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A BÜKK FELSZÍNFEJLŐDÉSE ÉS KARSZTOSODÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI
Tóth Géza1
Bevezető
Több évtizedes bükki karsztvíz és karsztmorfológiai kutatásaim adatai alapján
megkíséreltem a hegység legmagasabb, központi része alatt az eltérő fejlettségű résrendszerszinteket meghatározni a felszínformálódás függvényében.
A mai felszínformák alapján következtettem arra, hogy a fennsíki mészkő legmagasabbra
emelkedő tömegéhez allogén karsztfejlődést biztosító nem karsztosodó kőzetek magasabb
felszínei kapcsolódtak északon. A magasabb északi térszínekről érkező vízfolyások
felszínformáló tevékenysége a bükki trópusi tönkfelszín tetőrégióját bércekre és lápákra
tagolta (eocén-oligocén) a miocén takarók megjelenése előtt.
A magasan nyíló forrásbarlangok járatainak lefutási iránya és azok felszínre érkezése 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 tetőmagasságú
elegyengetett felszín -nagyrészt agyagpalákon- újabb karszterózióbázist biztosított. Ez a
folyamat főleg vertikális irányú résfejlődést eredményezett a középső karsztfejlődési sávban.
Ennek szerepét a miocén takarók hosszú ideig késleltették.
A pliocén végétől napjainkig a hegység további gyors kiemelkedése, ezzel együtt a
völgyek 450-500 m-re történő bevágódása a völgyfőkben jóval alacsonyabb szinten tárták fel
a központi karszttömeg résvizét.
Ebben a harmadik, legalsó résfejlődési sávban egyértelműen függőleges irányultságú
szűk résrendszer keletkezett. Ebből adódik a karsztvíz jelentős megemelkedése, amely
aktivizálja a terület időszakos karsztforrásait. Forrásmegfigyelések, vízhozam adatok és
vízjelzéseim jól bizonyítják a bükki időszakos karsztforrások fakadási szintje fölött
elhelyezkedő résrendszer szűk és összefüggő jellegét.
Dolgozatomban a bükk eltérő karsztfejlődési emeleteit igyekszem feltárni a korábbi
ősföldrajzi adottságok rekonstruálása mellett. Az értékelés során feleltet kívánok adni arra a
kérdésre, hogy miért nem alakulhatott 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, Moldvay L. 1969, Sásdi L. 1999, Tóth G. 1975, 1976, 1982, 1983, 1985, 1986,
1992, Veres M. 1992) vagy az eltérő álláspontok összevetését.
A Bükk tetőszinti karsztformáinak térbeli helyzete és a résrendszer felső sávjának
fejlődése
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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 magasságú egykori elegyengetett felszín közötti mészkő sávban
valószínűsíthető.
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 magassági helyzete és
járatirányai két alapvető következtetési lehetőséget kínálnak. A karszt egykori fedettségét,
valamint az északon csatlakozó szomszédos területek magasabb helyzetét. A fennsík DDK-i
irányú konzekvens és epigenetikus völgyei kialakultak már a miocén elejéig a középsőmiocén takarók felhalmozódása előtt. Az oligocén-alsó miocén idején kiformálódtak a mai
bércek és lápák továbbá a legidősebb dolinák a tetőszinten és a lápák középvonalában. A ma
is jellemző széles karszt-lápák és legömbölyített bércek hálózata a vastag miocén takarók alatt
maradt a pliocén végéig. A miocén takarók lehordása a korábban kialakult völgyhálózaton
keresztül mehetett végbe. A legtöbb tetőszinti karsztforma a miocén takarókon érkező vizek
közreműködésével képződött a pliocén második felében (Kőrös-bérci barlang, Kis-kő-háti
zsomboly. A hátralevő 3-4 millió év elegendőnek tűnik a laza miocén üledékek pliocén végi,
150-200 méter átlagvastagságú rétegének napjainkig tartó lepusztulására. A miocén takarók
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
mészkövön kialakult tagozódása 80-120 méteres szintkülönbséggel korábbi miocén takarók
előtti és hosszabb felszínformálás eredménye lehetett. A forrásbarlangok többsége 850 m
körüli magasságban egy korábbi karszterózióbázisra feltehetően oligocén-alsómiocén
elegyengetett felszínre nyílnak a magasabb helyzetű mészkőfelszínekről.
A mai fennsíkon átfutó epigenetikus völgyek iránya és eredeti lejtése alapján
kikövetkeztethető a magasabb háttér északon, amely allogén karsztfejlődést biztosított a
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, Simakő, Pes-kő, Cserepes-kő barlangjai).
A Bükk legmagasabb karsztfejlődési zónájában az egykori karsztvízfelülethez igazodó
mélységű víznyelők képződtek kb. 870 méterig. Pl. a Kis-kő-háti zsomboly a Nagy-teremig
mélyült. Ezt a legmagasabb karsztfejlődési szintet jelzik az Ördög-oldali, Mély-sár-bérci,
Kálmán-réti zsombolyok, amelyek azóta több tízméterrel megrövidültek. A miocén takarók
lepusztulásával vízgyűjtő területüket elveszítették és a tetőszint közelébe kerültek, inaktívvá
váltak.
Ehhez a tetőszinti karsztfejlődési zónához tartozó forrásbarlangok Kőrös-bérci barlang,
Tar-kő, Pes-kő barlangjai is. Ezek megrövidült járatainak jelenlegi üledéke az üregek
tényleges korára nem adhatnak elfogadható adatokat. A több tíz, sőt több száz méterrel
megrövidült forrásbarlangok járathosszát és korábbi kitöltésanyagát is megsemmisítette a
kőzetlepusztulás.
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1. ábra.

