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A mészkőhegységekben az elegyengetett felszínek, a hegységek különböző magasságú „lépcsői” — a le
pusztulási idő, azaz a földtörténeti időtartam és az őséghajlat figyelembevételével — a különböző magassá
gokban elhelyezkedő forrásbarlangokkal is bizonyíthatók. A szerzők ebben a tanulmányukban a Bükk 850— 
870 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő elegyengetett felszínének létezését és korábbi jelentős 
kiterjedését igazolják 30 barlangnak ebben a magassági zónában való elhelyezkedésével.

Hazai mészkőhegységeink közül a Bükkben ismer
hetők fel a leghatározottabban az egykori elegyen
getett felszínek maradványai. Dolgozatunkban sorra 
vesszük a Központi-Bükk és a közvetlen környékén 
található forrásbarlangokat, az egykori karsztvíz- 
kifolyókat. Ezek a korábbi környezet irányába ön
tötték a magasabb karsztosodó területek karszt
vizét. A régóta ismert, térképen jelzett, az irodalom
ban megemlített barlangokon kívül saját barlang
felméréseink adatait használtuk fel. Barlangadato
kat nyertünk az erdőgazdaság üzemtervi térképeiről 
is. Kutatásaink során elsősorban a korábbi szak- 
irodalomban nem említett, Tóth Géza (22) által fel
ismert 850—870 m-es mai tetőszintekkel jellemez
hető idősebb pliocén elegyengetett felszín karszt- 
genetikai bizonyítékait igyekeztünk feltárni.

Munkánk során a hegység legtetejéről lefelé ha
ladva valamennyi forrásbarlangot, karsztvízkifolyót 
számításba vettünk. Feltételeztük, és azt vártuk, 
hogy bizonyos szintekben nagyobb számú forrás
barlangot találunk. Ezek önmagukban is egy-egy 
lepusztulási felszínt bizonyítanak még akkor is, ha 
azóta e szintek tovább pusztultak, lealacsonyodtak 
vagy teljesen eltűntek. Ugyanakkor feltételeztük a 
forrásbarlangok magassági szóródását, a korábbi 
karsztvízfelület feldomborodása, a pliocénban se
kélyen bevágódott völgyek karsztvízmegcsapoló 
hatása miatt. A karsztjelenségek metszeten történő 
ábrázolása meggyőzően bizonyította a mai 850—870

m-es, ma már csak kis területeken fellelhető lepusz
tulási felszín korábbi kiterjedését és karszterózió- 
bázis szerepét.

Irodalmi áttekintés
A Bükk elegyengetett felszíneivel foglalkozó szak- 

irodalom esetenként túlzottan idősnek ítéli meg a 
hegység lepusztulási felszíneit. Ebből az az ellent
mondás adódik, hogy a ma fellelhető forrásbar
langok kora (eddigi karsztkronológiai ismereteink 
alapján) nem valószínű, hogy olyan idős, mint a 
geomorfológiai alapon meghatározott karszterózió- 
bázist képező felszín. Pinczés Zoltán (12—16) a 
hegység 650—700 m-es elegyengetett felszínét felső 
kréta—középső eocén korúnak határozta meg, így 
a hozzá igazodó barlangok kora ennek megfelelően 
több tíz millió évesnek adódik. Tektonikai elmoz
dulások a kérdést megoldanák, de ezek harmad
időszaki létét a földtani kutatások nem mutatták 
ki a Bükk belső területén. Ennek ellenére néhány 
kutató a hegység elegyengetett felszíneinek szétda- 
rabolását szerkezeti alapon értelmezte. [Strömpl Gá
bor (17), Peja Győző (9), Leél-Őssy Sándor (5), Láng 
Sándor (7), (8), Frisnyák Sándor (3), (4)].

Pinczés Z. (12, 13, 14, 15, 16) a Bükk két legma
gasabb felszínét, a Középső- és a Magas-Bükköt 
egyidősnek, felső kréta—középső eocén trópusi 
tönkfelszínnek minősítette.
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1. ábra. A Központi-Biikk és közvetlen környékének tömbszelvénye
Jelmagyarázat: T —trópusi tönkfelszín-maradvány (Bükk-fennsík), Pí =850—870 m-es idősebb pliocén 
elegyengetett felszín, P*=650—700 m-es fiatalabb pliocén elegyengetett felszín, *840=az idősebb pliocén 
elegyengetett felszín maradvány hegyei, F= Fekete-sár-rét, N-m=Nagy-mező

Egyértelműen lepusztulási folyamatoknak tulajdo
nította a hegység különböző magasságú elegyenge
tett felszíneit Schréter Zoltán (18), Pécsi Márton 
(10, 11), Tóth Géza (19, 20, 21).

Pécsi M. (11) a 650—700 m-es felszínt felső 
miocén—pliocén denudációs felszínnek tüntette fel. 
Tóth G. (22, 23) kimutatta, hogy a 650—700 m-es 
(P2) felszín felett létezik egy idősebb, de szintén 
pliocén korú, 850—870 m-es denudációs felszín
maradvány (Pj) ( I. ábra).

Hevesi Attila (2) nem feltételezett korkülönbséget 
a különböző magasságú lepusztulási felszínek kö
zött, hanem a kőzetek eltérő keménységében ke
reste a választ a kérdésre.

A bükki barlangadatokat a következő szerzők 
dolgozataiból vettük át:

Bertalan K. A Bükk hegység barlangjai c. mun
kájában (kézirat) 317 barlang, karsztos üreg jellem
zőit, hosszát, mélységét, bejáratának adatait írta le.

Czenthe H. (1965) A Bükk hegység barlangjai c. 
dolgozatában (kézirat) 138 barlangot, azok pontos 
helyét határozta meg.

Lénárt László (6) Barlangok a Bükkben c. kiad
ványa 150 barlangot ismertet.

Bánhidy László (1974) és Steib Péter (1982) a 
Cserepes-kő déli oldalán 20 forrásbarlangot írtak le. 
A Vörös-kő-völgy északi oldalán 14 inaktívvá vált 
forrásbarlangot, továbbá a Pes-kő sziklafalában 
8 barlangot mértek fel. Ezenkívül még a Kálmán- 
lápa mellett (850 m) és a Sima-kő aljában található 
három karsztos üreget írtak le.

Dolgozatunkban a 850—870 m-es mai tető
magasságú egykori elegyengetett felszín korábbinál 
nagyobb kiterjedésű létezését a felszínalaktani bi
zonyítékok mellett újszerű, a hazai irodalomban 
ez ideig nem részletezett forrásbarlangszint-kimuta- 
tással támasztjuk alá.

A hegység lepusztulási felszínei 
és azok felszínalaktani, morfometriai 

értékelése, jellemzése

a) Trópusi tönkfelszínmaradvány: a Bükk-fennsík
A Bükk-hegység és környezete a felső krétától a 

miocén közepéig több fázisban tönkösödött. A mio
cén második felében tengeri és vulkáni törmelékek
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fedték be, amelyek hosszú ideig megmaradtak az 
alapkőzeteken. Az állandóan ható külső erők fel
tehetően csak a pleisztocén közepén érték el a mai 
legmagasabb tetők alapkőzetét, mindaddig védték 
azokat s csak azt követően pusztultak le a külön
böző állékonyságú alapkőzetek. Ezt a következte
tést alátámasztja a mészkövekből és vulkáni kőzetek
ből álló hegyek csaknem megegyező tetőmagassága 
is, pl. Bálvány, Borovnyák, Nagy István erőse, 
Istállós-kő. A miocén takarók megvédték a mész
követ és a többi kőzetet a lepusztulástól. Enélkül a 
vulkáni kőzetekből álló hegyek (Borovnyák, Nagy 
István erőse) jóval alacsonyabbra pusztultak volna 
az állékony mészkőből álló szomszédaiknál. A leg
magasabb, 950 m körüli tetők jelzik az eredetihez 
közeli magasságot. A Bükk-fennsíkon összesen 
7 hegy emelkedik 950 m fölé, s mintegy 29 tető és 
magaslat helyezkedik el 925 m fölött. Különösen 
szépen bontakozik ki az azonos tetőszint a Nagy
kő-hát északi oldaláról (1. fénykép).

b) Az idősebb pliocén lepusztulási felszín 
Magasság: 850—870 m.

E felszín maradványai délen félkörben csatla
koznak a mai 950 m-es szinthez. Kialakulását a 
hegység felboltozódása eredményezte. A felbolto
zódó tönkfelszín lapos tetején lassabban pusztultak 
a takarókőzetek, míg környezetében a meredekebb 
felszíneken megközelítőleg a mai 850—870 m-es 
magasságra alacsonyodott le az alapkőzet. Ez a le
pusztulási sík^ a Nagy-mező térségében, délen a 
Sima-kő, az Őserdő területén és az elegyengetett 
felszín belső peremein lejtőhátrálással támadta és 
támadja napjainkban is a központi magasabb, 
950 m-es tetőszintű mészkőtömeget (2. fénykép). 
A 950 m-es tönkfelszíntől nyugatra 850—870 m ma
gas tetőszintekben, keleten erősen lealacsonyodott 
gerincekben (Nagy-Hárs és környéke) sorakoznak 
az egykori elegyengetett felszín maradványai. Dé
len a Sima-kő és az Őserdő térsége, a Tar-kői-kő-

2. ábra. A 850—870 m-es elegyengetett felszín maradványai forrásbarlangokkal a Bükk-fennsik déli 
és keleti peremén
Jelmagyarázat: l.= a  tönkfelszín 925 m-nél magasabb területei,
2 . —az idősebb pliocén elegyengetett felszín (P1) maradványai,
3. =a 650—700 m-es fiatalabb pliocén elegyengetett felszín (Pt) hegység felőli pereme,
4. = inaktív forrásbarlangok, 5.= idős inaktív vagy időszakos víznyelők, 6.=jellegzetes nagyméretű dolinák, 
7.—850 m-es szintvonal, 8.=700 m-es szintvonal, 9.=800 m-es szintvonal, 10.=sziklafal

67



1. fény kép. A Bükk-fennsik látképe a Nagy-kő-hát északi oldaláról az idősebb pliocén felszítire nyíló 
forrásbarlangokkal Jelmagyarázat: A háromjegyű számok a hegyek tengerszint feletti magasságát jelölik 
m-ben, balról jobbra: 956 és 952= Kőrös-bérc, 951 = Virágos-sár-hegy, 930=Fekete-sár-bérc,

fülke, keskeny párkányok és gerincpihenők (Vörös- 
kő-bérc) jelzik ennek az idősebb pliocén felszínnek 
a maradványait. Ugyancsak bizonyítják a Nagy-mező 
irányába nyíló, valamint a Vörös-kő-bérci forrás- 
barlangok is, amelyeket más barlangokkal együtt a 
továbbiakban sorra veszünk metszeti és felülnézeti 
ábrázolásban, és felsorakoztatjuk a 850—870 m-es 
lepusztulási felszín bizonyításakor.

c) A fiatalabb pliocén lepusztulási felszín 
Magasság: 650—700 m.

A fiatalabb pliocén lepusztulási felszín ma 650— 
700 m magas gerincekben és hegytetőkben ismer
hető fel (2. fénykép). Ez a szint „lenyesett” felszín, 
ahol a mészkő és az agyagpala azonos szintre pusz
tult. Azoknak a forrásbarlangoknak a kora, ame
lyek erre a szintre nyílnak, megközelítően azonos, 
vagy fiatalabb kell, hogy legyen a felszín koránál. 
A hegység meredek lejtői lassan hátráltak, „lesze
letelődtek” , ezzel maguk alatt létrehozták a lapos 
lepusztulási síkot, amit kiemelt helyzetben hegy- 
lábfelszínlépcsőnek nevezünk. Ez a lepusztulási 
folyamat a mészkőrögökre is ráfutott, „lefűrészelt” 
síkokat, párkányokat hagyott maga után (Fekete
len, Vörös-kő, Farkas-kő, Gerenna-vár). A mai 
650—700 m-es felszín adja a Déli-Bükk és az Északi- 
Bükk fő tömegét. Ennek a felszínnek külső peremei 
a pleisztocénban lépcsősen feltagolódtak.

A 850—870 m-es elegyengetett felszín bizony ítékai 
az egykori karszterióbázist jelző 

forrásbarlangokkal

A pliocénban fokozatosan félig fedett, majd nyílt 
karszttá vált a hegység jelentős része. A Bükk ki
emelt karsztos tömege új karszterózióbázishoz 
továbbította a karsztvizet. A hegység kiemelkedése

és a környezet lepusztulása következtében a karszt
víz felülete fokozatosan alászállott. A nagy kiterje
désű elegyengetett felszín és a hosszabb nyugalmi, 
kiemelkedésmentes időszak jellegezetesforrásbarlang- 
szinteket eredményezett. A pleisztocénban mélyen 
bevágódott völgyek a forrásbarlangok egymás 
alatti sorozatát eredményezték. A Bükk-fennsik 
peremén kb. a mai 850 m-es magasságban a karszt- 
erózióbázis valószínűleg hosszabb ideig azonos szin
ten maradt. Ekkor alakultak ki a legmagasabb szin
teken látható peremi nagy barlangok (Őr-kő, Pes-kő, 
Tar-kő barlangjai). Korukat a középső pliocénra 
becsülhetjük. A sűrűn elhelyezkedő kis méretű 
forrásbarlangok kialakulását a korábbinál gyorsabb 
pleisztocén vonalas lepusztulás (völgyképződés) 
magyarázza. Az alászálló karsztvízszint hatására 
a magasan fekvő barlangok először időszakosan, 
majd az alacsonyabb vízelvezető rendszerek kiala
kulásával teljesen inaktívvá váltak. Az elhaló forrás- 
működés mindenütt nagymérvű kalcitképződéssel, 
a barlangok kitöltésével járt.

A karsztfejlődés kezdetben ún. „B” típusú vagy 
allogén volt, erózióbázisa feltehetően hosszú ideig 
azonos szinten helyezkedett el. Ezt bizonyítja 
az ebben a magasságban (870—850 m) elhelyezkedő 
forrásbarlangok száma. A Nagy-mezőre az idősebb 
pliocén felszín öblözetére félkörben nyílnak az inak
tívvá vált forrásbarlangok (2. ábra).

Másik jellegzetes 850—870 m-es felszínmaradvány 
a Sima-kő, Őserdő és Vörös-kő-bérc környéke. Itt 
kisebb térszínek maradtak meg az egykori elegyen
getett felszínből. Igen meggyőző példa a Vörös-kő- 
bérc gerincén a 850 m magasan található gerinc- 
pihenő. Innen a terepen kelett felé tekintve szembe
tűnik a Sima-kő, Őserdő azonos magasságú lenye
sett felszíne. Megfigyelőhelyünk mellett a Vörös-kő- 
bérc két forrásbarlangja pedig mindezt jól meg
erősíti karsztfejlődési adatokkal.
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921 = Mély-sár-bérc, 933=Nagy István erőse, 956=Bálvány, 946=Borovnyák. A sorszámozott barlangok: 
I. Feketesár-réti-forrásbarlang, 2. Feketesár-bérci-forrásbarlangok, 3. Semmi-hegyi-forrásbarláng,
4. Mély-sári-barlang, 5. Füstös-kői-barlang

