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Abstract: The highes karstfiable mass o f the Bükk mountains in Northern Hungary developed gradually from the
ring o f the impermeable rocks. The emergence o f the mountain, the erosion o f the neighbouring impermeable rocks
and the overlying rocks which cover the area thickly resulted in three karst erosion bases. These are situated at a
height o f 850-860 metres and 650-700 metres and in the present reculees.The narrow and vertical character o f the
lithoclase system produces vertical karst water movement in the Bükk mountains, thus ensuring the water supply o f
periodicaal karstic springs.

1. Bevezető
Több évtizedes bükki karsztvíz és karsztmorfológiai kutatásaim adatai alap
ján megkíséreltem a hegység legmagasabb, központi része alatt az eltérő fej
lettségű résrendszer-szinteket meghatározni.
A fennsíki mészkő legmagasabbra emelkedő tömegéhez allogén
karsztfejlődést biztosító nem karsztosodó kőzetek magasabb felszínei kap
csolódtak. A korábbi magasabb északi térszínekről érkező vízfolyások fel
színformáló tevékenysége a bükki trópusi tönkfelszín tetőrégióját bércekre és
lápákra tagolta (eocén-oligocén) a miocén takarók megjelenése előtt.
A magasan elhelyezkedő víznyelők, a forrásbarlangok járatainak le
futási iránya és azok felszínre nyílása az egykor szomszédos 850-870 méter
magasságban elhelyezkedő karszterózióbázisra (környezet szintje) adnak
következtetési lehetőséget, amely valószínűleg oligocén abráziós szint volt.
A legmagasabb karsztfejlődési szint alatt a 650-700 méteres mai te
tőmagasságú elegyengetett felszín kifejlődése - nagyrészt agyagpalákon- a
karszterózióbázist gyorsütemben lealacsonyította. Ez a folyamat főleg verti
kális irányú résfejlődést biztosított a középső karsztfejlődési sávban (miocénpliocén).
A pliocén végétől napjainkig a hegység további gyors kiemelkedése,
ezzel együtt a völgyek 450-500 m-re történő bevágódása a völgyfőkben jóval
alacsonyabb szinten feltárták a központi karszttömeg vizét.
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Ebben a harmadik, legalsó résfejlődési sávban függőleges irányultsá
gú szűk résrendszer keletkezett. Ebből fakad a karsztvíz jelentős megemelke
dése, amely aktivizálja az időszakos karsztforrásokat. Forrásmegfigyelések,
vízhozam adatok és vízjelzéseim jól alátámasztják a bükki időszakos karsztforrások fakadási szintje fölött elhelyezkedő résrendszer szűk és összefüggő
jellegét.
Dolgozatomban a Bükk eltérő karsztfejlődési emeleteit igyekszem
feltárni a korábbi földrajzi (környezeti) adottságok rekonstruálása mellett. Az
értékelés során feleletet kívánok adni arra a kérdésre, hogy miért nem alakul
hatott ki aggteleki méreteket megközelítő átmenő-barlang a hegység kiterjedt
mészkőtömegeiben.
A dolgozat terjedelme és célkitűzése nem teszi lehetővé a területre
vonatkozó értékes földtani és felszínfejlődéssel kapcsolatos korábbi irodalmi
megállapítások részletes ismertetését {BALOGH K. 1963, 1964, DUNKL I.
1994, FEJES P. 1986, HEVESI A. 1978, 1980, 1984, 1986, 1991, 1992, HÍR
J 1988, 1990, JAKUCS L. 1977, PELIKÁN P. 1992, PINCZÉS Z. 1957,
1968, 1980,MOLDVAYL. 1969, SÁSDIL. 1999, TÓTHG. 1975, 1976, 1982,
1983, 1985, 1986, 1992, VERESSM. 1992) vagy az eltérő álláspontok össze
vetését.
