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ADATOK A HÓDOS-ÉRI LIKAS-KŐ MORFOGENETIKÁJÁHOZ

Dr. Veress Márton—Futó János

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Az Északi-Bakonyban a Hódos-értől nyugatra elhelyezkedő Hódos-éri Likas-kő és környékének, valamint 
a szírt barlangjának — a Hódos-éri-átjáró — többirányú vizsgálatát végeztük el. A szírt ben olyan barlang- 
maradványok találhatók, amelyek a maradványbarlanggal együtt az áramló karsztvíz övében alakultak ki. 
Ha az üregek kialakulási kora (ez a Likas-kő esetében a pannonra tehető) meghatározható, az egykori erózió
bázis ismeretében (esetünkben a pannon abráziós kavicsok) megadható az akkori karsztvízszint. A barlang
maradványok és az erózióbázis eltérő magasságából a két hordozó terület különböző emelkedésére, egyező 
magasságukból viszont azok együttes emelkedésére lehet következtetni. A Likas-kő barlangmaradványainak 
és az erózióbázisnak csaknem egyező magassága alapján valószínűsíthető, hogy a két terület a negyedidőszak
ban együtt emelkedett.

1. A Likas-kő és környékének általános jellemzése
Az Északi-Bakonyban, a Hódos-ér és a Háló- 

eresztő-árok között elhelyezkedő Dörgő-hegy töme
ge kriptotönk típusú tönkrög. Ennek a rögnek eny
hén észak felé lejtő, 300—320 m tengerszint feletti 
magasságú térszínéből emelkedik ki az eocén mész
kőből felépülő Likas-kő szirtje (I. ábra). Tető
magassága nem haladja meg a 331 m-es magasságot.

A Likas-kő tetőhelyzet ü barlangját Bertalan K. 
(1955) írta le. Egyúttal jellemezte a barlang szűkebb 
és tágabb környékét. A barlangot eróziós üreg- 
rendszer roncsának tekintette. Szerinte eróziós 
nyomok a Likas-kő sziklafalában több helyen is 
előfordulnak. Fenti szerző leírásából az derül ki, 
hogy az erózió alatt elsősorban korráziót értett.

A karsztos üregek pusztulásának jobb megismeré
se érdekében a szirtet és a barlangot vizsgálat alá 
vettük, amely kiterjedt a szírt területének műszeres 
felmérésére, fotózására, a barlang térképének el
készítésére, két kutatógödör kialakítására, valamint 
morfológiai térképezésre (2. ábra).

2. A terület földtani felépítése
A 300—320 m tengerszint feletti magasságú tér

színből csak néhány kis méretű eocén szírt emelke
dik ki, ezek közé tartozik a Likas-kő is. A meredek 
sziklaletörésekkel, vetőkkel határolt rög fő tömege 
nori dachsteini mészkőből épül fel.

A kréta időszak végén a mészkőplató felszíne 
trópusi tönkfelszínné fejlődött. Az eocén közepén 
a terület ismét megsüllyedt, sekély tenger borította
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1. ábra. A kutatott terület helye a Bakonyban. 
Jelmagyarázat:
1. hegységhatár, 2. folyó, patak, 3. hegycsúcs, 
4. település, 5. kutatott terület.
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2. ábra. A Hódos-éri Likas-kő morfológiai térképe.
Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. nyereg, 3. barlang, 4. barlangmaradvány, 5. felt ölté s, 6. üst,

7. kürtőmaradvány, 8. sziklaeresz, 9. sziklatömb, 10. omladék, 11. törmelékklip, 
12. törmeléklejtő, 13. glacis, 14. kutatógödör.

el, amelynek üledéke a Nummulites perforatus-os 
mészkő.

Az eocén végi pireneusi szerkezeti mozgások 
rögökre darabolták a területet, különböző magassá
gokba elmozdítva az eocén rétegösszleteket. Ezután, 
erőteljes süllyedés következtében, az oligocén folya
mán folyóvízi-delta fáciesű törmelékes üledékek 
fedték el a korábbi képződményeket. A kavics- 
elborítás még a miocénban is folytatódott. Az ezt

követő középső-miocén eleji tektonikai mozgások 
meghatározóak voltak a terület mai képének kiala
kításában. A mezozóos rögök újra szétdarabolódtak 
és különböző irányokba kibillentek. A Bakony- 
hegység kiemelkedésének első szakasza ekkor zaj
lott, vele együtt lepusztult az oligo-miocén törmelé
kes összlet nagy része, csak viszonylag vékony 
kavics-homok lepelfoltok maradtak vissza a karbo
nátos térszínen.
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A terület kissé kiemelt szárazföldi helyzetét bizo
nyítja az is, hogy a pannon abráziós képződmények 
határa innét ÉNy-ra mintegy 500 m távolságban 
húzódik. A pleisztocén folyamán további emelkedés 
történt, amely ha szakaszosan is, de napjainkig tart. 
Feltehetően ekkor következett be az oligo-miocén 
kavicsrétegek lepusztulása és kis méretű helyi át- 
halmozódása is (Gyalog L.— Raincsák Gy.y 1981).

