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A PLEISZTOCÉN PERIGLACIÁLIS FORMÁK KIALAKULÁSÁNAK GEOLÓGIAI 
ÉS SZERKEZETFÖLDTANI ALAPJAI A DÉLI-BÜKKBEN 

 
Dobos Anna1 

 
 

Bevezetés 
 

A Bükk-hegység a pleisztocén (2,4 millió év – 10 000 év) hidegebb periódusaiban 
jelentős új formakinccsel, a periglaciális középhegységi formákkal gazdagodott. A felszíni 
formák képződését és általában adott területek felszínfejlődését az alábbi tényezők határozták 
meg: a belső erők, a belső erők által indukált tektonikus folyamatok és szerkezetföldtani 
egységek, a mindenkori éghajlat által irányított külső erők váltakozó intenzitása, a felszínt 
felépítő kőzetek minősége és pusztulási hajlama, valamint a tér- és időfaktor. E tényezők 
azonos mértékben, egyenrangúan vettek részt a formaképződésben. A felsorolt összetevők 
közül jelen tanulmányban részletesebben a geológiai és szerkezetföldtani alapok periglaciális 
formaképződésben játszott szerepével foglalkozunk.  

Az 1980-90-es évek a Bükk-hegység litosztratigráfiai és szerkezeti megítélése terén új 
időszakot nyitottak meg. A geológusok szórványosan jura fosszíliákra bukkantak (Bércziné 
Makk A. – Pelikán P. 1984; Kozur, H. 1984; Csontos L. – Dosztály L. – Pelikán P. 1991; 
Velledits F. – Bércziné Makk A. – Piros O. 1999). Az új adatokkal biztató területeken (Bükk-
fennsík, Déli-Bükk, Upponyi-hegység, Bükklába) részletes földtani felvételezések indultak 
meg (Budinszkyné Szentpétery I. – Kozák M. – Less Gy. – Müller P. – Pelikán P. – Pentelényi 
L. – Peregi Zs. – Prakfalvi P. – Püspöki Z. – Radócz Gy. – Tóthné Makk Á. 1999), s ezt 
követően új rétegtani besorolások jelentek meg (Haas J. 1994; Gyalog L. 1996; Császár G. 
1997; Császár G.- Galácz A. – Haas J. – Hámor G. – Kecskeméti T. – Knauer J. – Korpásné 
Hódi M. – Krolopp E. – Nagymarosy A. – Szederkényi T. 1998). Miután a szórványos 
rétegtani adatok új, egymásnak sokszor ellentmondó szerkezeti modellek megjelenését 
eredményezték (Dercourt et al. 1984; Balla et al. 1986; Balogh et al. 1984; Csontos L. 1988, 
1999, 2000; Fodor – Csontos L. 1998; Velledits F. 1998, 2000; Pelikán P. – Dosztály L. 
2000), célszerűvé vált a klasszikus, Balogh K. nevével jelzett földtani modell (1964, 1981) 
újraértékelése.  

A geológiai reambulációval párhuzamosan a geomorfológiai kutatások elsősorban a dél-
bükki területek általános felszínfejlődési magyarázatait, a bükki fedőképződmények 
pusztulási mechanizmusát és következményeit (Tóth G. 1983, 1984, 1984, 1986, 1989, 1991; 
Pinczés Z. 1980; Hevesi A. 1980, 1984b, 1986, 1990; Pinczés Z. – Martonné Erdős K. – 
Dobos A. 1993; Martonné Erdős K. 2000), negyedidőszaki felszínfejlődését ezen belül is 
kiemelten a karsztos formák kialakulását (Hevesi A. 1984a, 1986, 1990, 1991a, 1991b, 1992, 
Hír J. 1980, 1982; Varga L. 1991; Mucsi L. 1992), valamint a periglaciális formaképződés 
mechanizmusát (Pinczés Z. 1983, 1984, 1986, 1994) vizsgálták meg.  

Az 1980-as évek végén kezdődött el a Déli-Bükk hór-völgyi szakaszának, mint 
mintaterületnek, részletes (1:10 000 méretarányú) geomorfológiai térképezése (Pinczés Z. – 
Martonné Erdős K. – Dobos A. 1993; Dobos A. 1995, 1995b, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001a, 
2001b.). Az új kutatási eredmények tükrében a geológiai reambuláció és a periglaciális 
formák térképezési adatainak összevetése a formaképződés feltételeinek új kapcsolataira 
mutathatnak rá. E tanulmány célkitűzése a Hór-völgy vízgyűjtőterületén a periglaciális formák 
és elsősorban azok geológiai és szerkezetföldtani alapjainak vizsgálata. 
 
                                                           
1 Dobos Anna, PhD, főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék, 3300 Eger, 
Leányka u. 6. 
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A Hór-völgy dél-bükki szakaszának geológiai felépítése 
 

A Hór-völgy dél-bükki alapkőzetét nagyrészt triász mészkősorozatok és jura agyagpala, 
radiolarit és vulkanit-sorozatok építik fel. A Délnyugati-Bükk területén az agyagpala, míg a 
Délkeleti-Bükkben a mészkő az uralkodó kőzettípus (Budinszkyné Szentpétery I. – Kozák M. – 
Less Gy. – Müller P. – Pelikán P. – Pentelényi L. – Peregi Zs. – Prakfalvi P. – Püspöki Z. – 
Radócz Gy. – Tóthné Makk Á. 1999).  

A „Kövek” előterében, a Bánya-hegyi feljárótól Ny-ra eső területeket és a Zsérci-Nagy-
Délt nagy vastagságú, karbonátplatform fáciesű, világosszürke, anchimetamorf mészkő 
alkotja /középső-felső-triász Bükkfennsíki Mészkő Formáció/ (Pelikán P. – Haas J. 1996). A 
Bánya-hegy környékén ua. mélytengeri kifejlődésű tarka színű (lila, vörös, zöld, barna, szürke 
és fehér), vékonyréteges radiolarit és radioláriás pala ismerhető fel /jura Bányahegyi 
Radiolarit Formáció/, helyenként sekélytengerből származó allodapikus mészkőtestekkel. Az 
összlet vastagsága 10 – 30 m, kora callovi – oxfordi emeleti (Pelikán P. 1996). A Bányahegy 
alapszelvényében feltárt zátonymészkőből nori-rhaeti korú korallokat, mészszivacsokat és 
hydrozoákat határoztak meg (Riedl et al. 1988).  

A délnyugat-bükki részeket felépítő, s kisebb-nagyobb sávokban a mészkő közé ékelődő 
palaösszletek korát az 1980-as években talált fosszíliák alapján megfiatalították. A 
turbiditekből felépülő, uralkodóan sötétszürke színű agyagos aleurolit, vékony homokkő 
rétegekkel, ritkán konglomerátum lencsékkel tagolt /jura Lökvölgyi Pala Formáció/. 
Anchizonális metamorfózis hatására palásodott. Vastagsága az 1000 m-t is meghaladhatja, 
kora felső-dogger – malm (Pelikán P. 1996). A Lökvölgyi Pala Formáción belül kisebb 
területeken újabb összletek figyelhetők meg. Az Odor-hegy és a Kút-hegy térségében ooid 
turbiditekből felépülő, pados – vastagréteges kifejlődésű mészkő ékelődik be a fekete agyagos 
aleurolitba /jura Bükkzsérci Formáció/. Az összlet korát Foraminiferák alapján a felső-
dogger – malm időszakára tehetjük, vastagsága eléri a 150 m-t (Pelikán P. 1996). Kisebb 
foltokban megtalálható a mélytengeri kifejlődésű, néhány m vastagságú, sötétszürke, 
ritkábban zöld színű, vékonyrétegzett radiolarit /jura Csipkéstetői Radiolarit Formáció/. 
Nagyobb foltokban mudstone szövetű mészkő rétegekkel és lencsékkel tagolt mélyvízi 
kifejlődésű fekete, palás aleurolit /jura Oldalvölgyi Formáció/ fordul elő. E rétegek 
vastagsága több száz méter is lehet.  

A Hór-völgy délkelet-bükki szakaszának nagy részét pelágikus intraself medence fáciesű, 
világosszürke tűzköves mészkő /középső-felső – triász Hollóstetői Mészkő Formáció/ építi 
fel, ahol a 10 – 30 cm-es mészkőpadok között 10–20 cm márga közbetelepülések alakultak ki 
(ezt korábban a „Felsőtárkányi Mészkő Formáció” részeként említették – Fridélné Matyók I.). 
Mikrofáciese radioláriás – flamentumos biomikrit. Az összlet anchizónás metamorfózist 
szenvedett. Vastagsága 300 m, kora felső-ladin – karni (Pelikán P. – Haas J. 1996). E 
mészkőösszletben Répáshutától DK-re izolált szegmentumokként homokos-pelites 
képződmények találhatók /miocén Felsőnyárádi Formáció/. Fáciese félsósvízi-édesvízi 
(mocsári), vastagsága 100 – 200 m (Hámor G. 1996). Az Alsó-Csákány és a Kupán-tető 
nyugati kitettségű lejtőit kisebb sávokban dolomit /középső-felső-triász Hollóstetői Mészkő 
Formáció: Belvácsi Dolomit Tagozat/ és erősen deformált, mintegy 50 m vastag, fő 
tömegében bazalt láva és vulkanoklasztit alkotta összlet /középső-felső-triász Szinvai 
Metabazalt Formáció/ szakítja meg (Szoldán Zs. – Pelikán P. – Haas J. 1996). E 
képződményeket aleurolit, krionoideás mészkő, vagy tűzköves mészkő közbetelepülések, 
lencsék jellemzik. A bazaltos vulkanizmus itt lemezen belüli tágulásos szerkezetátalakuláshoz 
köthető, ami a karni emelet medenceképződéséhez kapcsolódott (Szoldán Zs. 1990).  

