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Kardos László

AZ ESZTRAMOS BARLANGGENETIKAI, 
HEGYSÉGSZERKEZETI ÉS ÜLEDÉKFÖLDTANI

VIZSGÁLATA

ÖSSZE FOG L A L AS
A z  E sztram os hegyen bányam űvelés során 14 barlang és 3 teljesen k itö ltö t t  (fo ss z ilis )  üreg nyílt fe l .  A hegy  

je lenleg  320 ni tsz f. m agasságban fe k v ő  barlangjainak k ia laku lása  a z alsó pliocénban, a  305 m -es szin ten  levőké  
a f e l s ő  pliocénban történt. A barlangok a ka rsz tv izsz in t a la tt, a  j'rea tiku s zónában k e le tk e z te k , erre u ta lnak a 
barlangok göm bszerűen  o ldo tt fo rm á i. A z  agyagos és k a k  itos k itö lté sü k  a  középső  pliocénban, valam int az  
alsó p leisztocénban b e fe je ző d ö tt, a zó ta  szá ra za k , n y ito tt légterűtek. E zek  a  320 m  tsz f. m agasságban levő  
barlangok je len leg  M agyarország  legidősebb barlangjai.

A Felső-Bódva-medencében. Bódvarákó és Torna- 
szentandrás között szigetszerűen 380 m tszf. ma
gasra kiemelkedő Esztramos- (Osztramos-) hegyen 
1973-ig 14 barlangot és 3 fosszilis (teljesen kitöltött) 
üreget lehetett megismerni, amelyek elhelyezkedé
sét, térképeit és leírásukat már közöltem (Kordos L., 
I972abc). Az Esztramos barlangjait és hasadékait 
kitöltő agyagos üledékekből Jánossy Dénes ásatásai 
során 1967-ben, majd 1969-től 1972-ig 14 gerinces 
ősmaradvány-lelőhely került feltárásra, amelyek a 
középső pliocéntől a középső pleisztocénig terjedő 
korú, eurázsiai jelentőségű faunákat szolgáltattak 
(Jánossy D., 1969b.. 1972ef.. 1973ab). E kutatások 
alapján fő vonásaiban tisztázni lehetett az Esztramos 
barlanggenetikai kérdéseit, valamint a Felső-Bódva- 
völgv és az Aggteleki-karszt fejlődéséhez lényeges 
adatok kerültek felszínre.

A  barlangok ke le tkezése
Az Esztramos működő bányarészében, a 312 m-es 

művelési szint felett, 320 m tszf. magasságban, 
valamint a 312 m-es szint alatt, 305 m tszf. magas
ságban egy-egy barlangszint alakult ki ( l .  ábra ).

A 320 m-es szinten kialakult barlangokat (Osztra
mos felső 2-es, 3-as, 4-es sz. barlangok) a bánya 
teljesen feltárta, nagyrészüket lefejtette. F barlangok 
szálkő fala üstösen oldott, amelyre alul középső 
pliocén korú sárga agyag települ, majd ezt 4 -5 m 
vastag kalcitréteg fedi, amely az Osztramos felső 
4-es sz. barlangnál agyagbetelepüléseket tartalmaz, 
középső pliocén korú faunával. A kalcit fölött ma
radt üreget előbb cseppkő, majd ezen képződött 
borsókő s különleges excentrikus képződmények 
borították (2 . ábra).

E barlangokat a többi Esztramoson található 
üreggel együtt az ásványos kitöltés miatt a szak- 
irodalom (Szentes Gy., 1964), de főleg a népszerűsítő 
cikkek (Antalffy Gy., 1965, Vájná Gy., 1973 stb.) 
egyértelműen hévizes keletkezésűnek tartották, 
gyakran hivatkozva a ma is megtalálható Bódva- 
völgyi meleg forrásokra, amelyek hőmérséklete csak 
16 C (Láng S., 1943). A barlangokat részletesen