A Bükk 25-szörös magasságtorzítással elkészített 
Monosbél—Lillafüred irányú metszete lehetőséget 
adott 5 m-es magasságpontossággal a hegység bar
langjainak felrajzolására. A szerkesztés során 959 m 
és 500 m között ábrázoltuk a hegység 80 forrás
barlangját és víznyelőjét. Számunkra a 600 m feletti

barlangok értékelése a döntő. E magasság felett 
geomorfológiai adatok alapján három elegyengetett 
felszínt ismerünk. Ennek alapján olyan eredményt 
vártunk a karsztjelenségek magassági ábrázolásakor, 
amely kimutatja azok szintekhez kötött tömörülését. 
Ugyanakkor számítottunk a karsztjelenségek jelen-

2. fény kép. A Bükk elegyengetett felszínei a Magas-Bükk déli peremén
Jelmagyarázat : 1. 950 m-es tetőszint (Bükk-fennsík, Tar-kő), 2. 850—870 m-es elegyengetett felszínt 
bizonyító Tar-köi-barlang (850 m), 3. a 650—700 m-es fiatalabb pliocén elegyengetett felszín
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• •téllót-ko Borovnyék

■ 1 * 2  ----- ---- - 3 ----------- 4 ------- 5 6
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3. ábra. A KÖzponti-Bükk és déli előterének forrásbarlangjai és víznyelői Ny—K-i metszeten 
(25-szörös magasságtorzítás)
Jelmagyarázat: 1 .= inaktív pusztuló forrásbarlang, 2. = víznyelő, inaktív víznyelő, 3/1.=950 m-es tetőszinthez 
tartozó átlagos völgytalpszint ( Iá pasz int), 3/II. =850—870 m-es szinthez tartozó átlagos völgytalpszint 
(lápaszint), 4. =850 m-es szintmagasság, 5. =700 m-es szintmagasság, 6. =650 m-es szintmagasság,
7. =850 m-es elegyengetett felszínhez tartozó egykori karsztvízfelület (feltételezett), 8. =650—700 m-es 
elegyengetett felszínhez tartozó egykori karsztvizfelület (feltételezett), 9.= mai karsztvizfelület magas 
karsztvízállásnál, 10.=a pleisztocén völgybevágódások 650 m-nél alacsonyabb forrásbarlangjai,
T= trópusi tönkfelszínmaradvány, P1=850—870 m-es idősebb pliocén elegyengetett felszín,
P2=650—700 m-es fiatalabb pliocén elegyengetett felszín

tős szóródására is. Ennek okait a következők miatt 
feltételeztük:
a) Az elegyengetett felszínek sekély völgyei ala
csonyabban tárták fel a karsztvizet az egykori fel
szín tetőszintjénél.
b) Számolnunk kellett a karsztvizfelület központi 
felboltozódásával.
c) A különböző helyeken — hegyoldalakban, más
hol völgytalpon — nyíló, felfelé ívelő forrásbarlang, 
ill. víznyelőjáratok eltérő lepusztulása a felszín 
különböző lepusztulási mértékéből adódóan 20— 
50 m-es járatmegrövidülést, ill. abszolút tengerszint 
feletti magasságcsökkenést eredményezett.

A hegység különböző magassági szintjeiben 
elhelyezkedő barlangok: az ezekből levonható 

következtetések és megállapítások

A 950—500 m között megismert 80 barlangadat
ból 60 helyezkedik el 600 m feletti magasságban.