Két kutatógödröt alakítottunk ki azzal a céllal, 
hogy a szírt laza üledékeiről információkat szerez
zünk.

Az I. kutatógödörnél (2. ábra) csak 70 cm mély
ségig sikerült leásni, mivel itt lesimított felületű 
eocén mészkőfelszínbe ütköztünk. A szálkőzet hely
zete és formája alapján feltehetően egykori barlang- 
folyosó v. barlangterem sziklaaljzatát érte el az ásó. 
Erre 20 cm vastagságban sárga, kavicsos homok
réteg települt. Az összlet kavicsanyaga túlnyomó- 
részt 1—2 cm átmérőjű j ó i  kerekített kvarcitból állt, 
de a szemcseátmérő tág határok között változott: 
2 mm—15 cm. E fölött egy 10 cm-es átmeneti réteg 
következett: humusszal keveredett homok, benne a 
sziklaereszről lehullott szögletes mészkőtörmelék
kel. Legfelül, 40 cm vastagon, sötétszürke humuszos 
kőzettörmelék feküdt.

A II. kutatógödröt (2. ábra) egy mennyezetét 
vesztett barlangjárat falára merőlegesen ástuk 
1,3 m mélységig. Rétegsora az alábbi: legalul 50 cm 
vastagságban enyhén agyagos, világossárga, finom
szemű homok települt, amelyben elszórtan néhány 
0,5—3 cm átmérőjű jó i  kerekített kvarcitkavics volt. 
A gödör oldalában itt is láthatóvá vált az egykori 
barlangfolyosó lesimított sziklafelszíne. Fölötte 
20 cm-es világossárga homokos humuszréteg követ
kezett, benne nagyon sok lehullott mészkőtörmelék
kel. Legfelül 60 cm-nyi gyökerekkel átszőtt sötét
barna humusz települt, amely ugyancsak sok 
(2—20 cm átmérőjű) szögletes törmeléket tartalma
zott.

3. Morfológiai jellemzés
A szirtet tagoló, vízszintes helyzetű, majdnem 

függőleges sziklafalak által határolt negatív formák 
hajdani, vízszintes helyzetű üregek maradványai 
(2. ábra, 3. 4. 5. fénykép). Ezt az alábbiak bizonyít
ják.

— A sziklafalak által határolt negatív formák 
hasonlítanak a szirtben még meglevő barlangra. 
Ezen utóbbitól annyiban térnek el, hogy a pusztulá
suk előrehaladottabb, de elrendeződésük ugyanúgy 
labirintus jellegű (a barlang deltásodik).

— Némelyik alján omladék ismerhető fel.
— Falaikon félkürtök maradványai láthatók (5. 

fénykép)y amelyek kialakulása koptató korráziós 
munkával nem magyarázható.

2. fénykép. A Hódos-éri-átjáró északi deltásodó be
járata. Jelmagyarázat: 1. üst, 2. kürtőmarad vány,
3. mennyezetét vesztett, a barlang folytatását adó 
egykori folyosórész oldala, 4. Hódos-éri Likas-kő 
bejáratai, 5 szírt tetőszintje.

1. fénykép. A Hódos-éri-átjáró üstökkel tagolt folyo
sója (a felvételt Jakab I. készítette). Jelmagyarázat: 
1. üst.

— A sziklafalakon több helyen, ugyanolyan üstök 
figyelhetők meg, mint a barlangban. Az üstök jelen
léte keveredési korrózióra utal, mivel több szintben 
és szabálytalan elrendeződésben fordulnak elő.

Ha a fentebb említett formák karsztos formák ma
radványai, akkor a vízszintes helyzetű negatív for
mák elpusztult barlangfolyosók (esetleg termek) 
mennyezetüket vesztett maradványai. Azokat a haj
dani üregeket, amelyeknek bezáró kőzete annyira 
elpusztult, hogy üregjellegüket elveszítették, Ve
ress M. (1980 a.) barlangmaradványoknak nevezi.

Néhány forma kialakításában egyéb, nem karsztos 
folyamatok is részt vettek. Ezért a szírt formakincsét 
karsztos és nem karsztos eredetűre lehet különíteni.