2. A Bükk tetőszinti karsztformáinak térbeli helyzete és a résrendszer
felső sávjának fejlődése
Minden karsztosodó kőzetsáv résfejlődésének az alsó határát egy
karszterózióbázis határozza meg, amely a kiemelkedéshez vagy kibontódási,
kőzetlepusztulási fázisokhoz kötődik. A hegység legmagasabb karsztfejlődési
emelete a 950 m-es enyhén átformált trópusi tönkfelszín valamint a körülötte
agyagpalán lepusztult, mészkövön helyenként megmaradt 850-870 m-es ma
gasságú egykori elegyengetett felszín közötti mészkő sávban valószínűsíthe
tő.
Ennek a megközelítően 100 méteres vastagságú mészkőpásztának a
rés és karsztforma fejlődése az első részletezésre váró kérdés.
A tetőszint egykori víznyelői, pusztuló forrásbarlangjai azok térbeli és
magassági helyzete, járatirányai két alapvető következtetési lehetőséget kí
nálnak. A karszt egykori fedettségét, valamint az északon csatlakozó szom
szédos területek magasabb helyzetét. A fennsík DDK-i irányú konzekvens és
epigenetikus völgyei kialakultak már a miocén elején a középső-miocén taka
rók felhalmozódása előtt. Az oligocén-alsó miocén idején a mai bércek és
lápák továbbá a legidősebb dolinák (a tetőszinten és a lápák középvonalában)
kialakulását feltételezhetjük. Kiformálódott a ma is jellemző széles karszt-
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lápák és legömbölyített bércek hálózata. A vastag miocén takarók felhalmo
zódása a kialakult felszíneken történt és azok lehordása a korábban kialakult
völgyhálózaton keresztül mehetett végbe. A tetőszint karsztformái a miocén
takarókon érkező vizek közreműködésével képződtek a pliocén második fe
lében (Kőrös-bérei barlang, Kis-kő-háti zsomboly). A hátralevő 3-4 millió év
elegendőnek tűnik a laza miocén üledékek pliocén-végi, legalább 150-200
méter vastagságú rétegének napjainkig tartó lepusztulására. A miocén taka
rók alatti völgyek a takaró kőzetek elszállítását biztosították. A laza üledékek
eredeti vastagsága 800-1300 méter lehetett (TÓTH G. 1982, DUNKL I.
1994.), kb. 200 méteres maradékának a lehordása reálisnak tekinthető a
pliocén második felétől. Ugyanakkor a bércek-lápák mészkővön kialakult
tagozódása 80-120 méteres szintkülönbséggel korábbi miocén takarók előtti
és hosszabb felszínformálódás eredménye lehetett. A forrásbarlangok több
sége 850 m körüli magasságban egy korábbi karszterózióbázisra nyílnak a
magasabb mészkövekről az feltehetően oligocén-alsómiocén elegyengetett
felszínre 1, 2. ábrák.
Az előbbiek alapján a mai fennsíkon átfutó epigenetikus völgyek
alapján kikövetkeztethető a magasabb háttér északon, amely allogén karszt
fejlődést biztosított a váltakozóan fedett és részben kibontódott legmagasabb
karsztsávban. A szerény magasságkülönbség a tetőszint és az egykori
karszterózióbázis szintje között inkább a vízszinteshez közeli átmenő-barlang
járatok kialakulásának kedvezett a területen délre nyíló forrásbarlangokkal
(pl. Tar-kő, Sima-kő, Pes-kő, Cserepes-kő barlangjai).
A Bükk legmagasabb karsztfejlődési zónájában az egykori kasztvíz
felülethez igazodó mélységű víznyelők képződtek kb 870 méterig. Pl. a Kiskő-háti zsomboly a Nagy-teremig mélyült. Ezt a szintet jelzik az Ördög
oldali, Mély-sár-bérci, Kálmán-réti zsombolyok mint a legmagasabb régió
azóta több tízméterrel megrövidült egykori víznyelői. A miocén takarók le
pusztulásával vízgyűjtő területüket elveszítették és tetőszint közelébe kerül
tek, inaktívvá váltak. Az alapkőzet (mészkő) jóval korábban, a miocén elejéig
a takaró kőzetek megérkezéséig feltagolódott a mai felszínt megközelítően.