kutató Szilvássy Andor és Gyula (1966) szerint a 
barlangrendszerek érdekessége, hogy a cseppkövek 
kialakulása után a hideg és meleg víz többször 
váltotta egymást. Korábban Pantó G. (1948) a 
kevésbé meleg, vagy esetleg hideg karsztvíz hatá
sával magyarázta a barlangok létrejöttét, de 1956- 
ban már egyértelműen a hideg karsztvizes hatást 
jelöli meg. Magam a barlangok elsődleges kelet
kezését a hidegvizű, karsztvízszint alatti (freatikus) 
zónában történt oldással magyarázom (Kordos L., 
1972c., 1973ab.). A karsztvízszint alatti oldásra utal 
a barlangok teljesen egy szintben való elhelyezke
dése. a klasszikus ..hévizes" barlangokra jellemző 
gömbfülkés felépítés teljes hiánya, a barlangi üle
dékek és azok rétegződése. A borsókövek és görbe 
cseppkövek már régen nem a melegvizes barlangok 
jelzői. A karsztvízszint alatti tágulást legjobban 
az eredeti barlangfal oldott üstjei bizonyítják 
(3 . ábra ). Ezek 25 40 cm átmérőjű, 10—15 cm 
mély homorú gömbfelületek, amelyek a barlang 
teljes mészkőfelületén megtalálhatók. Jelenleg a 
Rákóczi-barlangban e forma keletkezését közvet
lenül is lehet tanulmányozni, a karsztvízszint fel
színétől 4 5 m mélységben.

Az elsődleges karsztvízszint alatti oldás után az 
üregek vízmentessé váltak, valószínűleg az alsó 
pliocénben, s azokba a középső pliocén legidősebb 
fázisában sárga agyag halmozódott át. Ezt követően 
szintén a középső pliocénben. ánnak még mindig 
idősebb fázisában az állóvízből kivált vastag bar
langi kalcit rakódott le, néhány helyen agyagos 
betelepülésekkel. Erre a rétegsorra települtek a 
cseppkövek, majd a kérdéses keletkezésű görbe 
cseppkövek. A barlang rétegeit kereszt ül metszi 
az alsó pleisztocén korú 14-es gerinces lelőhely 
hasadéka. Mivel így a barlangi üledékek és maga a 
barlangüreg kora több oldalról bizonyított, meg
állapítható, hogy a 320 m tszf. magasságban elhe
lyezkedő barlangok kioldása már az alsó pliocénben 
megtörtént, a felső pliocén kezdete óta szabad 
légterük van (tehát barlangok), sezzel Magyarország 
legidősebb barlangjai.



/. ábra. A z  E sztra inos-hegy sem a tikus m etsze te  ( P a n t ó G .  u tán  k ieg é sz ítv e ) . A barlangok, B fo sszilis  
ba rla n g o k ,C  — hasadékok , 1 — E sz tram osi-bar láng, 2  — Felső 2. szám ú  barlang, 3 F e lső 3. szám ú  barlang, 
4 =  Felső 4. szám ú  barlang, 5  =  Felső 5. szám ú  barlang, 6 =  Felső 6. szám ú  barlang, 7 C súcs a la tti
barlang, 8  1-es sz in t barlangja, 9 =  R á kó czi 1. szám ú barlang, 10 - R á kó c z i 2. szám ú  barlang, 11 2-es
gerinces le lőhely fo ss z ilis  barlangja, 12 — 3-as gerinces lelőhely fo ss z ilis  barlangja, 13 =  fo ss z ilis  barlang  
14 — 14-es gerinces le lőhely, 15 1-es gerinces le lőhely , 16 középső  p leisztocén  korú  hasadék, 17 8-as
gerinces lelőhely hasadé ka , 18 7-es gerinces lelőhely

A jelenlegi művelési szint alatt, 305 m tszf. ma
gasságban, szintén kialakult egy barlangszint 
(Esztramosi barlang, Osztramos felső 5-ös, 6-os sz. 
barlang). Ezek földtani felépítését kellő feltárás 
hiányában kevésbé ismerjük. Az bizonyított, hogy 
a barlangfal üstösen oldott felszínére cseppkőréteg 
települ (3 . á b ra ), amelyre állóvízből kivált borsókő 
rakódott. Később egyes termek víz alá kerülhettek, 
mert itt a cseppkövek utólagosan átalakultak mond- 
milch-é. E barlangok is egy fosszilis karsztvízszint 
felső zónájában oldódtak ki. Kalcitos képződmé
nyeik hasonlóak, mint a 320 m-es szinten kialakult 
barlangokban. A 305 m-es szint barlangjainak kelet
kezési korára nincs közvetlen bizonyíték, de az 
Esztramos hegységszerkezeti alakulását figyelembe 
véve valószínű, hogy a karsztvízszint a pliocén- 
pleisztocén határán lezajlott mozgásokkal szállt 
lejjebb, így e barlangok a felső pliocénben még 
tágulhattak.

