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A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1978. évi .jelentése
/Dr Veress Márton/
1. Kutatómunka:
1.1. A Hárskuti-fennsik kutatása:
1.1.1. Néhány víznyelő földtanának vizsgálata /Futó J. nyomán/
Feltűnő a tölcsérek viszonylagos kavicsgazdagsága. A kavicsok méretei alapján a tölcsé
rekbe, ha csak rövid ideig is, intenziv vizbefolyásokat kell feltételeznünk. Részlete
sebben két víznyelő barlangot irtunk le.
A Gy-3-аз /Gyenespusztai/ vizn.yelő-barlang:
A veszprémi barlangkutató csoport bontotta ki /Markó L . 196o, Jakuca L .-Kesaler H . 1962./,
korábban főleg morfológiai szempontból jellemeztük /Veress M. 1977. II./.
Bezáró kőzete repedezett, repedések mentén 2-3 mm-es oldások. Függőleges aknájából két
nagy repedés nyilik, /szélességük 15 cm, hosszuk több mint 3 méter/. A felső 3,5 m-es
mélységben képződött, 145°-os irányban, az alsó hat méteres mélységben, 225°-os irányban,
valószínűleg törésvonal mentén alakultak ki.
Kitöltés a függőleges akna teremmé szélesedő alján /5,4 m-es mélységben/ említhető. Anya
ga barna erdei talaj, ebben 3-3o cm-es átmérőjű kavics és görgeteg található, melynek
anyaga kvarc és.kissé metamorf palás homokkő, vasas-mangános átitatódással.
Cholnoky Jenő /H-1-ез nyelő/ viznyelő-barlang:
A nyelő sziklafala triász korú mészkő, melynek szine ookersárga, világossárga, fehér,
vörös és rózsaszín. Litoklázi sokkal sűrűn átjárt és ezek mentén oldott a kőzet. A szik
lafal dőlése nem egyforma, aminek az oldódást követő megbillenések az okozói. A keleti
sziklafal rétegsora jól kivehető, itt a kőzet lefelé világosodik. Alul már fehér, ebben
a fehér dachsteini mészkőhöz hasonlító kőzetben folytatódik a feltárt barlang jelenleg
ismert szakasza. A nyugati sziklafalon egy méteres hosszúságban, vízszintesen három szinlősor húzódik. Mélységük 1-2 cm. A szinlősor egyik végén kis járat nyilik a sziklafalba,
másik végén o,5-l mm-es vastagságú egymásra rakódott kalcitlemezek alkotnak vékony réte
get. A szinlősor kialakulása a következő lehetett: a szinlősor hajdani vízelvezető já
ratok elpusztulásával képződött, az itt áramló vizből váltak ki a kalcitlemezek.
A sziklafalon több, 5-15 cm széles repedés látható. Irányuk: 2°-182°, 134°-314°.
Feltételezhetően a bejárati sziklafalak is egy-egy repedés irányát mutatják. A falak iránya: 142°-322°, 123°-303°.
A kitöltő kőzet leírására a feltárás tárgyalásánál térünk ki.
1*1*2. Morfológiai vizsgálatok: /karsztmorfológiai megfigyelések, karsztmorfológiai téképezés és fotózás/
Megfigyelések a Klein-pusztai völgy vizgyü.itő területén:
Az itt végzett ilyen vonatkozású munka az előző évi folytatásaként /Veress M. 1977. II./
annak pontosítását és továbbfejlesztését jelentette.
U.iabb karsztmorfológiai adatok gyűjtése:
Dz olyan nehezen észrevehető kisebb beroskadások számbavételére és térképi elhelyezésé
re vonatkozott, melyek figyelmünket eddig elkerülték.
A kisebb beroskadások, amelyek jelenlegi állapotukban a dolinák ismérveit mutatják, igy
a továbbiakban dolináknak is nevezzük ezeket, morfológiai szempontból kétféle területen
lennek meg. Víznyelők környezetében lefolyástalan tönkmaradványokon /Combás tanyától
délre/, továbbá száraz, lefolyástalan völgyeken. Ilyenek a Klein-pusztai völgy egyes sza
kaszai, a K-l-es víznyelő völgyének inaktiv szakasza, továbbá ilyen jellegűek az öregíolyás völgyében egyes részek. Általában nem egyesével, de sohasem túl nagy számban for
dulnak elő.
1
A dolinák elhelyezkedése arra utalhat, hogy a lösszel boritott felszíneken képződésük
egyik feltétele /ez más karsztos mélyedésekre is vonatkozik/ a koncentrált vizbeszivár-
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gás. Ez alatt kisebb-nygyobb területről lassan összefolyó és felgyülemlő vizeket értünk.
A Klein-pusztát hordozó magaslaton, ahol a mészícő a felszínre bukkan, a dolina képződés
anélkül is megindult.
Mivel a lefolyástalan száraz völgyek talpán is koncentrált vizbeszivárgás megy végbe, a
völgyek karsztosodása nem pusztán viznyelőképződésre szorítkozik, illetve utóbbinak is
feltétele ez a folyamat, különösen a lefejeződési pontokon túl dolinásodnak a völgyek,
itt széles, lapos, összetett, eróziós-karsztos képződményekké alakulnak. Mig a lefékező
déstől innen eróziósán fejlődnek. Ennek jó példája a K-l-es víznyelő völgye. Bonyolul
tabb a helyzet a Klein-pusztai völgy esetében. Itt víznyelők két helyen is kifejlődtek a
völgyben. A két víznyelő csoport között egyidejű eróziós és karsztos fejlődésre lehet
számítani.
Nyelők működése:
Február hónapban a fennsíkra lehullott hó gyorsan elolvadt, majd az olvadékvizek megfagy
tak.

így 1978. o 2. 19-én a felületi jégpáncél alapján tanulmányozhatóvá vált a víznye

lők működése. Beigazolódott a korábbi feltételezés /Veress M . 1977- II./, hogy a Kleinpusztai völgy vízgyűjtő terület nyelőinek többsége az olvadékvizeket zömmel felületi le
folyás formájában kapja. A nyelők környékét ugyanis jég borította.
A Klein-püsztai völgy nyelői vizüket elsősorban északról kapták, tehát a szántóföldi mű
velésnek kitett területről.
Megkülönböztetett gonddal tanulmányoztuk a G-9-es, a K-2-es, és a K-5-as nyelők működé
sének nyomait. Korábbi feltevésünk itt is igazolódni látszik. A C-9-еэ nyeld völgyének
vizei részben a nyelő mellett elfolyva a Klein-pusztai völgybe áramolva a K-2-es nyelőbe
ömlenek. A Klein-pusztai völgybe került viz itt is felületileg áramlik, azonkívül - leg
alábbis a jég tanúsága szerint - mér csak a nyelők irányába folyik, tehát nem e völgy
eredeti esése irányába. Itt a völgy még hóolvadáskor is lefolyástalan. Az egyes nyelő
tölcsérek belseje /К-2, К-5/ hóval szinültig kitöltött volt. Nyilván a szélnek kitett
víznyelők esetében egyrészt plusz hőmennyiséggel másrészt a szél által összehordott hó
miatt valóságos "tölcséri árvízzel" kell számolni.

A K-2-es nyelő hókitöltésében az ol

vadás miatt a tölcsérek aljában képződő kis beroskadásokhoz hasonló felület képződött.
Ez megerősíti azt az elképzelésünket /Уегезз M . 1977 II./, hogy a nyelők kisebb beroskadási tölcséreik alóli különböző jellegű agyagelszóllitásokkal állanak kapcsolatban.
1973. 08 . lo-én és lo-ről 11-re virradó éjszaka a Hárskúti-fenneikon is jelentős mennyi
ségű /több mint 3o mm/ csapadék hullott. 11-én délután a Klein-pusztai völgyben végzett
terepbejárás azt mutatta, a nyelők nyeltek a csapadékhullás alatt, ill. azt követően mű
ködésűk azonban a délutáni terepbejárás idejére már szünetelt. Itt jegyezzük meg a K-les nyelő a csapadékos időszak alatt sem nyelt.
Összefoglalás: A nyelőket elsősorban a hóolvadásokból származó vizek működtetik, mivel ekkor a talaj
még fagyott. Nyáron csak a legintenzivebb csapadékhullás idéz elő rövid idejű működést.
Mindebből az következik, hogy a letakart elsősorban löszös felszíneken a karsztos fejlő
dés nyáron inkább felületi korróziós, télen kevésbé felületi és eróziós. Ezt az eróziós
fejlődést azonban fékezheti az, hogy ilyenkor a felszín anyagai a fagy miatt kevésbé
ír zgathatók.
A tápláló terület - legalábbis a Klein-pusztai völgy esetében - elsősorban az emberi meg
művelés alatt álló felszín. Innen a lefolyás mértéke télen azért is jelentősebb, mert a
szántóföldi területen ezen időszakban semmiféle növényzet nincs.
A szél által a tölcsérekbe szállított hó eredményeként egyes nyelők vízgyűjtője ideig
lenesen megnőhet, másrészt az ilyen nyelők működése intenzivebbé válik hóolvadáskor,
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mint ez várható lenne.
Ha az emberi beavatkozás a nyelőtölcsér növényzetének kiirtásában is jelentkezik, a szél
fokozódó viznyelőmüködésének befolyásolásával kell számolni.
A K-l-es viznyelő éa közvetlen környékének tanulmányozása:
A K-l-ea víznyelőre vonatkozó adatokat /Markó L . i 9 6 0 ./ ismertette először. 1977* évi
jelentésünkben /Veress M . 1977-11./ rámutattunk az itt végbemenő lefejeződésre, amelynek
eredményeként a lefejeződésen túli völgy szakasz inaktivvá vált, ill. a hajdani vizfolyás
völgyében egy újabb völgy képződött. Leirtuk azt is hogy a vizfolyás elgátolása miatt a
völgyben és a tölcsérben a hidrográfiai viszonyok módosultak.
A nyelőtölcsér tanulmányozásánál feltűnt, hogy alja egyenetlen. Ennek okát korábban az
itt végzett feltárási kisérletben /Markó L. i 960./ véltük megtalálni. Ezt az álláspontot
azonban módositani kellett, mivel Hidasi Györgyné biológus,aki a nyelőtölcsérek növény
zetét tanulmányozta, ennek ÉK-i oldalán olyan fára figyelt fel, melynek a kitöltés a tör
zsét elboritóttá, a felszin fölé csak a lombkoronája emelkedett.
Ezt követően részletesen megvizsgáltuk a tölcsért, kiderült az ÉK-i oldal lankás, és
minden átmenet nélkül megy át a hajdani völgy talpba.
Az elmondottak alapján az eseményeket a következőképpen rekonstruálhatjuk. A nyelőben a
szántóföldes hajdani völgytalpról jelentős mennyiségű anyag szakadt, ill. csúszott be.
E helyen éppen csak utalun arra, hogy a hazai geomorfológiai irodalomban /Pécsi M . 1961,
1968./ sokféle gravitációs jellegű anyagmozgást ismert, továbbá arra, hogy Szabó P.Z.
/Jakucs L .-Kessler H. 1962./ is leirt ilyen jellegű folyamatokat a Mecsek hegység karsz
tos mélyedéseinél.
Az anyagnak a tölcsérbe kerülése nem csak a riyelő pereméről történt, mivel az emlitett fa
a nyelő oldaléban van és ennek ellenére üledék takarja el a törzsét. A nyelőbe került anyag elérte, vagy megközelítette annak átellenes oldalát. Ennek eredményeként az igy ki
alakult földnyelv a vizfolyás medrét az átellenes oldal felé kényszeritette, valamint
arra, hogy az erősen feltöltött tölcsér aljában bevágódjon.
A földnyelv anyaga egyrészt omlással / közvetlenül a nyelő peremé
ről/ másrészt csúszással /távolabbról/ kerülhetett a tölcsérbe.
A tömegmozgásoknak közvetlen előidézője a tölcsér aljának ismételt, gyors beszakadozása
lehetett. A tölcsér mélyülését a már emlitett fa is bizohyitja, mivel lombkoronájának
felső sikja jóval alacsonyabban van mint a tölcsér átellenes oldalán lévő többi fa lombkoronájának felső sikja.
Már korábban utaltunk arra, hogy a tölcsérhez vezető völgyet lezárták. A lezárás alatt
átfolyó viz igy üledéket nem szállit. Talán lehetséges lesz kideríteni a lezárás idejét.
Ugyanis ekkor bebizonyosodott: a nyelőbe kerülő üledék nélküli viz, a tölcsér alól jelen
tősebb mennyiségű anyagot képes elszállítani,
amely a tölcsér aljának gyors, ismételt
lezökkenéseihez vezet. Enólkül is azonban valószínű, hogy az emberi tevékenység előse
gítette a tölcsér aljának intenzív kitöltődését. A szántóföldi művelés egyrészt lazábbá
tette a talajt, másrészt az év egy részében növénytelenné tette itt a falszint.
A szóbanforgó fa becsült kora alapján a tölcsér ezen tömegmozgásai aligha lehetnek 5o
évnél idősebbek.
Összefoglalás:
A falubeliektől tudjuk, szántásnál a ló gyakran lesüllyed a tölcsér közelében. Ez, továb
bá az a tény, hogy az inaktiv völgytalpon fiatal beroskadások figyelhetők meg arra utal,
hogy a karsztosodás a K-l-es nyelőtől a Klein-puszta irányában növekvő területen és ta
lán növekvő intenzitással folyik.
K-1-ез nyelő környéke fejlődésének fő mozzanatai a következők:
- a völgy vízfolyása a K-l-es nyelőnél lefejeződik, ezen túl a völgy inaktivvá válik,