A Hór-patak szurdokában, a Kút-hegy keleti oldalában fehér, világosszürke színű, biogén 
zátony és ciklusos lagúna fáciesekkel jellemzett platform mészkő /felső-triász Bervai Mészkő 
Formáció/ található (Velledits F. – Péró Cs. 1987, Velledits F. 1990, Flügel et. al. 1992, 
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Velledits F. 1998). Legnagyobb vastagsága 350 m, kora a talált fosszíliák alapján triász ladin 
és alsó-karni (Hívesné Velledits F. – Haas J. 1996). A Hór-völgy szurdokának mészkőblokkja 
tehát egy mészkőplatformot reprezentál, amit Velledits F. kutatásai alapján a Berva-völgy és a 
Hór-völgy között, egy 12 km-es K-Ny-i szelvényben, mezozoós félárokszerkezet határol 
(Velledits F. 2000).  
 
 

A Hór-völgy dél-bükki szakaszának földtani szerkezeti egységei 
 

Földtani szerkezetét tekintve a Bükk-hegység Magyarország egyik legbonyolultabb 
hegysége. Az egyes szerkezeti elemek felismerését sajnos itt hátráltatja az, hogy a 
képződmények több, különböző korú tektonikus fázishoz kötődő metamorfózist szenvedtek. 
Napjainkban Csontos L. (1988, 2000) a Bükk területét 2 fő szerkezeti egységre tagolja: a 
Nagyfennsíki paraautochton és a Szarvaskői takarók egységére (1-4. ábra). A Nagyfennsíki 
paraautochtont tovább osztja a különböző rétegsorú Északi antiklinálisra, a Nagyfennsík, a 
Répáshuta-Lök egység és a DK-i Bükk (Derecske-lápa, Hór-völgy) területére. A szerkezeti 
egységeket felépítő képződmények egymással szoros kapcsolatban, a Kárpát-medencétől 
távol, a mai Földközi-tenger térségében képződtek. Kialakulásukat a Vardar-Melléte óceán 
középső-triász felnyílása és jura-legkorábbi kréta bezáródása határozta meg. 
 

1. ábra. Főbb szerkezeti egységek a Bükk-hegységben (Csontos L. 1988) 1. Nagyfennsíki 
parautochton; 2,3,4. Szarvaskő típusú takaró (?); az egység határai bizonytalanok. 6. Település és főbb utak; 7. 

Részletesebben vizsgált szelvények helye és száma. A vékony vonalak a különböző litológiák körvonalát jelölik. 
A kurzív feliratok a Nagyfennsíki parautochton kifejlődési területei, a kisbetűs feliratok az egyes takarós 

kifejlődésű területeket jelölik. 

 
 

Mintaterületünkön mindkét fő szerkezeti egység kimutatható, a vízgyűjtőterület nagy 
részét a Fennsíki paraautochton teszi ki. Egy pikkelyrendszer ezt tovább tagolja öt, 
rétegtanilag eléggé homogén övre (Csontos L. 1999), ahol a pikkelyhatárok egyben a főbb 
fácies zónák határaihoz kapcsolódnak. A Nagyfennsík szerkezetileg egy D felé kibillent 
antiform (antiklinális), amelyet északról a Vesszősi szinklinális, délről a Hollóstetői 
szinklinális határol (Balla et al. 1986, Csontos L. 1988). A Nagyfennsík keleti peremén éles 
törés mentén válik el a Bükkfennsíki Mészkő és a bükkszentkereszti bontott porfirit, itt tehát 
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igazolt a „Kövek vonulatát” szegélyező tektonikus vonal. A harántpalásság, vagyis a rétegzést 
átmetsző elválás szép példáját tanulmányozhatjuk a Déli-Bükk bánya-hegyi 
alapszelvényében. A fehér mészkőben egy dél felé vergáló nyírás, a radiolaritban bizonytalan 
irányú nyírás látható. A szelvény középső szakaszán ugyanakkor egy karbonátos 
olisztosztróma húzódik, amelyben a mészkőtömbök nem a rétegzés lefutását követik, hanem a 
palássággal párhuzamosan állnak. 
 
2. ábra. A Bükk-hegység nagyobb redőinek vázlata (Csontos L. 2000) A vékony vonalas kontúrok 

a térképezett litológiai határoknak felelnek meg. 1. Nagyfennsíki parautochton; 2. Mónosbéli takaró; 3. 
Szarvaskői I. takaró; 4. Szarvaskői II. takaró; Kisfennsíki takaró (?); 6. Főbb út helyiséggel; 7. Részletesebben 

vizsgált feltárások, térképek helye és száma; 8. Antiform tengely; 9. Szinform tengely. 

 
 

Répáshuta környékén a vastag karbonátok szintén nagy antiklinális magját alkotják. Az 
antiklinálist egyben a Répáshuta - Szarvaskői pikkely építi fel, amelynek peremén jelentős 
Ny-K-i feltolódások mutathatók ki. A Répáshutai pikkelyt délről a Pazsag-völgy és a Hideg-
patak-völgy mentén, ÉNy-DK-i sávban a Derecskei pikkely zárja le. Ennek középső 
zónájában már szinform tengely fedezhető fel, amelynek határvonalai mentén szintén jelentős 
elmozdulások zajlottak.  

A Délkelet-bükki redők egységében, a Hór-völgy mentén az idősebb karbonátok kisebb 
antiklinális-sorok magvában bukkannak felszínre. Antiform tengelyek futnak az alábbi 
vonalak mentén: Nagy-Dall – Nagy-Ökrös; Őrparlag – Derecske; Őrparlag-gerinc – 
Középszék; Odorvár – Alsó-Csákány; Illés-parlag – Kút-hegy – Kis-piliske. Nagyobb 
szinformok a Derecske-lápa és az Oszla-medence területén jelölhetők ki. E szerkezeti 
egységben tehát az ÉK - DNy-i csapású, DK-i irányban vergáló antiklinális és szinklinális 
sorozatok uralkodnak. A Délkelet-bükki pikkelyek Hór-pataktól nyugatra eső területein ezzel 
ellentétben Szarvaskő típusú takarók (Mónosbéli takaró) ismerhetők fel. A felsőtárkányi 
Vár-hegy és az Ibolyás-tető ÉK-DNy-i tengelyétől keletre, azzal párhuzamosan (a Mónosbéli 
takaró középsíkjában) húzódik az Oldalvölgyi szinform tengelye. Az Oldalvölgyi kifejlődésű 
területen a homokos-kavicsos agyagpala felett nagyvastagságú mészkőréteges, illetve mészkő 
olisztolitos agyagpala települ (Oldalvölgyi F.). Az Odvas-Bükk szelvényében jurának datált, 
áthalmozott vulkáni anyagot tartalmazó ooidos mészkőszintet találhatunk (Bércziné Makk – 
Pelikán P. 1984), s ez a szint valószínűleg a Bükkzsérci Mészkő átbuktatott megfelelője. A 
Mónosbéli takaró változatos kőzettani és rétegtani tagolódását Pelikán P. és Dosztály L. 
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(2000) által 1984-ben és 1990-ben mélyített Bzs. 5. (Patkó-sziklák), Bzs. 10., Bzs. 10/a. és 
Bzs. 11. (Odvas-bükk-tető) geológiai fúrások tárták fel.  
 

3. ábra. Térképi méretű utólagos redők a Bükk-hegységben (Csontos L. 1999) Nagyfennsík 
parautochton; 2. Mónosbéli takaró; 3. Szarvaskő I. takaró; Szarvaskő II, takaró; 5. Kisfennsíki takaró (?); 6. 

Főbb út helyiséggel, 7. Jelentősebb utólagos redők; 8. A redők okaként feltételezett egyik fajta nyírás-rendszer; 
9. A redők okaként feltételezett másik fajta nyírás-rendszer; A-B: a két, összetartozó nyírás-rendszert, illetve az 

azokból következő rövidülési irányokat mutatják.  

 
 

4. ábra. Főbb K-Ny-i csapású feltolódások vázlata a Bükk-hegységben (Csontos L. 1999) 1. 
Főbb út helyiséggel; 2. Erdeti (szarvaskői) takaróhatár; 3. Pikkelyhatár; 4. Balos eltolódás vagy összetevő; 5. 
Jobbos eltolódás vagy összetevő; A – Északi antiklinális pikkely északi része; B – Északi antiklinális pikkely 

déli része; C – Nagyfennsíki pikkely; D – Répáshutai-szarvaskői pikkely és Lök-völgyi egység (valószínűleg a 
Répáshutai pikkely elszakadt, délre csúszott része; E – Derecskei pikely; F – Délkelet-bükki pikkelyek; G-

Gerenna-tető pikkelye; H – Kisfennsíki takaró vagy pikkely (?) 
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A Hór-völgy dél-bükki szakaszának főbb geomorfológiai szintjei, exhumáció - az 

alaphegység geológiai és földtani szerkezeti adottságainak formaképződésben játszott 
szerepe 

 
A Bükk-hegység kistájainak morfológiai fejlődése közvetlenül kapcsolódik a hegység 

kitakaródásának, exhumációjának kérdésköréhez. A Bükk-fennsík és a Déli-Bükk a felső-
oligocén – alsó-miocén során tovább egyengetődött felső-kréta – középső-eocén tönkből 
származik. A tönkfelszín eddigi ismereteink szerint a felső-eocénban tengeri (Pinczés Z. 
1968, Hevesi A. 1978), és a miocénban vulkáni eredetű (Balogh K. 1954, 1964; Jámbor Á. 
1958; Pinczés Z. 1968; Hír J. 1980, 1982; Seresné Hartai É. 1983; Dunkl I. – Árkai P. – 
Balogh K. – Csontos L. – Nagy G. 1994) és idegen kvarckavics fedőtakaróval (Pinczés Z. 
1955) gazdagodott. A tönk exhumációjának kezdetét az egyes szakemberek eltérő időpontra 
helyezik: a felső-szarmatára (Hevesi A. 1986), vagy a felső-pliocénra (Pinczés Z. 1968; 
Martonné Erdős K. 1972) datálják.  