A magasabb szinteken (330 — 335 m tszf.) ki
alakult 2-es és 3-as gerinces lelőhely fosszilis bar
langjainak keletkezése bizonytalan. Feltehető, hogy 
litoklázisok mentén folyóvízhez kötött oldás történt, 
amelyet nagyméretű cseppkőképződés, majd az 
alsó és a középső pleisztocénben vörösagyag- 
kitöltés következett. így ezek a barlangok már a 
felső pliocénben kialakulhattak.

Az Esztramos alsóbb szintjein kialakult kis bar
langok (1-es szint barlangja, Bódvarákói-barlang, 
Keresztes-barlang) genetikája bizonytalan. Valószí
nűleg a repedések mentén megindult a karsztvízszint

alatti oldás, s az így létrejött üregek mint forrás
barlangok is működhettek.

Hasonlóan bizonytalan a Rákóczi-barlangok ke
letkezése. Annyi megállapítható, hogy hatalmas 
függőleges hasadék mentén oldódott ki az üreg
rendszer. Jelenleg a karsztvízszint alatt bizonyítottan 
oldás is történik, amely a jellegzetes üstös formákat 
hozza létre.

T ek tóm  k a i  v iszonyok

A mészkőbányában feltárt és vörösagyaggal ki
töltött hasadékok párhuzamosan rendeződnek, 
ÉK-DNy-i csapásúak, függőlegesek és különböző 
szélességűek. Mind horizontális, mind vertikális 
irányban hosszabb-rövidebb távolság után kiéke
lődnek. Jellegzetességük, hogy kitöltésük a gerinces 
maradványok alapján különböző korú, viszont eg> 
hasadékban földtani értelemben csak egykorú fauna 
található. Ez arra utal. hogy a megnyílt litoklázisok 
igen hamar feltöltődtek. A hasadékok azonos 
irányát és kitöltésük különböző korát csak a terület 
tektonikai előrejelzettségével, a feszültségek maxi
mumainak egyirányúságával lehet magyarázni.

A gerinces adatokkal bizonyított korú hasadékok 
az alábbiak:

középső pliocén 1-es és 10-es lelőhely 
plio-pleisztocén határ 7-es lelőhely 
alsó-pleisztocén 3-as és 6-os lelőhely 
alsó pleisztocén vége 2-es és 8-as lelőhely 
középső pleisztocén 4-es, 5-ös és 12-es lelőhely
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A fentiek alapján a következő mozgási fázisokat fel
tételezhetjük az Esztramoson:

a) Középső pliocén. Az 1-es és a lö-es gerinces 
lelőhely hasadékának keletkezése. Bizonyítja korát 
kitöltése, valamint az, hogy a hasadék keresztül 
megy a felső 2-es sz. barlang idősebb középső 
pliocén faunát tartalmazó sárga üledékén. így 
,,alulról” és „felülről” is be lehetett határolni. 
Később utólagosan is megmozgatódott a repedés, 
mert a fala brecsiásodott, s az üledékeben talált csi- 
gakőbelek deformáltak.

b) Plio-pleisztocén határa és az alsó pleisztocén. 
Pontosabb elhatárolás nem lehet, több fázisban 
valószínűleg több repedés nyílt meg. A 3-as, 6-os 
és 7-es lelőhelyek kitöltésének faunája bizonyítja, 
hogy pleisztocénnél idősebb nem lehet. Utólagos 
mozgás nyomait nem lehet tapasztalni.

c) Középső pleisztocén. A 2-es, 4-es, 5-ös, 8-as és 
12-es lelőhelyek hasadéka, valamint a bánya köze
pén keresztül haladó hatalmas meddő kitöltése. 
Az alsó és középső pleisztocén biosztratigrálíai 
határánál idősebb nem lehet, mert a 12-es lelőheK 
alatt közvetlenül a középső pliocén sárga barlangi 
agyag (13-as gerinces lelőhely) található, melyre igen 
erősen összetört mészkőtömbök kerültek, utólagos 
kalcit cementálással. E kalcitos részben már a 
középső pleisztocénre jellemző kisemlősfajok ta
lálhatók. itt tehát a 320 m-en kialakult barlangokat 
metszette el a középső pleisztocénében a nagymé
retű hasadék.