Ehhez a tetőszinti karsztfejlődési zónához tartozó forrásbarlangok
Kőrös-bérei barlang, Tar-kő, Pes-kő barlangjai is. Ezek megrövidült járatai
nak jelenlegi üledéke az üregek tényleges korára nem adhatnak elfogadható
adatokat. A több tíz, sőt több száz méterrel megrövidült forrásbarlangok já
rathosszát és korábbi kitöltésanyagát is megsemmisítette a kőzetlepusztulás.
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Jelmagyarázat: T átformált trópusi tönkfelszín (felső-kréta középső eocén) 950 m, Pj 850-870 m-es
planációs felszín (oligocén-miocén eleje), P 2 felső-oligocén planációs felszín, P3felsö-oligocén felszín
felboltozódó pereme a pliocénban a P 2 szintre pusztul, 1. a központi rész felboltozódik, az eredményvo
naltól délre változatlan vagy enyhén süllyed a felszín, 2. tektonikus kiemelkedés (pliocén vége pleiszto
cén)
Fig. 1: The levelled surfaces o f the Bükk mountains
Legend: transformed block surface (upper Crete middle Eocene) 950 m, Pj planation surface o f 850-870
m, P 2 Upper Oligocene planation surface, P3 the vaulting edge o f Upper Oligocene surface erodes to the
level o fP 2 in the Pliocene, 1. the central part becomes vaulted, the surface is unchanged south off the
result line or the surface sinks slightly, 2. tectonic emergence (the end o f the Pliocene Pleistocene)

A 850-870 m-es egykori karszterózióbázis a legmagasabb hegység
rész körül kialakulási folyamatában és időben kérdéses, de jól felismerhető
térbeli megjelenése. (TÓTH G. 1986.) A hegység részleges oligocén szára
zulattá válása, abráziós szint vagy szintek képződése egy lehetőség a 850-870
m-es elegyengetett felszín kialakulására, de a szárazföldi pianációval is szá
molhatunk a kiemelt terület peremein.
A mai fennsíktól északra már ekkor (oligocén vége-miocén eleje)
végbemehetett a térszín felmagasodása, a tönkfelszín délies megbillenése,
feltagolása és a 850-870 méteres peremterületek az egykori erózióbázis szint
kialakulása. Mindez nyugaton és keleten megmaradt, délen agyagpalán telje
sen lepusztult. Mészkövön azonosítható a Tar-kőtől keletre és a Három-kő
nyugati e szinthez igazodó sziklafelszínein.
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2. ábra: A Bükk 950 méteres tetőszintje
Jelmagyarázat:!. 925 és a 950 méter fölötti területek, 2. Pi 850-870 m-es planációs felszín, 3. P3 650-700 m-es
planációs felszín, 4. inaktív pusztuló forrásbarlangok, 5. zsombolyok, víznyelők, 6. jellegzetes töbrök, 7. 850 m-es
szintvonal Pj felszín határa, 8. 700 m-es szintvonal P3felszín határa, 9. 800 m-es szintvonal a Nagy-mező
karsztpanációs felszínével, 10. Sziklafal
Megjegyzés: a 850-870 m-es (PJ planációs felszín Nagy-mező - Fekete sár-réti és Sima-kői öblözetei
Fig. 2: The 950 m summit level o f the Bükk
Legend: 1. areas above 925 and 950 m, 2. P i planation surface o f 850-870 m, 3. P 3planation surface o f 650-700 m,
4. inactive decaying spring caves, 5. avens, gullies, 6. characteristic sink holes, 7. 850 m level line Pi surface
border, 8. 700 m level line Pi border, 9. 800 m level line with the karst planation surface o f Nagy-mező, 10. rocky
wall
Remark: a 950-870 (Pi) planation surface Nagy-mező - Fekete-sár-rét and Sima-kő

A kibontódó karszt valószínűleg az oligocén-miocén-elején létrejött
850-870 m-es denudációs felszínhez igazodó karszterózióbázisra szállította a
karsztvizet ezzel a felső zóna résrendszerét fejlesztette. A legmagasabb
mészkősáv másodszor a miocén takarók lepusztulása után, a pliocén végén
fejlődhetett tovább.
Az oligocén alsó-miocén során kialakult karszterózióbázis így csak a
pliocén második felében kapott lényeges szerepet az egész hegységet tartósan
befedő középső miocén takarók részleges lepusztulása után.
