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A CSESZNEK KÖRNYÉKI VÖLGYOLDALAK 
BARLANGTORZÓINAK VIZSGÁLATA

ÖSSZEFOGLALÁS

A Csesznek környéki barlangok a megfigyelések alapján valójában torzók csupán; helyük és irányuk térképi 
ábrázolásával kimutatható, hogy az eocén mészkőben kialakult üreg- és járatcsoportok maradványai. Barlang
torzó jellegük azáltal jö tt létre, hogy az erózió a korábbi rendszert részben lepusztította, megsemmisítve 
az eredeti karsztos üregek jelentős részét. A barlangcsoportok üregeinek helyzetéből a lepusztulás folyamatára 
és a rendszer eredeti terjedelmére következtetni lehet. A területen az eocén mészkő a karsztosodásnak leg
inkább kitett övékben pusztult le.

A terület vázlatos földtani és morfológiai jellemzése

A Csesznek környéki területen a Zirc—Dudari- 
medence és a Cuha-patak közötti kb. 300 — 500 m-es 
magasságú mészkőfennsíkot értjük.

A fennsík földtani viszonyait NOSZKY J. et al. 
(1957) által szerkesztett 1 : 2 5  000 méretarányú 
földtani térkép alapján adjuk meg.

A fennsíkot tönkösödött, egyenetlen felszínű 
triász dolomit építi fel, amely a völgyek talpán csak 
foltokban bukkan elő. Erre a dolomitra nyugaton 
dachsteini, keleten eocén mészkő települt, amely 
a lepusztulás következtében ma már csak foltokban 
található. A triász dolomit és az eocén mészkő 
határán, vagy az eocén mészkőben — különösen 
keleten — gyakoriak a márgás mészkő közbetele
pülések. A fennsík északnyugati—délkeleti és erre 
merőleges irányok mentén ismételten összetöre
dezett és vetődésekkel lépcsős, sasbérces szerkeze
tűvé vált. Az e szerkezetet létrehozó mozgások fia
talok (LÁNG S. 1958), valószínűleg napjainkban is 
tartanak (BENDEFY L. 1967).

A fennsíkot eróziós völgyek tagolják, amelyek 
LÁNG S. (1958) szerint regressziósak, ill. a kavics- 
takaró foszlányok alapján epigenetikus-regressziós 
eredetűek (a nagyobbak egyes részei, pl. az Ördög
árok, karsztos szurdokvölgy jelleget mutatnak). 
A völgyeket elsősorban a periglaciális, valamint a 
karsztos formák jellemzik. A karsztos formakincs
ből a barlangok a számottevőbbek, de ismerünk a 
fennsíkon az eocén mészkőben felszíni karsztos 
formákat is.

A barlangok általános jellemzése

Az oldással kialakult barlangok (BERTALAN K. 
1938, 1955, BALÁZS D. 1964) völgyekben, vala

mint a Magos-hegy sziklafalában találhatók (szá
muk 52). A Magos-hegy, Ördög-árok, Kő-árok, 
Kőmosó-szurdok barlangjai — egyetlen kivételtől 
eltekintve — eocén mészkőben, a Cuha-völgy 
barlangjai dachsteini mészkőben, ill. triász dolomit
ban képződtek, BERTALAN K. (1955) megálla
pítása szerint kőzethatáron. Megfigyelésem szerint 
a terület barlangjai nem mindig közvetlenül a 
kőzethatáron, hanem a mészkőnek a kőzethatár 
feletti részén, de genetikailag a kőzethatárhoz 
kötötten képződtek.

A barlangok az említett helyeken nem egyenle
tesen oszlanak el, hanem többnyire kisebb-nagyobb 
csoportokban fordulnak elő. Zömük vízszintes 
helyzetű, kisméretű, csőszerű (KADIÖ-nál róka
lyuk), vagy hasadékbarlang. Morfológiájukra az 
üstös képződmények, a sérült mennyezetek a jellem
zők (VERESS M. 1977), mészkiválásokban sze
gények. A terület néhány hosszabb, összetettebb 
barlangja (számuk 7) morfológiájában nem mutat 
eltérést az említett típusoktól.

Az Ördög-árok karsztos barlangjai hajdani 
nagyobb rendszereknek omlások után megmaradt 
mellékágai (TOMOR-THIRRING J. 1934), bar
langroncsok (BERTALAN K. 1962), maradvány- 
barlangok, torzók (VERESS M. 1977).

Ezt — a fennsík egészének üregeire jellemző — 
sajátos maradványbarlangi jelleget az alábbiak bi
zonyítják:
— A jelenleg többnyire kifelé lejtő aljzatú, nyitott, 

esetenként vakon végződő üregekben nem ala
kulhatott ki a keveredési korrózió jellemző for
makincse (üstök).

— Számos morfológiai adat bizonyítja ezen bar
langok torzó jellegét, ill. azt, hogy jelenlegi 
állapotuk egy lepusztulási folyamat állomása, 
így a területen számos sérült, hiányos mennye-
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1. ábra. Függő karsztvtzövek kimutatási kísérlete barlangirányok alapján.
Jelmagyarázat: 1. eocén mészkő és triász dolomit határa, 2. vetőirány, 3. állandó vízfolyás, 4. időszakos víz
folyás, 5. függő karsztvlzöv határa, 6. karsztos eredetű barlang iránya (a nyíl hossza nem arányos)t 7. bar

langban üst, 8. mennyezetét vesztett üreg, 9. település.
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zetű, vakon végződő, függő és átjáró jellegű 
vagy közvetlenül egymás mellett nyíló barlang 
található. Ugyancsak torzó voltukat bizonyítják 
a több bejáratú, szűk nyílású barlangok, vala
mint az ezek környékén gyakran megfigyelt, 
mennyezetüket vesztett képződmények és a 
sziklafalakban egyes helyeken megtalálható 
üstök is.

— Az egymás mellett csoportosuló, bejáratuktól 
végeik felé fokozatosan elszűkülő csőszerű és 
hasadékbarlangok nagyobb üregek maradvá
nyai.

— A barlangok irányainak és a bezáró kőzet 
dőlésirányainak nem véletlenszerű kapcsolatát 
X2-próbával sikerült kimutatni. Amikor a két 
említett szögérték különbsége 0°, ill. 180°, 
a járatok dőlésirányba esnek. A bejáratok felől 
számítva a barlangok képződhettek dőlésirány
ban (0°-os iránykülönbség), vagy azzal ellen
tétesen (180°-os iránykülönbség). Mivel az oldást 
végző víz általában a dőlésnek megfelelően 
mozog, nem meglepő, hogy a *2-próba további 
alkalmazása során kiderült, hogy a 0°-os irány- 
különbségű járatok uralkodóak a 180°-os 
iránykülönbségű járatokkal szemben. Ebből 
következtetve a terület barlangjai a kialakítá
sukban szerepet játszó vizeiket jelenlegi bejára
taik felől kaphatták. Mivel bejárataik a völgy
oldalakban nyílnak, megállapítható, hogy rész
ben már lepusztultak azok a kőzetek (és a 
bennük kialakult üregek is), amelyeknek rétegei 
mentén mozgó vizek a fennsík barlangjait ki
oldották.

Az eocén mészkő karsztosodása

BÖGLI A. (1960) és JAKUCS L. (1971) a hori
zontális vízmozgás zónájában keveredési korróziót 
feltételezve számottevő üregesedéssel számolt.

A karsztforrások hiánya, valamint a márgás ré
tegekben (Ő-12. jelű barlang), ill. alattuk (Ő-14. 
jelű barlang) is található oldásos üregek arra 
utalnak, hogy a területen, a fedő eocén mészkő 
karsztvizét elsősorban a leszálló mozgás jellemezte. 
A fennsík vízszintes barlangjainak tanúsága szerint 
azonban az eocén mészkőben valaha, több helyütt, 
korlátozottan, horizontális vízmozgás is létezhetett, 
ami — kőzetvizsgálataink szerint — az eocén mész
kőben több ponton kimutatható márgás mészkő- 
rétegekkel hozható összefüggésbe.

Mivel a barlangcsoportok lényegében a dolomit 
határát követik, a dolomitfekü kiemelkedéseit 
elérő karsztvíz csak ott mozgott vízszintesen, ahol 
a márgás mészkőrétegek közbetelepülése arra kény
szerítette. Egyébként a dolomitfekü domborzatá
nak lejtését követve áramlott a karsztvíz egy-egy 
márgás rétegig a dolomitfekü mélyedését kitöltő 
eocén mészkőben. Mivel a dolomit karsztosodása 
nagyságrendekkel kisebb mint a fedő mészkőé 
(a területen pl. a dolomit üregesedése nem számot

tevő), vertikálisan a hézagtérfogat csökken, tehát 
kisebb a vízvezető képesség. Mind a csökkent 
vezetőképesség, mind az, hogy a vertikális víz
vezetés nem az egész dolomit felszínén történt 
(márgás mészkőrétegek miatt) fokozott beszivár
gásnál az eocén mészkőben a karsztvíz rövidebb- 
hosszabb idejű visszaduzzadása következhetett be. 
így a terület kiemelkedésekor a dolomitban ki
alakult főkarsztvízszint felett az eocén mészkőben, 
a dolomithatáron, több lebegő (függő) karsztvíz
öv jött létre. A lebegő karsztvízszintek az elszivár
gástól és az utánpótlástól függően erőteljes inga
dozást mutathattak.

A lebegő karsztvízövben a víz horizontális 
áramlása (a márgás mészkő rétegek miatt) — és 
ennek következményeként az oldás (keveredési 
korrózió) és elszállítás — jelentősebb vízszintes 
irányú üregesedést eredményezett a dolomitfekü 
lejtős felülete mentén, de különösen ott, ahol a 
márgás rétegek is jelen voltak az eocén mészkőben.

Amíg az egyes üreg- és járatcsoportok — hid
rológiai értelemben — nem feltétlenül voltak egy
mással kapcsolatban, addig az üreg- és járatcso
portokon belül az üregek és járatok között ilyen 
kapcsolat fennállhatott. Jelenlegi ismereteink sze
rint a fennsík barlangjai elsősorban a terület vetői 
mentén vagy azok közelében alakulhattak ki, mert 
a karsztvizek elsősorban a tektonikai vonalak 
mentén mozoghattak és juthattak le a főkarszt
vízbe.

Ha a maradványjáratok helyét és irányát a tér
képen ábrázoljuk (I. ábra), az alábbiak állapíthatók 
meg:

1. A járattorzók az őket feltáró völgyek egyes 
szakaszain (elsősorban a dolomitfekü kibúvásának 
közelében) csoportosulnak.

2. Különösen az Ördög-ároknál figyelhető meg, 
hogy a barlangmaradványok az általuk közrefogott 
völgyszakaszokból valósággal szét- ill. kiágaznak. 
Ez azt jelenti, hogy a térképen is ábrázolt marad
ványok a völgyek vízfolyásai által eróziósán le
pusztított eocén mészkőben kialakult, eredetileg 
nagyobb és talán összefüggő üregekből, járatokból 
ágaztak ki. Tehát ez utóbbiak maradványai.

A fentiek figyelembevételével a vizsgált terület 
jelenlegi karsztos üregei feltételezhetően a követ
kezőképpen váltak barlangtorzókká (2. ábra).

Az eocén mészkőben képződött üregek és járatok 
a völgyek eróziós bevágódása során bezáró kőze
teik lepusztulásával részben megsemmisültek Azok 
a járatok, melyek a lineáris erózió hatáskörzetéből 
kiestek, a völgyek oldalában marad vány barlangok 
formájában megmaradtak.

Az eróziós völgyek, a bennük időszakosan lefutó 
patakokból elszivárgó vizekkel, fokozták az eocén 
mészkő karsztosodását, másrészt az így kialakult 
karsztos üregek a völgyek bemélyülését gyorsították.

Az egyes barlangcsoportok — barlangjaik száma, 
azok jellege és formakincse alapján — igen eltérő 
karsztosodást képviselnek. A Magos-hegy B. 
barlangcsoportja erőteljesebb karsztosodást mutat,
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2. ábra. Barlangtorzók kialakulása.