Ez alatt már a pleisztocén völgyfejlődés határozta 
meg a források (forrásbarlangok) helyét. A 60 bar
lang közül 32 magasabban található 800 m-nél. 
Mindössze két barlang ismeretes 885 m fölött. 
Tehát 30 barlang 800—885 m között, 85 m-es 
magassági pásztában sorakozik. Ez egymagában 
számszerűen is meglepő. Nem vártunk ilyen hatá
rozott tömörülést a 850—870 m-es elegyengetett 
felszín közelében (3.ábra). A szerkesztett metszeten 
felrajzoltuk az egykori karsztvizfelület feltételezhető 
domborúságát, amelynek magasságértéke a vizsgált 
területen annak egykori kiterjedése alapján 50—60 
m-esnek valószínűsíthető. Ugyanakkor a 20—30 ül
és sekély völgyekkel és azok karsztvízmegcsapoló 
szerepével szintén számolhattunk a 850—870 m-es 
idősebb pliocén elegyengetett felszínen. Mindezek 
alapján magyarázatot kapunk a forrásbarlangok 
és karsztvíz kifolyóinak 85 m-es magassági szóró
dására. Természetesen az idősebb pliocén felszín 
felületi pusztulása szintén hozzájárulhatott az egyre 
alacsonyabb karsztvíz-felfakadások kialakulásához.
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A szerkesztett metszetünkön különösen jellegzetes 
a 850 és 870 méteres magasságban tömörülő forrás
barlangok nagy száma. A szóban forgó felszínnel 
kapcsolatban álló víznyelők átlagosan 20 m-el 
alacsonyabb szinten találhatók ma a forrásbarlan
goknál. A felszín lealacsonyodásával különösen 
a völgytalpakon a víznyelők járatai erőteljesebben 
lepusztultak, alacsonyabb szintre kerültek. A forrás- 
barlangok mai magassága s az egykori feltételezett 
karsztvíz feldomborodás összefüggései jól meg
állapíthatók.

A szerkesztés alapján jól kirajzolódik a Nagy
mező víznyelőinek lényegesen alacsonyabb helyzete 
a 850—870 m-es elegyengetett felszín karsztjelensé
gei között. Ennek okát a Nagy-mezőn végbemenő 
felszíni és részben felszín alól ható lepusztulásra 
vezethetjük vissza.

A 885 és a 960 m közötti 75-m-es vastagságú 
közetpásztában mindössze két barlang ismeretes. 
Ez a legmagasabb tengerszint feletti térszín igaz, 
hogy kis terjedelmű, mégis meglepő a barlangok 
hiánya.

Feltűnő, hogy a hegység jól kivehető, 650—700 m-es 
elegyengetett felszíne nem tükröződik olyan jelleg
zetes barlangszintben, mint a korábbi pliocén el—

4. fénykép. Karsztvízkifolyók a Cserepes-kő déli 
oldalában
Az ábrákat szerkesztette és rajzolta, a fényképeket 
készítette: dr. Tóth Géza

3. fénykép. A Mélysár-bérci-forrásbarlang 855 m-en 
nyílik

egyengetett felszín. Ennek okát a pliocén végi fel
szín nagyobb tagoltságával is magyarázhatjuk. 
A középső pliocénban az epigenetikus völgyek 
egyre inkább mélyültek, mindenekelőtt az agyag
pala és a mészkőhatár területén kialakuló fiatalabb 
pliocén felszín forrásbarlangjai a Bükk második 
karsztfejlődési szakaszát jelzik. Ennek eredménye
ként a korábban magasabban kioldódott karsztos 
járatok a mélység felé továbbfejlődtek és számszerű
leg kevesebb karsztvízfelfakadást eredményeztek. 
Ezek alapján úgy véljük, hogy a legfelső, jó l ki
rajzolódó karszterózióbázist egy kedvezőbb, intenzí
vebb karsztosodás (melegebb, csapadékosabb klíma) 
eredményezte (3. fénykép). A pleisztocén völgy- 
bevágódások a karsztvizet egyre alacsonyabban 
juttatták a felszínre. A forrásbarlangok egymás 
alatt, egyre újabb helyeken oldódtak ki (4. fénykép).