A Hór-völgy dél-bükki szakaszának geomorfológiai térképezésekor a Déli-Bükk területén 
az alábbi felszín-maradványokat sikerült regisztrálni (Dobos A. 2000):  

(1) felső-kréta - középső-eocén exhumált tönkfelszín maradványa (tszf-i magassága: 
550-700 m); 

(2) idősebb völgyi pediment maradványa (Sümegium-Bérbaltavárium?), tszf-i 
magassága: 500-550 m, völgytalphoz viszonyított relatív magassága 100-250 m,  

(3) fiatalabb völgyi pediment maradványa (Villányium?), tszf-i magassága: 350-500 
m, relatív magassága 40-90 m,  

(4) 20-30 m relatív magasságú, pleisztocén korú felszín maradványa (II/b. sz. terasz 
maradványa, deráziós szint),  

(5) 10-15 m relatív magasságú, pleisztocén korú felszín maradványa (II/a. sz. terasz 
maradványa, deráziós szint),  

(6) 5 m relatív magasságú, pleisztocén korú teraszmaradvány, deráziós szint 
maradványa,  

(7) holocén alluviális sík, alluviális teraszmaradványokkal (I. sz. terasz).  
 
A völgyi pedimentek kialakulásakor a triász mészkő és a jura agyagpala és radiolarit 

sorozatok egy szintre planálódtak. Természetesen a puhább palasávokon e felszínek nagyobb 
kiterjedésben, markánsabban jelentkeznek (pl.: Répáshuta és Hollóstető környéke, Tebe-
puszta), a keményebb mészkőn – a későbbi tektonikus felszabdaltság, az intenzív 
völgymélyítés és a minőségükben váltakozó exogén erők pusztító hatásai miatt - kisebb 
tetőszintekre korlátozódnak. Bár a pedimentek korát először a Sümegium és Bérbaltavárium 
időszakához kötöttem (Dobos A. 1997, 2000), az idősebb felszín nagy térbeli kiterjedése miatt 
valószínűbbnek tűnik, hogy a pedimentáció nagyobb időintervallumot ölelhetett fel 
(Sümegium-Bérbaltavárium?). A fiatalabb hegylábfelszín-képződési időszakot ugyanakkor a 
Villányiumra helyezhetjük, hiszen beigazolódott, hogy a dél-bükki völgyi pedimentek és a 
bükkaljai hegylábfelszín maradványok völgytalphoz viszonyított relatív magassági adatai a 
Hór-völgy teljes vízgyűjtőterületén nagyrészt egybe esnek; a bükkaljai pediment 
képződésekor a miocén és pliocén kőzetsávok egy szintre erodálódtak; s az így kialakult 
egységes felszín a negyedidőszaki vízhálózat- és formaképződés alapjának tekinthető (Dobos 
A. 2001c). A negyedidőszakban, az egymást követő kiemelkedési fázisok és 
éghajlatváltozások hatására a fiatalabb völgyi pediment felszíne feldarabolódott, a Hór-patak 
és mellékvizeinek teraszos, helyenként szurdokszerű völgye szintén ebbe a felszínbe mélyül 
(lsd. folyóvízi teraszok, inaktív forrásbarlangok).  
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E felszínek értelmezésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a tönkfelszín kihantolódása 
következtében, a korábban fedőrétegekkel takart alaphegység különböző eredetű és minőségű 
kőzetsávjai, valamint földtani szerkezeti egységei kerültek a felszínre.  

A kárpáti geomorfológiai inverziót követően megindult a Bükk általános kiemelkedése, s 
ezzel párhuzamosan a fedőtakaró fokozatos elvékonyodása. A felszínen megjelenő ős-Hór-
patak lefutási irányát a mélyben élő tektonikus vonalak és szerkezeti adottságok (szinform és 
antiform szerkezetek) határozhatták meg. E szerkezeti formák és az ezeket metsző fiatalabb 
törésvonalak ui. átöröklődhettek a fiatalabb takarókra, előre jelezve így a völgy átöröklődési 
helyeit. A krétában kialakult szinform és antiform tengelyek, a szinklinálisokat és 
antiklinálisokat merőlegesen metsző fiatalabb törésvonalak (Balla-völgy) vagy a kőzethatárok 
mentén (Hosszú-völgy, Ódor-vár) már eleve „fellazítottabb” kőzetszerkezetű vetőzónák, 
kőzettestek helyezkedhettek el. E zónákban a puha és elvékonyodó permeábilis 
takarórétegeken átszivárgó víz mélybejutása tehát intenzívebb volt. Ahol a víz koncentráltan 
jelent meg, az erózió és az oldás is intenzívebb lehetett és itt, ezekben a zónákban érhette el 
először az ős-Hór-patak a korábbi felső-kréta – eocén tönkfelszín triász mészköveit, vagy jura 
palaterületeit.  

A fedőtakaró nem volt egységes felépítésű, különböző minőségű, korú üledék- és 
kőzetrétegeket - pl.: impermeábilis tufa- és agyagrétegeket, vagy permeábilis homokos, 
kavicsos rétegeket – foglalt magába. A Bükk-hegység területeinek mozgása sem tekinthető 
egységesnek, egyes területek szerkezeti átalakulása helyenként és időben eltérő jelleget öltött. 
A Bükk tolódott, rotáló mozgást végzett az oligocén - miocén folyamán, s az ekkor kialakult 
új szerkezeti elemek (feltolódások, vetők) az egyes rétegeket különböző magasságokba, 
helyzetekbe juttathatták, illetve az egyes rétegekben elnyíródásokat okozhattak (Csontos L. 
1999). Már a fedőtakaró esetében is igaz az, hogy az egy szintbe került, de eltérő minőségű 
kőzetek határa mentén (pl.: agyag/homokos üledékek) szelektív denudáció érvényesült, a 
könnyebben erodálódó kőzetsávok a fedőtakaró erőteljesebb pusztulását és a patakok 
átöröklődését segíthette. 

A Hór-patak pl. a déli középhegységi szakasz antiklinális és szinklinális-sorozatát a Kis-
réttől Cserépfaluig egy fiatalabb ÉÉNy-DDK-i vető mentén réseli át. A mellékvölgyek futását 
itt elsősorban a fővölgyre merőleges ÉK-DNy-i csapású szinform tengelyek (Oszla-medence), 
agyagpala beékelődések, kőzethatárok (Zsilipes-lápa, Ódor-lápa) és a völgyre hegyesszögben 
kifutó kőzetrétegek réteglap menti intenzívebb pusztulási síkjai jelölték ki.  

A völgytalp mélyítésével és szélesítésével felszínre kerülő új kőzetkibúvásokon, sziklákon 
a meredeken kiemelkedő, rétegfejként felszínre bukkanó mészkőpikkelyek - különösen, ha 
eltérő minőségű kőzetpászták találkozási helyéről van szó - réteglapjaik mentén intenzívebben 
juttathatták le a vizet a kőzet belsejébe, és ez felgyorsította a pusztulási folyamatokat (oldás, 
mállás, fagy okozta aprózódás, tömegmozgások). A formaképződésben a földtani szerkezet és 
feltolódási sávok preformáló hatása így nem hagyható figyelmen kívül.  

Az eltérő kőzettípusok (mészkő-, radiolarit- és agyagpalarétegek) pusztulását a 
kőzetminőség mellett nagyrészt a litoklázisrendszer fejlettsége, az adott kőzettömbök 
tektonikus igénybevettsége és az exogén erők minősége szabta meg. A különböző szerkezeti 
szituációkhoz (vetőzónához, erősebb deformációnak kitett kőzetsávokhoz vagy kevésbé 
deformált rétegekhez) kapcsolódó, de azonos minőségű kőzetekből felépülő területek 
kőzetmintái eltérő módon pusztulnak. Az erősen igénybe vett, deformációs területeken a 
kőzettömegek litoklázishálózatban gazdagok – így a víz bejutása a kőzetrepedéseibe 
intenzívebb -, s ez a mállás és aprózódás intenzitásának növekedését eredményezi.  

A kialakult geomorfológiai szinteket később a külső erők vették hatalmukba, majd 
alakították ki annak mai, változatos, kisebb felszíni formaelemekben (folyóvízi, periglaciális 
és karsztos formaelemek) gazdag felszínét.  
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A pleisztocén periglaciális éghajlat és tektonikus fázisok formaképződésben játszott 

szerepe 
 
A pliocén/pleisztocén határán bekövetkező tektonikus mozgások hatására a Bükk-hegység 

központi tömege jelentősen (250-300 m-t) kiemelkedett (Balogh K. 1964; Pinczés Z. 1968; 
Martonné Erdős K. 1972; Hevesi A. 1980; Dunkl I. – Árkai P. – Balogh K. – Csontos L. – 
Nagy G. 1994). Az emelkedéssel párhuzamosan a Villányium szemiarid éghajlatát a 
pleisztocénban új éghajlati hatások váltották fel, így a felszín lepusztulásának jellege is 
megváltozott. A pleisztocén hideg glaciális és meleg interglaciális időszakainak váltakozása 
és a szakaszos kiemelkedési fázisok interferenciájaként az areális és lineáris erózió 
dominanciája időben változott. Mindezek a korábbi Villányium völgyi pediment 
feldarabolódását, a Hór-patak szakaszos mélyítő erózióját és a korábban rejtett kőzetek és 
szerkezetek feltárásával újabb szintek kivésését eredményezték (pl. folyóvízi teraszok).  

A periglaciális formák képződése a földtörténeti negyedidőszak hideg glaciális 
periódusaihoz (pleisztocén) kötődik. A pleisztocénban (2,4 millió év – 10 000 év) a Föld 
felszínén jelentős lehűlés következett be, a magashegységekben és a sarkokon a jégtakarók 
előrenyomultak, s ennek hatására hazánkba is hidegebb ún. periglaciális (jégkörnyéki) 
éghajlat uralkodott. Magyarország területét természetesen nem borította belföldi jégtakaró, 
hanem sajátos ún. periglaciális övezet volt. Középhegységeinkben ekkor intenzív volt a 
fagyás-olvadás napi periodikus váltakozása és a kőzetek fagy okozta aprózódása. A lejtők 
egyes szakaszain periglaciális eluvium, deluvium, és periglaciális kolluvium képződött.  