Jelmagyarázat: 1. fődolomit, 2. mészkő, 3. kavicstakaró, márgás mészkőréteg, 5. vetődés, 6. oldásos üreg,
7. lebegő karsztvízöv, vízmozgás iránya, 9. terület emelkedése, 70. vö/gy pereme.
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mert itt a márgás mészkő dolomitfeküre települt. 
A Magos-hegy barlangjainak felnyílása ugyanakkor 
nem lineáris erózióval történt. A vetődés mentén 
kiemelkedett sziklafal erőteljes fagyaprózódásos 
pusztulása okozta itt az üregek felnyílását. Az 
Ördög-árok egyes részeinek a Kő-árokhoz viszonyí
tott erőteljesebb karsztosodását a viszonylag ter
jedelmesebb, zárt karsztos vízgyűjtő által biztosított 
nagyobb mértékű lefolyás tette lehetővé. A fennsík 
nyugati részén, a Cuha-patak körzetében, ahol 
vastag dachsteini mészkőösszlet települt a triász 
dolomitra, a karsztosodás kisebb mértékű. Az üre
gek a mészkőben főképp vertikális irányban fej
lődtek ki, mert a jelenlegi feltárulási szintekben a 
mészkövet, annak nagy vastagsága és a márgás 
rétegek hiánya miatt, a vertikális vízmozgás jelle
mezte.

A torzócsoportok mai képe kialakulásának 
értelmezése

Az eredeti üregrendszer nagyságára és lepusztu
lásának módjára, valamint a terület barlangtor
zóinak kialakulására lehet következtetni, ha az 
eróziós lepusztulásnál — felnyílásnál figyelembe 
vesszük a barlangok és völgyek egymáshoz viszo
nyított helyzetét.

Ahol az üreg- és járatrendszer jelentős méretű 
volt, a völgyoldalban torzósor keletkezett. Ha a 
lineáris erózió az üreg- ill. járatcsoport tengelyébe 
vágódott be, akkor kétoldali (pl. Ördög-gát köi- 
nyéke), ha a peremén, akkor egyoldali torzósor 
keletkezett a völgyben. Ha az üreg- ill. járatcsoport 
kisebb méretű volt, egy vagy néhány torzó kelet
kezett a meder egyik vagy mindkét oldalán, attól 
függően, hogy a felnyílás az üreg- és járatcsoport 
melyik részén ment végbe (pl. az Ö-13. jelű bar
langnál).

A kialakuló völgyoldalakat ezt követően már az 
areális erózió és más folyamatok pusztítják. 
A völgy bevágódásával és a lejtők lepusztulásával 
a torzósor a mederhez képest viszonylag magas 
helyzetűvé, távolabbivá és egyre hiányosabbá 
válik.

A torzósor tovább csonkul és végül vagy meg
semmisül (Kopasz-domb), vagy a már említett 
magas helyzetű, rövid torzók maradnak csak meg 
(Kő-hegy).

Ha az üreg- ill. járatcsoport szélét érő felnyílás 
után jelentősebb üregrendszer marad, a völgyoldalak 
pusztulásával ezek részben mennyezetüket veszítik 
és mozaikszerűen elkülönülő, különböző jellegű 
járatok, ill. mennyezetüket vesztett képződmények 
alakulnak, ki (pl. Ő-9. jelű barlang környékén).

Következtetések

A terület barlangjai ill. barlangtorzói karsztos 
és nemkarsztos fejlődéssel érték el jelenlegi álla

potukat. A maradványok jelenlétükkel nagyobb 
üregek- és járatrendszerek létezésére utalnak.

A terület karsztos és nemkarsztos fejlődése egy
mást kiegészítő és feltételező folyamatok. Együttes 
hatásukra a vizsgált területen az eocén mészkő 
sajátos lepusztulása ment ill. megy végbe. A felszíni 
lepusztulás és a karsztosodott övék kapcsolata 
kimutatható.

A Bakony-hegységben, hasonló feltételek mellett, 
más helyütt is a Csesznek környékihez hasonló 
üreg- és felszínfejlődésre lehet számítani.

Dr. Veress Márton
Siófok
Bláthy O. u. 13.
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STUDY OF THE CAVE TORSOS 
ON THE VALLEY SIDES IN THE VIClMlTY 

OF CSESZNEK

The caves in the vicinity of Csesznek viliágé 
in the Bakony Mountains are, as shown by observa- 
tions, remnants of major cave Systems. Registration 
of the location and trend of the cave remnants 
enables one to evidence the presence of cavity 
and gallery groups formed in Eocéné limestones. 
The one-time cavity and gallery groups ha ve been 
partly destroyed and partly uncovered, i.e. exposed, 
by the incised erosional valleys.