Csupán egy mondat terjedelméig szólnék a legfelső karszt-zóna fel
színén a pleisztocén kőzetaprozódásról és vályogfelhalmozódásról, ezen üle
dékek töbrökbe kerüléséről, a töbörkitöltések miocén takaró maradványairól
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és ezek értékelési lehetőségeiről. A dolinák képződési ideje, sorokba rende
zett töbrök korkülönbsége további felszínfejlődéssel összevethető kutatásra
váró feladatok (TÓTH G 1982
,P
.1992, VERESS
N
Á
IK
L
E
1992.)
A szóbanforgó mintegy 100 méter vastagságú kasztpászta ma lega
lább három időben eltérő karsztfejlődési szakasz formai emlékeit őrzi egymás
közelében. Legjellemzőbbek az idős oligocén-miocén, majd pliocén részben
fedett és allogén környezeti feltételek hatására fejlődő karsztforma emlékek.
Ezek eltömődésével újrabontódásával és a járatok erős megrövidülésével
számolhatunk. Előfordulhatnak az előzőeknél korábbi karsztforma roncsok és
ma is fejlődnek a tetőszint közelében recens karsztformák (Hármas-kútivíznyelő, Diabáz-barlang). Az utóbbiak a hegység legnagyobb vertikális kép
ződményei lehetnek helyzetük és a mai karszterózióbázis szintkülönbsége
alapján.
3. A második karsztfejlődési övezet a Bükk 650-700 méteres elegyenge
tett felszínéig
A 650-700 méteres mai tetőmagasságú egykori elegyengetett felszín
középső részén az alapkőzeten középső miocén takarók találhatók {BALOGH
K. 1963). A legújabb kutatások (SÁSDIL. 1999.) felső oligocén tengerparti
litorális felszínnek tartja a DNY-i és DK-i Bükköt. A 850-870 -es elegyen
getett felszín ettől lehet valamivel idősebb, de fiatalabb is. A Bükk tömegé
nek emelkedése, megsüllyedése és abráziós igénybevétele következtében.
Ha a 650-700 m-es felszín a középső miocén takaró kőzetek előtt lé
tezett (SÁSDI L. 1999 ), a Bükk tetőszintje alatt már akkor karszterózióbázist
képezhetett. így erre a szintre nyíló forrásbarlangok kora a felső-oligocénre
alsó-miocénre tevődne. Valószínűbb hogy fiatalabbak e szintre nyíló barlan
gok! Természetesen számolnunk kell az oligocén-miocén takarók résrendszer
fejlődést akadályozó lehetőségével is. A hegység tetőrégióján és alacsonyabb
elegyengetett felszínein vastag üledéktakaró megmaradhatott hosszú ideig.
Ez esetben azaz a takarók folytonos jelenléte a tetőszinti karsztosodást
is hosszú ideig hátráltathatta. Megmagyarázhatatlan a Tar-kő, Pes-kő stb.
magasan fekvő forrásbarlangjainak kialakulása előtér-felszín, karszt
erózióbázis nélkül. Ha a 650-700 méteres felszín az alsó miocénban a maga
sabb felszínek karszterózióbázis szintje akkor valószínűleg korábbra, a mio
cén legelejére- méginkább az oligocén végére tevődik a 850-870 m-es maga
sabb karszterózióbázis barlangjainak első kialakulási lehetősége. Mindezek
ből következik, hogy vagy elfogadjuk a bükki barlangok „megöregbítését”
kora-miocén sőt oligocén erózióbázisok kialakulásához kötve (ez a felső zó
nánál inkább elfogadható). Vagy másik lehetőség a 650-700 m-es tetőmagas
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ságú mai felszín központi irányba eső részét a pliocén végéig emelkedő
(harangalakú felboltozódás MOLDVAY L. 1969.) és ezért lepusztuló felszín
nek valószínűsítjük. Ez utóbbi úgy lehetséges az idézett miocén takaró elő
fordulási adatok és következtetések elfogadása mellett, ha a Nagy-ÖkrösNagy-Bodzás vonaltól a központi területek felé emelkedést, kifelé pedig
stagnálást vagy a peremek felé enyhe süllyedést feltételezünk a miocén taka
rókkal együtt. Ez esetben egyetértve a 650-700 méteres felszínre vonatkozó
(SÁ SD IL 1999) legújabb földtani bizonyítékaival és felszín meghatározásá
val a korábbi álláspontomon változtatva csak a 650-700 m-es felszín belső
peremén számolok a központi erőteljesebb kiemelkedés következtében min
tegy 2-4 km-es szélességben a pedimentációs folyamatokkal. Ennek megfe
lelője északon is végbemehetett a pliocénban 700-750 m-es felszínt kifor
málva, illetve továbbformálva.