-
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- a lefejeződést követően a nyelőn innen, ennek kialakulása miatt a völgy teraszosodik,
- a völgy inaktiv részén beroskadások kéződnek,
- a völgy lezárása miatt a nyelő intenziv mélyülése kezdődik,
- a szántóföldi művelés hatására a nyelők közvetlen környékéről, mely egyébként karszto
sán kezd fejlődni, anyagok kerülnek a tölcsérbe tömegmozgással,
- a völgy vízfolyása a tölcsérbe került anyagokat a mélybe szállitja,
Főleg az itteni megfigyelések alapján, de más helyek tanulmányozása is azt bizonyltja,
hogy a.fennsik egyes részeinek karsztos fejlődése napjainkban kezdődő és intenziv folya
mat. Az ember változatos módon befolyásolja, sőt talán el is indíthatja ezeket a folyama
tokat.
Más nyelőtölcsérekbe is feltehetően anyagok, főleg lösz kerül tömegmozgással. Ez még to
vábbi tanulmányozást igényel. Továbbá annak mérlegelése is, hogy az ilyen folyamatokat
kizárólag természeti okok vagy kombináltan természeti okok és emberi beavatkozás váltjae ki?
A löszős területek és a "fiók" mélyedéssel rendelkező nyelők elterjedésének nagyfokú
egybeesése, valamint a mélyedések falának löszös anyaga egyrész lösz, lösz és talajok,
ill. lösz-szerű anyagok tömegmozgása mellett szól. Ebből viszont az következik, hogy ki
alakulásuk a már leirt módon történik /Veress M . 1977. II./:
a beáramlott anyag alól az állandó elszállítás következtében fellépő anyaghiány miatt a
tölcsérek alján beroskadással kisebb tölcsérek alakultak ki.
Nagy valószinüséggel a löszös környezetű nyelők anyagforgalma az alábbiak szerint törté
nik :
- a nyelő mélyül, ill. szélesedik /erózió

és korrózió ebben együttesen szerepet játszik/,

- ennek hatására löszös anyagok kerülnek a tölcsérbe tömegmozgással,
- a befolyó vizek, mivel többnyire üledék nélkül érkeznek, a tölcsérbe a fenti módon ke
rült anyagokat szállitják a mélybe /ilyenkor az eredeti tölcsér aljzat fejlődése lefé
keződik/.
Miután a tölcsérbe került anyag mennyisége lecsökkent, a folyamat megismétlődik. Ennek
megfelelően a nyelők fejlődésének aktivitása ingadozásait /Veress M . 1977. II./ a koráb
ban feltételezett szakaszos emelkedés inkább csak közvetve befolyásolja.
Korábban utaltunk a hidrográfia sajátos változásaira a nyári és téli félévben. Ez a nye
lőknél úgy jelentkezhet, hogy a nyári félévben nagyobb a valószinüsége a nyelők karsztos
fejlődésének é3 anyagokkal való kitöltésének, mig a téli félévben a nyelő eróziós mélyü
lésének és a tömegmozgásos anyagok mélybeszállitódásának.
Kiegészítő megjegyzések az Öregfol.yáa jobbparti vizgyü.itö területének karsztmorfológiá
jához /II. táblázat/
A területek karsztobjektumai egy ÉNy-BK-i irányú nyelősor. A nyelősor délebbi tagjai az
Öregfolyás völgyoldalában /1. ábra/, északabbi tagjai az Égett-hegy tönkfelszín maradvá
nyán sorakoznak, vizüket csekély, o,171 km2-es nagyságú területről kapják.
A Hu-5 nyelő összekapcsolja, ill. elválasztja ezt a nyelősort, mely az Öregfolyással
párhuzamosan ÉNy-i irányban képződött. A Hu-1 és a Hu-5-ös nyelők közötti sor Ny-i irány
ban iveit, a Hu-6/b és a Hu-8-as nyelők közötti sor által kialakított vonal ellenkező
irányban görbült. Mégis itt egyetlen törés vagy inkább törési rendszerrel állhatunk
szemben. Valószinüleg az sem véletlen, hogy a nyelősor vízgyűjtője egy £Ny-DK-i irányú
sávba esik. Tehát nem egyszerűen törésvonalas preformáltSággal állunk szemben, hanem egy
törésrendszer által kialakított zóna karsztos továbbfejlődésével.

Ezt az is alátámaszt

ja, hogy a Hu 5-ös nyelőt magábafoglaló karsztos mélyedés ebben az irányban megnyúlt.
Ennek a zónának ÉK és DK-i vége eltérően fejlődik, mivel a Hu-5-ös nyelőtől délre az Ö

regfolyás lankás völgyoldalán, ettől északra a hajdani tönkfelszín maradványán képződtek
a nyelők.
A Hu-5-ös nyelőtől délre a tölcsérek kevésbé megnyúltak, mig az északabbi nyelők jobban.
Az előző csoport tagjai vizüket felületileg, az utóbbiak vonalasén kapják.
Korábban a Hu-1, -2, -3, és -4. nyelőket inaktívként irtuk le /Veress M . 1977. IX./»
működésűk megfigyelése alapján azonban ennek ellenkezőjéről bizonyosodtunk meg.
A nyelősor által kialakított zóna ÉNy-i és DK-i irányban fejlődik. ÉNy-on a Hu-8-as nye
lő szemlátomást igen fiatal képződmény, mig DK-en egy forrás vize szemmel alig felismer
hető kisebb beroskadás előtt szivárog el. Természetesen a Hu-8-аз nyelő fennsikperemi
helyzete miatt a nyelősor fejlődése ÉNy-i irányban lehatárolt.
Mindkét objektum egyébként rendhagyó adatokat szolgáltat a karsztos terület fejlődésé
ről. A Hu-8-as nyelőhöz a fennsik peremének egyik eróziós völgyéből egy meder harapódzott
hátra. Amikor a nyelő medréből vizet kap, ennek egy részét valószínűleg nem tudja a mély
be vezetni és ez az említett mederben a felszínen folyik le. A fennsik átmeneti állapo
tát mutatja a felszíni és térbeli hidrográfia között az, hogy egyetlen helyen felszíni
és mélységi vízelvezetés történik. A nyelő fennsikperemi helyzete ellentmond annak, hogy
a visszavágódó meder előbb alakult volna ki, mint a nyelőtölcsér.
A másik említett helyen a nyelők kialakulásához kapturfc információt. így ugyanis az elszi
várgó viz koncentrált oldást végezhet néhány méteres távolságon belül, mely a felszín
kezdetleges beroskadásához vezet. Később a felszíni vízfolyás medrében összegyűlő vizek
sem tudnak tovább folyni.
A Hu-5-ös és a Hu-7-ез víznyelők egy-egy nagyobb mélyedésben foglalnak helyet. Az utóbbi
nyelő esetében azonban ez a mélyedés ÉNy-i irányban nyitott. Jelenleg nem eldönthető,
hogy egy korábbi karsztos mélyedés ÉNy-ról eróziós hátravágódás által nyitottá vált,
majd ezt követően ennek vízfolyása lefejeződött a Hu-7-es nyelőnél?
A megfigyelések szerin a Hu-7-es és a Hu-5-ös nyelők aktivitásának kezdete a legkorábbi.
A Hu-8-as nyelőt leszámítva, ezektől a nyelők aktivitása a morfológiai adatok szerint
DK-i irányba tolódott el és tolódik el.
A Klein-pusztai völgy vízgyűjtő terület nyelőinek morfológiájához képest /Veress M . 1977.
II./ újabb forma a Hu-6/a nyelőnél tapasztalt görbült alaprajz, továbbá a Hu-7-es nyelő
kettős tölcsére.
Figyelemreméltó, ha meghosszabbítjuk a nyelősor által adott képzeletbeli egyenest DK-i
irányba, azt tapasztaljuk, hogy az Öregfolyás völgyét Klein-puszta környékén metszi. Ez
azért érdekes, mert a Klein-pusztát magába foglaló magaslat földtanilag összetett /lásd
a terület földtani térképét/, itt volt a legerőteljesebb a felszín lepusztulása, ide ve
zetnek azok a völgyek /Klein-pusztai völgy, K-l-es víznyelő völgye/, melyek a lefolyástalanságukkal és karsztos fejlődésükkel tűnnek ki.
A H-1-ез víznyelő környékének karsztmorfológiája
A cim alatt egyrészt a H-l-es nyelőtől ÉK-re eső lapos mélyedést, mely magába foglalja a
H-l-es nyelőt. Az előbbi kréta, az utóbbi triász mészkövön található,
napos mélyedés:
a fennsik karsztos formáihoz sorolását az indokolja, hogy a mélyedés felszínén lévő kő
zet jóval fiatalabb korú környezeteinek kiemelkedő felszíni kőzeteinél. E forma részben
.rsztos jellegét indokolni kívánjuk, mivel az Esztergáli-völgy irányában lefolyástalansága nem egyértelmű. Első pillantásra az Esztergáli-völgy folytatásának látszik. Valójá
ban nem, és ezt az alábbiak támasztják aló:
- ha az Esztergáli-völgy folytatása lenne, annak pliocén üledékei jelen lennének itt is
/lásd a terület földtani térképét/,
- mint völgyfő szabályosan elkeskenyedne, de a tapasztalt tál alak eróziós vagy más nem

íp5

karsztos eredete esetén sem következhetne az Esztergáli-völgy elkeskenyedő, tényleges
völgyfője után,
- a vetődések, melyek ilyen helyzetet kialakíthatnak, csak feltételezettek,
- ezek a feltételezett vetődések nem fogják közre az emlitett kréta mészkövekből felépí
tett felszint,
- a felszini mélyedés és a kréta mészkő elterjedésének határa nem esik egybe,
- ahol a kréta kőzetek triász kőzetekbe mennek át, a felszin csak fokozatosan emelkedik.
A H-l-es víznyelőt magába foglaló beroakadáa-rend3zer:
Mintegy loox4o méteres területen ÉKDNy-i irányban helyezkedik el ez a

nagy, alig észre

vehető beroskadás, mely összesen négy, egymástól elkülönülő kisebb beroskadást foglal
magába. Ezek szintén a fenti irányban sorakoznak, sőt a legnagyobb H-l-ea nyelő egy olyan
újabb beroskadást is magába foglal, mely az említettekkel egy vonalba esik. A mélyedések
a fenti irányban megnyúltak. Az ÉK-i, mely vizét nyugat felől kapja, nem különül el éle
sen környezetétől.
A felszini képződményeknek ez a konfigurációja egyrészt kiemeli a tektonikai hatások és
a karsztos fejlődés szoros kapcsolatát, másrészt a felszin alatti járatok Е К - Ш у -i irá
nyú tektonikai hatásra bekövetkező fejlődését valószínűsíti.
A H-l-es*viznyelő környékének fejlődéstörténeti vázlata:
- A pliocén végéig a pleisztocén elejéig az Esztergáli-völgy vizet kapott /lásd a terü
let földtani térképét/ a fennsíkról, ill. a fennsíkon keresztül. Ekkor ugyanis a fennsik
mai formájában aligha létezhetett /Veress M . 1977. II./
- A pleisztocénben a fennsik kiemelkedésével az Esztergáli-völgy elvesztette korábbi víz
gyűjtőjének jelentős részét. Megoldandó probléma: ez együtt járt-e ÉNy-i irányból az Öregfolyás és Gerence vízgyűjtő területének folyamatos növekedésével, vagy ez a növekedés
csak később következett-e be? Ha igen akkor esetleg az emelkedő fennsíkon egy korábbi,
rövidebb szakaszban térbeli hidrográfia fejlődött.
- A H-l-es nyelőt összevetve más fennsiki nyelők fejlettségével, arra a következtetésre
jutunk, hogy hajdani vízgyűjtő területe nagyobb volt a mainál. Ezért az emelkedő fennsí
kon kialakuló H-1-ез nyelő kialakulása után képződött az Esztergáli-völgy folytatását
képező lapos, hosszanti mélyedés. Később a karsztos kőzeten csak lassan hátráló Eszter
gáli-völgy ezen mélyedésig vágódik vissza.
A karsztos formakincs csoportosítása a fennsíkon és ezek genetikai kapcsolatai /az 197778-as munka alapján/
Egyszerű karsztos forma:
Viznyelő: köralakú,
hosszúkás,
vakvölgyéé,
Nagy karsztos mélyedés:
karsztos, eróziós völgy /széles, lapos/,
egyik irányba megnyúlt karsztos mélyedés,
Kisebb karsztos mélyedés:
nagyobb beroskadás víznyelővel /Hu-5, Gy-9/,
nagyobb beroskadás víznyelővel és kisebb beroskadásokkal /Н-1 környéke/,
nagyobb beroskadás fejlődő eróziós völggyel /Esztergáli-völgy végénél/,
karsztosodé völgy kisebb beroskadásokkal /Klein-pusztai völgy alsó szakasza/,
karsztosodó völgy kisebb beroskadásokkal, esetleg nyelőkkel a völgyoldalakban
/üregfolyás-völgye/,
karsztosodó völgy beroskadásokkal és nyelőkkel /К-1-es, és K-3-as környéke/,
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karsztosodó völgy karsztoaodó mellékvölgyekkel, ahol a fővölgy lassan érintke
zésbe kerül a völgyön kivüli nagyobb beroskadással /Klein-pusztai völgy/.
A vertikálisan, horizontálisan egymásra épülő karsztos formakincs a lefolyástalanná vá
ló fennsik /Veress M . 1977. II./ löszös helyein a koncentrált vizbeszivárgási helyeken
képződik. A ksebb karsztos bemélyedések a folyamat első képviselői. Ezután, ha a fel
színi viszonyok intenziv, irányított vizbefolyásnak kedveznek, a folyamat a víznyelőkép
ződés /a karsztos mélyedés főleg eróziósán, intenziven mélyül/, ha nem akkor a nagy fel
színi beroskadások felé megy végbe /a felszin süllyedése kiterjedtebb, lassúbb és koróziós eredetű/. Függőleges és vízszintes irányú karsztos fejlődés egyidejűleg, ill. egy
mást váltva is végbemehet, ha erre a viszonyok kedvezőek. Viznyelő jelenléte elősegíthe
ti nagyobb karsztos mélyedés intenziv fejlődését, de fékezheti is. Ez a mindenkori fel
színi vízlefolyásoktól függ. Hasonlóképpen a nagy felszini karsztos bemélyedések is elő
segíthetik, ill. fékezhetik viznyelő, vagy víznyelők kialakulását.
1.1.5. Hidrológiai vizsgálatok
A ilyen vonatkozású munkák vizhozammérésre és forrásvizek vízkémiai vizsgálatára terjed
tek ki. Az előző az Öregfolyás vízhozamára, az utóbbi a fennsik számos forrásának vizs
gálatára vonatkozott.
Hidrológiai jellemzője a fennsiknak, hogy vizei ismételten elszivárognak a kavicstakarón,
ill. a mészkövön, főleg annak karsztos szurdokaiban. így pl. a Kerteskői-szurdokban az
elszivárgás nagy vizkor elérheti a loo liter/sec—ot /Brattán—Mohos—Zsuffa 1977/.
A fennsikon észlelt karsztvizszint kis mértékben 5*lo méterrel csökkent /lásd a kéziratgyűjteményt a MÁFI Adattárában/, ez azonban nem éri el a hegységben máshol tapasztalt
vizszintcsökkenést /Deák M . 1972. Láng S. 1975./ A fenti kézirat szerin a Hárskúti terü
let a főkarsztba tartozik, ennek általános rétegsora: felső triász fődolomit, dachsteini
mészkő, alsó liász mészkő, looo méternél nagyobb vastagságban.
Öregfolyás vízhozamának vizsgálata
A vízfolyás völgyének felső szakaszán kívántunk vizhatározási adatokhoz jutni, ezért
Klein-puszta magasságában mérőbukóval méréseket végeztünk. Sajnos különböző okok miatt
a mérések kis számban és rövid ideig folytak.
Látható azonban, hogy a vízhozam a csapadékhullással mutat szoros kapcsolatot, továbbá
valószínű, hogy a mérési ponttól feljebb eső völgyszakasz vízgyűjtőjéből a csapadék je
lentős része elfolyik.
Források vízkémiájának vizsgálata
1978-ban lo forrásnál történt szórvány, három forrásnál különböző ideig folyamatos
/VI. 11. - VI. 16. között/ vízminta vétel. A források általában kis hozamúak /Veress M._
1977. II./, egyrészük kavicstakaró peremén fakad. A források esetében is szükséges a to
vábbi hosszabb idejű és gyakoribb vizvizsgálat. Itt jegyezzük meg, hogy az 1977-es víz
mintákat hosszantartó szárazság után, az 1978-as vízmintákat hóolvadást követően /szór
vány adatok/, ill. csapadékos időszak alatt /folyamatos adatok/ vettük.
A kapott adatokból az alábbiak olvashatók le:
- nincs éles különbség az úgynevezett kavicstakaró peremen /2. 5. 5. 6. 7. sz. források/
és a karsztos kőzeteken fakadó források /1. 8. 9. lo. 11. sz, források/ Ca
és Mg
mennyisége között a hóolvadási időszak után
- csapadékos időszak után /folyamatos megfigyelés/ úgy tűnik, hogy mindkét típusnál a
Cs+ ^ ion mennyisége inkább csökken a Mg++ tartalom mennyisége nő,
- a karsztos kőzeteken fakadó f 'rrások Ca + tartalmának mennyisége egyenesen arányos a
források tengerszint feletti magasságéval, a Mg++ tartalom mennyiség inkább fordított arányosságot mutat, ill. kevésbé szabályszerű,
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- a hasonló magasságú kavicstakaró peremen, ill. karsztos kőzeteken fakadó forrósok Ca+ ^
és Mg++ tartalmának különbségei már tendencia jelleget mutatnak a Mg++ mennyiség javára,
- a sorozat észlelésénél feltűnő a Ca+i" és MgT+ tartalom mennyiségének erős ingadozása,
- végeredményben a vizsgált időszak csapadék maximumát követően a Mg+^ tartalom intenzi
ven emelkedik, majd csökken, a Ca++ tartalom alig változik /kivétel a 12. sz. forrás/,
- a Ca++ és a Mg++ tartalom viszonyában egyes forrásoknál a hányadosok értékei ingadoz
nak ugyan, de nem mutatnak eltérést a már emlitett két forrás csoport vonatkozásában.
Kiderül, hogy hasonlóságok mellett eltérések is tapasztalhatók a Jakucs L. /1956./ által
leirt úgynevezett "A" tipusű karsztviz vizének és ezen források vizének kémiája között.
Összefoglalás
1. A kavicstakaró peremén fakadó