Tektonikailag érdekes még, hogy a felső 2-es sz. 
barlang vastag kalcitrétege — amelynek eredetileg 
vízszintesnek kellett lennie — 5 fokkal délre dűl. 
Az Esztramos legjellegzetesebb törésvonala a Bódva 
felé néző oldalon van, ahol az idősebb triász üledé

kek levetődtek (Koch A., 1904). Ennek létrejötte 
már valószínűleg a pliocén előtt megtörtént, s a 
későbbi gyér függőleges mozgások e mentén újultak 
meg.

A Rudabányai-hegység területén plio-pleisztocén 
korú mozgásokat eddig nem rögzítettek. Az alap
hegység főtömegeinek tektonikai képét Pantó G. 
(1956) szerint a kimmériai, ausztriai és a larámi fá
zisok okozták. Ezek a folyamatok hozták létre a

3. ábra. A z  É sztram osi-barláng iistösen o ldo tt fa la ,  
hát térben cseppk öképzödm ények  k  e l bori t va
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Rudabányai-vonulat sajátos jellegét, amely réteg- 
tanilag a/ Aggteleki-karszttal megegyezik, s attól 
csak szerkezetileg tér el. A vonulat két szilárdabb 
tömeg, az ÉNy-i Gömör-Tornai-karszt, valamint a 
DK-i Szendrői-hegység közé préselődött, az új 
globális tektonika szerint jellegzetes melange-típusú 
szubdukciós terület. Ebből következik, hogy a 
hegység igen aprólékosan feldarabolódott, s az 
egyes tömbök különálló mozgást végeztek. így pl. 
a rudabányai Vilmos külfejtés pannon lignites 
agyagrétegeiben már semmilyen mozgás nem tapasz
talható, a Felső-Bódva-medence ezzel szemben igen 
kis, I 2 km2-nyi területű medencékre bomlott 
(Láng S., 1955), Martonyi és a Szár-hegy környéke 
pétiig kiemelt helyzetű, tektonikailag rendkívül bo
nyolult (Jaskó S.. 1941, Leél-Őssy S., 1953). Az 
Esztramos is különálló, szigetszerű rögként visel
kedett a pliocén és a negyedidőszak folyamán. 
A Kárpát-medence általános hegységszerkezeti vi
szonyait figyelembe véve párhuzamosítás az alsó 
és a középső pleisztocén mozgások esetén valósulhat 
meg. Már általánosan ismert jelenség, hogy a kö
zéphegységi terület kiemelkedése, s az Alföld 
süllyedése az alsó pleisztocénben volt a legjelentő
sebb. amit a középső pleisztocén elején (alsó
bihari) kisebb kiemelkedés követett (Kretzoi M. 
Krolopp E., 1972). Szerkezetileg más egységbe 
tartozó területen, a Villányi-hegységben Kretzoi M. 
(1956) az alsó pleisztocénben K-Ny-i, a középső 
pleisztocénben É-D-i irányú hasadékok létrejöttét 
regisztrálta az üledékek ősmaradványai alapján, s 
próbálta azonosítani az Osztramos közel É-D-i 
irányú hasadékrendszereivel.

Az Esztramos hegységszerkezeti problémáit össze
foglalva meg lehet állapítani, hogy a Rudabányai- 
vonulatnak a larámi oregenezis során történt elkü
lönülése után igen kis méretű területek önállósultak, 
az Esztramos is, amelynek függőleges mozgását 
csak gyenge D-re billenésben lehetett rögzíteni. 
Függőleges hasadékainak létrejötte sajátos feszített 
állapotának tudható be. amelyeknek csak laza kap
csolatát lehet felismerni a Kárpát-medence nagy- 
szerkezeti mozgásaival.