A Délnyugati-és Délkeleti-Bükk feltehetően északon emelkedő ezzel
lepusztuló, egyben megfiatalodó térszínéhez délen a pliocén végéig alacsony
helyzetben középső-miocén üledékeket megőrző területek csatlakoztak. A
Déli-Bükk 650-700 m-es völgyekkel tagolt egykori elegyengetett felszíne a
központi oldal emelkedésének hatására genetikailag eltérő, de felszínformák
és magasság alapján azonos megjelenésű területekből tevődik össze. A köz
ponti oldal emelkedése következtébe az alapkőzetek 150-200 méteres le
pusztulása a pliocén végére újabb karszterózióbázist eredményezhetett. Ezzel
a fennsíki mészkő újabb, közel 200 méteres sávja táródott fel az agyagpalák
körülgátolásából viszonylag gyors vertikális karsztos résrendszer fejlődést
biztosítva. Másik megfontolandó lehetőség hogy a miocén takarókőzetek és
nem az alapkőzetek lepusztulása ment végbe a központi tömeg körül.
A Bükk központi tömege irányába ható kőzetlepusztulás az agyagpa
lán és mészkövön elegyengette a felszínt és helyenként a mészkőre is ráfutott
az elegyengető folyamat pl. Vörös-kő, Farkas-kő enyhén lejtő lenyesett fel
színei példázzák mindezt. A mészkő és agyagpala magassága alig különbö
zik, mindez a közelmúlt egyszintre pusztító (pliocén) denudáció alapján ér
telmezhető, vagy pedig a korábbi felszínt védő takaróknak tulajdonítható.
A 650-700 m-es felszín központi fennsík-felé eső belső részén a mio
cén takarók maradványai hiányoznak.
E felszín belső peremén az erózióbázistól legtávolabb inkább megma
radhattak volna takarófoszlányok, mint középen vagy a külső peremen. Ezek
hiányában az alapkőzetek lepusztulása a pliocén végére inkább valószínűsít
hető és így újabb karszterózióbázissá alakulása.
4. A központi karszttömeg harmadik résfejlődési szakasza 650-700 mé
tertől a mai helyi karszterózióbázisig 450-500 méterig.
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A Bükk-fennsík 950 m körüli tetőszintje alatt a völgyfőkben 450-500
méteren fakadnak a karsztforrások, ezzel a karsztos résrendszer aktív fejlődé
si sávja napjainkig összesen mintegy 500 méterre növekedett. A Tar-kő 950
méteres magasságától az Imó-kő forrásáig 450 méterig ezt a nagy szintkü
lönbséget áttekinthetünk a Lök-völgy oldalából.