források inkább száraz időszakban mutatnak eltérést a

karsztos felszinen fakadó forrósokhoz képest. Ez arra utalhat, hogy egyes, főleg alacso
nyabban fakadó kavicstakaró peremi források csapadékos időszakban növekvő mértékben kap
nak vizet karsztos kőzetekből. Megjegyzendő, hogy a területen forditott irányú kapcsola
tot már korábban feltételeztek a kavicstakaró és a karsztos kőzetek között /Láng G . 1959./.
2. A fennsik peremén a

karsztvizszint felett egymástól többé-kevésbé elkülönült karszt

vizek léteznek, melyek bezáró kőzetei változatosak és egymástól is elkülönülnek.
5. Az elkülönült karsztvizek minél alacsonyabb helyzetűek, annál inkább dolomitos rété*
gekből kapják vizüket.
4. A karsztvizet tartalmazó üregek rendszeresen csak csapadékos időben ürülnek úgy, hogy
hirtelen utánpótlás "kitolja" az üregek vizét.
A 3. és 4. pont alatt Írtak jó összhangban vannak azokkal az elképzelésekkel,.melyek sze
rint a Bakonyban a karsztosodási zóna 2oo-3oó méteres vastagságú /bzebényi L . 1973./.
Továbbá azzal, hogy a fúrások során több, vizzel járt zónát harántoltak át, végül 3o5,5
m-nél érték el a Hárskúttól DK-re, valószinüleg a főkarsztvizszintet /Nagy Gy. 1975./.
1.1.4. Klimatológiai vizsgálatok
1978-ban a fennsíkon a nyelőtölcsérek klimatológiájára vonatkozó méréseket végeztünk.
Huzatvizsgálatok
Már 1977-ben /Veress M . 1977. II./

kísérletet tettünk a fennsik egyes járattal rendelke

ző nyelőinél a Fodor I. /1976./ által leirt módszer alkalmazására.
Azonban sem 0 C° alatti hőmérsékletnél, sem 0 C° feletti hőmérsékletnél nem sikerült hu
zatot észlelni azoknál a nyelőknél, ahol 1977. elején egy alkalommal sikerült. 1978.
jun. 11-17. közötti hűvös időszakban ezért ilyen irányú mérést nem végeztünk. Valószínű
csak akkor lesz lehetőség a jövőben huzat észlelésére, ha a felszíni hőmérséklet 25 C°nál magasabb lesz.
Az 1978. febr. 19-én mért adatok szerint О C° alatt a két vizsgált nyelőtölcsér léghő
mérséklet szempontjából nem egyformán viselkedett. A K-l-es nyelőben magasabb hőmérsék
letet tapasztaltunk, mint a tölcséren kívül, a H-l-es nyelőnél ennek ellenkezőjét ész
leltük.
Jelenleg két magyarázatot is látunk erre a jelenségre, melyek közül a kevés adat birto
kában egyiket sem tudjuk elvetni:
a. / A K-1-ез nyelő tölcsérének meleg góca a felszín alá vezető járatból táplálkozott.
Eddigi tapasztalataink alapján azonban huzatra hajlamosnak a H-1-ез nyelőt ismertük.
b. / Az észlelés napjának délelőttjén a levegő hőmérséklete kissé, de csökkent. Mivel a
K-l-es nyelő mélysége kisebb és kevésbé zárt, mint a H-l-es nyelő, az éjszakai lehűlés
nem alakított ki az előző nyelő hideggócához hasonlót. E magyarázat ellen szól, hogy a
K-1-ез nyelőben nappal nem csökkent a léghőmérséklet az általános lehűlésnek megfelelő
en. Amig a H-l-es nyelőben bekövetkezett, itt a léghőmérséklet állandó volt, sőt lo óra
körül gyenge felmelegedés következett be.
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Eltérő alaprajzú nyelők klimatológiai vizasálata
Mivel a fennsík nyelőtölcsérei morfológiailag lényegében hosszúkás és kerek alaprajzú
típusokba sorolhatók, ebbe a két típusba sorolható nyelők léghőmérsékletét kívántuk öszszehasonlitani. A nyelők mélységében, ami a feltételezett alak módosító hatásán túl még
befolyásolhatja léghőmérsékletüket, nincs lényeges eltérés / 4 , 0 ill. 4,5 méter a max.
mélység/. Ugyanakkor a K-l-es nyelő 26 méterrel alacsonyabban helyezkedik el, és lényege
sen nagyobb területű, mint a G-5-ös nyelő tölcsére.
A vizsgálat során négy /G-5-ös/, ill. 5 /К-1-es/ hőmérőt helyeztünk el egymástól egyenlő
távolságra a tölcsérek hosszabbik irányára merőlegesen. A kapott grafikonokból a követ
kezők olvashatók le:
- a nyelők különböző helyein mért léghőmérsékletek követik a felszín léghőmérsékletének
változását,
- a G-5-ös nyelőben alacsonyabb a hőmérséklet, annak ellenére, hogy a K-l-es nyelőben az
észlelés kezdetekor mindkét napon a hőmérséklet alacsonyabb volt,
- a G-5-ös nyelőben a különböző helyeken mért hőmérsékletek szóródása általában nagyobb
volt, mint a K-l-es nyelőben. Óránként megvizsgálva az eltéréseket, mindkét nap délután
/max. felmelegedés/ lesz rövid ideig a hőmérséklet szóródása a K-1-ез nyelőben. Továbbá
a második napon egymástól elszigetelten háromszor.
Összefoglalás
A két nyelő klimatológiája alaprajzi tekintetben aligha hasonlítható össze fenntartás
nélkül, mivel több más tekintetben is eltérnek egymástól /sajnos ilyen szempontból meg
felelő és elegendő számú objektum kiválasztása nehézségekbe ütközik/.
A K-1-ез nyelő nyitottsága és nagyobb mérete magyarázhatja lehűlését, ill. nagyobb léghőmérsékleti heterogenitását. Utóbbira lehet még magyarázat viszonylag homogén mélység
gyakorisága /kitöltött/, valamint nyitottsága.
1.1.5. Növénytani vizsgálatok
A növénytani vizsgálatok a Klein-pusztai völgy vízgyűjtő területére

eső

nyelőtölcsórekbe

folytak. Az ilyen irányú vizsgálatokat az indokolja, hogy a növényzet eltérései módosító
hatással vannak a karsztosodásra /Bárány I. - Mezősi G. 1978./. A nyelőtölcsérek megmű
velt területre esnek /főleg rét, legelő, szántóföld/, vízgyűjtő területük hasonlóképpen
vagy egyeseknél részben erdős területre esik.
A G-2.es, a G-3-as; és a G-4-es víznyelők növényzete hasonló, főleg cserje. A Gyl-es,
a Gy-2-es víznyelők növényzetében nagyságukhoz képest meglepően jelentős a faállomány.
Egyes nyelőknél egyedi jelenségként megfigyelhető a cserjék fásodása a vizbőség miatt
/Gy-З/, a villámcsapósokból származó sérülések a nagy és jól fejlett faállomány miatt
/Оу-9/, a növényzet eltemetódése a víznyelő változásai miatt /К-l/, valamint egyes kulturfák megjelenése az ember közvetlen közelsége miatt /С-4/stb./.
. tölcsérekben aljnövény, cserje és fás szint van jelen.
A Klein-pusztai völgy vízgyűjtő területének nyelőtölcséreinél létezik egy olyan minimé2

lis nagyság /kb. 3b-4o m /, amely fölött a nyelőtölcsérek mindig rendelkeznek fás állo
mánnyal. A fás állomány esetenként valamelyik másik szint nélkül uralja az ilyen tölcséreket. Az említett 35-4o m -nél kisebb nyelótölcsérek két /aljnövényzet és cserjeszint/
vagy mindhárom szinttel rendelkeznek. A fás szintet azonban ezeknél a nyelőknél egy-egy
faj egy-egy példánya képviseli. Ezek gyakran kulturfajok.
Valószínűleg, amíg a nyelőtölcsérek önálló klimatológiai szigetek és igy növényzetük is
közel ilyen, a ki"';>bb nyelők tölcsérei kevésbe önállóak klimatológiailag, igy növényze
tük kialakításában jelenleg több tényező játszik szerepet, igy az erdő közelsége, az ál
landó emberi lakottság, a nyelők tengerszint feletti magassága és talán tölcsérének mély
sége.