A karsztos formakincs a szírt pusztulása követ
keztében jelentősen átalakult, ill. részben meg
semmisült. A nem karsztos formakincs kialakulása 
a karsztos formakincs pusztulásához kötődik.
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3. fénykép. Terem- és folyosómaradványok. Jelmagya
rázat: 1. folyosómaradvány, 2. teremmaradvány, 
3. sziklatömb.

a) Karsztos eredetű formakincs
Barlang (Hódos-éri-átjáró): Keresztmetszetben 

kissé ovális, egyébként csőhöz hasonlító, vízszintes 
helyzetű, közel É—D-i irányú folyosó, amelyet egy 
néhány m hosszú kerülő ág tagol. Mindkét vége 
kissé labirintusos jellegűen deltásodott (1. fénykép). 
Hossza 15 m, szélessége a 2 métert, magassága az 
1,5 métert nem haladja meg. Különösen északi sza
kaszára jellemző az üstös formakincs, amelyek mind 
a mennyezeten, mind az oldalfalakon olyan sűrűn

sorakoznak, hogy a kőzet közöttük „bordákra” 
tagolódik. Mészkiválásokban szegény, néhány mész- 
lerakódás a középső szakaszon fordul elő. Kitöltés 
is az északi részét jellemzi. Itt néhány, az aljzathoz 
közelebbi üst részben üledékkel kitöltött. A lejtés 
viszonyok alapján valószínű, hogy az üledék az 
északi bejáraton mosódott be.

Barlangmarad vány ok
Két típusuk különböztethető meg. A keskenyebb, 

mennyezetüket vesztett képződmények, amelyek 
egykori folyosómaradványoknak tekinthetők, vala
mint a szélesebbek (szélességük és hosszúságuk 
majdnem egyenlő). Ezek valószínűleg hajdani termek 
maradványai (3. fénykép).

Mindkét képződmény lehet üledék nélküli, vagy 
részben feltöltött (4. fénykép). A hajdani folyosók 
maradványai (számuk 10) 1—5 m hosszúak és 
2—3 m szélesek.

A hajdani folyosók síkbeli elrendeződésére jellem
ző, hogy zömük a szírt középső részében hajdan volt 
teremből sugárszerűen ágazik ki úgy, hogy É—D-i, 
ill. ÉK—DNy-i irányban rendeződnek el. Térbeli 
helyzetüket tekintve egy alsóbb és egy magasabb 
helyzetű csoportra különülnek. Az alacsonyabb 
helyzetűek felső vége sem magasabb 327 méternél. 
Ide tartozik a hajdani folyosók többsége. Nagyjából 
ebben a szintben helyezkedik el a Hódos-éri Likas
kő is. A magasabb helyzetű csoport felső vége 328, 
ill. 329 m közé esik.

Amíg a hajdani folyosók a szirtet tagolják, addig 
az egykori termek maradványai — leszámítva a már 
említett központi helyzetűt — a szírt külső részén 
fordulnak elő. így a barlang északi bejáratánál és a 
szírt ÉNy-i végénél sejthető egy-egy ilyen képződ
mény. Ez utóbbi önálló, elkülönülő egységnek tű
nik, külön hajdani folyosó, ill. kürtő maradványá
val.

Üstök
A barlangban található üstök és a szabad szikla

felületek üstjei ( I. és 2. fénykép) teljes hasonlóságot 
mutatnak. A sziklafelületeken 8 ilyen üst található, 
ha ide soroljuk a 3 sziklaeresznek térképezett kép
ződményt, akkor 11. Jellemző elterjedésükre, hogy 
a hajdani folyosók közül csak a szélesebbek falain 
fordulnak elő.

Kürtömarad vány ok
1—2 dm széles, függőlegesen esetleg 1—2 m-es 

kiterjedésű, félhengeres bemélyedések a szikla
falakon, számuk 12. Elterjedésükre jellemző, hogy 
elsősorban a hajdani folyosók sziklafalain fordulnak 
elő, ha a folyosó szélessége kicsi. A szabad szikla
felületeket csak kevésbé jellemzik.

4. fénykép. Félig feltöltött folyosómaradvány közel
ről, a teremmaradvány felöl. Jelmagyarázat: I. oldott 
sziklafelületek, 2. sziklatömb.
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Sziklaereszek
Hosszanti beöblösödések a sziklafalon az aljzat 

szintjében, számuk 3. Lehetséges, hogy karsztos 
eredetű, részben kitöltött képződmények (esetleg 
üstök), amelyek a fagyaprózódás hatására erőtelje
sen átalakultak.

b) Nem karsztos eredetű formakincs
Sziklatömbök
Barlangmaradványok által határolt, csaknem 

négyzetes alaprajzú formák, számuk 7. A szírt 
nyugati részén előfordulók tetőszintje alacsonyabb, 
mint a keleti részen elhelyezkedőké.

Némelyikük valószínűleg utólagosan billenő
mozgást is végzett, feltehetően az alattuk elhelyez
kedő üregek beomlása miatt. