnak ki, de egyrészt olyan
alacsony a karbonátprodukció, másrészt a potenciális üledékszállító területek olyan messze vannak, hogy közel 30
millió éven át gyakorlatilag nincs üledékképződés. A késő-doggerben radiolaritok (Bányahegyi Radiolarit) képződnek,
melybe a tengerfenék morfológiájának differenciációja miatt viszonylag kiemelt helyzetbe került legfelső-triász
platformmészkő olisztolitok csúsznak bele (5.21. ábra).

5.21. ábra. Bányahegyi Radiolarit, becsúszott legfelső -triász Bükkfennsíki Mészkő tömbökkel. Répáshuta, Bánya -hegy [xxi]

Ezután az üledékgyűjtő összezáródásának kezdetét jelző flisoid üledékek (Lökvölgyi Pala, 5.22. ábra) képződnek,
majd olisztosztrómák (Mónosbéli Formációcsoport, 5.23. ábra) jelzik a további összezáródást. Az ebben található

olisztolitok több forrásból származnak, többek között egy ma csak a Külső-Dinaridákban megfigyelhető
karbonátplatformról (áthalmozott oolitos mészkövek), valamint az Aggtelek-Rudabányai-hegységben rekonstruálható
bódvai üledékgyűjtő folytatásából, ahol a tipikus mélytengeri középső-felső-triász mészkőhöz és radiolarithoz bazalt is
társul (5.24. ábra). Kréta üledékeket a Bükkből nem ismerünk.

5.22. ábra. Harántpalás Lökvölgyi Pala Felsőtárkánytól É -ra, a Miskolcra vezető műút bevágásában [xxii ]

5.23. ábra. Mónosbéli Formációcsoport: meredek dőlésű radiolarit- és olisztosztróma rétegek, nagy oolitos mészkőolisztolitttal Szarvaskőtől É ra, a Tardosi kőbányák vasúti megállótól É -ra, a Bagó-kővel szemben lévő felhagyott kőfejtőben [xxiii]

5.24. ábra. Felső-triász Hallstatti Mészkő, tűzkő és bazalt törmelékanyagú olisztolit a jura Mónosbéli formációcsoportban. Felsőtárkány, Csipkés-

tető, Kavicsos-kilátó, erdészeti út bevágás [xxiv]

2) A Szarvaskői-Darnói-takaró rétegsorát kisebb részben középső-felső-triász bazalt és radiolarit (5.25. ábra),
nagyobbrészt viszont középső-jura palák (és a Darnó-hegy esetében radiolaritok is), illetve az őket áttörő (nem teljesen
tipikus) középső-felső-jura ofiolitok (bazalt – 5.26. ábra, gabbró – 5.27. ábra, wehrlit) alkotják. A takarós áttolódás
esetleg még a jura vége előtt lezajlott, és ebben az esetben a Szarvaskői-Darnói-takaró is megaolisztolitot alkot a
bükki autochton jura rétegsorában.

5.25. ábra. Középső-triász radiolarit. Recsk, Darnó -hegy, műút menti felhagyott kőfejtő [xxv ]

5.26. ábra. Felső-jura, agyagpala -kötőanyagú melanzsban úszó párnaláva fáciesű bazalt. Recsk, Darnó -hegy, Nagy -Réz -oldal [xxvi]

5.27. ábra. Jura palába (a kép jobb felső részén) benyomuló Tardosi Gabbró a Szarvaskő-Mónosbél közötti műút melletti
felhagyott kőfejtőből [xxvii ]

A kétféle kőzet határán meleg (égetett) kontaktus figyelhető meg.

A krétában (valószínűleg újabb, azóta lepusztult – esetleg aggtelek-bódvai típusú – takarók áttolódása miatt) a fentebb
leírt kőzetek eltemetődnek, metamorfizálódnak illetve meggyűrődnek. Exhumálódásuk (újbóli felszínre emelkedésük) a
krétában kezdődhetett meg, de csak az eocén végére fejeződött be teljesen, amikor a Magyar Paleogén Medence
részévé vált területre transzgredál a tenger.
Szerkezet: A takarós szerkezet mellett nagyon intenzív (az első takaróképződés utáni) gyűrődések jellemzik a
hegységet (észak-bükki antiklinális, vesszősi szinklinális, bükkfennsíki antiklinális, stb.) A redőződés és a belőle
kifejlődő pikkelyeződés D-i irányultságú (ellentétes az upponyi- és szendrői-hegységivel). A gyűrődési fázis után
kialakult, a bükki autochton kőzeteit tartalmazó Kisfennsíki-takarórendszer (5.28. ábra) áttolódásának kora az eocén
üledékképződés megindulásának kezdete elé tehető.

5.28. ábra. A bükki autochtonon belül kialakult Kisfensíki-takarórendszer két
takarójának határa. Miskolc, Három-kúti sziklakapu [xxviii]
Alul tűzköves Felsőtárkányi Mészkő, a barlang tetejét képező takaróhatár fölött a
Bükkfennsíki Mészkővel rokon Kisfennsíki Mészkő látható

3. Ellenőrző

KÉRDÉSEK

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 5. LECKE 1. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Oldja meg a következő feladatokat!

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!?

1.

Az észak-magyarországi paleozoos rögöket túlnyomórészt triász I
üledékek építik fel.

H

2.

Az Upponyi-hegység a Darnó-zóna két vízszintes eltolódási vonala I
közé van zárva.

H

3.

Az Upponyi- és Rudabányai-hegységek az eocén folyamán közel I
együtt mozogtak.

H

4.

A Szendrői-hegységben
található.

olisztosztróma I

H

5.

Az olisztosztróma homokkő és agyagpala ciklusos váltakozásából áll. I

H

6.

Az Észak-magyarországi
regresszív jellegű.

középső-karbonja I

H

7.

Az Orthoceras-ok a szilur-devon jellegzetes, torpedóalakú, úszó I
lábasfejűi voltak.

H

8.

A Szendrői-hegység permjére a szárazföldi üledékképződés a I
jellemző.

H

9.

Az északmagyarországi paleozoos rögök ordoviciumi-középső- I
karbon képződményei variszkuszi metamorfózison estek át.

H

10.

Az északmagyarországi paleozoos rögökből semmilyen mezozoos I
kőzetet nem ismerünk.

H

11.

A Szendrői- és Upponyi-hegységben közös, hogy mindkettőben I
találunk középső-devon platformkarbonátokat.

H

12.

A szendrői- és upponyi-hegységi
metamorf foka hasonló.

H

bazalttufit

paleozoos

kötőanyagú

rögök

paleozoos képződmények I

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 5. LECKE 2. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Oldja meg a következő feladatokat!

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!?

1.

A Nekézsenyi Konglomerátumban nincsenek bükki eredetű kavicsok. I

H

2.

A Hippurites egy a késő-krétára
korallformájú, aszimmetrikus kagyló.

helyhezkötött, I

H

3.

Az északmagyarországi paleozoos rögök és az Aggtelek- I
Rudabányai-hegység szerkezeti vergenciája egyirányú.

H

4.

A Bükk a jura elejétől az ALCAPA része.

I

H

5.

A Bükk takarós felépítésében az óceáni
Szarvaskői-Darnói-takaró van alsó helyzetben.

kérgen képződött I

H

6.

A bükki Szivásváradi Aleuritpala és a szendrői-hegységi Szendrői I
Fillit hasonló korú és fáciesű képződmények.

H

7.

A bükki felső-karbon transzgresszív jellegű.

I

H

8.

A
Fusulinák
a
középső-karbon-perm
mikroszkopikus algái.

jellegzetes I

H

9.

A Bükkből nem ismerünk alsó-perm kőzeteket, ebben az időben a I
terület szárazulat volt.

H

10.

A bükki középső-felső-perm képződmények fokozatos tengerelöntést I
(transzgressziót) jeleznek.

H

11.

A bükki alsó-triász regresszív jellegű.

I

H

jellemző,

időszak

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 5. LECKE 3. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Oldja meg a következő feladatokat!

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!?

1.

A Bükk legalábbis egy része a középső-triász közepe táján
kiemelkedett.

I

H

2.

A bükki középső-felső-triász jellegzetessége a savanyú vulkanizmus.

I

H

3.

A tűzköves mészkő jellegzetes platformkarbonát-képződmény.

I

H

4.

A középső-triász végétől a triász végéig a bükki karbonátplatform I
előbb széttöredezett, majd elsüllyedt.

H

5.

Az alsó-jura képződmények hiánya a bükki autochton rétegsorában I
a terület szárazulatra kerülését jelzi.

H

6.

A radiolarit kovavázú algák vázából álló mélytengeri kőzet.

I

H

7.

A bükki autochton krétájából a bódvai üledékgyűjtő rokonságából I
származtatható triász korú olisztolitokat ismerünk.

H

8.

A
Szarvaskői-Darnói-takaró
képződményeket ismerünk.

mélytengeri I

H

9.

A Szarvaskői-Darnói-takaró ofiolitjai a Mellétei-óceán bezáródását I
jelző szigetívvulkanizmus termékei.

H

10.

A bükki autochton és a Szarvaskői-Darnói-takaró kőzetei a kréta I
közepén alpi metamorfózison estek át.

H

11.

Mind a Bükk, mind az Aggtelek-Rudabányai-hegység redői D-i I
vergenciájúak.

H

12.

a Kisfennsíki-takarórendszer kialakulása egykorú a Szarvaskői- I
Darnói-takarórendszer áttolódásával.

H
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