-

59

-

Ennek ellenére gyakran egymás melletti, különböző nagyságú nyelők növényzete egyforma,
de ugyanakkor eltér más egyforma, de hasonló nagyságú és jellegű nyelők növényzetétől
/G-2, -3, -4, ill. Gy-2, -3. nyelők/. Mindez arra hivja fel a figyelmet, hogy a tölcsé
rek növényzetét változásában kell vizsgálni. Morfológiai tények is azt bizonyitják, hogy
az emlitett Gombás-tanyai nyelők a vizgyüjtő terület legfiatalabb, jelenleg képződő nye
lői /Veress M . 1977. II./. Valószinü, a terület erdőirtásai a kisebb nyelők növényzetét
nem kimélték, vagy inkább forditva, azért nem kimélhették, mert még ekkor az ilyen nye
lőknek legfeljebb kezdeményei léteztek. A nyelők kifejlődésével növényzetük is fejlődik.
Az elmondottakat bizonyltja az is, hogy a fennsik nem erdősült részein a kisebb beroskadások még cserjeszinttel sem rendelkeznek.
Az elmondottak összhangban vannak azzal a tapasztalattal, hogy a nem erdősült részeken
karsztosodik elsősorban a felszin. Az ilyen helyeken a növényzet nem képes megtartani a
csapadékvizet /koncentrált beszivárgáshoz szükséges vízfolyások alakulnak ki/, a hóolva
dás gyorsabb. Az erdők kiirtása egyébként a kavicstakaró intenziv lepusztulását, utóbbi
szinten a karsztosodást segiti elő /Láng S . 1958./.
Összefoglalás
1. A tölcsérek növényzete eltér ■ vizgyüjtő

területük növényzetétől. Vizgyüjtő terüle

tükkel azonban növénytani kapcsolatban is állnak.
2. Növényzetük szoros összefüggést mutat a tölcsér nagyságával. Minél nagyobb a tölcsér,
annál fajgazdagabb és dominánsabb a fás törzsű állomány. Ez a faállomány egyúttal a te
rület fás állományénak géntartaléka is.
3. A tölcsérek sajátságos klímájukkal a terület nem kulturtársulásait fenntartó növényta
ni szigetek. Valószinüleg csak a nagyobb tölcsérekben közelitik meg ezek a terület erede
ti társulásait.
4. Feltehetően a fátlan víznyelők és dolinák az első erdőirtésok után, annak következmé
nyeként alakultak ki. A nyelőtölcsérek és növényzetük fejlődése párhuzamosan folyik. A
nyelők mélyülése elősegiti a növényzet fejlődését, utóbbi viszont gátolja a tölcsérek
kitöltődését.
1.1.6. Helytörténeti adatok gyűjtése
Az alábbi adatokat sikerült összegyűjteni a falubeliek elbeszéléseiből:
- a H-l-es viznyelő járata, amikor még nem volt eltömődve /az elbeszélők nagyapjuktól
hallották/ vizes járatba vezetett. Ebbe, egy nyakén piros szalaggal jelzett kacsát bocsájtottak le, mely a Rétóti-halastavaknál jelent meg,
- a Klein-pusztát hordozó magaslat tövében esőzések után bővizű forrás ontja a vizét,
- a Pendkő barlangjában a második világháborúban magyar katonaszökevények bujkáltak, akiket elfogtak és kivégeztek,
- a Gyenes-puszta mögötti barlangot ugyancsak a második világháborúban a németek menedék
helynek és raktárnak használták.
*
1.1.7. Feltáró munka
Körülmények
Feltáró munkát.a hárskúti táborban /jun lo-17./ között végeztünk a H-1-ез víznyelőben a
Barlangtani Intézet engedélye alapján. A munka jun. 11-17. között folyt reggel 7 órától
általában 17 óráig, de gyakran még tovább is. Jun. 11-én a munka csak később kezdődött
a makacs esőzés miatt. Jun 16-án átharántoltuk a laza kitöltést és ettől kezdve biztosí
tás, térképezés, fotózás, üledékminta vétel folyt, ill. kísérletet tettünk a szűk, omladékos járatban a továbbjutásra. Bár a К-l— es viznyelő bontására is rendelkeztünk enge
déllyel, a munka koncentrálása érdekében először csak itt szándékoztunk dolgozni. Ez a
döntés helyesnek bizonyult, mert még igy is az első akadály leküzdésén vagyunk túl. A
szűk munkahely miatt egyszerre csak hárman tudtunk dolgozni, viszont a fentiek miatt le
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hetővé vált a résztvevők gyors cseréje és igy a hosszabb munkaidő, valamint a nem feltá
ráson dolgozók kisegitő munkája. 1979-ben a munkát itt folytatni fogjuk.
A feltáró munkában 9 fő vett részt mintegy 148 órát dolgozva /9,5 munkanap, munkanapon
ként 9 óra, 3 fő munkájával/.
A munka rövid leirása
Jun. 11-én a rossz időjárási viszonyoktól erősen akadályoztatva megtisztítottuk a nyelő
torkát a tekintélyes mennyiségű szeméttől.
Jun. 12-én és 13-án ferdén előre haladva termeltük ki a talajt, a kisebb-n.agyobb kőtöm
böket. Közben 13-án az eddig kitisztított járatot oldalt kibiztositottuk.
Jun. 14-én további mélyités, a kitöltés egyre inkább agyag és omladék.
Jun. 15-én további mélyítéssel omladékkal határolt terembe jutottunk, melynek megkezdtük
a megtisztitását és megkíséreltük a továbbhaladást.
Jun. 16-án, miután kiderült, hogy továbbhaladásra további biztosítási munka nélkül és időhiány miatt a teremből vezető járatokba lehetőség nincs, elvégeztük a feltárt szakasz
dokumentálását. Megjegyezve, hogy a feltárt szakasz nem stabil, mivel omladékos, igy ké
sőbb eltérhet a térképi ábrázolástól.
A feltárt barlangnak a csoport döntése alapján a Cholnoky Jenő-viznyelőbarlang nevet ad
tuk.
A barlang leirása
A feltárt szakasz tipikus viznyelőbarlang. Megközelitően spirális járat, melyet főleg om
ladék fog közre. Triász mészkőben képződött, /a meghatározást a MÁFI-nál végezték/ mint
egy 8 méteres hosszúságú és 6 méteres mélységű. Az úgynevezett alsóterem utáni részben,
ahol a járat elazükül, az aljzaton a felgyorsuló vízlefolyás által tisztán tartott kőzet
felületen gyengén fejlett eróziós nyomok figyelhetők meg. Ezen a szakaszon és ettől lej
jebb vizmozgatta kavicsok találhatók.
A felső szakasz kitöltése azonban a megvizsgált minták tanulsága szerint /Kordos L. ada
tai/ a történelmi időkből származik. Mivel a falu plébánosa a 6o-as évek elején itt fel
tárást kisérelt meg, a nyelő kezdeti szakaszán ismételt kitöltésről van szó. így való
színű, hogy egy többé-kevésbé nyitott viznyelőjárat közvetlen és talán közvetett emberi
hatásra bekövetkező eltömódéséról van szó.
A munka folytatásához a következő évben szükség van az ácsolat esetleges megerősítésére,
ill. a spirális járatban átvágással egy függőleges járat kialakítására, mivel a kitöltő
anyag kiszállítása igy könnyebben megoldható. Az üreg folytatása vertikális, ill. ÉK-^DNyi irányban várható.
1.1.8. A fennsikon 1978-ban végzett munka összefoglalása
Korábbi jelentésünkben /Veress M . 1977« II./ hozzávetőlegesen kijelöltük a fennsíknak,
mint kis tájnak a határait, karsztos szempontból tovább tagoltuk. Leirtuk az egy vízgyűj
tőn kialakult nyelőket, ezeket csoportosítottuk, magyarázatot adtunk a viznyelő képződés
és főleg a lefolyástalanság általános okáról. Egyes helyeken kitértünk a tektonikai ha
tásokra é 3 a tölcsérekbe áramló vizbefolyások szerepére. Tanulmányoztuk a forrásokat, a
nyelőknél a huzatviszonyokat.
1978-ban újabb nyelőket irtunk le, kimutattuk a tektonikai preformáltságot, új morfoló
giai elemeket, felismertük több helyről a dolinaképződés jeleit, mely a lösszel takart
felszínen a víznyelőképződés irányába fejlődik. Kifejtettük az úgynevezett koncentrált
beszivárgás elvét, valamint annak feltételeit

és annak következményeit a terület karsz

tos fejlődésére. Leirtuk a kisebb-nagyobb összetett karsztos rendszereket. Kimutattuk ezek genetikai kapcsolatát egymással és fejlődésük feltételeit. Bizonyítottuk a víznyelők
és más karsztos formák gyors változásait /és itt az ember szerepét/, elemeztük a víznye
lők anyagforgalmát. Ennek eredményeként értelmeztük a "fiók" beroskadások kialakulását.
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Kimutattak a növényzet sajátosságait a tölcsérekben, érintettük a tölcsérek, növényzetük
és az ember bonyolult kapcsolatát.
A forrásokat két csoportba soroltuk, melyek az időjárástól függően hasonlóan vagy elté
rően viselkednek és vizük kémiája alapján következtetéseket tettünk a karsztvizükre és
betáró kőzeteikre.
1.2. Csesznek környékének kutatása
1.2.1. A Cuha-völg.v barlangjai
A Cuha-völgy a környék legnagyobb völgye mind hosszét, mélységét, vizgyüjtő területét
tekintve, melynek vize jelentős részben elszivárog szurdokos részein /Jankó E . 1959./.
Kialakulása kavicstakarón, hátravágódással /Láng S . 1958./ törésvonal mentén mehetett
végbe. Szurdoka Jakucs L . /1971./ szerint azáltal keletkezett, hogy a felszini erózió
erőteljesebb volt, mint a mélységi karsztosodás.
Az alábbiakban a völgy 442'5-as az. kataszteri területre eső barlangjaival foglalkozunk,
megjegyezve nem valószinü a völgy más barlangjai, egyébként is néhányról van szó
/Bártfai P . 1962./ döntően módosítanák az itt leírtakat.
- A 7 számbavett barlangból 5 karsztos eredetű legalább részben, jelentős távolságokra
egymástól.
- A földtani adottságok nagymértékben hatással vannak nemcsak a barlangok irányára, ha
nem alakjukra, méreteikre is. Ezeknél a dőlésirányban, kisebb részben csapásirányban
képződött barlangoknál a barlang magassága megegyezik a bezáró kőzet rétegének vastagsá
gával /С-4/, vagy a folyamatos rétegzésbe települt egyetlen vastagabb, vagy forditva
számos vékonyabb réteg összvastagságával /С-2/.
- Többségük pusztuló, melynek megnyilvánulása többnyire a felszínre nyiló kürtő. Ez egy
részt az üregek vertikális kiterjedésének megnövekedésére hivja fel a figyelmet, például
az Ördögárki barlangokkal szemben, másrész ez pusztulásukban az areális eróziónak a li
neáris erózióval szemben megnövekedett szerepére utalhat. A többi Csesznek környéki bar
langnál a pusztulás vagy előrehaladottabb, vagy még nem érte el az itt mutatott pusztu
lási állapotot.
- A barlangok nem nagyok, nem összetettek. Horizontális irányban sem fejlettek annyira,
mint a terület többi barlangja.
- Jóval kevésbé jellemzik ezeket a barlangokat a keveredési korróziót mutató üstök, mint
a terület többi barlangját.
Összefoglalás
Korábban már utaltunk arra, hogy a Magoshegytől Ny irányban a karsztosodás mértéke csök
ken /Veress M . 1977. II./. Ennek okát a triász dolomit-eocén mészkő formációnak a fenti
irányba bekövetkező megszűnésében látjuk /eocén mészkő hiányzik/. A Cuha völgyi karsz
tos barlangok tulajdonságai arra mutatnak, hogy bár a dachsteini mészkő /mely itt bőven
előfordul/, igen alkalmas karsztosodásra. Itt csökkentebb mértékben karsztosodik, továb
bá jellege eltér a már emlitett formációval jellemzett területek karsztosodásától. Ennek
okát nem a kőzetváltozás, hanem valószinüleg a dachsteini mészkő nagy vastagsága okozza,
így a karsztosodást a kőzethatár jóval kevésbé befolyásolhatja, mint például a Magoshegy
az Ördögárki barlangoknál. Amig az utóbbi területek barlangjainál a csoportos megjele

V.

nés, a horizontális kiterjedés, az üstök jellemzőek, a Cuha barlangjainál ezek a jellegek
sokkal kevésbé tapasztalhatóak. A kőzethatárral kapcsolatos lehet, hogy amig a Magoshegyibarlangok kialakulásánál a rétegek helyzete kevésbé befolyásolja az üregek kialakulásét,
addig a Cuha-völgy barlangjainál ez a befolyásolás igen erőteljes.
1.2.2. A barlangok földtanának vizsgálata
Megjegyzések a kőzethatár és a barlangok kapcsolatához

62

A Csesznek környéki területen széleskörűen elterjedt a triász dolomit-eocén mészkő for
máció. E formáció eocén mészköves részét sokan leirták /Tömör Thirring J . 1934., M ail20n
194o., K.Szőts E . 1948./.

/Bertalan K . 1954., 1955- I./ hivta fel először a figyelmet a

területről több helyen is e formáció által adott kőzethatár és a barlangok szoros kapcso
latéra.
Korábban rámutattunk már a következőkre /Veress M . 1977 II./:
- A barlangok elterjedése és a kőzethatár elterjedése között kapcsolat van.
- E kózethatár felett megjelenő barlangok keveredési korróziót mutatnak, tehát dolomit
felett úgynevezett karsztvizgócok alakulnak ka, ahol a különböző irányból érkező vizek
keverednek.
A terület kőzettani viszonyait több földtani térkép is leirja, esetenként ellentmondáso
san, vagy nem elég részletesen a dolomit elterjedését illetően.
A barlangosodás és a kőzethatár viszonyának jobb megismerése érdekében részletesen gyűj
töttünk mintákat a Magoshegy sziklafalából /5-8 sz. barlangok, valamint sok barlangból
és közvetlen környékéről, továbbá a főbb dolomitkibúvások környékéről/. A vett mintákat
ellenőrzésképpen a MÁFI-ban is megvizsgáltattuk.
A tapasztalatok az alábbiak:
-Egyetlen területen a Magoshegyi barlangoknál /5-8-as számúak/ mutatható ki, hogy a bar
langok közvetlenül a kőzethatár felett sorakoznak.
- A barlangok és a kőzethatár távolsága becsültén a következő:
/ egyrészt a földtani térképek nem eléggé pontosak, másrészt ilyen szempontból a szikla
falak végigvizsgálása nemleges eredménnyel járt, azonkivül a völgyoldalak lejtőtörmelék
kel borítottak./ A barlang v. barlangok közvetlenül a kőzethatáron helyezkednek el /1-2
m/. Nem közvetlenül a kőzethatáron helyezkednek el /ott ahol az eocén mészkő jelen van
és legalább loo-2oo m-es körzetben dolomitkibúvás van/. A kózethatdrnak nincs jelentősé
ge, ahol nagy vastagságú triász mészkövek bukkannak a felszínre, ahol a kőzethatár nem
mutatható ki biztosan, mivel csak eocén mészkő van a felszínen.
- A gyakran domború dolomitfelszinek miatt, .továbbá gyakori vetők miatt az ismert dolomit
kibukkanások felszínéhez képest változatos helyzetben és távolságban lehetnek a barlan
gok.
- Gyakran márgás mészkövet találtunk úgy, hogy ezalatt ismét mészkő következik v. úgy,
hogy ilyen márgás mészkőrétegben alakultak ki a barlangok.
- Ez a márgás mészkő a felszin alatt esetleg dolomit közelségét jelzi.
Összefoglalás
A barlangok igazodnak a kőzethatárhoz, de a kettő viszonya területenként változik. E vi
szony egyik szélsőségét a már emlitett Magoshegyi barlangok jelentik /keveredési korró
ziós nyomokkal, kisebb függés a bezáró kőzet földtani viszonyaitól/ másik szélsőséget a
Cuba-völgyi karsztos barlangok /kevésbé markáns keveredési korróziós nyomokkal, erős füg
gés a bezáró kőzet földtani viszonyaitól/. A Cuha-völgyi és Magoshegy között található
barlangok kifejlődésüket illetőleg átmenetet mutatnak valószinüleg a kőzethatárhoz való
viszonyuk miatt /távolság, helyzet,/ a két fenti terület barlangjaihoz képest.
A márgás mészkő szintén hatással lehet a viz mozgására a kőzetekben. így a dolomit ilyen
irányú hatását fokozza, ill. önmagában is kifejt ilyen hatást / a szivárgó vizek függő
leges irányú nagysága lefékeződik/. Néhány ördögérki barlangnál közvetlen szerepe is van
az üregképződésben.
A bezáró kőzetek és a barlangirány kapcsolatának vizsgálata
Feltűnt a Csesznek környéki barlangoknál sok esetben a bezáró kőzet dőlésirányának és a
barlang irányának csekély eltéi’ése. Az eltérés alaposabb vizsgálata érdekében lehetőség
szerint minél több karsztos eredetű barlangbezáró kőzetéről szereztünk adatot. Megjegyzen-

-

dő azonban, hogy
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dőlésirányok csak ritkán átlagok, mivel az esetek zömében csak egyet

len mérést tudunk végezni. A nagyobb barlangoknál /0-15«, Ö-25/a./, ahol egyrészt az alaprajz bonyolult, másrészt a járatok főleg egyetlen irányba mutatnak, a járatok irányát
egyetlen átlagos adattal adtuk meg. Más barlangoknál, ahol néhány és jól elkülöníthető
mellékjárat van /0-14./ külön értékeket számítottunk, de ilyenkor a főbejáratból szárma
zó értéket jelöltük be.
Az Ördögárokban, ahol számos karsztos barlang van, a kapott értékeket kördiagramban is
ábrázoltuk. Megjegyezzük, hogy a barlangirányok és dőlésirányok kapcsolatát a továbbiak
ban mennyiségileg is elemezzük.
-Megállapíthatjuk, hogy a barlangok bezáró kőzetei dőlésirányának gyakorisága /18/, va
lamint a barlangok irányának gyakorisága /15/, a 91°-270°-os zónába nagyobb, mig a 271°~
90°-os zónába az előbbi gyakorisága /7/ és az utóbbi is lo/ kisebb.
- A 91°-180°-os és a 271°-560°-os zónát összevonva azt tapasztaljuk, hogy a bezáró kőzet
dőlésirányának gyakorisága /15/ nagyobb barlangirány gyakoriságához /12/ képest, még az
l°_90°-os zónát- összevonva a 181°-270°-os zónával ennek ellenkezőjét láthatjuk: a bezáró
kőzet gyakorisága kisebb /1о/ mint a barlangirány gyakorisága /15/.
*

Itt jegyezzük meg, hogy.a vetőirányok uralkodó irányok, igy jelentőségük bemutató jelle
gű.
A kapott eredményeket értelmezve már itt is kiderül, a barlangirányok a dőlésirányokhoz
igazodnak. Ugyanakkor feltűnő, hogy az ÉNy-Dk-i sávban kisebb a barlangszám, mint ahogy
azt a dőlésirány gyakoriság alapján elvárhatnánk, még az ÉK-DNy-i sávban forditva, na
gyobb. Az igy kapott eltérések nem jelentős nagyságúak, ezért óvatosságra késztetnek.
Ha azonban az eltéréseket nem véletlenként kezeljük, nem kerülheti el a figyelmünket az
ÉNy-DK-i sáv viszonylagos "barlangszegénysége" és az Ördög-árok patakjának dominánsan
hasonló iránya. A fenti irány mentén kialakuló eróziós völgy a hasonló irányba eső karsz
tos üregeket inkább megsemmisíthette teljes egészében, mint az erre merőleges irányba eső
üregeket. A völgy zeg-zugos iránya talán a z ’értékek nem túl nagy eltérését is kellően
indokolja.
A völgy említett változó iránya miatt szükséges egyes völgyszakaszok barlangjainak együt
tes vizsgálata, ezzel egyúttal a völgyszakaszok és barlangjainak fejlődéséhez is adatok
hoz juthatunk.
Az alsó völgyszakasz /az 1.-15. sz. jelzett barlangok között/ iránya ÉK-i majd ÉNy-i.
EEbe az irányba eső barlang3zám 4., dőlésirány 1. Nem a völgy irányába eső zónákba /DNy,
DK/ 5 barlang és 6 dőlésirány tartozik.
A középső völgyazakasz /a _/a.-17-es sz. jelzett barlangok között/ iránya ÉNy. Ebbe az
irányba 2 barlang esik és 4 dőlésirány. Nem a völgy irányába eső zónákba /ÉK, DK, DNy/
barlangszám 7, dőlésirány 5.
A felső völgyszakasz /a 19/b-25-ös sz. jelzett barlangok között/ iránya ÉNy, É, ÉK,
Ebbe az irányba 5 barlang és 2 dőlésirány tartozik. Nem a völgy irányába eső zónákba /DK,
DNy/ barlang, dőlésirány tartozik.
Ha a relativ magasságokat is figyelembe vesszük, a következőket tapasztaljuk. Az alsó
völgyszakasz o-lo m közé eső barlangjainak egy viszonylag nagyobb számú csoportosulása
vehető észre a DK-i zónában /4/, a többi /2/ a vele szomszédos ÉK-i zónában található.
A fentiek alapján, összhangban más tapasztalatokkal valószinü, hogy a felső völgyszakasz,
de főleg középső barlangjainak fejlődésében a lineáris eróziónak jelentős szerep jutott.
Az alsó völgyszakaaz barlangjainak esetében ez a hatás kisebb, mivel közel egykorú és fi
atalabb barlangok közül kevesebb esik a völgy irányába, esetleg itt is egy ilyen fejlő
dés fokozatos előtérbe kerülésével lehet számolni. A fenti völgyszakaszok és ezek a fen-
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tiekhez hasonlóknak mondhatók /Verese M .1976. I. II., 1977.. I./.
A bezáró kőzet dőlésirányának és a barlanrűrán.v különbségének vizsgálata
A bezáró kőzetek dőlésirányának a barlangképződésben játszott szerepét leginkább azzal
az értékkel tudjuk kifejezni, amit a Q-360°-os tartományban úgy képezünk, hogy a barlang
irányának és a kőzet dőlésirányának legkisebb különbségét vesszük. A legkisebb különb
ség egyúttal feltételezi, hogy mindenkor abszolút értékkel dolgozunk, ezért mindig a na
gyobb értékűből vonjuk ki a kisebb értékűt függetlenül attól, hogy a nagyobb érték melyik
adatra vonatkozik.
Annak érdekében,,hogy egy nagyobb területre kapott adathalmaz statisztikusan értékelhető
legyen, Bartha I . ismert matematikai apparátust alkalmazott a vizsgálatnál a Csesznek
környéki barlangokra /M.J. Korone.v 197o./.
Az adatokat kétféleképpen csoportosítottuk. A Csesznek környéki barlangok egy-egy elő
fordulási körzetére, ill. tégabb értelemben, az összes Csesznek környéki barlangnál mért
adatot egyetlen csoportba vontuk össze. A Cuha-völgyi barlangok esetében az eltérő föld
tani formáció ellenére történt ez igy, mert

fejlődéstörténeti szempontból a Cuha

és Magoshegy közti terület sok tekintetben hasonlónak mondható.
A kapott adatokat а 0°-180°-оз intervallumban kialakított 15°-os osztályközökbe soroltuk
/x tengely/, majd egyetlen osztályközben kapott adatok számát százalékosan kifejeztük az
összadathoz képest /у tengely/.
A közölt ábra grafikusan jól mutatja a terület barlangjainál a dőlésirányhoz való igazo
dást /0°, ill. 180°/. Az utóbbi adat is dőlésirányba eső barlangirányt reprezentál, csak
a barlangaljzat és a dőlésirány ellentétes. Az ábra mutatja továbbá az egyes barlangok
nak a csapásirányhoz /90°/ igazodását is.
A továbbiakban azt kívánjuk eldönteni, hogy a barlangkialakulásban a 3 iránykülönbség
közül /0°, 90°, 180°/ van-e valamelyiknek kitüntetett szerepe? Majd a továbbiakban azt
is, a barlangkialakulásban a dőlésirány /0°-os különbség/ szerepe véletlenszerü-e, vagy
nem?
Tételezzük fel a 0°, a 90° és a 180°-os iránykülönbségek egyenlő valószinüséggel játsza
nak szerepet a barlangok kialakuláséban. /1/3, 1/3, 1/3/. A 0°-os kerülnek ennek megfe
lelően mindazok a különbségek, ahol 0° és 60° közé, a 90°-oshoz, ahol a különbségek 60°-

120° közé és a 180°-oshoz, ahol a különbségek 120°-180° közé estek.
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A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy melyik szignifikancia szint felel meg a leirt hipo
tézisnek a X 2 próbával. Ha létezik o,l %, vagy l,o %, vagy az 5,о %-oa szignifikácia
szint akkor rendre 99,9 %, 99 ,о %, vagy 95 ,о % valószinüséggel állíthatjuk, hogy szigni
fikáns és nem véletlenszerű eltérés van a 0°, 90° és a 180°-os iránykülönbségekbe eső
barlangcsoportok között, kialakulásukat tekintve*
Elvégezve a számításokat azt kapjuk, hogy a 0°-os iránykülönbséggyakoriSághoz képest
99,o 16-os, a 180°-os iránykülönbséggyakorisághoz képest pedig 99,9 %-oa a valószínűsége.
Tehát a 0°-os iránykülönbségnek szignifikáns különbség gyakorisága van mindkét iránykulönbséghez képest. A 90°-os iránykülönbségnek a 180°-os iránykülönbaéghez kepest nincs
szignifikáns különbsége a gyakoriságban. A fentieket megerősíti a barlangirány és a dő
lésirány legkisebb különbsége alapján képzett empirikus eloszlás függvény is /бо/Ь. ábAz emlitett tartományokba eső értékek számított átlagai az alábbiak: x=17,5

/gyakoris g

y=14,5 %/, x=86,9° /gyakoriság y=6,8 %, x=145>8° /gyakoriság y=3,8 %/.
Feltűnő a csapásiránytól való kis eltérés, a dőlésiránytóli eltérés /0°/ nagyobb, viszont
ez jelentős gyakoriságot takar /14,5 %/•
Összefoglalás
A megvizsgált 56 adat alapján azt mondhatjuk, hogy a barlangok elsősorban dőlésirányban
képződtek. A cseszneki területen a dőlésirányú meghatározottság változó /hány barlang
képződött pl. egy-egy völgy karsztos barlangjai közül a 60 -osnál kisebb eltérésen be
lül/, az is továbbá ezek mennyire közelitik meg a 0°-os, ill. 180°-os értékeket. Gyakor
lati jelentősége lehet annak, hogy egy terület karsztvízzel telt üregeinek irányát az
ismert dőlésirányok alapján megjósolhatjuk. Ennek érdekében azonban további vizsgálatok
ra lenne szükség földtanilag más jellegű területeken, továbbá a dőlésiranyoktól való el
térés értékeinek pontosabb kimutatására.
Nincs eltérés annak valószínűségében, hogy az üregek csapósmentén vagy dőléuiránnyal
"ellentétesen" képződtek. Ennek oka lehet, hogy a dőlésirány annyira kitüntetett irány,
hogy az oldást végző viz hajlamos "emelkedés" irányába is úgy oldani, mint csapásirányba.
Valószínűbb azonban, hogy dőlésirány mentén kioldott üregek egy része megsemmisült. A
megmaradt torzó viszonyát a dőlésirányhoz képest a véletlen határozta meg attól függően,
hogy a feltárást végző völgy a hajdani járatnak melyik végét semmisítette meg.
Próbaásatás az Ö-28/a sz. barlang also szintjén
A barlang felső szintjén elkezdett kutatást 1978-ban a barlang alsó szintjén folytattuk.
A barlangba lemélyitett próbaásatás során /62. ábra/ vett minták őslénytani adatait a
X. táblázat mutatja. Kordos L . szerint, aki a minták feldolgozását végezte, a kitöltés
kora holocénnél nem idősebb. A kitöltés anyaga egyébként rétegzetlen, agyag, apróbb, kifagyásos törmelékkel kevert. A kitöltés kevertsége a barlangon belül anyagmozgásra utal,
melyet mér korábban is feltételeztek. /Balázs D . 1963. II./ A kitöltés faunája alapján,

1?ár sajnos a teljes kitöltés átharántolására nem került sor, fel kell tételeznünk, hogy
a barlang a holocénben nyílott meg. Egyébként a területen sok helyen feltárt barlangki
töltések /Roska M . 195o. I., 1953., 1954./ vizsgálatából hasonló eredményt kaptak /Varrók
1954.,

Vértes L . 1954., Sax N . 1972., Dobosi V . 1975./. Sajnos a teljes kitöltést

csak ritkán harántolták át.
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Összefoglalás /1977. ill. 1975. évi ásatások alapján/
A felső szint kitöltő kőzetei és faunája is, az erőteljes omlásokat követően, a sérült
mennyezeten keresztül történő erőteljes bemosásra utalnak /talajmaradvány, kavics/. Az
alsó szint üledékei viszont arra utalnak, hogy a beáramló viz itt már csak áthalmozást
végzett.
Mivel az Ördögárok a nagy magasságú 28/a sz. barlangnál /abszolút magasság: 555,9 méter,
relativ magasság: 47,1 méter/ minden bizonnyal elérte a holocén elejére az emlitett ma
gasságot, az üreg megnyílása külső hatásra /lineáris és ereális erózió/ csak ezt követő
en mehetett végbe. Felső szintjének faunája alapján valószinü, hogy mai formáját kialakí
tó változások is a holocénben mentek végbe.
A kitöltés faunájában egyes fajok /pl. kigyó/ nem barlanglakok maradványai. Ezek a marad
ványok bemosással kerülhettek ide a felső szint mennyezetén keresztül, vagy valamilyen
ragadozó hurcolta ide ezeket. A barlangba áramló viz egyrészt kivülről szállított üledé
ket és élőlény maradványokat, másrészt ezek áthalmozását is elvégezte.
1.2.5. Karsztmorfológiai vizsgálatok
A terület karsztmorfológiai térképezése
Az 1976. és 1978-as években végzett, barlangokra vonatkozó főbb morfológiai adatokat vit
tük rá az összevont és leegyszerüsitett földtani és morfológiai alaptérképre. Erről öszszefoglaló jelleggel az alábbiakat mondhatjuk el:
- a barlangok iránya és a terület ÉNy-DK-i irányú vetői között nagyfokú egyezés van,
- a Ceresi-zsombollyal együtt Csesznek környékéről 75 barlang került a térképlapokra.
Ebből 52 karsztos, 21 nem-karsztos eredetű.