2. ábra.

A 850-870 m-es egykori karszterózióbázis a legmagasabb hegységrész körül kialakulási
folyamatában és időben kérdéses, de jól felismerhető annak térbeli megjelenése. (Tóth G.
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1986.) A hegység részleges oligocén szárazulattá válása, abráziós szint vagy szintek
képződése egy lehetőség a 850-870 m-es elegyengetett felszín kialakulására, de a szárazföldi
planációval is számolhatunk a kiemelt terület peremein.
A mai fennsíktól északra fekvő területekkel együtt már az oligocén végén-miocén elején
végbemehetett a tönkfelszín délies megbillenése, feltagolása és a 850-870 méteres
peremterületek (az egykori erózióbázis-szint) kialakulása. Mindez Nyugaton és Keleten
megmaradt, Délen agyagpalán teljesen lepusztult. Mészkövön helyenként azonosítható a Tarkőtől keletre a Három-kő nyugati e szinthez igazodó sziklafelszínein.
A tetőszint karsztformái eszerint egyaránt lehetnek miocén takarók előtti felső-oligocén
alsó-miocén képződmények és a takarók lepusztulásával kibontódó karszt pliocén végi
képződmények. Állapotuk és típusuk alapján valószínűsíthetjük régebbi vagy újabb genezisű
barlangoknak.
Az oligocén alsó-miocén során kialakult karszterózióbázis így minden bizonnyal 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 felszínén a pleisztocén
kőzetaprózódásról és vályogfelhalmozódásról, ezen üledékek töbrökbe kerüléséről, a
töbörkitöltések miocén takaró maradványairól és ezek értékelési lehetőségeiről. A dolinák
képződési ideje, sorokba rendezett töbrök korkülönbsége további felszínfejlődéssel
összevethető kutatásra váró feladatok (Tóth G. 1982, Pelikán P. 1992., Veres M. 1992).
A szóban forgó mintegy 100 méter vastagságú legmagasabb karsztpászta ma legalább
három időben eltérő karsztfejlődési szakasz formai emlékeit őrzi egymás közelében.
Előfordulnak az idős oligocén-miocén emlékek. Ezek eltömődésével újrabontódásával és a
járatok erős megrövidülésével számolhatunk. Az előzőeknél korábbi karsztforma roncsok is
lehetségesek. Nevezetesek a pliocén végi allogén formák és ma is fejlődnek a tetőszint
közelében recens karsztformák (Hármas-kúti-víznyelő, Diabáz-barlang). Az utóbbiak a
hegység legnagyobb vertikális résrendszerei lehetnek helyzetük és a mai karszterózióbázis
szintkülönbsége alapján.
A második karsztfejlődési övezet a Bükk 650-700 méteres elegyengetett felszínéig
A 650-700 méteres mai tetőmagasságú egykori elegyengetett felszín középső részén az
alapkőzeten középső miocén takarók találhatók (Balogh K. 1963). A legújabb kutatások
(Sásdi, 1999) felső oligocén tengerparti litorális felszínnek tartja a DNY-i és DK-i Bükköt. A
850-870-es elegyengetett felszín ettől lehet valamivel idősebb, de fiatalabb is. A Bükk
tömegének ritmusos emelkedése, megsüllyedése és abráziós igénybevétele következtében.
Ha a 650-700 m-es felszín középső miocén takaró kőzetek előtt létezett (Sásdi, 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 barlangok! Számolnunk kell az oligocén-miocén takarók
résrendszer fejlődést tartósan akadályozó lehetőségével is. A hegység tetőrégióján és
alacsonyabb elegyengetett felszínein egyaránt vastag üledéktakaró maradhatott hosszú ideig.
Ez esetben a takarók folytonos jelenléte a tetőszinti karsztosodást is hosszú ideig
hátráltathatta. Megmagyarázhatatlan a Tar-kő, Pes-kő stb. magasan fekvő forrásbarlangjainak
kialakulása előtér-felszín, karszterózióbázis nélkül. Ha a 650-700 méteres felszín az alsó
miocénban a magasabb felszínek karszterózióbázis szintje akkor valószínűleg korábbra, a