3. ábra: Karszterózióbázisok és planációs felszínek a legnevezetesebb karsztformákkal (Ny-K-i metszet, Monosbél
Szinva-forrás között)
Jelmagyarázat: 1. forrásbarlang (Kőrös-bérei barlang), 2. zsomboly, víznyelő (2=Kis-kő-háti zsomboly felső szaka
sza), 3. felső karsztfejlődést zóna egykori belső karszterózióbázisa: I, 4. felső karsztfejlödési zóna egykori peremi
karszterózióbázisa: II, 5-6. középső karszterózióbázis, a,b,c. karszterózióbázisokhoz valószínűsített karsztvízfelüle
tek, pl. pleisztocén völgybevágódások
Megjegyzés: 1-80-ig forrásbarlangok zsombolyok, víznyelők (a Bükk központi karsztterületén a felső 500 méter
fölötti sávban)
Fig. 3: Karst erosion bases planation surfaces with the best known karst forms
Legend: 1. spring cave (Kőrös-bérc cave), 2. aven, gully (2=the upper section ofKis-kö-hát aven), 3. the former
inner karst erosion base o f the upper karst formation zone: I, 4. the form er inner karst erosion base o f the upper
karst formation zone: II, 5-6. middle karst erosion base, a-b-c. karst water surface rendered probable to karst
erosion bases, PI pleistocene valley gullies, I-80 spring caves, avens, gullies (in the central karst surface o f the
Bükk in the upper zone above 500 m)

A pliocén végi -pleisztocén hegység-kiemelkedés a 650-700 méteres
korábbi karszterózióbázist a mai állandó és időszakos karsztforrások szintjére
helyezte át. Gyorsütemű völgybevágódások a völgyfőkben az agyagpalamészkő határának feltárásával biztosították a résrendszer továbbfejlődését.
Minden bizonnyal a fennsík magas tetőszintje alatt ez az utóbbi
karsztvízfelület süllyedés volt a leggyorsabb. A függőleges irányú résfejlődés
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és kevéssé fejlett járatok kialakulása a jellemző. Oka a rövid idő, gyors mé
lyítő erózió a felszínen, továbbá itt a legfiatalabb a karszt résrendszere.
Az előbbi megállapításokat az időszakos karsztforrások szakaszos
vízszolgáltatása, valamint az állandó karsztforrások hidrográfiai jellemzői is
alátámasztják ( TÓTH G. 1983.) Az így kialakult karszterózióbázis fölött a
karsztvízfelület jelentős és gyors vertikális emelkedő mozgást végez. Min
tegy 60-80 méteres karsztvíz megemelkedést valószínűsíthetünk az átlagnál
nagyobb tavaszi beszivárgások idején a karsztvízlencse tetején.

4. ábra: A bükki időszakos karsztforrások és a karsztvízfelület összefüggése (metszet a Szalajka-forrás-Vörös-kőiAlsó-forrásokon keresztül)
Jelmagyarázat: 1. átlagos karsztvízfelület, 2. megemelkedett karsztvízfelület, 3. tetőző karsztvízfelület
Fig. 4: Connection between the periodical Bükk karst springs and the karst water surface
Legend: 1. average kars water surface, 2. raised karst water surface, 3. culminating karst water surface

A térség résrendszere nem rendelkezik határozottan azonosítható víz
nyelő-forrás közötti átmenő-barlang járatokkal . Ennek oka a többfázisú ki
emelkedés következtében létrejött, főleg vertikális jellegű résrendszer. A fel
ső zónán áthaladó vizek az alsó két, viszonylag fejletlen résrendszerbe kerül
ve az állandó és időszakos karsztforrások vízkészletét biztosítják. A közös
résrendszerből a részesedést az áramlási viszonyok, a karsztvízfelület magas
sága és É-D-i aszimmetriája határozza meg. Vízjelzéseim 20 majd 50 kg
fluoreszenceinnel, továbbá 3 tonna NaCl-al a közös résrendszert annak átjár
hatóságát, nem utolsó sorban a víz áramlási irányait mutatták ki (TÓTH G.
1976. 3, 4. ábra).
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5. A korábbi magasabb északi környezet és a Bükk-fennsík tartós fedett
ségének bizonyítékai
A Bükk legmagasabb mészkő felszínei váltakozva vulkáni kőzetekkel
csaknem azonos jelenlegi magasságú hegytetőket alkotnak, ez két szempont
ból is figyelemreméltó.
Egyrészt megerősíti azt a feltevést hogy az északi magasabb háttér
hosszú ideig fennállott, másrészt az onnan korábban érkező, valamint a terü
letet borító tengeri és szárazföldi eredetű üledékek a fennsík északi peremén
legtovább borították az alapkőzeteket feltehetően a pleisztocén második fe
léig jelentős foltokban megmaradtak.
A- Nagy István erőse-Bálvány-Borovnyák-tető eltérő kőzetű hegyei
nek csupán 20-25 méteres magasság különbsége hosszú takaróborítottságuk
alapján értelmezhető (5. ábra, TÓTH G. 1983.).

