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Megvalósult a Vidékfejlesztési Minisztérium 
2011. évben az illegális hulladéklerakók 
felszámolásának feladatai támogatására 

biztosított pályázati támogatásból.

Alapvetően kétféle vulkáni működést különböztetünk 
meg: a lávaömlést (effúzív kitöréseket) és a robbaná-
sos működést (explózív kitöréseket). A heves vulkáni 
működés következtében vulkáni törmelék (piroklaszt) 
robban ki a vulkáni kürtőből vagy a hasadékból. A 
Bükkalját felépítő vulkáni képződményeket ezen leg-
pusztítóbb erejű pliniusi kitörések hozták létre. 

A tűzhányó vagy a hasadékvulkán magma csa tornájából 
– esetenként a kráterből „kidagadó” lávadómból (da-
gadókúpból, coulée-ből) – kirobbanó vulkáni törme-
lék (helytelenül: vulkáni hamu, ash) anyaga és megje-
lenése, aszerint, hogy milyen mély szinten következik 
be a robbanásos gáztalanodás, két alapvető karakte-
rű kitörést jelez:
A –  a mély szinten (a magmakamrához közel, a lá-

vacsatorna alsó szakaszában) bekövetkező, kö-
zepes kitörési intenzitás esetén magas kitörési 
felhő keletkezik, a vulkáni törmelékanyag 20-30 
km magasságba emelkedik, és a törmelékszórás 
hatalmas területeket borít be – ez a klasszikus 
pliniusi kitörés,

B –  a magasabb szinten (a kráterhez közel, esetlege-
sen a régebben keletkezett lávadómban) a nagy 
sűrűségű vulkáni anyagban lezajló robbanásos 
gáztalanodás következtében születő – de még min-
dig forró – kitörési felhő a felszín közelében, nagy 
sebességgel zúdul végig, óriási pusztítást okozva 
– ez a nuée ardente-jellegű (ultra pliniusi) kitö-
rés. Az izzófelhő típusú piroklaszt-ár pliniusi kitö-
rési felhő összeomlása során is keletkezhet. 

A BÜKKALjA TöBB SZÁZ MÉTER VASTAG-
SÁGú, MIocÉn KoRú, VULKÁnI EREDETű 
KŐZETEI hÁRoM RÉSZRE TAGoLhATóAK.

ALSÓ ÖSSZLET – Alul helyezkedik el a legidősebb 
kőzetösszlet, az ottnangi korú Gyulakeszi Riolittu-
fa Formáció („alsó riolittufa”). Nagy része ún. hullott 
tufa, mely sok horzsakövet, kvarcot (SiO2) és biotitot 
tartalmaz. Az összesült, összeolvadt ártufa-jellegű 
változatát Kisgyőri Ignimbrit Tagozat néven különíti 
el a szakirodalom. A 150-450 m vastagságú vulkáni 
formáció radiometrikus kora 21–18,5 millió év.

Az út melletti Mész-völgy szurdoka a Gyulakeszi Rio-
littufa Formáció anyagába vésődött. Ebből a kőzetből 
preparálódott ki az Ördögtorony nevű kaptárkő is.

KÖZÉPSŐ ÖSSZLET – A kárpáti korszak végén újabb 
vulkánkitörés-sorozat kezdődött, dácitignimbrit-
összletet eredményezett. A Tari Dácittufa Formáció 
(„középső riolittufa”) felépítésében a hullott és áthal-
mozott tufák alárendelten vesznek részt, inkább kü-
lönböző mértékben összesült ártufa- és ignimbrit-
változatok jelemzik (Bogácsi Ignimbrit Tagozat). A 
30–50 méter vastagságú rétegzetlen kőzetösszlet né-
hol szintén lávaszerű megjelenést (reoignimbrit) mu-
tat: a horzsakő- (salak), perlit- és obszidián-fiammék 
felszaporodása miatt. A középső „riolittufa-szint” ra-
diometrikus kora 17,5–16 millió év közé esik.

Az út mellett magasodó Tur-bucka nevű dombot a 
Kisgyőri Ignimbrit Tagozat erősen össesült kőzete 
építi fel.

A Mész-hegy dél felé kibillent platójának felső pe-
remén a Tari Dácittufa Formáció ignimbrit-tagozata 
bukkan a felszínre

FELSŐ ÖSSZLET – Egy újabb nyugalmi periódus 
után a vulkanizmus a badeni korszak késői szaka-
szában újult ki és a pannóniai korszak elejéig tar-
tott. A Bükkaljától távolabbi kitörési centrumból 
származó tufaszórás nyomán uralkodóan hullott, 
freatomagmás (gömbkonkréciós, tufagalacsinos – 
Kőkötőhegyi Tagozat) és áthalmozott riolittufa, tufit 
és diatomit keletkezett (Bábaszéki és Szorosvölgyi 
Tagozat), amit a Harsányi Riolittufa Formációba so-
rolnak („felső riolittufa”). A 150-300 méter vastagsá-
gú tufaösszletből (ami a fiatalabb üledéktakaró alatt, 
mélyebbre zökkenve még tovább növekszik) teljesen 
hiányzanak az összehegedt ignimbrit-változatok. A 
radiometrikus vizsgálatok szerint a formáció kora 
14,6–13,5 millió év.
A Bükkalja nyugati felén található, a Mátra és a Bükk 
közötti dombvidéket felépítő bádeni és szarmata korú 
piroklasztikumokat Felnémeti Riolittufa Formáció 
néven különítik el a Harsányi Formációtól. 

TűZBEn SZÜLETETT TÁj
A BÜKKALjA VULKÁnI KÉPZŐDMÉnYEI

Részlet a Bükk hegység földtani térképéről (Magyar Állami Földtani Intézet, 2002)

A Szoros-kőporos avagy a Mész-völgy riolittufa-szurdoka

Feltornyosuló törmelékfelhő és izzófelhő (piroklaszt-ár) keresztmetszete. A klasszikus pliniusi és 
az ultrapliniusi kitörés magyarázórajza. Jelmagyarázat: A – mély szinten bekövetkező robbanásos 
gáztalanodás során klasszikus pliniusi kitörési felhő keletkezik; B – felszínközeli gáztalanodás esetén 
nuée ardente-jellegű (ignimbrites) törmelékár keletkezik: 1 – fluidizált állapotban mozgó piroklaszt-
ár; 2 – turbulensen örvénylő torlóár; 3 – az izzófelhő fölött kialakult törmelékfelhő)