After cutting through the unconsolidated overbur- 
den the streams with their infii trating water promo- 
ted the karstification of the Eocéné limestones. 
Once developed, the karstic caverns provided fa- 
vourable conditions fór the progress of erosion 
in the territory.
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The distribution of the gallery groups enables 
one to conclude as to the degree of karstification, 
its intensity and the exposure due to erosion. 
Comparatively large karstic cavities or gallery 
Systems may have Iáin there, where the remnants 
are aligned today. If the cave torsos are present 
on both sides of a valley, then the incision took 
piacé somewhere near the médián of the karsted 
zone, if they are limited to one side, then it did 
so in the marginal area. If the remnants formán 
irregular group, the destruction of the cavity 
and gallery group opened at its margin continued by 
denudation of the valley side.

The Eocéné limestones in the study area were 
lost to erosion fór the most part in zones exposed 
to karstification.

HCCJIEflOBAHHE OCTOBOB riEIIJEP 
n O  KOPTAM £OJIHHKI 

B OKPECTHOCTBX C. HECHEK

n em epbi b oKpecTHOcrax HaceJieHHoro n y m c T a  
HecHeK, Haxoan merően b rop ax  EaKOHb, Ha ocho- 
BaHHH HaŐJlIOfleHHfi HBJIfllOTCfl OCTaTKaMH ŐOJIb- 
nmx nemepHbix chctcm . KapTorpaíjmnecKHM H 3 o 6 -  
paxceHHeM mcct h HanpaBJieHHfl nemep moxcho

noKa3aTb, hto ohh nBJinioTcn OCTaTKaMH oöpa3 o- 
BaBniHXCíi b aoueHOBbix H3BecTHBKax rpynn nojioc- 
Teö h x o ao b . r p y n n u  nonocTeö h xoaob ömjih 
HaCTHHHO yHHHTOHCeHbl, HaCTHHHO BCKpbITbl 3po- 
3HOHHbIMH flOJIHHaMH.

noTOKH b o á m , npoftan pbixjibie nopoAM kpobjih,
CBOHMH npOCOHHBmHMHCn BOAaMH nOBbICHJIH 3a- 
KapCTOBaHHe aoneHOBbix H3BecTHnicoB. Yace oöpa- 
3 0 BaBmHecn KapcTOBbie hojiocth co 3AaJm ŐJiaro- 
npHBTHbie yCJIOBHB flJM pa3BHTHn 3 P0 3 HH AaHHOÖ 
TeppHTOpHH.

M3  pacnpe,zieJieHH« rpynn xoaob  moxcho caeJiaTb 
BblBOA OTHOCHTeJIbHO pa3MepoB 3aKapCTOBaHHn, 
HHTeHCHBHOCTH, a TaKHce BCKpbiTHn, HacTynaiomero 
BCJieACTBne pa3Mbma. HanőoJibmero pacnpocTpa- 
HeHHn KapcTOBan nonocTb hjih CKHCTeMa xoaob 
Mo m a  pacnoJiaraTbcn TaM, ra e  ceönac ocTaTKH 
oőpa3yioT pan. E cjih octobbi nem ep mohcho 06- 
HapyncHTb no oőeHM cTopoHaM aojihhm, to  Bpe3 ao- 
jihhm npoH3omeJi b ueHTpaJibHOő nacTH KapcTOBoő 
3 0 Hbi, ecnn TOJibKO Ha oahoö  cTopoHe, to  —  b nepn- 
(JjepHflHOÖ HaCTH 30HbI. ECJIH OCTaTKH oö p a3yioT 
He3aKOHOMepHyio rpynny, to  pa3pymeHHe bckpm - 
tm x  Ha OKpaHHe rpynn nonocTeö h xoaob  npoAOJi- 
acanocb AeHyAaimeő őopTa aojihhm .

Ha AaHHOŐ TeppHTOpHH 30UeH0Bbie H3BCCTHHKH 
noABeprjincb pa3pymeHHio Ha HanöoJiee 3aicapcTO- 
BaHHbix ynacTKax.
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