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Kocsis Ákos

A DÉLI-BAKONY VÍZNYELŐI ALATT FELTÉTELEZHETŐ
ELVEZETŐ RENDSZEREK

Bevezetés

A 2004-es és 2005-ös évben a szerző és társai újabb
irodalmi említésben nem szereplő víznyelőket derített
fői a Bakony déli részén. Ezáltal a Kab-hegy térségé
ben biztosabban feltételezhetőek olyan kanálisszerű
vízjáratok vagy barlangrendszerek, amelyek továbbít
ják a karsztba jutó áradmányvizeket. Emellett itt
mindenképp felmerül az a kérdés, hogy létezhet-e
közvetlen víznyelő-forrás összefüggés valahol a Du
nántúli-középhegység főkarsztjában. A válaszadást vi
szont úgy tűnik, lehetetlenné teszi a bauxitbányászat
korábbi hatalmas karsztvízkiemelése, mivel nagyrészt
elapadtak a főkarszt forrásai. így vízfestésre, egyéb
víznyomjelzésre jelenleg nincs lehetőség. Ugyanakkor
sikerre vezető barlangfeltáró programot egyre nehe
zebb szervezni. Ezt tapasztaljuk a Bakonyi Barlangku
tató Egyesületek Szövetségének érdektelenség kísérte
kutatótáborain. A rendelkezésre álló ismeretek alapján
viszont a szerző megkísérli vázolni azt, mi várható
az ország legjelentősebb víznyelői alatt.
A Kab-hegy körzetének földtani felépítése
A térség földtani felépítését a Bakony hegység
l:50 000-es méretarányú fedett és fedetlen földtani
térképe és annak magyarázója (1990a) alapján lehet
legjobban áttekinteni. így a terület ismertetése ezek
szerint történik, utalva arra, hogy a geológiai viszo
nyok hogyan befolyásolhatják a karsztvíz áramlását
és a víznyelőkben eltűnő búvópatakok útját.
A karsztos és nemkarsztos formációk közül itt is,
mint általában a Dunántúli-középhegységben, a felső
triász nori Fődolomit alkotja a legnagyobb tömeget. A
közeli Szentgál mellett a Kő-lik bizonyítja, hogy ebben a
kőzetben is nagyobb barlangjáratok alakulhatnak ki. Sőt
a térség legjelentősebb karsztobjektuma, a Dobra kiter
jedt lefolyástalan mélyedése is dolomiton helyezkedik
el. A Fődolomit fokozatosan fejlődik ki a feküjében
lévő kami Veszprémi Márgából. Utóbbi a szomszédos
Balaton-felvidéken nagyobb területen van a felszínen.
A triász további részében nyugatabbra az ún. Kösseni-

medencében márga képződött, míg keleten a Fődolomit
platformja továbbélt, ahol a Dachsteini Mészkő rakódott
le. Területünkön a kösseni rétegek összefogazódnak a
platform képződményeivel, a Fődolomit viszonylag
tiszta karbonát-rétegeken keresztül megy át a Dachstei
ni Mészkőbe. így az átmeneti rétegekben a karsztosodás
és a vízáramlás számottevő korlátjától nem kell tartani,
sőt 2004-től nagyobb víznyelőbarlang vált ismertté ben
nük (Baglyas). A Dachsteini Mészkőben alakultak ki a
Zsófiapusztai- és a Bazaltkarszt-1 víznyelőbarlangok,
valamint a több mint 15 km2 vízgyűjtő területű Mészvölgyi-víznyelő.
A felső-triász karbonátplatform a jura elej én változat
lan maradt, de később egyre nagyobb lett a vízmélység,
és egy időre megszűnt a mészkőképződés. Ekkor Úrkút
körzetében mangánérces sorozat települt a karbonátos
kőzetekre és napjainkig elszigetelte azokat a későbbi
karsztosodás lehetőségétől. Valószinűleg a jura kez
detén képződött mészkőben húzódnak az Öregkövesvíznyelőbarlang járatai. A mélyülő tengerben lerakodott
tűzköves mészkőben alakult ki a Fortuna-barlang.
A krétában szárazulati időszakok és trópusi karszto
sodások váltakoztak tengerelöntésekkel. Úrkút környé
kén középső-kréta mészkő ismert, ez viszont nem települ
közvetlenül a felső-triász-jura egybefüggő karbonátso
rozatra (főkarsztösszlet). Feküjében agyagos-márgás
rétegek és a mangán-érces sorozat vannak. A jelenlegi
karszthidrológiai viszonyokat még inkább befolyásol
hatja a felső kréta kőszenes sorozat. Ez ugyanis nagy
területen és vastagon lefedte az alatta lévő mezozoós
kőzeteket, sőt mélyen a karsztvizszint alá nyúlik.
Az eocén időszak középső részében képződött
a Szőci Mészkő vastag és kiterjedt tömege. Feküjében
részben az ajkai kőszenes összlet, egyéb kréta
üledékek, valamint az úrkúti mangánérces sorozat
található, máshol közvetlenül települ a felső-triász-júra
karsztos kőzettömegre. A Szőci Mészkőben kialakult
víznyelők és barlangok többsége (Bújó-lik, Macskalik, M l-, Fenyvesi-víznyelők) a főkarszttal állhatnak
kapcsolatban. Ugyanakkor az Úrkút E-i részén lévő
objektumok a főkarszttól elkülönülő kisebb rend
szerhez tartozhatnak.
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Mész-völgyi-víznyelő

Az Öregköves-víznyelő bejáratai katlanszerű mélyedésben

Atovábbiakban karsztosodási szempontból a pannon
végi időszak volt kiemelten jelentős. Ekkor képződött a
Nagyvázsonyi Mészkő, valamint a Kab-hegy bazalt
takarója. A pannon édesvízi mészkő az akkori intenzív
karsztosodásra és forrásmüködésre utal. Pula községnél
a bányászat vízemelései előtt ez a mészkő vezette fel
színre a főkarsztból érkező vizet. A Kab-hegy pajzs
vulkánja egy karsztosodásban lévő felszínre települt.
A létrejött nemkarsztos felszínről lefolyó vizek a kar
bonátos fekü kibúvásait elérve az ország leglátványo
sabb víznyelőit hozták létre. További víznyelők alakul
tak ki a kab-hegyi bazalt széleitől távolabb, ahhoz nem
kötődve (Dobra, Mész-völgyi-víznyelő, stb.). Ezek ese
tében a vízgyűjtőket általában lösz fedi.
A fentiekben vázolt földtani viszonyok alapján
megállapítható, hogy Ajka és a Torna-völgy irányába
a főkarsztvíz és a víznyelőkben eltűnő búvópatakok
akadályt találnának. A triász-júra karbonátos kőzetek
korai lefedődése miatt arrafelé nem feltételezhetünk
karsztj áratokat. A nem karbonátos tömegek ugyanakkor
mélyen a karsztvízszint alá nyúlnak (ajáratképződés
a karsztvizszinthez kötődne). Másrészt a Torna-völgy
talpa Ajkánál nagyobb tengerszint feletti magas
ságú, mint a Kab-hegy túloldalán lévő Taliándörögdimedence. A víznyelők és a medence között a főkarszt
végig szabadfelszínű karsztvízszinttel rendelkezik
(SZONYIJ. karsztvízdomborzati térképvázlata). Ezen
a részen komolyabb elfedődést a Kab-hegy pajzs
vulkánja okozott, ám ennek bekövetkezte előtt adva
volt a karsztosodás lehetősége. Az azóta eltelt idő
rövidsége alatt a pannon végén kialakult járatok még
fennmaradhattak, sőt tovább is fejlődhettek. Ahol
a bazalttömeg elvékonyodik, ott a karsztba történő
beszivárgás lehetősége nem szűnt meg. A bazalt alatti
karsztosodást a felszakadással kialakult Pulai-bazalt-

barlang és a környék bazaltdolinái (pl. Öcsi-tavak) mu
tatják (ESZTERHÁSI. 1986). Emellett a karsztvízáram
lás a fedett részt földtani akadály nélkül meg is tudná
kerülni. A vízmozgás a Balaton-felvidékig szabad, de
a Felvidéken belül a triász korábbi időszakainak karsz
tosodásra alkalmatlan kőzetei is jelen vannak.
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A Kab-hegyi bazalttakaróhoz kapcsolódó víznye
lők, víznyelőbarlangok
A térség víznyelői elhelyezkedésük szerint két fő
csoportba tartoznak. Az egyik csoport objektumai
a Kab-hegy bazalttakarójához kötődve, annak pere
mein, vagy bazalt övezte mészkőablakokban alakultak
ki, gyakran egymás közelében. Valamennyi a főkarszttal
állhat kapcsolatban. A másik csoportba a Kab-hegytől
távolabb eső víznyelők tartoznak, köztük a fökarszttól
függetlenek is vannak.
A Kab-hegy karsztobjektumaival, depressziói
val már több írásban is foglalkoztak. Legutóbb
NÉMETHR. (2000-2001) vizsgálta fejlődésüket.
Megállapítja, hogy a hegy D-i oldalán lévő nagy ba
zaltdepressziók alján nem alakultak ki víznyelők, de
az É-i részen igazi, eróziós úton fejlődő víznyelők
sorakoznak. Legszebb példái a Bazaltkarszt nyelő
itől az Öregköves-, Fenyves-Ml objektumokon át
a Macska-likig tanulmányozhatók, ezek országosan
is egyedülállónak számítanak. Egy részükhöz hosszú
és mély árkok vezetnek, de a nyelőtölcséreken vagy
nyelőkatlanokon túl nem folytatódnak (pl. Macskalik). A Torma-rét víznyelője lefolyástalan depressz
ióban található. Vízgyűjtő területek nagysága szerint
viszont a kevésbé látványos Zsófiapusztai 1. és 2. sz.
víznyelő emelkedik ki, ahol közel 3 km2-es felszín
vizei tűnnek el. A Zsófia-pusztai-víznyelők medence-

Macskalik-víznyelő

Zsófiapusztai 1. sz. víznyelő

területen vannak, ezért hozzájuk középszakasz jel
leggel érkezik a vízfolyás. így katlanszem mélyedést
létrehozó eróziós tevékenység itt nem folyt.
Barlangfeltáró kutatások egyelőre csak a fentiekben
ismertetett, bazalttakaróhoz kötődő víznyelőkben történ
tek. Leél-Össy Sándor 1958-ban sikertelenül próbálko
zott a Fenyvesi-víznyelő bontásával (8 m). Az 1960-as
években Markó Lászlóék jutottak be elsőként a Bújólikba és az Öregköves-víznyelőbarlang egy részébe.
A Baglyas-víznyelőben csak a bejárati omladékos részt
sikerült feltárniuk, míg a Macska-lik korábban ismert
barlangjából a folytatást nem tudták elérni. Ezután
komolyabb kutatómunkát a Bakony Barlangkutató
Egyesület végzett az 1980-as években. Ekkor váltak is
mertté az Öregköves-víznyelő további járatai, az M l-,
valamint a Fortuna-víznyelőbarlang. Az 1990-es évek
végétől a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövet
sége veszi át a szerepet. Azóta feltárult az Öregkövesvíznyelő-barlang 60 méter mélységig lenyúló része,
a Zsófiapusztai- és a Baglyas-víznyelőbarlang. Az igazi
cél a karsztvízszint elérése vagy megközelítése lenne
legalább 150m-es mélységben, bár az eddigi ered
mények ettől távol állnak. A kapcsolódó horizontális
járatokat így csak feltételezni lehet.

nagyrészt lösszel fedett terület kapcsolódott hozzá.
Napjainkra viszont betemették, így az elnyelődni nem
tudó víz időszakos tavat alkot a lefolyástalan térszínen.
Itt vezet át a Veszprém-Tapolca közti főút, amely a meg
gondolatlan beavatkozás következtében gyakran vízben
áll. Lehetséges, hogy a kiterjedt és mély depresszió
a főkarsztba irányuló eróziós lepusztulás eredménye.
A Dobra karsztvizdomborzati gerinc közelében fek
szik (/. ábra). Ezek szerint az itt elnyelődött vizeknek
vagy Veszprém város vagy Kab-hegy irányába kellene
tartania. A Balaton-felvidék felé ugyanakkor gátjai
vannak a vízmozgásnak (lásd a földtani fejezetben).
Veszprém már a régmúltban bekapcsolta vízhálózatá
ba a város körüli karsztforrásokat, de nem tudni arról,
hogy a Dobrában elnyelődő áradmányvizek elérték és
használhatatlanokká tették volna azokat. Ezért a Dobra
búvópatakjának inkább Kab-hegy irányába kell tartania,
feltéve, ha létezik a főkarsztban egy áradmányvizeket
vezető allogén csatornarendszer (víznyelős karsztterü
letek törvényszerűségei, allogén karsztrendszerek: lásd:
JAKUCSL. 1971). Nemesvámos község D-i szélén
egy másik, de már jelentéktelen objektumot ábrázolnak
a térképek. A szántóföldön lévő kis mélyedés jelen
leg nem mutat víznyelő jelleget és nem esik a főkarszt
területére. A Nagy-kút karsztforrástól csupán 200 m-re
helyezkedik el, így valószínűleg azzal áll kapcsolatban.
A térség legnagyobb vízgyűjtő területű nyelője
a Mész-völgy talpán 2005-ig ismeretlen volt. A Mészvölgy a Kab-hegy K-i lábától, a Zsófia-pusztai-medencétől indul Szentgál irányába. A völgy felső vég
ződésénél még 2004-ben egy már jelentéktelen
szántóföldi mélyedést sikerült földeríteni. Korábban
esetleg a zsófiapusztai víznyelők elődje is lehetett,
amíg azok le nem fejezték. Kb. 2 km-rel lejjebb talált
rá a szerző a komolyabb víznyelőre. Vízgyűjtő területét

A Kab-hegyi bazalttakaróhoz nem kapcsolódó víz
nyelők
A Kab-hegyen kívüli víznyelők még napjainkban
is alig ismertek, barlagfeltáró kutatás egyikükben sem
történt. Sőt egy részüket csak az utóbbi években talál
tuk meg.
Legkeletibb képviselői Tótvázsony és Nemesvámos
mellett vannak. A Dobra 3 km2-nyi óriástöbrének alján
volt az egyik víznyelő (LÁNG S. 1948). Kb. 10km2-nyi,
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Kepe-kői-víznyelő
a zsófiapusztai víznyelők részben lefejezik, ám az így
is, hazai viszonylatban példátlan módon, 15 km2 felett
van. A Dobra jelentőségével mégsem vetekszik, mert
nem egy kiterjedt lefolyástalan terület alján helyez
kedik el, hanem csak a víznyelőtölcsér környezetében
is folyásirányba lejtő völgytalpon. Az objektumhoz
viszont egy eróziós árok ágazik ki a völgy medréből.
A völgy ÉNY-i oldalát lösszel összefüggően borított
szántóföldi területek, DK-i oldalát sziklás dombok
(Dachsteini Mészkő kibukkanásai) alkotják.
A nyelőbe zúduló víz nagyrészt mezőgazdasági
területről érkezik. Ezért az innen 1 km távolságra
lévő karsztkút az egész vízrendszerrel együtt súlyos
veszélynek van kitéve. Működését megtalálása óta
már sikerült megfigyelni. Egy esőzés kísérte hóol
vadás során olyan mennyiségű víz tódult a nyelőhöz,
amely még a közeli földút nagy átmérőjű átereszénél
is visszaduzzadt. Mivel a nyelő ennyit már nem tudott
levezetni, az ár tovább hömpölygött a szentgáli Cincapatakba. Ugyancsak egy téli esőzés után az előbbinél
jóval kisebb hozamú vízfolyást akadálytalanul nyelt.
Mivel ez a víznyelő is karsztvízdomborzati gerinc
közelében fekszik (/. ábra) kérdéses, hogy a karszt
vízszintet elérő áradmányvíz a Kab-hegy irányába
fordul-e. Ha igen, akkor a Kab-hegy víznyelőivel kap
csolatos be nem bizonyított létű barlangrendszer(ek)
egyik fő táplálója lehet A Szentgálról induló Borhordó
út mellett is látható egy kisebb karsztmélyedés. Helyét
szántóföldön lévő bokor- és facsoport jelzi. A környék
itt Fődolomitból áll, ezt az objektumnál lösz fedi.
A Déli-Bakony Úrkút, Városlőd és Szentgál közti
hegyvidékén a közelmúltban két viszonylag jelentős
víznyelő vált ismertté. Korábban itt csak a Kislődierdő víznyelője számított jelentősnek, amely a közeli
úrkúti objektumokkal együtt a főkarszttól elkülönülő
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rendszerrel állhat kapcsolatban (lásd a földtani felé
pítést ismertető fejezetben és az 1. ábrán). Emellett
a Hosszúbörc-bereknél ismertünk kisebb mélyedéseket.
A szerző a Kakastara és az Üsti-hegy közti völgy talpán
(Fődolomitban, kb. 0,4 km2 vízgyűjtő terület), Gyurmann Csaba és Józsa Balázs a Kepe-kőnél bukkant
eddig ismeretlen víznyelőre. Utóbbi egy 7 m mély
karsztobjektum a Kepe-kőtől induló völgy felső részén.
Vízgyűjtője kb. 0,2 km2, ezen vizet át nem eresztő
fedő települ, időszakos forrással. A nyelőbe fejlett
vízmosás torkollik. A völgyön lefelé továbbhaladva
egy kisebb, a fenti víznyelő által lefejezett karsztmélyedéshez érünk. A fölsőhöz képest környezete kevésbé
fedett, szálkőkibukkanások látszanak. Alsó-júra vagy
Dachsteini Mészkőben alakultak ki.
A Kab-hegytől NY-ra két, eddig irodalomban nem
szereplő karsztobjektumotismertünkmeg.AFenyér-hegy
DK-i lábánál, távol a bazalttakaró szélétől egy völgytalpi
töbröt ábrázolnak a 10 000-es méretarányú térképek.
Ennek ellenére irodalmi említése nem létezik. Vízgyűjtő
területe a Bujó-lik és a környék többi víznyelője lefejező
hatása ellenére is kb. 2 km2. A lefejezett terület viszont
jobbára nyílt karszt, így a jelenlegi éghajlat mellett
a töbör csak ritkán működhet víznyelőként.
Hasonló hidrológiai helyzetben van a Vigánt-völgy
felső részén lévő völgytalpi kis karsztmélyedés is,
holott vízgyűjtője közel azonos nagyságú az előzővel.
Mindkét karsztobjektum Fődolomitban alakult ki.
A Kab-hegy körzetében feltételezhető karsztvízés barlangrendszerek
Az előző fejezetekben leírtak alapján fel lehet
tételezni a főkarsztban húzódó kanálisszerű járato
kat. Ezek a térség víznyelőin lefolyó áradmányvizeket továbbítják a Taliándörögdi-medence forrásai
irányába, esetleg azokat elérve (1. ábra). Ugyanak
kor az Úrkút melletti víznyelők közvetlen kapcso
lata a Temető-árok időszakos vízfakadásával tényként
állapítható meg (KÁLMÁN GY.-PETHŐ J. 1950),
a főkarszttól elkülönülő rendszert alkotva. A szerzők
leírják, hogy az egyik Úrkút melletti karsztobjektumba
bevezették a mangánmosó zagyvizét, amely a Temető
árok időszakos forrásában megjelent. A hozzá közeli
víznyelők is valószínűleg e rendszer részei lehetnek.
A főkarszttól való elkülönülésének oka a földtani rész
ben került kifejtésre. A zagyleengedés később egy,
a Macska-lik közelében lévő kisebb nyelőnél folytató
dott. Kálmánék feltételezése szerint e zagyvíznek
az ajkai szénbányákban kellett volna megjelennie.
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1. ábra. A Kab-hegy körzetének karszthidrológiai vázlata
ezt viszont konkrét adattal vagy megfigyeléssel nem
tudták alátámasztani. A mangániszap itt a főkarsztba
kerülve egészen más irányba vehette útját. A szerzők
által vázolt karszthidrológiai kép egyébként is ütközik
a mai ismeretekkel. Ennek oka leginkább az, hogy
az egyéb karsztvíztároló és -vezető kőzettömegeket
nem különítették el határozottan a főkarszttól.
A főkarszti rendszer(ek)nél viszont kérdés,
megvan-e a rövidzárszerű kapcsolatuk valamelyik
karsztforrással. A Taliándörögdi-medence forrásai
ugyanis elapadtak és kevés információ van róluk.
Mivel a szabadtükrű karszt szélén, hegylábi jelleggel
fakadtak, elvileg a víznyelőkbe ömlő áradmányvizek
is megjelenhettek bennük.
Értékelhető vízhozam- és hőmérsékleti adatsorral
csak a Feneketlen-forrás rendelkezik (OVF-VITUK1
1997). Ha a hőmérsékleteket megbízhatóan és a külső
zavaró tényezők sikeres kiiktatásával mérték és az
adatok elírástól mentesek, akkor áradmányvizek köz
vetlen megjelenésével számolhatunk. Ha csak karsz
tvíz lépne itt felszínre, akkor a 11 °C körüli átlagérték
nem tudna mélyen a sokévi középhőmérséklet alá, 6-7
°C-ra csökkenni. Ezeket a minimumértékeket a téli

félévben mérték és hozzájuk átlag feletti vízhozamok
tartoznak, így hideg áradmányvizek gyors megj elenésére
utalhatnak. Az akkori időjárási adatoknak utánanézve
az is megállapítható, hogy a minimum hőmérsékletek
mérése előtti napokban víznyelőműködésnek kellett
lennie.
A többi forrásról csupán térképek és terepi megfi
gyelések alapján szerezhetünk információt, kivéve
a pulai forráscsoport egyik tagját, a Kastély-forrást.
Ez is csupán egyetlen adattal szerepel Magyaror
szág forrásainak kataszterében (OVF-VITUK11997).
A régebbi kiadású térképeken további források szere
pelnek a pulai Farkas-árok kezdeténél és Mosó-kút
néven Öcsnél is. A Farkas-árok völgytalpán most is
látható az egyik vízfakadás kútszerűen kiképzett helye.
A Mosó-kút létezésére és nagy vízhozamára egy ottani
alulcsapós vízimalom maradványa is utal. A VázsonyiSéden Pulától kezdődően voltak hasonló létesítmények,
jelezve, hogy ott jelentős források növelték a vízho
zamot.
Azokat a jelenségeket, amelyek a víznyelőkkel való
kapcsolatból erednek, a Kab-hegy lábánál működött
forrásoknál most nem lehet konkrétan megfigyelni.
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Úgy tűnik, a közeli tapolcai termálkarsztos területen
viszont ilyenek vannak. Annak ellenére, hogy a tapolcai
barlangok hévizes rendszerekként ismertek, a felszíni
forrástól távol eső Kórház-barlangban egyetlen pon
ton jelentkezik a Malom-tó vízhozamának tekintélyes
része. Az itt előtörő víz hordalékot szállít, amely részben
a fekükőzetbauxittelepeibőlszánnazik(ÓZi4ŐOZ 2004).
A búvárok által készített videofelvételen az is látható,
hogy a turbulens áramlás kavarja a homokot. A Malom
tó felduzzasztása előtt a tapolcai rendszerekben patakos
vízáramlás is volt {SZABÓ Z. 2004). ABerger-barlangban, különösen egy szifonszerű végponton olyan tömegű
kvarchomok látszik, amely nem lehet helyben keletkezett
oldási maradék. Bár ez még vizsgálandó kérdés, de úgy
tűnik, a tapolcai termálkarsztos rendszeren keresztül
hordalékszállítás zajlott és zajlik. Ez víznyelőkkel való
kapcsolatra is utalhat. A tapolcai mészkőtáblán töbrök
és víznyelők egyaránt vannak (Nyelőke, Fütyőlika,
stb.). A környék (pl. Agártető) bazalt fedte pannon agya
gos-homokos üledékeiről lefolyó vizek a nyílt karsztot
elérve abban el is nyelődnek. A Tapolca környéki töbrök
és víznyelők viszont alig ismertek, pedig úgy tűnik, itt
konkrét jelei vannak víznyelő-forrás összefüggésnek
egy, a főkarszthoz tartozó rendszerben.
A tapolcai termálkarsztos területen megfigyelhető
jelenségek tovább valószínűsítik, hogy lehetségesek
a főkarsztban, egészen a forrásokig húzódó kanálisszerű
járatrendszerek a Kab-hegy körzetében is, amelyek
a víznyelőkbe ömlő áradmányvizeket és hordalékukat
továbbítják. Létezésük egyben rendkívül nagy barlangrendszereket is jelenthet. Ezt a víznyelők nagy száma és
vízgyűjtő területe éppúgy alátámasztja, mint egy részük
előrehaladott fejlődési stádiuma.
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