Érdekes kérdés és megoldásra váró feladat lenne 
a mai 650—700 m-es elegyengetett felszín külső, 
hegységperemi régiójában a felszín tektonikus ki
emelkedése következtében kiformálódott alacso
nyabb, pl. 550—500 m-es, 450—400 m-es magasság
ban felismerhető hegyláblépcsők és az ezekre nyíló 
forrásbarlangok között összefüggést keresni. A hegy
ség peremi pleisztocén hegyláblépcsőinek kimutatása 
és pontos kormeghatározása a jövőben szpeleológiai 
bizonyítékokkal oldható meg.
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Bízzunk abban, hogy a hegységben jelenleg is 
folyó barlangkataszterezés még teljesebbé fogja 
tenni a tanulmányunkban felvetett problémák meg
oldását, a Bükk lepusztult felszíneinek karsztjelen
ségekkel történő bizonyítását.

D r Tóth Géza
Eger
Mikszáth K . u. 1.
3300

Fejes Péter
Eger
Rózsa K. u. 3.
3300
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EARLIER PLIOCENE PLANATED SURFACE 
IN THE BÜKK MOUNTAINS

The existance of various surfaces at different ele- 
vations in different geological ages was proved 
by the authors in the Bükk Mountains, in North 
Hungary with the levels of spring-caves. The top 
level of mountains is a typical karst-plateau, the 
reliquiae of eroded Upper Cretaceous—Middle 
Eocéné tropical karst formations. Its surface has 
been protected by the covering layers of Miocéné 
éra. Its present elevation is at 950 m above see 
level (Picture 1).

The earlier existence of the plateau and its signifi- 
cant extension are proved by the spring-caves 
situated under the present level of the plateau at 
the elevation of 850—870 m above see level. 
The geomorphological levels are shown on Figure 1. 
The newly discovered fossil surface of 850—870 m 
proved by the spring-caves is demonstrated in 
a map (Figure 2) and in a cross-section of W—E 
direction (Figure 3).

Translated by Judit Mc Kenzie

KAPOTEHETHHECKHE n O ^ T B E P ^ E H H R  
BblPABHEHHOÍÍ nOBEPXHOCTH B T. 

EbIKK

ABTOpbl nO^TBep>KaaK)T ypOBHBMH HCTOHHHKOB- 
nem ep noBepxHOCTH Ha paiHbix BbicoTax h  pa3JiH4 - 
Horo B0 3 pacTa b r . Bwkk b ceBepHoií nacTH BeHrpuH. 
BepuiHHHafl nacTb ro p  BBJiaeTCB THnHHHbiM icapc- 
TOBbiM m iaTo, ocTaTKOM TponnHecKoro neHenne- 
HH3auHH B ep x H eM eJio B o ro -c p e^H e ao u eH O B o ro  b o 3- 
pacTa. IIoBepxHOCTb őbuia 3 am am eH a noKpoBHbiMH 
nopoaaM H MHoueHOBoro B0 3 pacTa. B HacToamee
BpeMíi MO/Ke.M HaÖJno,aaTb npHMepHO oaHHaKOBbiií
BepuiHHHbiH ypoBeHb —  950 m . (cJjoto 1.).

HH5Ke ypoBHH nnaTo, na BbicoTe 850—870 m 
HCTOHHHKH-nemepbi no/tTBep5K/taioT cymecTBOBa- 
HHe őoJiee paHHeií, BbipaBHeHHoft noBepxHOCTH h 
ee őbiBinero 3HaHHTe;ibHoro pacnpocTpaHeHHH. Ha 
Phc. 1. reoMopífrojiorHHecKHe ypoBHH rop, a  Ha 
pHC. 2. h 3. BHOBb oŐHapyaceHHaa noBepxHocTb 
Ha 850—870 m noaTBepacaaioTCíi HCTOHHHKaMH- 
nemepaMH Ha icapie h Ha pa3pe3e.

flepeeeAa JJyÖMUAAa CettmupMau
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