A Bükk-hegységben jelentős felszínátalakulás ment végbe, ez különösen az 500 - 550 m 
feletti zónában eredményezett látványos változást (Székely A. 1969, 1973; Pinczés Z. 1970, 
1977, 1980, 1985), hiszen a kőzetek fagy okozta aprózódása itt volt a leghatékonyabb. A 
Bükk-hegység kitakaródása során felszínre került kőzetrétegek (agyagpalák és mészkövek) 
milliméteres nagyságrendű hajszálrepedésekben és centiméteres nagyságrendű repedésekben 
és hasadékokban bővelkedtek. A repedésekbe bejutó víz a hőmérsékletcsökkenés hatására 
éjszaka megfagyott (- 10 – -15 ºC), míg nappal felolvadt (+ 10ºC). Mivel a víz fagyása során 
mintegy 9%-os térfogatnövekedés figyelhető meg, az állandó napi nyomásváltozás a 
repedések növekedését, majd a kőzetek szétesését, fagy okozta aprózódását eredményezték. 
Az állandó hőmérséklet- és nyomásváltozás mellett a kőzetek aprózódását természetesen az 
eltérő kőzettípusok megjelenése, szövete, agyagásvány-tartalma, pórustérfogata, víztartalma; 
a kőzetek eltérő fagy toleranciája; a kőzettömegek sajátos szerkezete (rétegfejek és 
réteglapok, redőboltozatok, redőteknők), függőleges és vízszintes irányú tagoltsága, valamint 
növényzeti borítottsága is befolyásolta.  

Az éles peremű, szögletes aprózódási törmelék a gravitációs erő, valamint a fagyos 
talajfolyás és lemosás hatására a lejtőn áttelepült, majd a homokkal és homokos murvával 
keveredett finom lejtőüledék a lejtő alsó szakaszán halmozódott fel. Jellegzetes a 
törmeléktakarók, keveréktakarók vagy törmeléklejtők megjelenése. 
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Kutatási módszerek 
 

A Hór-völgy dél-bükki szakaszának feltárását egyrészt részletes terepi felvételezésekkel, 
másrészt laboratóriumi kísérletsorozatokkal végeztük el.  

1. Részletes terepi felvételezések során felkerestük a terület legjellegzetesebb geológiai 
feltárásait, s a Déli-Bükk és a Bükkalja területéről 38 darab, különböző korú és típusú 
kőzetmintát (5. ábra) gyűjtöttünk be.  

2. A begyűjtött kőzetmintákból - mivel az 1980-as években több bükki kőzet korát 
megfiatalították, s a Bükk-hegység új, 1:50 000 méretarányú geológiai térképezése 
napjainkban is folyamatban van - mikrocsiszolatokat készítettünk, leírtuk a kőzetek 
ásványtani- és szöveti jellemzését, majd a kőzetminőségből adódó és várható aprózódási 
hajlamukat (Dobos A. - Kozák M. - Püspöki Z. 1993, Dobos A. 2000). 

3. A Debreceni Egyetem Földrajzi Laboratóriumában a periglaciális éghajlat alatt 
működő napi fagyváltozékonyságot, a kőzetek típusának és víztelítettségének fagy okozta 
aprózódásra gyakorolt hatását, laboratóriumi kísérletekkel tanulmányoztuk. A periglaciális 
éghajlati adottságokat fagykamrában modelleztük.  

A víztelítettségi vizsgálat során a 38 db., különböző korú és anyagú kőzetmintát a 
maximális telítettségi állapot eléréséig (1 hónap) vízzel töltött edénybe helyeztük. A bevett 
kőzetminták nagysága átlagosan 13 x 15 x 4 cm volt. Köztes (napi, majd heti) mérésekkel 
ellenőriztük a vízfelvétel gyorsaságát és az egyes kőzetek porozitási értékét (1. diagram). Ez 
alapján képet kaphattunk az egyes kőzetek vízfelvételének gyorsaságáról, a folyamat 
lefolyásáról, s a kőzetek pórus- és litoklázishálózatának jelenlétéről is.  

A telített kőzeteket ezt követően a Laboratórium fagykamrájába helyeztük. Minden 
kőzettípusból 2 db. mintát választottunk ki, az egyik mintát száraz tálkába („száraz” példány) 
helyeztük, míg a másikat vízbe állítottuk („vizes” példány). Utóbbinál a folyamatos 
vízutánpótlás jelentőségét vizsgáltuk meg. A mintákat 230 napig fagyasztottuk azért, hogy 
rekonstruáljuk az egyes kőzetek pleisztocén periglaciális éghajlaton történő pusztulási 
hajlamát, valamint igazoljuk azt, hogy a kőzetek típusa, sajátos szövete, szerkezete és 
litoklázisrendszerének fejlettsége nagymértékben befolyásolja a kőzetek aprózódását és a 
periglaciális formatípusok kialakulását (2.-3. diagram). A nappali hőmérsékletet +10ºC-ra, az 
éjjeli hőmérsékletet -10ºC –ra állítottuk be, biztosítva a nappali fagyás és olvadás ciklusainak 
állandó váltakozását. 

4. Az egyes formák térbeli eloszlásának és genetikájának meghatározása érdekében a 
geológiai kompasz segítségével terepi szerkezetföldtani méréseket is végeztünk (rétegek 
dőlése, csapása - Dobos A. 2001b).  

5. Részletes terepi bejárások és megfigyelések után készítettem el a Hór-völgy 
geomorfológiai térképét (1:10 000). A térképezésnél Magyarország részletes geomorfológiai 
térképeinek jelkulcsát vettem alapul (Pécsi M. 1963), de néhol a periglaciális formák 
változatos megjelenése miatt - kiegészítésül - más térképezők (Demek, J. 1969) jelrendszerét 
is alkalmaztam (Dobos A. 2000 - geomorfológiai térképsorozat). 
 

 
A víztelítettségi és fagyasztási kísérletek eredményei 

 
a, Víztelítettségi vizsgálat: 
 A Hór-völgy dél-bükki szakaszán, az egyes kőzettípusok porozitási értékét és 

vízfelvevő kapacitását kísérletsorozattal ellenőriztük (Dobos A. 1997). Az eredmények 
értékelésekor, a súlyszázalékban megadott porozitás alapján a kőzeteket az alábbi három 
csoportba sorolhattuk: 
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1. Alacsony porozitású kőzetek (4,3 - 6,26%): a Bervai Mészkő Formáció és a 
Hollóstetői (Felsőtárkányi) Mészkő Formáció (tűzköves szürke mészkő) mészkövei. 

2. Mérsékelt porozitású kőzetek (10 - 13%): a Répáshutai Mészkő Formáció 
mészköve, a jura radiolarit, a jura sötétszürke agyagpala (Lökvölgyi Pala Formáció), a miocén 
ignimbrit (Gyulakeszi Riolittufa Formáció, Tari Dácittufa Formáció) és Gyulakeszi Riolittufa 
Formáció riolittufája. 

3. Magas porozitású kőzetek (21 - 62%): a miocén korú dácittufa és riolittufa (Tari 
Dácittufa Formáció). 
 

Kőzet-
minta 

Kőzet kora, 
típusa 

Formáció neve Lelőhely 

1-2. Triász mészkő Berva Mészkő Formáció Hór-völgyi szurdok I. kőfejtő 
3-4. Triász mészkő 

breccsa 
Berva Mészkő Formáció Hór-völgyi szurdok I. kőfejtő 

5-6. Triász mészkő Berva Mészkő Formáció Hór-völgyi szurdok II. kőfejtő 
7. Triász mészkő Berva Mészkő Formáció Hór-völgyi szurdok II. kőfejtő 

8-9. Triász mészkő Berva Mészkő Formáció Hór-völgyi szurdok II. kőfejtő 
10-11. Triász mészkő Hollóstetői Mészkő Formáció Hór-völgy, 19. kilométerkő felett 
12-13. Triász mészkő Hollóstetői Mészkő Formáció Füzérkő, Hosszú-völgyi oldal sziklafala 
14-15. Triász mészkő Hollóstetői Mészkő Formáció Füzérkő, Hosszú-völgyi oldal sziklafala 
16-17. Jura agyagpala Lökvölgyi Pala Formáció Hosszú-völgyi ház mögött 
18-19. Triász mészkő Hollóstetői Mészkő Formáció Kis-Ökrös sziklafala 
20-21. Jura radiolarit Hollóstetői Mészkő Formáció Nagy-Ökrös 
22-23. Triász mészkő Hollóstetői Mészkő Formáció Pazsag 
24-25. Triász mészkő Hollóstetői Mészkő Formáció Füzérkő keleti kitettségű sziklái 
26-27. Triász mészkő Hollóstetői Mészkő Formáció Odorvár (2. szikla felső része) 
28-29. Miocén ignimbrit 

(összesült 
riolittufa) 

Gyulakeszi Riolittufa 
Formáció /Alsó Riolittufa 

Komplexum/ 
(összesült ignimbrit) 

Nyomó-hegy Cseresznyéspatak felőli 
sziklái 

 
30-31. 

 
Miocén riolittufa 

Tari Dácittufa Formáció 
/Középső Riolittufa 

Komplexum/ 
(freatomagmás tufa) 

Bogács déli része, pincék 

 
32-33. 

 
Miocén riolittufa 

Gyulakeszi Riolittufa 
Formáció /Alsó Riolittufa 

Komplexum/ 
(nem összesült ignimbrit) 

Nyomó-hegy északi előtere 

 
34-35. 

Miocén 
riodacittufa 
(összeszült 
ignimbrit) 

Tari Dácittufa Formáció 
/Középső Riolittufa 

Komplexum/ 
(összesült ignimbrit) 

Bogács, tufabánya 

 
36-37. 

 
Miocén ignimbrit 

Gyulakeszi Riolittufa 
Formáció /Alsó Riolittufa 

Komplexum/ 
(összesült ignimbrit) 

Nyomó-hegy északi lejtői, tetőszintje 

38. Triász gyűrt 
mészkő 

Hollóstetői Mészkő Formáció Pazsag 

A fagykísérlet kőzetmintái, Hór-völgy 
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5. ábra. A fagykísérletre bevett kőzetminták helye, Hór-völgy 
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A kőzetek eltérő arányú vízfelvételét és a telítődés időbeni eltérését a kőzetek 
minőségével, szerkezetével és részben a hajszálrepedések sűrűségével hozhatjuk kapcsolatba 
(1. diagram). 
 
1. diagram. A Hór-völgyben begyűjtött kőzetminták víztelítettségi vizsgálatának eredményei 

(1994. december 14. – 1995. január 13.) /kőzetminták száma: 1-38/ 
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A tömör mészkövek közül a szürke tűzköves mészkő (Hollóstetői Mészkő Formáció) 
töredezettebb volt, így hasadékai, hajszálrepedései lassabban telítődtek, és több vizet fogadtak 
be, mint a bervai mészkő. A második csoport kőzetei réteges, palás és porózus szerkezetük, 
valamint gazdag litoklázisrendszerük miatt több vizet vettek fel. A legnagyobb porozitási 
értékkel a vulkáni tufák rendelkeztek. E kőzettípusok, mint az adatok is bizonyítják eredeti 
súlyuk 50-60%-át is képesek tárolni. A vízfelvétel gyorsaságát/sebességét vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a tömöttebb mészkövek és ignimbritek lassabban vették fel a vizet, a 
riolit- és dácittufák nagy porozitási értéküknek megfelelően ugyanakkor már az első napokban 
jelentős vízmennyiséget tároltak. A Tari Dácittufa Formáció freatomagmás riolittufája például 
már az első napokban saját tömegének 40-50%-át kiadó víztömeget vett fel. Látható, hogy a 
mészkövek lassabban és egyenletesebben telítődnek, míg az agyagpala és tufaképződmények 
már az első időszakban jelentős mennyiségű vízfelvételére képesek, ezt követően vízfelvevő 
kapacitásuk jelentősen mérséklődik. 

 
b, A fagykamrai kísérletsorozat eredményei: 
 A fagykamrába helyezett "száraz" és "vizes kőzetminták" vizsgálata az alábbi 

eredményekkel zárult (2-3. diagram):  
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2. diagram. A Hór-völgy dél-bükki és bükkaljai szakaszáról begyűjtött kőzetminták „száraz” 
példányainak fagyasztási eredménye 
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3. diagram. A Hór-völgy dél-bükki és bükkaljai szakaszáról begyűjtött kőzetminták „vizes” 
példányainak fagyasztási eredményei 
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1. A középső-felső-triász berva mészkő (1-2. kőzetminta, Berva Mészkő Formáció) 
fagyasztás után szinte teljes egészében egyben maradt (anyagának több mint 99%-a). 
Felületéről csak kisebb, éles peremű, sokszögletű pikkelyek (1,2 mm x 8 mm x 2 mm, 8 mm x 
1 cm x 2 mm) váltak le és homok szemcseméretű anyag pergett le. A kőzet igen kompakt, 
repedésekben szegény és fagy hatására igen ellenálló volt. A kőzet felülete fagyhatásra 
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litoklázisokkal gazdagodott, jelentősen „fellevelesedett” (mikroszkópban jól látható, hogy a 
felülettel párhuzamos apró repedésekbe jut be a víz, s megfagyva megkezdi a vékony rétegek 
fellazítását), s egyenetlen felületet képezett. „Száraz” és „vizes” példányai egyaránt a kőzet 
kemény, litoklázisokban szegény és a külső erőknek ellenálló tulajdonságait igazolták. 

2. A középső-felső-triász vetőbreccsa (Berva Mészkő Formáció, 1. kép) a kompakt 
bervai mészkőtömbök elmozdulási zónájában képződött. Anyagában a szögletes 
mészkődarabokat kalcit cementálja, a repedések mentén utólagos agyagbemosódás is 
kimutatható. A kőzet litoklázisokban gazdag és lazább szerkezetű. Fagy hatására, különösen 
vizes közegben, jelentősen pusztul. A breccsa anyaga (3.-4. minta) kisebb-nagyobb, éles 
peremű mészkődarabokra esett szét. Szerkezete a fagyhatásra teljesen fellazult. Anyagának 
89,6%-a kavics, 3,1%-a murva, 5,47-a durva homok, 1,68%-a közép homok és finomabb 
szemcsetartományú törmelékre bomlott. Lokális megjelenése miatt a formaképződésben nem 
játszik meghatározó szerepet. 
 
1. kép. Mészkő breccsa "vizes" példánya fagyasztás közben (triász Bervai Mészkő Formáció - 

3. kőzetminta) 

 
 

3. A középső-triász szürke tűzköves mészkő (Hollóstetői Mészkő Formáció) már kisebb 
ellenállást mutatott a faggyal szemben. Száraz állapotban tömegének 0,35%-a és 
vízutánpótlással 6,88%-a 20 mm átmérőnél kisebb, szögletes pikkelyek és szemcsék 
formájában jelent meg. A mészkő hajszálrepedésekben, törésekben gazdag, terepen jól 
megfigyelhetők a párhuzamosan települt, illetve gyűrt mészkőrétegek (Hór-völgy, 19. 
kilométerkőnél). A sűrűbb litoklázisrendszer állandó vízutánpótlással könnyebben telítődött, 
így a második kőzetminta szerkezetét a fagy könnyebben fellazította, a folyamat során több 
törmelék képződött.  

  A nagy területre kiterjedő Hollóstetői Mészkő Formáció mészkövei azonban a földtani 
szerkezet és a tektonikai igénybevettség függvényében jelentős helyi eltéréseket mutatnak. A 
Fűzér-kő hosszú-völgyi szakaszán például a mészkő rétegek jól fejlett tektonikus 
repedésrendszerrel rendelkeznek, s a mészkő szövete palás (12-13. minta). A kísérlet során ez 
a kőzet erőteljesebben aprózódott, sok lapos pikkely és homok frakció képződött. A 
vetőbreccsa megjelenésével már inkább éles, szögletes mészkődarabok képződtek (14.-15. 
minta). A Fűzér-kő hór-völgyi szakaszán a mészkő litoklázisokban gazdag, fagy hatására a 
minta felülete erőteljesen „fellevelesedett”, de aprózódása alárendeltebb volt (24.-25. minta). 
Az Odorvár területéről származó minta érett, többgenerációs repedésrendszerrel rendelkezett, 
így aprózódása állandó víz utánpótlás mellett már jelentősebbnek mondható. Aprózódási 
törmeléke nem vékony pikkelyeket, lemezeket képez, hanem nagyobb darabos törmeléket ad. 
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4. A Délnyugati-Bükköt tömegében felépítő jura agyagpala (Lökvölgyi Pala Formáció, 
2. kép) a kísérlet során alig termelt törmeléket (16.-17. minta). Tömegének 99,67 és 99,44%-a 
egyben maradt. Vizes állapotban a palarétegek erősen összetapadtak, felszínéről csak kevés 
szilánkos, vékony lemezes törmelék pattant le. A kísérlet eredménye itt ellentmond a 
természetben megfigyelt jelenséggel, miszerint a pala jobban pusztul, mint a mészkő. 
Valószínűleg az agyag és iszapszemcsék között fellépő kohéziós erő vizes közegben igen 
nagy, a pala csak a természetben fellépő gravitációs erő és a nagyfokú töredezettség hatására 
bomlik szét és veszíti el eredeti szerkezetét. Palás szerkezetéből adódóan vízszintes, az egész 
kőzettestet átjáró repedései ugyanakkor erőteljesen továbbfejlődtek, felületén számos új 
hajszálrepedés jelent meg. Mechanikai behatásra a fellazult rétegek egymás mellett 
elcsúsznak és szétesnek. 
 

2. kép. Agyagpala "száraz" példányának fagyasztási eredménye 
(júra Lökvölgyi Pala Formáció - 17. kőzetminta) 

 
 

5. A mészkövekbe beékelődő radiolaritok szintén ellenállóak a faggyal szemben. 
Tömegük 0,03 és 1,43%-a 20 mm-nél kisebb átmérőjű, lemezes, szilánkos törmeléket és 
kisebb szemcséket ad. 

6. A bükkaljai miocén korú riolittufa komplexum területéről származó kőzetminták a 
fagykísérlet során eltérő módon reagáltak. A legintenzívebben a Tari Dácittufa Formáció 
freatomagmás riolittufája (30.-31. minta, 2-3. diagram, 3. kép) pusztult. A porózus 
szerkezetű, repedésekben gazdag, s vízzel gyorsan telítődő tufa vizes közegben, fagyhatásra 
13 nap alatt teljesen elveszítette állékonyságát, s alkotóelemeire esett szét. A víz fagyása 
során szétrobbasztotta a kőzetet /a törmelék szemcseösszetétele: 0,2% kavics, 0,43% murva, 
21,1% durva homok, 31% közép sz. homok, 47,14% apró sz. homok és finomabb frakció/. 
Száraz állapotban a tufa ugyanakkor alig aprózódott.  

 A Gyulakeszi Riolittufa Formáció nem összesült riolittufája (32.-33. minta) 
litoklázisokkal gazdagon átjárt kőzetté vált, aprózódása során darabos és szemcsés törmeléket 
produkált. Vizes közegben anyagának 52%-a egyben maradt, de törmelékében jelentős arányt 
képviselt a durva homok (22,87%) és a murva (818,6%) frakció. Szerkezete a repedésekbe 
jutó és megfagyó víz hatására erőteljesen fellazult. 

 A Gyulakeszi Riolittufa Formáció és a Tari Dácittufa Formáció összesült ignimbritjei 
kemény, az eddig tárgyalt tufáknál ellenállóbb kőzettípust képviselnek. A porfíros szövetű, de 
összesült és enyhén kovásodott minták repedései lassabban és egyenletesebben telítődnek 
vízzel (1. diagram). Fagyhatásra az ignimbritek 88-98%-a egy tömbben maradt, de az üveges 
alapanyagból finom frakciók, kilazult alkotóelemek kipergése figyelhető meg.  
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3. kép. A miocén freatomagmás tufa "vizes" példánya 13 nap alatt szétfagyott alkotóelemeire 
(Tari Dácittufa Formáció, 30. kőzetminta) 

 
 

 Az aprózódott riolittufa és összesült ignimbrit minták „száraz” és „vizes” példányai 
között jelentős eltérések tapasztalhatók. Vízutánpótlás hiányában a porózus, laza riolittufa 
összletek a kompakt kőzetekhez hasonlóan viselkedtek: felszínükről csak apró, finom 
szemcséjű törmelék pergett le. Az állandó vízutánpótlás biztosításakor a litoklázisok sűrűbbé 
és érettebbé váltak, a tufák szerkezete fellazult és változatosabb szemcseméretű törmelék 
képződését eredményezték. E különbségek mindenképpen a kőzetek nagy porozitási 
értékével, nagyarányú vízfelvevő-képességével, sajátos szövetével és szerkezetével, valamint 
a hajszálrepedésekbe bejutott víz repesztő hatásával magyarázható. 

 
A fagykísérlet igazolta, hogy az állandó vízutánpótlásnak és a kiterjedt 

litoklázisrendszernek igen jelentős szerepe van a kőzetek fagy okozta aprózódásában. A 
törmelékképződés sokkal intenzívebb volt a vízbe helyezett minták esetében. A kőzetek döntő 
többsége azonban egy tömbben maradt (a riolittufák kivételével) és csak kisebb szemcsék 
peregtek le felszínükről. Igen nagy különbség adódott a porózus és a kompakt kőzetek között 
is. Beigazolódott, hogy az egyes kőzetek ásványi összetétele, szövete és szerkezete már 
befolyásolja az aprózódás menetét és a kialakuló aprózódási törmelék típusát (szemcsés, 
lemezes, apró pikkelyes és darabos törmelék). A kőzetminőségből adódó eróziós hajlamot a 
továbbiakban azonban a földtani szerkezet, az éghajlat, a domborzati adottságok és a 
növényzeti borítottság mértéke is módosíthatja. 

 
A Déli-Bükk hór-völgyi szakaszának geomorfológiai térképezési eredményei, a 

periglaciális formakincsben gazdag területegységek lehatárolása 
 
 A Hór-völgy periglaciális középhegységi formakincsének térképezését követően 

készült el a terület 1:10 000 méretarányú geomorfológiai térképsorozata (Dobos A. 2000). A 
térképezési eredmények értékelésekor figyeltünk fel arra, hogy a periglaciális formák és a 
Hevesi A. által (1991a, 1991b) térképezett karsztos formakincs térbeli megjelenése és 
koncentrációja hasonlóságot mutat. E formák ugyanakkor a Csontos L. (1988, 1990) által 



Földrajzi Konferencia, Szeged 2001.  

 17

részletesen leírt földtani szerkezeti egységekhez is szervesen kapcsolódnak. A formák térbeli 
elterjedése alapján az alábbi, különböző periglaciális formatípusokban gazdag területegységek 
különíthetők el: 

(1) a "bükki kövek" pereme; 
(2) a Balla-bérc – Balla-völgy – Kövesváradi-Csúnya-völgy – Nagy- és Kis-Kerek-hegy - 

a Hór-völgy Szarvaskő-lápa és Tebe-puszta közötti szakasza - Kajla-bérc – Szarvaskúti-
Csúnya-völgy egysége; 

(3) a Nagy-dall – Vész-verő egysége; 
(4) az Őr-parlag – Őr-parlag-gerinc - Közép-szék - Füzér-kő – Szarba-lápa egysége; 
(5) az Odorvár – Csákány egysége; és  
(6) a Fenőkő – Kút-hegy – Perpác - Nagy- és Kis-Piliske – Kecskés-galya területe. 
 
E felszíni formákban gazdag területek tulajdonképpen az ÉK - DNy-i csapású és 

átbuktatott rétegfejeikkel DK felé vergáló antiklinálisok, vagy mészkőhátságok egységei. Az 
egyes formatípusok kialakulását - mint azt már a korábbi kísérletsorozatokkal is igazoltuk – 
jelentősen befolyásolta a földtani szerkezet, a kőzettömbök tektonikai igénybevettsége, 
valamint a kőzetminősége.  

 
I. A „bükki kövek” peremének formakincse 
 
A "bükki kövek" esetében a mészkőrétegek tulajdonképpen a szerkezetileg D felé 

kibillent Nagyfennsíki antiform (antiklinális) peremét adják, amelyet délről a Hollóstetői 
szinklinális határol. Az antiklinális déli szárnyán a rétegek helyenként túlhajló és meredek 
dőlésűek, a rétegekre nehezedő nyomás igen jelentős, s így a szárnyakat felépítő mészkő és az 
azokat korábban befedő agyagpalarétegek repedéshálózata igen fejlett lehetett. Terepen jól 
megfigyelhető, hogy a mészkő rétegfejei D-i és DK-i irányúak, s az alsó szintek fölött 
meredek falakban bukkan felszínre. Ezt a sajátos szerkezetet a legújabb földtani szerkezeti 
felvételezések, s a bánya-hegyi alapszelvény vázlata is igazolja. Nem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, hogy Csontos L. (1999) a mészkő és pala határán jelölte ki a 
Nagyfennsíki és a Répáshutai-szarvaskői pikkely határát, amely jelentős K-Ny-i csapású 
feltolódásoknak ad helyet.  

A Déli-Bükkben végzett geomorfológiai térképezések során számos esetben 
találkozhatunk azzal, hogy a meredeken kiemelkedő, rétegfejként felszínre bukkanó 
mészkőpikkelyek - különösen, ha eltérő minőségű kőzetpászták találkozási helyéről van szó - 
réteglapjaik mentén intenzívebben juttatják le a vizet a kőzet belsejébe, és ez felgyorsítja a 
pusztulási folyamatokat (oldás, mállás, fagy okozta aprózódás, tömegmozgások). A földtani 
szerkezet és feltolódási sávok preformáló hatása így nem hagyható figyelmen kívül. 
Fagykísérleti eredményeink igazolták, hogy a mészkő, radiolarit és agyagpalarétegek 
pusztulását a kőzetminőség mellett nagyrészt a litoklázisrendszer fejlettsége, az adott 
kőzettömbök tektonikus igénybevettsége és az exogén erők minősége szabja meg. A „kövek” 
képződését tehát komplex folyamatként értelmezhetjük, kiemelve azt, hogy az egyes 
földtörténeti időszakokban a külső erők eltérő minősége jelentősen megváltoztatta a 
környezetéhez képest fokozatosan felmagasodó köveken lezajló pusztulási folyamatokat.  

A vízválasztó mentén (Kis-kőhát) feltárásban 1-1,5 m vastag áthalmozott 
mészkőtörmeléket találhatunk vörösagyagba keverten, amelynek felső szakaszában 2-50 cm 
átmérőjű szögletes mészkőkavicsok és tömbök, alsó szakaszában ua. lekerekített kavicsok 
fordultak elő. E feltárás hűen bizonyítja, hogy a fennsíki területek mészköve nemcsak a 
karsztos folyamatok révén pusztult erőteljesen a pleisztocénban, hanem a nyílt vegyes karszttá 
vált mészkőtömeg repedésekben gazdag szerkezete a periglaciális fagyhatásra is fellazult, 
szétesett. A mészkő felszínre bukkanó rétegfejei in situ erőteljesen aprózódtak, hiszen 
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meredek réteglapjai a víz mélybe szivárgásához kiváló feltételeket teremtettek. A termelt 
kriofrakciót az interglaciálisok patakjai szállították tova és halmozták át a fennsík általános 
ÉNy-DK-i lejtés irányának megfelelően a Déli-Bükk területére. A fennsíki és dél-bükki 
vízrendszer kapcsolatát már korábban is kimutatták (Pinczés Z. 1968; Hevesi A. 1978, 1986), 
ennek jelenléte vitathatatlan. A jelentősebb hordalékanyagot szállító patakok jelenlétét 
igazolja a peremek előterében található, ma már töbörsoros aszóvölgyként (Zsérci-Nagy-dél 
és Bánya-hegy-tető, Kőkapu közötti szakaszon, a Hosszú-bérc déli előtere) fennmaradt 
völgyek sorozata. Az északi vízválasztó mentén csak 5-10 m magas nyergek választják el a 
jelenlegi dél-bükki és fennsíki vízrendszereket. Igen feltűnő, hogy a Hosszú-bérc és a Szél-
bérc környezetében e két területen azonos magasságban töbörsoros aszó völgyek 
helyezkednek el, valamint a kövek felső peremére ráfutó és merőlegesen vagy majdnem 
merőlegesen mélyülő eróziós völgyek deráziós völgyfőjükkel a fennsíknak csak kis területét 
tudták még elhódítani.  

A meredek perem karsztos, és periglaciális formakincsben is gazdag terület. A csupasz, 
meredek mészkősziklákat ördögszántásmezők vagy pászták szabdalják, a kőzetkibúvások 
felszínén jellegzetesek a hasadék és gyökérkarrok (Három-kő, Kis- és Nagy-Kőhát, Zsérci-
Nagy-dél, Nagy-dél), ua. a tetőszint közelében legalább felső-pliocén korú (a Bükk 
legidősebb karsztalakzatai) zsombolyok (Hevesi A., 1980, 1986) sorakoznak. A Kis-Kő-háti 
zsomboly és a Zsérci-Nagy-Dél „függő töbre” Hevesi A. szerint felső-pliocéni víznyelők 
utódai, amelyek az akkori vízhálózat mélybe-fejeződésének szintjét jelzik. A Nagy-fennsík 
peremétől alig 100 m széles radiolarit és palasávval részben leválasztva még egy, de 
lényegesen kisebb karsztterület figyelhető meg (Hevesi A., 1986): a Kő-hát (757 m), a Bánya-
hegy-tető (816 m) és a Bánya-hegy (726 m) vonulata. Rétegfejeken ördögbarázdált tetői 
többnyire 10-20 m magas, függőleges falakkal emelkednek a déli, alacsonyabb palaterületek 
fölé. A Kis-Kő-hát DK-i előterében (a korábban említett) víznyelőtöbörsoros völgy mélyül, 
amely vízfolyásának mélybe-fejeződése előtt a „Farkas-lyuk” a Nagy-Pazsag-völgy É-i 
forráságai közé tartozott. A Kő-háti-lápa alsó, meredek és szűk szakaszán, egy „kőkapu” K-i 
oldalában nyílik a két bejáratú Kőháti-barlang, a Kőkapu (780 m) déli lejtőjén pedig a kb. 30 
m mély Kő-hát-alji vagy Tölgyes-oromi-zsomboly látható. A „kövek” esetében általam 
„kőkapunak” nevezett forma kialakulásánál nemcsak a hajdani patakok eróziója, 
mészkőfelszínre öröklődése, hanem a karsztos járatok felszakadása és az üregek, barlangok 
romosodása is szerepet játszott. A felszakadt barlangok pusztulását a hideg glaciális 
időszakokban a fagyhatás tette intenzívebbé. A periglaciális törmelék között borsókövekkel és 
cseppkőképződményekkel gazdagított mészkőkavicsokat, kőtömböket találhatunk. Erre a 
törmelékre korábban Hevesi A. (1981) is felfigyelt a rombarlangok tanulmányozása során. 