A karsztos eredetűek közül a csőszerüek

száma a legnagyobb 52, a hasadékbarlangok száma 7 , az összetettebb üregek száma 7 .
18 karsztos barlang rendelkezik üsttel, 25 barlang mennyezete sérült. A nem-karsztos ere
detű barlangok közül kifagyásos keletkezésű 11 , az éltektonikusok száma 5 , patakos eró
zióval 5 barlang alakult ki,
- legnagyobb számú barlanggal /58/ az Ördög-árok rendelkezik, ahol a karsztos eredetű
barlangok száma 29 /ebből csőszerű 19, hasad'ékbarlang 7/, a nem-karsztos eredetűek szá
ma 9. Az üsttel ill. sérült mennyezettel rendelkező barlangok száma 11, ill. 15. A nemkarsztos barlangok száma 9, melyből 4 kifagyásos, 4 áltektonikus és 1 patakerózióval
kialakult,
- a Kő-árok 15 barlangjából 7 karsztos /csőszerű 5/, üstök nincsenek kifejlődve, négy
barlang mennyezete sérült. A 6 nem-karsztos barlang kifagyásos eredetű üreg,
- a Magos-hegy barlangjaiból 7 karsztos /5 csőszerű/, 5 barlang üstökkel rendelkezik,
5 barlang mennyezete sérült. A 4 nem karsztos eredetű barlangból 5 kifagyásos, 1 áltek
tonikus,
- a Cuha-völgy 7 barlangjából 5 karsztos /2 csőszerű/, 2 barlangnál találhatók üstök,
5 barlangnál sérült a mennyezet.
Me&je&yzések az areális eróziónak a barlangok fejlődésében betöltött szerepéhez
uzámos Csesznek környéki barlangnál sérült mennyezet figyelhető meg. Például kürtők, já
ratok nyílnak a felszínre, vagy a mennyezet elvékonyodása tapasztalható. Ezek az üregek,
miután lineáris erózióval felnyilottak /Veress M . 1977. II./, mennyezetüket ezáltal ve
szíthetik el, hogy a kőzetek felettük elvékonyodnak a felszín lepusztulása miatt. Ez kü
lönösen nyilvánvaló az Ördög-árokban. Itt a barlangok között találunk olyanokat, melyek
alacsonyan a völgy talp felett, közel a mederhez sorakoznak, és olyanokat, melyek magasan
a volgytalphoz képest és távol a medertől találhatók. Az utóbbiak gyakran csak 1-2 méte
resek, esetenként már csak mennyezetmaradványokkal rendelkeznek. Ez a völgyoldalak fe
lületi /areális/ lepusztulására hivja fel a figyelmet.
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Az ereális erózió megteremtője ée fenntartója a lineárie erózió. Ugyanígy feltétel azon
ban az üregesedés is. A tényleges hatást a kifagyás, a hóingadozás, a gyökérzet feszitó
ereje, a különböző tömegmozgások és a csapadékvíz váltják ki.
Az areális erózió főbb jellemzői karsztos szempontból a következők;
- nagyobb üregrendszert mozaikszerüen kisebb üregekre különit el,
- hosszabb üregeket öviáit,
- úgynevezett átmenő /két bejáratú/ barlangokat alakíthat ki,
- egyetlen üreg lineáris és areális erózió maradványa is lehet,
- szurdokos völgyoldalak normális völgyoldalakká alakulnak át,
- kisebb relativ magasságú üregek lejtőtörmelékkel letakaródhatnak,
- az areális erózió és a barlangok pusztulásának jelensége egymást kiegészítő, kölcsönö
sen feltételező, a völgyoldalak pusztulását gyorsító folyamat,
- az erős tömegszállitás miatt az üregek feltáródása, pusztulása a völgyoldalak felső
részén fokozottabb, mint az alsó részén. A lineáris erózió fokozódásával a folyamat a
völgyoldalak alsóbb részei felé tolódhat. Mivel egyidejűleg egyetlen völgy /pl. az Ör
dög-árok/ különböző szakaszai a bevágódás erősségének különböző mértékét mutatják, az
areális erózió egyes völgyszakaszokban, és a torzók elterjedése eltérő sajátosságokat
mutathat. Ennek megfelelően egyes völgyszakaszok eltakart járatai különböző magasságok
ban lehetnek.
Korábban kifejtettük /Veress M . 1977. II./ a karsztvizgócok feltárulását a lineáris eró
zió hatására. Az elmondottak tükrében figyelembe kell venni a karsztvizgóc és az általa
kialakított üregek és üregrendszerek méretét.
Ha a karsztvizgóc kicsi, a lineáris erózió annak üregeit megsemmisíti, csupán csonkok
maradnak a meder egyik vagy mindkét oldalán, attól függően, a bevágódás a gócot Közepén
vagy egyik oldalán érte el.
Ha a karsztvizgóc nagy, az areális erózió pusztitja el üregeinek kisebb vagy nagyobb ré
szét. Ilyenkor a meder felett nagy magasságban, estenként 5o méternél is nagyobb távol
ságokban jelentősebb méretű járatokat is találhatunk.
Összefoglalás
1. A csekély magasságú járatok kis méretű karsztvizgóc lineáris erózióval végbement felnyilására utalnak.
2. A nagy magasságú járatok nagyobb méretű karsztvizgócnak előbb lineáris erózióval fel
nyílott, majd areális erózióval végbement pusztulására utalnak. Ha a járatok rövidek és
távol esnek a medertől, a nagy karsztvizgóc régebben nyílott fel. Ha a járatok hosszúak,
de közel esnek a mederhez, nagyobb karsztvizgóc fiatal felnyilásával számolhatunk.
1.2.4. Klimatológiai vizsgálatok
Szórvány megfigyelések
1977-78-ban számos barlangban végeztünk léghőmérséklet és páratartalom mérést
esetenként mindkettőt, vagy csak egyiket. Az adatok összevetése aligha lehetsé
ges, mivel egyrészt ezek különböző időpontokban történtek, másrészt a műszerek távolsága
például a barlangok bejáratához képest változott barlangonként. A barlangok eltérő ma
gasságban, kitettségben és más, kiimájukat befolyásoló környezetben találhatók. Talán az
adatok további vizsgálatával sikerül majd összefüggéseket kimutatni. Néhány észrevétel
azonban tehető, ezek az alábbiak:
- néhány barlang /szűk, hosszú járatok/ léghőmérséklete alacsony,
- a barlangok jelentős részének léghőmérséklete követi a kinti léghőmérséklet változását
általában nem nagy különbséggel és kéréssel,
- páratartalmuk elég nagy szóródást mutat, általában a szűk járatok, a bejáratokhoz ké
pest magasabb vagy mélyebb helyzetű elkülönült üregrészek páratartalma magas.
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A fentiek arra utalnak, hogy a járatok zöménél a levegőnek csekély, vagy semmiféle cse
réje nincs.
Léghőmérsékletmérés csőszerű barlangokban
1977- ben két csőszerű barlangban is végeztünk léghőmérséklet mérést. A mérések alapján
utaltunk ezeknél a hő hővezetéssel történő terjedésére /Veress M . 1977. II//. 1978-ban
az ilyen jellegű barlangokban a méréseket tovább folytattuk, ügyelve arra, hogy közel
hasonló helyzetű barlangokban végezzük a méréseket. A hőmérőket egyenlő távolságokra, a
bejárattól 2 méterenként helyeztük el. A mérési pontoknál keresztmetszeteket is mértünk.
A méréseket 3 barlangnál, összesen 11 helyen,' VIII. 5-én 151"* h-tól VlIIj, 6-án 1 5 ^ h-ig
folyamatosan mértük félóránként

, Ez több mint 5oo adat felvételét és feldol

gozását jelentette.
A járatokban lezajló léghőmérsékleti változások tanulmányozására a mért léghőmérsékleti
átlagokat nappali és éjszakai bontásban ábrázoltuk a hőmérőknek a bejáratokról mért tá
volságaik függvényében. Továbbá feltüntettük a mérési helyeken mért keresztmetszet nagy
ságokat.
- A hőmérséklet a távolságtól és a keresztmetszettől függ a járatokban.
- Ha a keresztmetszet uralkodóén 2o dm

2 felett marad az éjszakai, illetve a nappali át

laghőmérséklet kiegyenlitődése 6 m-nél következik be. Ha keresztmetszet 2o dm2~nél ki
sebb a fenti kiegyenlitódés már 4 m-nél bekövetkezik.
- Ugyanakkor a helyi keresztmetszetnövekedés a kiegyenlitódési tendencia fokozódása mel
lett magasabb hőmérsékletet biztosit a barlangban. Az egyenletesen csökkenő keresztmet
szetű barlangoknál a kiegyenlitódés a bejárattól távolabb mehet végbe, de alacsonabb hő
mérsékleten.
- A hőmérsékleti átlagok a barlangoknál nem mutatnak lineáris összefüggést sem a hosszú
ságúkkal, sem a keresztmetszetükkel.
A léghőmérséklet csökkenése az egyes barlangokban nem egyforma ütemü és más barlangokhoz
nem hasonlítható.
- A keresztmetszet nagysága döntően befolyásolja a barlangok belsejében mért hőmérsékle
ti átlagok nagyságát. Itt nem a barlang átlagos keresztmetszetének nagysága a döntő, ha
nem egyes helyek /főleg a bejáratokhoz közel/ keresztmetszeti nagysága.
A fentiek alapján megállapitható, hogy a barlangokban

a hővezetés és a nappali, illetve

éjszakai hőmérséklet-kiegyenlitódés a hosszúságon és a keresztmetszeten túl a barlangok
sajátságos egyedi geometriájától is nagymértékben függ.
1.2.5. Helytörténeti adatok gyűjtése
1978- ban Dudar és Csesznek községek lakóitól gyűjtöttünk ilyen vonatkozású adatokat, az
érdekesebbek a következők:
- Az Ördögük a felszin alatt kapcsolatban van a Cseszneki várral, mf'ly járatot azonban
1973-ban az Ördö g ü k felől berobbantották /ezt többen is állitották/.
- Az Ördögükben egy kút van, amelybe követ dobva a csobbanás elárulja, hogy itt viz ta
lálható.
- Az М- 6-os barlangot Csapóné kemencéjének hivják, mivel alakja kemencéhez hasonló.
Többen a Magos-hegyi kőfejtőnél azóta berobbantott üregekről beszéltek.
- A Kőmosóban olyan barlangról is tudnak, mely összeköttetésben van a várral és a bará
tok szertartásokat rendeztek benne. Később a barlangban katonaszökevények bujkáltak.
- Ugyaninnen emütették a Kecske-barlangot, amelyben kurucok bujkáltak és a barlangnak
kapcsolata volt a várral.
- Szintén a Kőmosóban emlitettek egy barlangot, amelyben az ősember is lakott.
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- a gyűjtés során néhány újabb hiedelem is felbukkant, zömmel azonban az irodalomból már
ismert régebbi hiedelmekről van szó, amelyeket nem említettük itt. Tapasztalható, hogy
a korábbi hiedelmek egyrészét már rosszul ismerik, másrészt azok egy-része nem továbbélő
népi hiedelem, hanem a nyomtatásban megjelent korábbi gyűjtések kerültek a környékbeliek
birtokába.
I. 2.6. A p.sesznek környékén 1978-ban végzett munka összefoglalása
Az Ördögi kiakat és számos Csesznek környéki barlangot jellemeztünk maradványbarlangként
/Veress M . 1976. II., 1977. I. II./. A vizsgált barlangokat tipusokba soroltuk csoporto
sulásuk, elterjedésük alapján A.Bögli /i960/ keveredési korróziós elméletét és Cholnoky
J. barlangielszakadásos elméletét alkalmaztuk a terület barlangjaira. Ennek megfelelően
a jelenlegi barlangok karsztvizgócok eróziós feltárulásával vagy hajdani barlangok menynyezetének részleges elvesztésével fennmaradt
lyen jellegű

torzóknak minősithetők. A közelmúltban i-

torzókat máshonnan ie leirtak /Hevesi A . 1976./.

1978-ban a fentieket a következőkben sikerült továbbfejleszteni:
1. A barlangok kialakulásában a földtani viszonyoknak fontos szerep jut, igy ezek elem
zése alapján is.adatokat

kaphatunk a maradványjelleg eldöntésére.

A triász dolomit-eocén mészkő formáció szerepe meghatározó a terület barlangosodásában,
e formáció megváltozása,a karsztosodás jellegének megváltozását vonja maga utón.

2. Újabb-bizonyitékok sorolhatók fel a terület barlangjainak maradványjellegét illetőleg
/pl. kronológiai adatok, sajátos összefüggés a dőlésiránnyal, stb./.