miocén legelejére- méginkább az oligocén végére tevődik a 850-870 m-es magasabb
karszterózióbázis barlangjainak első kialakulási lehetősége. Mindezekből következik, hogy
vagy elfogadjuk a bükki barlangok "megöregbítését" kora-miocén sőt oligocén erózióbázisok
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kialakulásához kötve (ez a felső zónánál inkább elfogadható). Vagy másik lehetőség a 650700 m-es tetőmagasságú mai felszín központi irányba eső részét a pliocén végéig emelkedő
(harangalakú felboltozódás Moldvay L. 1969.) és ezért lepusztuló felszínnek valószínűsítjük.
Ez utóbbi úgy lehetséges az idézett miocén takarók előfordulási adatainak elfogadása mellett,
ha a Nagy-Ökrös-Nagy-Bodzás vonaltól a központi területek felé emelkedést, kifelé pedig
stagnálást vagy a peremek felé enyhe süllyedést feltételezünk a miocén takarókkal együtt. Ez
esetben egyetértve a 650-700 méteres felszínre vonatkozó (Sásdi L. 1999) legújabb földtani
bizonyítékaival és felszín meghatározásával a korábbi álláspontomon változtatva csak a 650700 m-es felszín belső peremén számolok a központi erőteljesebb kiemelkedés következtében
mintegy 2-4 km-es szélességben a pedimentációs folyamatokkal.
Ennek megfelelően északon is végbemehetett a pliocénban 700-750 m-es felszínt
kiformálva, 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 központi oldal emelkedése következtében az alapkőzetek 150200 méteres lepusztulása a pliocén végére újabb karszterózióbázist eredményezhetett. Ezzel a
fennsíki mészkő újabb, közel 200 méteres sávja táródott fel a miocén üledékek a júra
agyagpalák körülgátolásából viszonylag gyors vertikális karsztos résrendszer fejlődést
biztosítva. Másik megfontolandó lehetőség, hogy csak a miocén takarókőzetek és nem az
alapkőzetek lepusztulása ment végbe a központi tömeg körül.
A Bükk központi tömege irányába ható kőzetpusztulás oligocén abrázió vagy pliocén
planáció agyagpalán és mészkövön egyengette a felszínt és helyenként a mészkőre is ráfutott
az elegyengető folyamat, pl. Vörös-kő, Farkas-kő enyhén lejtő lenyesett felszínei példázzák
mindezt. A mészkő és agyagpala magassága alig különbözik, mindez a közelmúlt egyszintre
pusztító (pliocén) denudáció alapján értelmezhető, vagy pedig a korábbi felszínt védő
takaróknak tulajdonítható.
A 650-700 m-es felszín központi fennsík-felé eső belső részein a miocén takarók
maradványai hiányoznak.
E felszín belső peremén az erózióbázistól legtávolabb inkább megmaradhattak volna
takarófoszlányok, mint középen vagy a külső peremen. Ezek hiányában az alapkőzetek
lepusztulása a pliocén végére inkább valószínűsíthető és így újabb karszterózióbázissá
alakulása.
A központi karszttömeg harmadik résfejlődési szakasza 650-700 métertől a mai helyi
karszterózióbázisig 450-500 méterig
A Bükk-fennsík 950 m körüli tetőszintje alatt a völgyfőkben 450-500 méteren fakadnak a
karsztforrások, ezzel a karsztos résrendszer aktív fejlődési sávja napjainkig összesen mintegy
500 méterre növekedett.
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 agyagpala-mészkő határának egyre
alacsonyabb szintű feltárásával biztosították a résrendszer továbbfejlődését.
Minden bizonnyal a fennsík magas tetőszintje alatt ez az utóbbi karsztvízfelület süllyedés
volt a leggyorsabb. A függőleges irányú résfejlődés és kevéssé fejlett járatok kialakulása a
jellemző. oka a rövid idő, gyors mélyítő erózió a felszínen, továbbá itt a legfiatalabb a karszt
résrendszere (3. ábra).
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3. ábra.