A felszínt feldaraboló törmelékgaratok, kőpatakok és kőfolyók alatt hatalmas méretű, 
sarkos törmeléket magában foglaló, legyezőszerűen kiszélesedő törmelékhalmazok, vagy 
törmelékhalmaz-mezők képződtek. A meredek fal alsó szakaszán, a kisebb, 10-15 m magas 
sziklafalak előterében szintén törmelékhalmazok, a sziklafalak közötti meredekebb lejtésű 
részeken pedig kőpatakok és kőfolyók jelennek meg. A periglaciális középhegységi 
formakincs kialakulását itt a mészkő töredezettsége, fejlett litoklázisrendszere, rétegfejeinek 
kibukkanása és ÉNy-i irányú dőlése jelentősen elősegítette. A fal fagy által kialakított 
fülkéiben (nische) és alsó szakaszán védett pozícióban fennmaradó hófoltok huzamosabb 
ideig szolgáltatnak vízutánpótlást a repedésekben, s a megfagyó víz tovább repeszti a 
litklázisokat. Mivel a D-i kitettségű fal nagyobb besugárzási egyenleggel rendelkezik, a napi 
fagyváltozékonyság, s így a kriofrakció képződése is figyelemre méltó lehet. A falból kilazult 
éles peremű kavicsok, tömbök stabil alátámasztásukat elveszítve a meredek lejtőkön szabad 
eséssel, gravitációs úton, míg a lankásabb alsó szakaszokon geliszoliflukciósan és a hólé 
leöblítése során telepítődtek át, s akkumulációs formákat (törmelékhalmazokat, kőfolyókat) 
produkáltak.  
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II. A Balla-bérc – Balla-völgy – Kövesváradi-Csúnya-völgy – Nagy- és Kis-Kerek-hegy 

- a Hór-völgy Szarvaskő-lápa és Tebe-puszta közötti szakasza - Kajla-bérc – Szarvaskúti-
Csúnya-völgy egysége: 

 
Az első dél-bükki antiklinálishoz kötödő egység periglaciális formakincsben igen gazdag 

terület. A mészkő kihantolása során a szerkezeti vonalak és a kőzethatárok mentén indult meg 
először a kriofrakció és a sajátos periglaciális formák képződése.  

E periglaciális egység valójában egybeesik a „kövek-vonulatát” délről határoló, s Hevesi 
A. által „Répáshutai mészkőhátság”-nak nevezett kihantolt nyílt vegyes nem önálló karszt 
területével. A Balla-bérc (525-530 m), a Köves Várad (560 m), a Pongor-lyuk-tető (657 m), a 
Nagy-Kerek-hegy (651 m) és a Kakukk-tető (608 m) tetőszintje a „Kövek” előtt a tönkfelszín 
egységes tömegét képviselik. Jellegét tekintve eredetileg nyílt, majd eltemetett vegyes, nem 
önálló karszton kialakult, kis részben fedett nem önálló karszt, amelyen belül ma a kihantolt 
nyílt vegyes nem önálló karsztok sajátosságai dominálnak (Hevesi A., 1986). A lineáris 
folyóvízi erózió, a karsztos és a periglaciális formakics képződése - a következő területi 
egységekhez hasonlóan - hol kiegészítette, felváltotta, hol erősítette egymást.  

A palaháttérből a mészkőfelszínekre érkező patakok a kőzethatáron karsztperemi 
víznyelőkben jutottak a felszín alatti járatokba (Balla-völgyi-, Diós-pataki-, Pénz-pataki-, 
Kajla-pataki-, Dél-sári-, Hollós-tetői-, Rókafarmi-, Ilona-kúti víznyelő). Nagyobb árvizek 
alkalmával ma már csak a Balla- és a Pazsag-völgy patakjai, valamint a Szarvas-kúti-Csúnya-
völgyön keresztül a Rejteki-patak vize talál utat a felszínen a Hór-, illetve a Gyertyán-völgy 
területére. A keleti peremeken, a Lófő-tisztást és a Dorongost ugyanazon vízrendszer 
(Gyertyán-Hór-völgyrendszer) fő- és mellékvizei alakították ki mélybe-fejeződésük előtt. A 
mészkősávra érkező patakok többsége teljesen, vagy csak részlegesen nyelődik el. Ennek 
magyarázatát Hevesi A. (1986, 1991) szerint főként mélybefejeződésük tszf-i magasságának 
különbözőségében és a karsztvízszint ingadozásában kell keresnünk. A szurdokvölgyek 
kialakításában (pl.: Balla-völgy és a Kövesváradi-Csúnya-völgy) összeszájadzó, illetve 
egymással párhuzamos barlangfolyosók (Szarvas-kúti-Csúnya-völgy torkolata), 
víznyelőjáratok felszakadása is szerepet játszott (Kövesváradi átjáró). A barlangok nagyrésze 
a palaterületekről eredő patakok jelenlegi vagy hajdani víznyelőbarlangja (Pénz-pataki-
víznyelő, Hársas-barlang), de találunk közöttük jelentősebb barlangjáratokat is (Varangy-
barlang, Poros-lyuk, Balla-völgyi-sziklaüreg). Kürtők, nyelő- és forrásszájszerű barlangok 
(Kövesváradi-Csúnya-völgy felső szakasza), helyenként nagy számban megjelenő 
forrásszájak, hasadékoduk, hasadékjáratok és kürtőcsonkok (Pazsag-völgyi-barlang) tagolják 
a mészkötömböket. A Balla-bérc és a Kövesvárad (Pongor-lyuk-tető) kivételével a bérceken 
és tetőkön nagyobb barlangokat nem találunk. A Balla-barlang, a Három-lyuk és a 
Kövesváradi-barlang egy nagyobb, idősebb barlangrendszer maradványa (Hevesi A., 1991). A 
Pongor-lyuk ásatásai során (Hír J. - Ringer Á. - Hevesi A., 1982-85) ritka riss glaciális 
barlangüledékekből a solymári szakasz jellegzetes gerinces maradványai (Hevesi A. - Hír J. - 
Ringer Á., 1983, Hír J. 1983) kerültek elő. A Balla-völgy és Kövesváradi-Csúnya-völgy 
torkolatánál sűrűsödő járatok, üregek egy korábbi, a szerkezeti vetőkhöz kötődő nagyobb 
barlang felszakadását jelzik.  

A kőzet kovatartalmának csökkenése miatt a K-i területek (Dorongos, Mező-hegyes) 
karsztosodása előrehaladottabb. A hátság nyugati részén a tönkfelszín még egységesebb, a 
tetőszintek hűen őrzik az 500-700 m-es platószintet. Itt a bérceken, gerinceken, 
szurdokperemeken elterjedt, rétegfőkbe mélyülő ördögbarázdák mellett – a karsztperemi 
víznyelőkben végződő, búvópatakos vakvölgyek és a barlangok a legjellemzőbb karsztformák. 
A Balla-völgy és a Kövesváradi-Csúnya-völgy menti mészkősziklafalakban és azok 
tetőszintjében 61 felfedezett barlangi üreg, forrásbarlang és barlangi járat található. A keleti 
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területeken a mészkő karsztosodási hajlamának növekedésével széles karsztvápák (Dorongos) 
és formaszegényebb ördögszántásos lejtők alakultak ki. A Dorongos karsztvápája korábban a 
Dorongos-völgy oldalvölgye volt, fejlődése azonban időszakos vízfolyásainak mélybe-
fejeződése miatt megszakadt.  

A fokozatosan kiemelkedő, s ezért eleve lépcsős felszínű lealacsonyodó hegygerincek 
mentén igen szép krioplanációs lépcsők és teraszok képződtek. A krioplanációs lépcső 
fokozatosan hátrál és emészti fel a magasabban fekvő csúcsszinteket. Mivel a napi 
hőmérséklet fagypont körüli ingadozása a pleisztocénban jelentős volt (- 10 és + 10 ºC 
között), a vízzel telítődött repedések éjszaka továbbfejlődtek. A víz fagyása során 9%-os 
térfogatváltozással számolhatunk, ami a kőzetrétegeket repeszti és fellazítja. Az egyes szintek 
peremét adó magas lépcsők krioplanációs falakat alkotnak, amelyek pusztulása során jelentős 
mennyiségű durva, szögletes periglaciális törmelék képződik. E törmelék a fal előtt 
törmelékkúpokat, vagy egységes törmelékmezőt alkot (Balla-völgy – Csúnya-völgy közötti 
gerinc, Kajla-bérc, Szarvas-kúti-Csúnya-völgy mészkőfalai, stb.). Igen jellegzetes a 
völgytalpra hegyesszögben kifutó mészkőrétegek réteglapmenti pusztulása, fagy okozta 
aprózódása. A mészkőrétegek mentén kilazult mészkődarabok és kipergett szilánkok, frakciók 
gravitációsan, illetve geliszoliflukciósan, vagy a hólé leöblítésével a lejtő irányában 
áttelepítődnek. A kimélyülő fülkék (nische) továbbfejlődésével szép kőkapu-képződmények 
alakultak ki, amelyeket a kapu előterében legyezőszerűen kiszélesedő törmelékkúpok 
határolnak (Balla-völgy, Balla-bérc, Pongor-lyuk-tető, Csúnya-völgy, Szarvaskúti-Csúnya-
völgy, stb.). A rétegfejek kipreparálódásával és fokozatos kifagyásával a meredekebb 
lejtőszakaszokon szép krioplanációs sziklafalak képződtek. A tetőszintek csupasz 
ördögszántásos felszíneket adnak, vagy in situ aprózódott törmelékbe burkolódznak. A lejtők 
felső szakasza általában csupasz, törmelékmentes, a lankásabb lejtőrészleteket ugyanakkor 
lassan áttelepítődő kőtörmelék fedi /Balla-bérc, Köves-Várad, Kakukk-tető, Nagy-Kerek-
hegy, Kis-Kerek-hegy, Vince Pál/. A meredek (>25%) dőlésű lejtőkön a törmelék lineáris 
formákba rendeződve telepítődik át a tetőszintekből a völgytalp felé. Itt a kőpatakok és 
kőfolyók jellegzetesek.  