A  ka rsz tü led ékek  vizsgálata
Az Esztramoson feltárt karsztüledékek két cso

portra oszthatók: az idősebb, sárga színű barlang
kitöltésre, valamint a fiatalabb vörös és barna színű 
törmelékes agyagokra.

A 320 m-es szinten kialakult barlangokban elő
forduló sárga üledék jelenlegi helyén már áthal- 
mozva fordul elő, az áthalmozás a középső pliocén 
elején megtörtént. Jelenlegi ismereteink szerint a 
környező területen alsó-pannon korú képződménye
ket nem ismerünk, viszont a komjáti mélyfúrások
ban harántoltak miocénbe sorolt üledékeket, me
lyek alatt már a triász alaphegység következik 
(RadóczGy. 1965, 1969). A sárga színű üledék a szem
cseösszetételi vizsgálat szerint egymaximumos agya
gos-iszap, durva üledéket gyakorlatilag nem tar
talmaz. CaCC)3 tartalma 2,25 —3,47°G, amely a 
karsztos környezethez képest igen alacsony érték. 
A 0,2 mm frakció ásványtani összetétele igen
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jellegzetes, 15 — 50%-ban tartalmaz hematitot, ki
sebb mennyiségben mágneses hematit pikkelyeket, 
kloritot, és csillámban gazdag. A klorittartalom 
Pantó G. (1950) szerint a hematit csúszási lapjain 
vékony bevonat formájában gyakori. Az üledék le
pusztulását az ásványi összetétel alapján az Esztra
mos DNy-i lábánál, Bódvarákó határában a fels/in 
alatt kis mélységben húzódó nátrongabbró terület 
ma már lepusztult fedőképződményéről lehet szár
maztatni. Az Esztramos elsődleges ércesedését is e 
tömzshöz köti Pantó G. (1956). Ez egyben hegyseg- 
szerkezeti kérdést is felvet, mivel az áthalmozás 
idején a lehordási területnek magasabban kellett 
lenni. Feltételezhető, hogy a Bódvarákó-Perkupa 
közötti medencében levő gabbrótömzs területe a 
középső pliocénben zökkent lejjebb. E terület moz
gékonyságát Balogh K. (1949) is kiemeli. A sárga 
színű iszapos agyag, amely a gabbró érces fedő- 
képződménye lehetett, a jelenlegi vizsgálat szerint 
vagy miocén, vagy a területen jelenleg hiányzó alsó
pannon korú poligenetikus üledék.

Az Esztramos vörösagyagos kitöltése nagyrészt 
egységes felépítésű. Mindegyik a szárazföldi karsz- 
ton képződött talaj áthalmozott üledéke. Szemcse- 
összetételi vizsgálatuk az igen erős utólagos cemen- 
táció miatt (4 . ábra) nehezen értékelhető, csak az 
eredeti üledék osztályozásán volta tűnik ki. Kisebb 
különbség van a 7-es lelőhely alsó részéből szár
mazó sárgásbarna színű iszapos agyag, s a közvet
lenül reá települő élénk vörös színű üledék között. 
Ennek ásványi és szemcseösszetételi képe hasonlít a 
sárga üledékhez. Feltehető, hogy ennek üledéke 
keveredett hozzá a felszínről, vagy a sárga üledék 
talajosodott változata. Az ásványi összetétel alapján 
további különbségek mutathatók ki a különböző 
hasadékokban levő, más-más korú vörösagyagok 
között. A középső pliocén korú 1-es gerinces lelőhely 
ökölnyi hematit hömpölyöket tartalmaz, s mennyi
sége az 5,0 —0,2 mm 0  frakcióban 3% volt. Na
gyobb mennyiségben hematit csak az 1-es lelőhely 
tőszomszédságában levő 3-as lelőhelyről mutatható 
ki 3,4%-ban. A többi üledék elsődleges hematitot 
nem tartalmaz. A pleisztocén korú 7-es lelőhely 
vörösagyagában viszont apró méretű benőtt hema
tit és mágneses hematit-kristályok találhatók, ame
lyek utólagosan keletkeztek. A vörösagyagokban
4. ábra. A  ka rsztü led ékek  a z ü lő  függvényében  egyre 
több ka ié  ita t tarta lm aznak. A z  l-e s  le lőhely középső  
pliocén koréi, a  7-es p lio -p leisztocén , m ig a  3-as és 
8-as kö zép ső  p leisztocén  korú

gerinces lelőhelyek



kavics (kvarc vagy metamorf anyagú) nem fordult 
elő. Az üledékek vizsgálatából semmilyen megbíz
ható klimatológiai következtetést nem sikerült le
vonni.