3. A lineáris és areális erózió a karsztos formakincs pusztitásában kombináltan, illetve
egymást kiegészítve hatnak.
4. A lineáris erózió mértéke, az areális erózió és a hajdani karsztvizgóc mérete, illet
ve üregeinek méretei a földtani viszonyokkal együttesen szabják meg a terület jelenlegi
barlangosodottsági jellegét.
1.3. Kab-hegy kutatása /Gyurmann C s . nyomán/
A Kab-hegy karsztos jelenségeit már többen leirták és kutatták /Darnay-Dornyai B . 1927.,
1965., Földvári k . 1933., Bertalan K . 1938.; Láng S. 1955*, Leél-Qssy S. 1959., Kárpát J .
1975./. A kutatás a viznyelők leirásán túl elsősorban a Macskalik feltárására irányult.
A csoport ajkai barlangászai a Kab-hegyen az alábbi munkákat végezték el:
- Felderítették és tanulmányozták a Kab-hegy víznyelőit.
- Felderítették a Kab-hegy forrásait.
- Léghőmérsékletet mértek a Macskalik viznyelóbarlangban, ahol a léghőmérséklet a több
szöri mérés tapasztalata szerint 8 ,4*9,2 °C között ingadozott.
- Kitisztították a viznyelő alját, lépcsőt és korlátot /29. ábra/ építettek 4o m hosszan
a barlanghoz, a nyelőhöz vezető árokban két gátat építettek ki, hogy megakadályozzák a
hordalék bejutását a barlangba.
- Egyéb terepbejárásokat végeztek.

-
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ADATOK NÉHÁNY NYELŰTÖLCLÉR FÖLDTANÁHOZ A HÁRSKÚTI FENNSÍKRÓL
/Futó J. adatai/

Nyelő neve

H-l

Bezáró

Rétegzettségi

kőzet

tektonikai

leirása

adatok

Kitöltő kőzet

triász

rétegzett 7o cm,

szemét, iszap, agyag kavics,

részletes

mészkő

dőlése: 45°/28°

omladék

jellemzés a
szövegben

ll°/27°
K-l

Megjegyzés

szürke

a. lösz, b. sárga drapp mész

mészkő

kő, kissé megmunkált, kalciteres, c. homokkőkavics, d.
kvarckavics, e. jól legöm
bölyített kvarc , kötőanya
gú konglomerát, benne a
szemcsék átmérője: 1-3 cn

K-2

a. kavicsok anyaga a Gy-3-аз

mint a Gy-3as nyelőben

nyelő bezáró kőzetének anya
gához hasonló, b. kvarckavi
csok 3-15 cm-es átmérővel

Gy-1

kevés kissé lekerekített

mint a Gy-3as nyelőben

mészkőkavics, a Gy-3-as sz.
nyelő mészkövéhez hasonlóak

Gy-2

Gy-3

mint a Gy-3-

kvarckavicsok, melyekben

as nyelőben

limonit is előfordul

sárgás-fehér, rétegzett /llo cm/,

részletes

finomszem-

a kőzet repedezett,

jellemzés a

сзёз mészkő

dőlése: 170°/9°

szövegben

/kora: tri
ász, a földt.
t. alapján:
alsó jura/
Gy-9

mint a Gy-З

jól megmunkált kvarc,

аз nyelőben,
valamint

homokkő, mészkőkavicsok

drapp eocén
mészkő

Megjegyzés: valamennyi nyelő alján bemosott, vagy helyben keletkezett talaj is találha
tó.
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A HÁRSKÚTI FENNSÍK 1976-ban VIZSGÁLT NYELŐINEK NEHÁNY JELLEMZŐ ADATA AZ
ÖREGFOLYÁS JOBBPARTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN

Hudi-tanya 1. az. víznyelő /Hu-1./:
Helyzete: az Öregfolyás lankás völgyoldalában, nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek, szimmetrikus keresztmetszetű, tál alakú, sik aljzatú, köze'
péből nyiló járatban folytatódik
Működése: időszakosan aktiv, hóolvadáskor felületi vizbefolyást kap /1978. o2. 19./
Emberi beavatkozás: a tölcsér növényzetét kiirtották /1978 об. 14-én friss vágás ész
lelve/

Hudi-tanva 2. sz. viznvelő /Hu-2./:
Helyzete: az Öregfolyás lankás völgyoldaléban, nyelősor tagja
Kőzettahi adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: ÉNy-DK irányban kissé megnyúlt, szimmetrikus keresztmetszetű, tál
alakú, alja sikké feltöltött
Működése: időszakosan aktiv /?/, hóolvadáskor felületi vízfolyást kap /1978. o2. 19./
Emberi beavatkozás:aa>tölcsér növényzetét kirtották /1978. об. 14-én friss vágás
észlelve/

Hudi-tanva 3. sz. viznyelő /Hu-V:
Helyzete: az Öregfolyés lankás völgyoldalában, nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű /déli oldal lankás,
északi meredek/, tál alakú,.ÉNy-Ny végében ÉNY-DK irányú szabályta*
lanul megnyúlt meredek oldalú beroskadás, melyből két járat vezet
Működése

a felszin alá
időszakosan aktiv, hóolvadáskor felületi vizbefolyás kap /1978. o2. 19./

Emberi b avatkozás: a tölcsér növényzetét kiirtották /1978. об. 14-én friss vágás ész
lelve/

Hudi-tanva 4. sz. viznvelő /Hu t 4«/:
Helyzete: az Öregfolyás lankás völgyoldalában, nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszinen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, tölcsér alakú, a töl
csérből járat vezet a felszin alá
Működése: időszakosan aktiv, hóolvadáskor felületi vizbefolyást kap /1978. o2. 19./
Emberi beavatkozás: a tölcsér növényzetét kiirtották /1978. об. 14—én friss vágás ész
lelve
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Hudi.-tan.va 5. sz. viznvelő /Ни-5./г .
Helyzete: tönkfelszín maradványon /?/, egy lefolyástalan karsztos bemélyedés peremén,
vízgyűjtők határén /Öregfolyás és a Csajági-tanya melletti vízfolyás vízgyűj
tője/
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében lösz, talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, keresztmetszetben tölcsér, melynek ÉK-i fala a meredekebb, tölcsérben egy kisebb meredek falu beroskadás /ebből egy
karvastagságú járat vezet a felszín alá/, a nyelő egy nagyobb ÉNyDK irányú beroskadásban foglal helyet
Működése: valószínűleg időszakos, vizeit a már említett beroskadás DNy-i részéből kapja,
mivel vízgyűjtőjének ez a legjobban kiemelkedő része

Hudi-tanya б/b. sz. víznyelő /Hu- 6/Ь./:
Helyzete: tönkfelszín maradványon, nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek, délről néhány méteres mélyedés csatlakozik a beroskadáshoz

Hudi-tanya 6/a. sz. viznvelő /Hu- 6/а./:
Helyzete: tönkfelszín maradványon, nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: É-D irányban megnyúlt alaprajzú, hosszabbik tengelye Íves /nyugatra
hajlik/, északi vége meredek, déli lankás fenti irányokból néhány
méteres medrek csatlakoznak a tölcsérhez
Működése: időszakosan aktiv

Hudi-tanya 7. ez. víznyelő /Hu-7./:
Helyzete: tönkfelszín maradványon, ÉNy végén nyitott mélyedésben nyelősor Ы b,ja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: ÉNy-DK irányban megnyúlt, kettős tölcsér, melyek közül a külső lan
kás, vakvölgy, a belső a fenti irányban megnyúlt, meredek falú, bel
sejében egy kisebb beroskadással, a belső tölcsérből hosszanti irány
ba elrendeződve négy darab kisebb járat vezet a felszín alá, közülük
egy a beroskadásból, DK irányból loo m-es hosszúságú meder vezet a
nyelőhöz, a tölcsértől keletre egy kisebb beroskadás
Működése: időszakosan aktiv

Hudi-tanya 8 . sz. víznyelő /Н-8 ./:
Helyzete: tönkfelszín maradvány és egy eróziós völgy határán, nyelősor tagja
Kőzettani adatok: belsejében talaj
Morfológiai adatok: ÉNy-DK irányban megnyúlt, északi fala meredek, ÉNy irányban kisebb
kerek beroskadással. DK-ról egy 42 m-es mederrel, utóbbi végéhez közel egy kisebb beros
kadás, melyből járat vezet a felszín alá
Működése: időszakosan aktiv
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AZ ÖREGFOLYÁS JOBBPARTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉRE ESŐ VÍZNYELŐINEK NÉHÁNY
SZÁMSZERŰ ADATA
átlagos
víznyelő
neve

t.sz.f. m.
/m-Ьеп/

vizgy. ter.
nagys. /km2/

vizgy.ter.szint
különböző /т-ben/

esés
vizbefo-

megjegyzés

lyásnál
Hu-1

461

o,ol5

lo

-

-

Hu-2

460

o,ol9

13

-

-

Hu-3

460

0 ,o28

13

-

-

Hu-4

462

o,o 21

5

-

-

Hu-5

464

o,o26

3

-

-

465

0 ,ol5

3

o,o25

HuHu- 6/a,
b.

meder nem éri
el a vizgy.
ter. határát

Hu-7

454

o,o35

11

o,55

Hu-8

451

o,ol4

12

0,1

meder nem éri
el a vizgy.
ter. határát

összesen:

o,171

A HÁRSKÚTI FENNSÍK NÉHÁNY FORRÁSÁNAK SZORVÁNYMEGFIGYELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ
VÍZKÉMIAI ADATA /1978. o2. 19-én, meghatározta: Hidasi Gy',/
Jele a

• SZ •f* • Щ•

Ga++ tart.

Mg++ tart .

/mg/е/

/mg/е/

Ca/Mg

térképen

М/

1

4oo-42o

81

4ol

2

454

12

260

0 ,2o 2

5

464

52

324

o,16o

- /71/

- /1о/

megjegyzés

észlelő nem
4

- /7,1/

találta. G-3F
/1977-ben/

5

462

48 /67/

376 /15/

0,178 /4,46/

6

488/?/

54 / 66/

33o /11/

o,164

7

462

75

/7/

24o/o,9o/

0,313 /77,7/

8

47o

19 /28/

344 /7,5/

o,o55 /3,73/

9

452

83

4o3

0 , 2o 6

lo

41o

83

392

o ,212

11

4oo

95

З80

o,25o

/ 6/

G-2F 1977-ben
G-l /1977-ben

forrása s z í v .
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Megjegyzés;
a, / 1-öregfolyás szurdokának balparti forrása
2-

b.

Csajághi-tny. melletti v. forrása

3-

Libis-zny. melletti v. forrása

4-

Gerence jobb parti forrása

5-

Gerence bal parti forrása

6-

Gerence bal parti forrása

78-

Esztergáli völgy forrósa
K-l-es viznyelő vízfolyásának forrása

9-

Hajag déli lejtőjének végénél

1011-

Hajag déli lejtőjének végénél
Hajag déli lejtőjének végénél

/ zárójelben az 1977. lo. o 9-én mért adat

o./ Ca/Mg-nál a negyedik számjegy kerekített a 11 . kivételével

AZ ÖREGFOLYÁS KLEIN-FSZ. MAGASSÁGÁBAN MÉRT NÉHÁNY VÍZHOZAM ADATA

mérés dátuma

vizhozam / 1/р/

1978. об. 13.

31,7

1978. об. 14.

34,7

1978. об. 16.

14,3

-
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А КLEIN-PUSZTAI VÖLGY VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN ELŐFORDULÓ NYELGTÜLCSÉREK KVANTITA
TÍV NÖVÉNYTANI VIZSGÁLATA /Hidasi Györgyné adatai, vizsgálat ideje: jun 12-15/
nyelő
neve,
nagy
sága
/m2/
K-l
loi ,8

2
4o m -né 1 nagyobb

nyelő növényzete

nyelő
neve
nagy
sága

nyelő növényzete

Urtica dioica-Nagycsalán

/m2/
G-7

Urtica dioica-Nagycsalán

Carpinus betulus-Gyertyán

32*9

Rosa canina-Vadrózsa
Sambucus nigra-Fekete bodza
Crategus monogyna-Galagonya

Acer campestre-Mezei juhar
G-б

Roaa canina-Vadrózsa

95,1

Crategus monogyna-Galagonya

Prunus spinosa-Kökény
Fraxinus excel' ior-Magas kőris

Sambrucus ebulus-Gyalog bodza

Acer campestre Mezei juhar

Acer sampestre-Mezei juhar
Gy-9
59

2

4o m -nél nagyobb

Urtica dioica-Nagycsalán
,Rosa canina-Vadrózsa

G-3b
32,9

Sambucus nigra-Fekete bodza

Clematis vitalba-Közönséges iszalag
Rubus cassius-Hamvas szeder
Sambucus ebulvus-Gyalog bodza

Prunus spinosa-Kökény

Crategum monogyna-Galagonya

Carpinus betunus-Gyertyán

Rosa canina-Vadrózsa

Prunus cerasus-Meggy

Carpinus betulus-Gyertyán
G-5
58,4

Pteridium aquilium-Saspáfrány
Statshys silvatica-Erdei
Rubus cassius-Hamvas szeder
Clematis vitalba-Közönsége iszalag

G-4
3o

Rubus cassius-Hamvas szeder
Clematis vitalba-Közönséges isza
lag
Equisetum arvensa-Mezei zsurló
Veronica prostrata-Veronika

Salix caprea-Kecskefüz
Acer campestre-Mezei juhar

Gallium verum-Te.ioltó galaj
Gy-3
41,1

Urtica dioica-Nagycsalán

Rosa canina-Vadrózsa

Allium gursinum-Medve hagyma
Lámium galeobdolon-Sárga árvacsa

Fyrus communis-Vadkörte

lán
Coryllus avellana-Mogyoró

K-2
28,4

Acer pseudo-platanus-Hegyi juhar

Rosa canina-Vadrózsa
Prunus avium sap.silvestris-

Urtica dioica-Nagycsalán
Rosa canina-Vadrózsa

G-3/a

Cseresznye

Clematis vitalba-Közönséges isza
lag

Pyrus communis-Vadkörte

Rubus cassius-Hamvas szeder
Urtica dioica-Nagycsalán
Rosa canina-Vadrózsa
Sambucus ebulus-Gvalog bodza
Carpinus betulus-Gyertyán
Gy-2

Urtica dioica-Nagycsalán

21,4

Rubus cassius-Hamvas szeder
Sambucus nigra-Fekete bodza
Prunus avium sap. silvestris-Cseresznye
Acer campestre-Mezei juhar

-
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Gy-1

Urtica dioica-Nagycsalán

21,5

Crategus monogyna-Galagonya
Sambucus nigra-Fekete bodza
Acer campestre-Mezei juhar

G-9
19,7

Urtica dioica-Nagycsalán
Crategus monogyna-Galagonya
Rosa canina-Vadrózsa

K-5
15,7

Urtica dioica-Nag.vc salán
Rosa canina-Vadrózsa
Sambucus nigra-Fekete bodza

G-2

Clematis vitalba-Közönséges isza
lag
Rubus caesius-Hamvas szeder
Fuphorbia oolychroma-Szineváltó

‘

kutyatej
Sambucus ebulus-Gyalog bodza

M Eje& lzéa :
a. / az aljnövény aláhúzva,cserje, fa szinteket választanak el egymástól
b.