 
III. A Nagy-dall – Vész-verő (Vécs-verő) egysége 
 
A Nagy-dall a tönkfelszín lealacsonyodott, szigetszerűen megjelenő maradványa (587 m), 

míg a Vész-verő (491 m) már az idősebb völgyi pediment szintjének hordozója. A Nagy-dall 
csupasz tarvágásos északi felszínét ördögszántásos karr, gyökér és repedéskarrok jellemzik. 
A Vész-verő ördögszántásos, csupasz D-i és DNy-i lejtőit barlangi átjárók és sziklaüregek 
tagolják (Nagy-átjáró, Kis-átjáró, Vészverői sziklaüreg és kőfülke). DNy-i kitettségű gerincén 
krioplanációs taréj képződött, többszintben meredek krioplanációs sziklafalak és 
krioplanációs teraszok tagolják. A 15-20 m magas falak (Ny-i, DNy-i és D-i kitettség) előtt 
jelentős a kriofrakció jelenléte. A mészkő törmeléke durva, blokkos törmeléket képez. A lejtő 
alsó szakaszán a törmelékkúpok összefogazódnak és törmelékmezőt alkotnak. A fosszilis 
kriofrakció jelentős mennyisége a szinform tengelyében erőteljes pusztulást jelez. A Nagy-
dall északi és keleti, a Vész-verő D-i hegyoldala igen meredek, itt teraszokat nem tudunk 
kijelölni csak a Vész-verő DNy-i taréján a völgytalp felett 15-20 m-el. Mindez kb. 150 – 175 
m-es szintkülönbséget jelent, ami igen intenzív völgymélyítést és pusztulást jelez a szerkezeti 
vonalak találkozási zónájában.  

 
IV. Az Őr-parlag – Őr-parlag-gerinc - Közép-szék - Füzér-kő – Szarba-lápa egysége 
 
Az Őr-parlag (559 m), a Közép-szék (583 m) és a Hajagos-kukja (664 m) a tönkfelszín 

lealacsonyodott maradványa, az Őr-parlag-gerinc (550,7 m) tetőszintje és a Füzér-kő (449 m) 
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környező palaterületekből szigetszerűen kiemelkedő területe ugyanakkor már az idősebb 
völgyi pediment maradványfelszíne.  

Az antiklinálisok magjában felszínre bukkanó tűzköves, dolomitpados szürke mészkő 
(Hollóstetői Mészkő Formáció) karsztjelenségekben rendkívül szegény (Hevesi A., 1986., 
1991). A tetőket, bérceket és völgyoldalakat helyenként tagoló taréjok többnyire 
ördögbordaszerűen kiálló rétegfejek. Jelentősebb barlangokat és átjárókat a Füzér-kő Hosszú-
völgyre és Hór-völgyre néző, 10-15 m magas mészkőfalai rejtenek: üregek, Füzér-kői-átjáró, 
Füzér-kői-Kis-átjáró, Pocok-lyuk. Az átjárók a palaterületről táplálkozó Hosszú-völgy 
patakjának egykori Hór-völgybe torkolló szakaszát, vagy annak egyik ágát jelzik.  

A Hór-völgy bal oldalát (Szarba-oldal) alkotó réteglapok formaszegények, felszínüket 
elsősorban geliszoliflukciósan áttelepülő aprózódott törmelék fedi. E réteglapok a keleti 
bérceket a völgymélyítés során levágták a nagy kiterjedésű, jó víztartó palaterületektől, így 
azok karsztosodása korlátozottabb volt.  

A völgy jobb oldalán a völgytengelyére merőlegesen túlhajló, 45-50º-os dőlésű rétegfejek 
bukkannak elő. E rétegfejek 10-15 m magas krioplanációs sziklafalaknak, s különböző 
fejlettségi állapotban lévő kőkapusorozatok képződésének nyújtanak kedvező feltételeket. A 
Füzér-kő karsztos üregekkel és járatokkal tagolt, s szerkezeti vonalak határán elhelyezkedő, 
erősen tektonizált és túlhajló rétegfejekkel jellemzett mészkőtömege periglaciális 
formakincsben igen gazdag. E területek egyaránt ki voltak téve a palaösszlet vizeinek és a 
Hór-patak vizeinek is (Hír J. 1982). A Füzér-kő D-i kitettségű, elvékonyodó gerincén a 
folyóvízi teraszképződést követően, azt tovább formálva krioplanációs taréj képződött, 
többszintben krioplanációs teraszokkal és lépcsőkkel tagoltan. Megjelenésében és 
formakincsében a Vész-verő DNy-i gerincével rokon. 10-15 m magas sziklafalai alatt 
periglaciális aprózódott törmelék halmozódott fel. A sziklafal repedéseinek kitágulásával 
kőkapuk és törmelékhalmazok képződtek. A meredekebb DNy-i és K-i kitettségű lejtőket 
kőpatakok és kőfolyások tagolják. A Füzér-kő csúcsa alatt, a lankásabb 12 %-os lejtőkön 
kőtengerek és kőtengerszerű törmelékmezők, törmeléklejtők és apró krioplanációs teraszok 
alakultak ki. A durva, 50 és 20 cm átmérőjű sziklatömbök és mészkőkavicsok szögletesek, 
éles pereműek, s az intenzív fagy okozta aprózódás fosszilis hagyatékai. A Füzér-kő 
tetőszintjében talált nagy mennyiségű törmelék jelentős pusztulást, s valószínűleg egy korábbi 
barlangszint romosodását jelzi. A Szarba-lápán a rétegfejek újabb sorozata bukkan elő, ami 
szépen fejlett krioplanációs falat és összefogazódó törmelékhalmazokat produkált.  

 
V. Az Odorvár – Csákány egysége 
 
A Csákány (648 m, 659 m) a tönkfelszín maradványa, az Odorvár (440 m) ugyanakkor 

már az Odor-hegy (661 m) előterében az idősebb völgyi pediment (Sümegium-
Bérbaltavárium?) tetőszintjét jelzi. Mindkettő antiklinális tengelyében fekszik, s területüket 
jól karsztosodó középső-felső-triász korú mészkő (Hollóstetői Mészkő Formáció) építi fel. Az 
Odorvár gerincén 4 sziklafalat és teraszszintet, illetve 3 barlangszintet különíthetünk el 
(Varga L. 1970, 1978, 1991; Kocsis E. 1972). Jelentősebb karsztos járatai: a Lakó-barlang, a 
K-i hasadék, a Ny-i hasadék, az Odorvári-hasadékbarlang, a „Nagy-szikla” üregei, a 7. sz. 
sziklaüreg és a Hajnóczy-barlang. A Hajnóczy barlang a templomhegyi faunaszakaszt jelző 
leleteivel (alsóbihari szakasz) a Bükk-hegység eddig ismert egyik legidősebb barlangja 
(Jánossy D., 1979).  

A völgyre hegyesszögben kifutó és az Oszla-medence fölé ÉK-DNy-i csapású 
rétegfejként kibukkanó mészkőrétegek roppant periglaciális formagazdagságot mutatnak 
(Dobos A. 2001a-b.). Az Odorvár DK-i gerincén a Vész-verő és Füzér-kő példájához 
hasonlóan több szintben krioplanációs falakkal és teraszokkal tarkított krioplanációs taréj 
képződött, ahol a korábbi kiemelkedési fázisokhoz kötött folyóvízi eróziós szintek 
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továbbformálódtak. A hegy oldallejtőit számos kisebb krioplanációs fal, kőkapu, kőfolyó, 
kőpatak és a falak előtt felhalmozódó törmelékkúp látható.  

 
VI. A Fenőkő – Kút-hegy - Perpác – Nagy- és Kis-Piliske – Kecskés-galya területe 
 
Az utolsó, periglaciális formakincsben gazdag és értékes terület a Hór-völgy alsó dél-

bükki szakaszához kötődik. A kemény és az exogén erők pusztító hatásának ellenálló bervai 
mészkő (középső-felső-triász Berva Mészkő Formáció) jól karsztosodik, a Hór-völgy két 
oldalán jelentősebb barlang üregek nyílnak: Perpáci sziklaüreg, Darázs, Kúthegyi sziklaüreg 
és hasadék, Subalyuk barlang. 

Itt csak a Nagy- Piliske (564 m) őrzi a tönk lealacsonyodott felszínét, a Kecskés-galya 
(598 m), a Fenőkő (460 m), a Kis-Piliske (500 m) már az idősebb völgyi pediment maradvány 
felszínét képviseli. A Kút-hegy (379 m), Illés-parlag és a Perpác (341 m) tömege szintén a 
Bükkaljáról hátravágódó Sümegium-Bérbaltavárium pediment szintjét őrzi.  

 A Perpác és a Kút-hegy oldalában több fiatal kitöltésű barlangi üreg nyílik: a Perpáci 
sziklafülke, hasadék, és a Hór-völgyi barlang. Kocsis E. (1972) szerint a Kút-hegy és a Perpác 
között valaha kaptúra zajlott le: az eredetileg a Kupán és a Perpác között lefolyó Hór-patakot 
a Kút-hegy és a Perpác között hátravágódó vízfolyás fejezte le. Az Odorvár és a Perpác, Kút-
hegy közötti területen a korábban említett formák megtalálhatók, a bervai mészkő kisebb 
törmelékképzése miatt inkább a krioplanációs sziklafalak, kőpatakok, kőfolyók jellegzetesek 
(Dobos A. 1997). 
 
 

Összefoglalás 
 
Mint a fent bemutatott kísérleti és térképezési eredmények is igazolják, a Déli-Bükk 

kőzettani adottságai, földtani szerkezeti egységei és a pleisztocénban képződött periglaciális 
(és karsztos) formakincsekben bővelkedő területek térbeli megoszlása között szignifikáns 
összefüggés mutatható ki. E tényezők helyenként előrejelzik az egyes formák képződésének 
helyeit, de mint azt már a bevezetésben is kiemeltük, a többi faktorral együttesen, 
egyenrangúan vesznek részt a különböző formatípusok kialakításában. 
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