Az üledékek ásványtani vizsgálata alapján a 
Bódvarákói nátrongabbróhoz kötött ércesedés két 
szintjét, a másodlagos érces fedőképződményt, 
valamint az elsődleges hematit lepusztulási idejét 
lehetett megállapítani. így az Esztramosi hematit 
már a felső pliocénben letarolódott, műre való 
mennyiség után kutatni nem érdemes.

A fosszilis karsztvízszintek kapcsolata
Ahhoz, hogy az Esztramoson két szintben kiala

kult karsztvízfelszínt lehetett rögzíteni, nagyobb 
háttérterület tanulmányozása vált szükségessé, mint 
amelyet ma a Rudabányai-hegység e része biztosít, 
így valószínű, hogy a vonulat a középső pliocénben 
egységesebb platószintű volt, s csak a későbbi moz
gásokkal darabolódott fel a karsztvízszint is. Ilyen 
területek elsősorban az Esztramostól DNy-ra és 
ÉK-re követhetők, ma alacsonyabb térszínen. A 
Szár-hegy csoportja felé (D-re) nem ismerünk karszt
vízszintre utaló nyomokat, csak esetleg a martony, 
és a szalonnái mésztufa előfordulások kapcsolhatók 
az esztramosi fosszilis karsztvízszinthez. E mész
tufafelületek 280 — 290 m tszf. magasságban he
lyezkednek el, koruk csigák alapján pliocén 
alsó pleisztocén (Sümeghy .1., 1924). A mésztufa
területek magassága is megfelel az Esztramoson 
tapasztaltaknak, ha figyelembe vesszük, hogy a 
karsztvízszint ma is DK-re lejt.

A Gömör-Tornai-karszt legközelebbi egységes 
tagjával, az Alsó-heggyel a karsztjelenségek azono
sítását már nem lehet elvégezni. Míg az Esztramo
son vízszintes barlangok vannak, addig az Alsó-hegy 
jellegzetessége a leszálló karsztvízhez kötött, inaktív- 
víznyelő zsombolyok. A két terület között a Kom- 
játi-medencében a felső vagy már az alsó pannonban 
süllyedés volt, vastag lignites agyag lerakódással 
(RadóczGy., 1965, 1969), így már ekkor sem függött 
össze egységes karsztvízszinttel a Rudabányai- 
vonulat az Aggteleki-karszttal. Az Alsó-hegyen 
csak egy fosszilis forrásszint található, 70 — 80 mé
terrel a jelenlegiek fölött, de ezek korát nem lehet 
rögzíteni.

Az esztramosi üledékek korrelációja
Az Esztramoson az alsó pliocénben délről érces 

sárga agyag, majd a középső pliocéntől a pleisztocén 
elejéig hematitos szárazföldi vörösagyag, az alsó és 
a középső pleisztocénban hematitmentes vörösagyag 
halmozódott át. E képződmények keletkezése és 
áthalmozása közben a Felső-Bódva-völgyben a 
felső pannonban lignites homokos agyag rakódott 
le, amely parti fáciesében Radócz Gy., (1965) ki
mutatta az Esztramosról származó hematit-pikke- 
l\eket. A felső pannonban és az alsó pleisztocénben 
a Felső-Bódva-medence erősen megsüllyedt, a kár
páti terület kiemelkedésével vastag folyóvízi kavics- 
takaró rakódott a felszínre, amelynek nyomai 
290 310 m magasságig megtalálhatók a környező
területeken. Az erózióbázis emelkedésével a karszt
vízszintnek is emelkedni kellett, amely a környező 
területek karsztosodását alapvetően meghatároz
hatta. Az Esztramos kitöltéseiben kavicsok nem 
találhatók. így a kavicsborítás folyamatából is 
szigetszerűen állt ki, miközben a Bódva vastag 
deltájába vágta völgyét a pleisztocén folyamán.
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SPELEOGENETIC, TECTOMC AND 
GEOSEDIMENTOLOGIC

IN\ ESTIGATIONS OF MT. OSZTRAMOS
On Mt. Osztramos soaring in the valley of the 

upper reaches of the Bódva river iron őre used 
to be mined. while presently limestone is being 
mined. In the course of mining exploitation, 14 
caves and three completely tilled (fossile) caverns 
were opened. Excavations by D. Jánossy unearthed 
14 vertebrate f uinal localities with a fauna compris- 
ing the interval from the Middle Pliocene to the 
Middle Pleistocene.

Mt. Osztramos has caves at two different levels. 
I hose occurring at 320 m were formed in Earl> 
Pliocene time. those of the 305 m level in Laté 
Pliocene time. The caves developed in the phreatic 
zone below the karstic water table: a fact suggested 
by the spherical dissolution forms of the ca\es. 
Their filling with clay and calcite came to an end 
in Middle Pliocene and Early Pleistocene times. 
since that time they have been dry, their air spaces 
being open. The caves of 320 m altitude are presenth 
the oldest caves of Hungary. The age of the fissures 
Crossing Mt. Osztramos and filled with red cla\. 
on the basis of their vertebrate fauna, corresponds 
to the Middle Pliocene, Lower Pleistocene and 
Middle Pleistocene.

ClIE21EOFEHE THHECKIIE. TEkTOHIl- 
HECKI1 E 1 1 1 EOCEailMEHTOJIOrilHECKHE 

HCCJIE^OBAHIIR TOPbl OCTPAMOIII
B aOJlMHC BCpXOBbfl PCKH &0 /lBa (CB BCHrpHM) 

Bü3bi ujaCTüB ropa OcipaMOiu (no mccthomv 
napMMHK) 3cTpa\iom), Ha KOTopoií Korjta-To 
naBHO íuibho paipaöaTbiBa-iacb >Ke.ie3Hafl py.au. a 
HbiHe pa3paőaTbiBaeTCfl m3bccthíik. B npouecce 
3Kcn;iyaTauHH KapbepoB 6bi:io BCKpbtTO 14 neujcp 
H Tpn nO.THOCTbK) 3anO.THCHHblX (MCKOnaCMblX) 
nojiocTH. B npouecce pacKoriKOK, npeanpnH5m,i\ 
iJeHCuiCM A holum, b KapcTOBbix ocaaKax őbi.io 
OŐHapV̂ KCHO 14 MCCTOHaXO>KiteH M íí n03B0H0HHbl\ 
A'HBOTHblX, npCüCTaB.lfllOüIHX COŐOK) (JjayHV OT 
cpeüHcro njiMoucHa ao cpeaHero nnefiCTTouena
BKJUOHHTCJlbHO.

O6pa3OBaHH0 neutcp, Hbme pacnojiaraiomMXCfl na 
BbICOTe 320 M H.y.M., HMCMO MeCTO B HM>KHen,3MO- 
uchoboc BpeMH, a neuiep otmctkoh 305 m -  b 
BCpxHe\i miHoueHe. rieiuepbi o6pa30Ba-3HCb naa 
ypOBHC.M KapCTOBblX BOH, B (jjpCaTUHCCKOM 3OH0; 
0 6  itom CBHaeTejibCTBytoT mapoo6pa3Hbie (j)op\ibi 
pacTBopcHMH b neiuepax. Hx 3 ano-iHCHHe tjihhom m 
Ka.lbUHTOM 3aBCpma-30Cb B HMyKHeM nJlCMCTOUCMC. 
C Tex nop OHM cyxwe, C OTKpbITbIM B03UymHblM 
npocrpaHCTBOM. 3 tm nemepbi otmctkoíí 320 m  b 
HacTOHiuee bpcmb hb-iíuotcb iipcBneHiuMMM neine- 
pa.MH Beurpnu. Bo3pacT TpeutHii, nepeccKaiouinx 
ropy OcTpaMom h 3ano,3HenHbix KpacHOH r^HHoii. 
Ha OCHOBaHHM HaHUCHHOfl B HHX n03BOHOHHOH 
(jjayitbi, c-iejtyeT othccth k HMA'HeMy h cpcztucNiy 
njiCHCToucHy.
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