5. ábra: A mészkő és vulkáni kőzetekből álló hegyek tetőmagassága a Bükkben. (metszet a Vörös-sár-hegyBorovnyák tetején keresztül)
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. vulkáni kőzetek, a. miocén takaró kőzetek, b. tönkfelszín, c. mai felszín
Fig. 5: The peak height o f the mountains made up o f limestone and volcanic rock
Legend: J. limestone, 2. volcanic rocks, a. miocéné overlying rocks, b. block surface, c. present surface

A z eltérő lepusztulású kőzetek (agyagpala és mészkő) szerény magas
ságkülönbsége a 650-700 méteres felszínen a fiatal elegyengetést inkább,
mint a miocén takarók tartós megmaradását bizonyítják.
A fennsík északi peremén és közvetlen környezetében a fedő kőzetek
foltszerű maradványai ma is fellelhetők. Kvarckavics, homok, homokkő ta
lálható a Bálvány, Küllő-hegy, Almád töbör Ny-i oldala területeken. Az Istállós-kő északi részén (Mészkő bánya) valószínűleg középső-pleisztocén
kialakulású völgyének alján homok és homokkő található amely a fennsík
irányából időszakos vízfolyásokkal érkezett.
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6. Értékelés, következtetések
A Bükk 950 métert megközelítő tetőmagasságú átformált trópusi
tönkfelszínmaradványán a tetőszint közelében idős pusztuló víznyelők és
forrásbarlangok találhatók, melyek korábbi karsztfejlődés emlékei.
Ezek kialakulása csak úgy értelmezhető ha a maitól lényegesen eltérő
ősföldrajzi felszínállapotokat feltételezünk kialakulásuk idejére. Az idős
karsztformák térbeli elhelyezkedése, járataik iránya ad segítséget a korábbi
karsztfejlődés ősföldrajzi körülményeinek értelmezésére.
A tetőszint forrásbarlangjainak többsége D-DDK-i irányba nyílik a
fennsík déli peremén, másrészt a Nagy-mező irányába keletre tekintenek.
Járataik többségében az É-D-i irányt közelítik meg, vagy a környező 850-870
m-es magasságú egykori karszterózióbázisra nyílnak.
A fennsíkon átfutó epigenetikus völgyek (lápák) többsége szintén
DDK-felé fejlődtek ki (eredeti lefutási irányok) mindenbizonnyal a felszín és
takaróik egykori dőlését követve. A tetőszinti karsztformák kialakulásával a
fennsík tartós miocén fedettsége miatt valószínűleg csak a miocén elején és a
pliocén végétől számolhatunk. Az idősebb karsztforma-maradványok és a ma
is fejlődő fiatal karsztformák (víznyelők) azonos magasságban egymás kö
zelében fordulnak elő.
A fennsík északi folytatásának késői (pliocén-pleisztocén) lealacsonyodása a fedőkőzetek maradványainak lehordását ezzel az északra irányuló
mély völgyek kialakulását eredményezte.
A takaró kőzetek maradványainak előfordulása a fennsíkon és kör
nyezetében, továbbá az eltérő denudációjú kőzetek alig eltérő tetőmagassága
a pleisztocénig tartó kibontódást bizonyítja.
A résrendszer felső, középső és alsó övezetei eltérő környezeti felté
telek mellett fejlődtek. Az alsó két résfejlődési zóna jellemzői meghatározzák
a karsztvízlencse térbeli helyzetét, függőleges mozgását.
Összességében a Bükk-fennsík alatt a bükki résrendszer fejlődésében
döntő tényezők a nemkarsztosodó képződmények egykori ősföldrajzi hely
zete, azok kiterjedése, a karszt tartós fedettsége. Továbbá a karsztos résrend
szer fejlődését mindenkor meghatározó vízzáró kőzetek mészkővel határos
alsó érintkezési vonala, azok lepusztulási üteme. A karsztperemi vízzáró kő
zetek gyors lepusztulása a karszterózióbázisok lealacsonyodásához és főleg
függőleges üregképződéshez vezetett a Bükkben.
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