Az előbbi megállapításokat az időszakos karsztforrások vízszolgáltatása, valamint az
állandó karsztforrások hidrográfiai jellemzői is alátámasztják (Tóth G. 1983) Az így kialakult
karszterózióbázist fölött a karsztvízfelület jelentős és gyors emelkedő mozgást végez.
Mintegy 60-80 méteres karsztvíz megemelkedést valószínűsíthetünk az átlagnál nagyobb
tavaszi beszivárgások idején a karsztvízlencse tetején.
A térség résrendszere nem rendelkezik határozottan azonosítható víznyelő-forrás közötti
átmenő-barlang járatokkal. Ennek oka a többfázisú kiemelkedés következtében létrejött, főleg
vertikális jellegű résrendszer. A felső zónán áthaladó vizek az alsó két, viszonylag fejletlen
résrendszerbe kerülve az állandó és időszakos karsztforrások vízkészletét biztosítják. A közös
résrendszerből a részesedést az áramlási viszonyok, a karsztvízfelület magassága és É-D-i
aszimmetriája határozza meg. Vízjelzéseim 20 majd 50 kg fluoreszenceinnel, továbbá 5 tonna
NaCl-al a közös résrendszert annak átjárhatóságát, nem utolsó sorban a víz áramlási irányait
mutatták ki (Tóth G. 1976.) (4. ábra).
A korábbi magasabb északi környezet és a Bükk-fennsík tartós fedettségének
bizonyítékai
A Bükk legmagasabb mészkő felszínei váltakozva vulkáni kőzetekkel csaknem azonos
jelenlegi magasságú hegytetőket alkotnak, ez két szempontból is figyelemreméltó.
Egyrészt megerősíti azt a feltevést, hogy az északi magasabb háttér hosszú ideig fennállott,
másrészt az onnan korábban érkező, valamint a területet borító tengeri és szárazföldi eredetű
üledékek a fennsík északi peremén legtovább borították az alapkőzeteket feltehetően a
pleisztocén második feléig jelentős foltokban megmaradtak.

6

Földrajzi Konferencia, Szeged 2001.

4. ábra.

A Nagy István erőse - Bálvány - Borovnyák-tető eltérő kőzetű hegyeinek csupán 20-50
méteres magasságkülönbsége hosszú takaróborítottságuk alapján értelmezhető (5. ábra) (Tóth
G. 1983).
5. ábra.

Az eltérő lepusztulású kőzetek (agyagpala és mészkő) szerény magasságkülönbsége 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 található a Bálvány, Küllőhegy, Almád töbör Ny-i oldala területeken. Az Istállós-kő északi részén (Mészkő bánya)
valószínűleg középső-pleisztocén kialakulású völgyének alján miocén homok és homokkő
található, amely a fennsík irányából időszakos vízfolyásokkal érkezett és maradt meg a
fiatalon bevágódott völgytalpon.
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Értékelés, következtetések
A Bükk 950 métert megközelítő tetőmagasságú átformált trópusi tönkfelszínén 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 többségükben az É-D-i irányt
közelítik meg, vagy a környező 850-870 m-es magasságú egykori karszterózióbázisra nyílnak.
A fennsíkon átfutó epigenetikus völgyek (lápák) jórészt szintén DDK-felé fejlődtek ki
(eredeti lefutási irányok) minden bizonnyal a felszín és takaróik egykori dőlését követve. A
legtöbb tetőszinti karsztforma kialakulásával a fennsík tartós miocén fedettsége miatt
valószínűleg csak a pliocén végétől számolhatunk. Az idősebb karsztforma-maradványok és a
ma is fejlődő fiatal karsztformák (víznyelők)azonos magasságban egymás közelében
fordulnak elő.
A takaró kőzetek maradványainak előfordulása a fennsíkon és környezetében, továbbá az
eltérő denudációjú kőzetek alig eltérő tetőmagassága a pleisztocénig sőt napjainkig tartó
kibontódást bizonyítja.
A résrendszer felső, középső és alsó övezetei eltérő környezeti ősföldrajzi feltételek
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 helyzete, azok kiterjedése, a karszt tartós
fedettsége. Továbbá a karsztos résrendszer fejlődését mindenkor meghatározó vízzáró kőzetek
mészkővel határos alsó érintkezési vonala, azok lepusztulási üteme. A karsztperemi vízzáró
kőzetek gyors lepusztulása a karszterózióbázisok lealacsonyodásához és főleg függőleges
üregképződéshez vezetett a Bükkben.
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