/ G-2-es mérete kb. lo~15 m^.

-
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A CSESZNEKI TERÜLET 1978-ban VIZSGÁLT BARLANGJAINAK NÉHÁNY ADATA

Ördögárok barlangjai :
Ördögárok 32/a sz. barlangja /Ö-32/а./:
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi index: o,41 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, sziklalépcső, kürtő, omladék, sérült mennyezet
Genetikai megjegyzés: oldással kialakult, majd lineáris erózióval üregrendszer maradvá
nya, ahol a jelenlegi üregrendszer kétszintes lehetett, de az om
lások után ennek csak maradványai látszanak, az előtte látható jól
fejlett törmelékkúp tanúsága szerint az omladozó barlangból anyag
szállítás történik kifelé.
Elnevezései: Ördögá. II. sz. barlang cs. tagja /takács K. 1957./, Ördögá. Il/a /?/ sz.
barlangja /Balázs D. 1965./.

Ördögárok 32/b sz. barlangja /Ö-32/Ь./:
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi index: 1,56 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, sziklalépcső, omlások, sérült mennyezet
Genetikai megjegyzés: Oldással kialakult üregrendszer, lineáris és areális erózióval
feltárult maradványa
Elnevezései: Ördögá. II. sz. barlang cs. tagja /Takács K. 1957./, Ördögá. Il/b. v. II/c.
sz. barlangja /Balázs D. 1963./.

Ördögárok 32/c. sz. barlangja /Ö-32/с./:
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi index: o,7o /átlag/
Morfológiai adatok: egy hosszabb folyosó maradvány, melyből 3 db kisebb folyosó ágazik
ki, omladékos mennyezet
Genetikai megjegyzés: oldással kialakult üregrendszer, lineáris és areális erózióval
feltárult és elkülönült .maradványa
Elnevezései: Ördögárok XI. sz. barlang cs. tagja /Takács K. 1957/ Ördögárok Il/d sz.
barlangja /Balázs D. 1963./.

Kőmosó barlangjai:
Kőmosó 1. sz barlangja /Кш-1./:
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magasság: 271 m /Bertalan K. 1936./
Szélességi index: 1,1 /átlag szélesség nem padozaton mérve
Morfológiai adatok: ferde folyosó, üstök, sima falak, két bejárat
Genetikai megjegyzés: dőlésirány mentén kioldódott lineáris és areális erózióval feltá
rult maradvány
Elnevezései: Csesznek 4. sz. barlang /Bertalan K. 1936./ Csesznek! átjáró-barlang
Bertalan K. 1938./

-
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Кбпюзб 2 . sz. barlangja /Кш- 2/:
Jellege: sziklaodu
Tengerszint feletti magassága: 23o m /Bertalan K. 1936./
Szélességi index: o,84 /átlag, szélesség nem a padozaton mérve/
Morfológiai adatok: egy szabályos üreg, a bejárat sziklafala
Genetikai megjegyzés: oldásos eredetű üreg, mely főleg areális erózióval feltárult
/ennek maradványa a bejárat sziklafala/
Elnevezései: Csesznek! 2. sz. barlang /Bél M. 1731; Bertalan K. 1938. adata/, Cseszneki
2. sz barlang /Bertalan K. 1938./ Kecskebarlangodu /Roska M. 1954./, Kecskelik /Takács K. 1957./, Cseszneki Sziklaodu /Bártfai P. 1962./

Kőmosó 3. sz. barlangja /Кш-З./:
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magasság: 2 7 o m /Bertalan K. 1938./
Szélességi index: 1,25 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosók, "kupolás termek, vakkürtök, üstök, sziklalépcsők, törmelék
kúp, élesre oldott falak, cseppkőlefolyások, borsókák
Genetikai megjegyzés: dőlés /folyosós rész/, és csapás /nagyobbik terem/ mentén oldás
sal képződött /vakkürtök, üstök/, de a tektonikai preformáltSág
nak is jelentős szerep juthatott, valószinüleg lineáris erózióval
feltárult maradvány
Elnevezései: Cseszneki 1. sz. barlang /Bél M. 1731./, Cseszneki 1. sz. barlang /Bertalan
K. 1936./, Cseszneki kőmosó ill. Cseszneki barlang /Bertalan K. 1938./,
Cseszneki rókalyuk /Bártfai P. 1962./

Cuhavölgy barlangjai:
Cuhavölgy 1. sz. barlangja /С-1./:
Jellege: sziklaeresz és sziklaodu
Szélességi index: sziklaeresz: 5,4o /átlag/, karsztos fülke: 1,25
Morfológiai adatok: lapos terem, kupolás terem, a fülkében cseppkőlefolyésok, függőcseppkiÿ mésztufa
Genetikai megjegyzés: a sziklaeresz egyetlen, vastag dachsteini mészkőréteg dőlésirány
ban végbement kipusztulásával /patakerózió, fagyhatás/ képződött
/e réteg anyaga és igy ellenállóképessége eltér a fedő és a fekü
rétegek anyagától/. Sziklaeresz

kialakulásával feltáródott a

korróziós eredetű kupolás terem. Ennek mészkiválása ezentúl uta
lás a felszinről közvetlenül ideáramló viz sajátos munkájáról is.
/a fülkébe torkolló járat talaja a felszinról származik/
Elnevezései: Cuhavölgyi sziklaeresz /Bártfai P. Í962./?
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Cuhavölgy 2. az. barlangja /С-2./:
Jellege: forrásbarlang /7/
Szélességi index: 2,o5 /átlag, kürtő nélkül/
Tengerszint feletti magasság: 246-248 m /Bertalan K. 1956./
Morfológiai adatok: kürtő, terem, vakkürtő, üstök, réteglépcső, kisebb járatok, törme
lékkúp, sziklaeresz, mesterséges eredetű kisebb fülkék, kalcitkitöltés, borsókék
Genetikai megjegyzés: vékonyan rétegzett mészkőbe csapásirányban oldással keletkezett
üreg, ahol a mészkő rétegvastagsága nő, a barlang csökkenő széles
sége mutatja az oldódás kisebb hatékonyságát /2o. ábra/. Ugyane
zen az ábrán látható, a vastagabb réteg felső lapjának meghosszab
bítása /dőlésirány/, a barlang oldalfala és padozatának metszése,
hozzávetőlegesen egybeesik. Ez arra utalhat, hogy a dőlésirányban
is nyilván ható oldás függőlege irányba csak igen korlátozottan
volt képes hatni a vastagabb rétegben. Ez a korlátozott oldás
•

azonban a barlang déli oldalán kialakított egy réteglépcsőt.

Elnevezései: Kőpince /Darnay Dornyi B. 1927./, Kőpince mészkőbarlang /Földvári M. 1955./^,
Savanyú Jóska barlangja /Bertalan K. 1958., 1962./

Cuhavölgy 5. sz. barlangja /С-5./:
Jellege: sziklaeresz
Szélességi index: 4,28
Morfológiai adatok: sziklaeresz, kipreparált rétegfejek
Genetikai megjegyzés: vékonyan rétegzett dachsteini mészkőrétegek dőlésirányban fagyha
tással végbement kipusztulásával
Elnevezései: Cuhavölgyi Rejtett Fülke /Bártfai P. 1962./?

Cuhavölgy 4. sz. barlangja /С-4./:
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi index: l,o4 /átlag/, terem: 1,25
Morfológiai adatok: terem, folyosó, két db. kürtő, sziklalépcső, gyengén fejlett üstök,
cseppkőlefolyás, borsókák
Genetikai megjegyzés: a folyosórész egyetlen vastagabb réteg kioldásával képződött, a
barlang jelenlegi formáját areális /felszinre nyiló kürtök/ és li
neáris erózióval nyerte el
Elnevezései: Remetelik /Darnay dornyai B. 1927»/, Remetebarlang /Takács K. 1957./, Re
metelyuk /Bertalan K. 1962./
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Cuhavölgy 5. sz. barlangja /С-5./:
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi index: o,97 /átlag, omladékos rész nélkül/
Morfológiai adatok: két terem, a belső omlásokkal kettéválasztott, sziklalépcső a bejá
ratnál, szabályos és retek alakú függőcseppkövek, cseppkődrapériák,
kis cseppköves medence
Genetikai megjegyzés: dőlésirányban kioldódott üreg, melyet a lineáris erózió tárt fel
Elnevezései: Betyár.pamlag /Bártfai P. 1962./?

Cuhavölgy 7. az, barlangja /С-7./:
Jellege: sziklaeresz
Tengerszint feletti magasság: 28o m /Bertalan K. 1955./
Szélességi inde?c: 5,35 /átlag/
Morfológiai adatok: fülke, sziklalépcső
Genetikai megjegyzés: Bertalan K. /1955./ által feltételezett patakos erózió mellett
kialakulásában a kifagyás is szerepet játszhatott, mely hatások
e vékonyan rétegzett dachsteini mészkőben dőlési irányban hatot
tak

Cuhavölgy 9. sz. barlangja /С-9./:
Jellege: kőfülke
Szélességi index: 1,2 /átlag, kürtő nélkül/
Morfológiai adatok: fülke, omladékos kürtő a felszinre, cseppkőlefolyások a falakon
genetikai megjegyzés: a kőfülkerészről nehéz eldönteni patakerózióval v. oldással, majd
az előző hatására felszinre nyitott üregről van-e sző, a kürtő
felszinre nyilasát viszont areális eróziónak köszönheti
Elnevezései: Zsiványbarlang /Beretalan K. 1935./

Cseresi zsomboly;
Jellege: zsomboly
Szélességi index:
Morfológiai adatok: egy függőleges és egy vízszintes folyosó, sima falak
Genetikai megjegyzés: morfológiája nem eróziós, hanem inkább korróziós eredet mellett
szól. Sem környéke, sem kitöltése /Pásztory V. 1965./ nem utal
víznyelős eredetre. Inkább a felszin areális lepusztulása által
felnyílott járat lehet.
Elnevezései: Cseresi-zsomboly /Bertalan K. 1955./
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NÉHÁNY CSESZNEK KÖRNYÉKI BARLANG BEZÁRÓ KŐZETE / a kőzetek vizsgálatát a
MÁFI-bán végezték
bezáró kőzet
mintavétel helye

megjegyzés

anyaga

kora

Ö-2/b '

mészkő

eocén

bejárat

Ö-7

mészkő

eocén

bejárat

enyhén márgás

Ö-7

mészkő

eocén

a b.alatt 1-2 m-el

kevés ősmaradvány

Ö- 8/b

mészkő

eocén

bejárat

Ö-lo

mészkő

eocén

bejárat

kalcitos

Û-12

mészkő

eocén

bejárat

márgás ősmaradványok

0-12

mészkő

eocén

a b.alatti szikla

.. néhány ősmaradvány

fal
Ö-13

mészkő

eocén

bejárat

Ö-14

mészkő

eocén

bejárat

vasas átitatódás

Ö-14

mészkő

eocén

a b.alatti szikla
fal

foraminiférák

С-15

mészkő

eocén

bejárat felett

márgás

Ö-15

тёзгкб

eocén

bejárat

márgás

Ö-15

mészkő

eocén

bejárat alatt

márgás ősmaradványok

Ö-15

mé szkő

eocén

felső szint egyik

erősen numuliteszes

terme
Ö-15

mészkő

eocén

alsó szint

breccsásodott mész
kő erősen kalcitos

Ö-16

mészkő

eocén

kissé márgás foraminiferák

a, mészkő

eocén

bejárat d. részén

a.erősen töredezett

b. mészkő

eocén

bejárat é. részén

b.kagylólenyomat

a. mészkő

eocén

bejárat d. részén

a.vasasáátitatódás

b. mészkő

eocén

bejárat é. részén

b.numuliteszes

Ö-18/a

mészkő

eocén

Ö- 2o/b

a. mészkő

eocén

bejárat d. részén

a.néhány ősmaradvány

b. mészkő

eocén

bejárat ó. részén

b.limonitos, márgás

Ö-17

Ö-18/a

a b. alatti sziklafal

benne numuliti sszel
éa tengeri sün tüs
kéje

0-21

mészkő

Ö-22

mészkő

eocén

a bejárat alatt és
felett

eocén

bejárat

limonitos erekkel
átjárt, kalcitos
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Ö -24

mészkő

eocén

bejárat'

kalcitos

Ö -5 2 /d

dolomit

triász

bejárat

világos szinü

ö-32/d

dolomit

triász

barlang belseje

sötétebb árnyalatú

f\l
!

márga

eocén

bejárat

Lumasella

tó-4

mészkő

eocén

bejárat

sok numulitesz

tó-5

mészkő

eocén

• bejárat

limonitos, kagylóval
és numulitesszel

tó-6

mészkő

eocén

bejárat

limonitos

tó-7

mészkő

eocén

bejárat

kalciteres, limonitos

tó-8

mészkő

eocén

bejárat

mészkő

eocén

M- 5- 8-as barlan-

enyhén márgás, né-

gok alatti réteg

hány ősmaradvánnyal

a, dolomit

triász

a fenti réteg
alatt M- 5-höz

breccsás

közel
b. dolomit

triász

M-б-hoz közel

c. dolomit

triász

M-7-hez közel

triász

M- 8-hoz közel

d. meszes
dolomit

Megjegyzés;
Kőzetek kora főleg a földtani térképek adatainak felhasználáséval

breccsás, limonitos

-
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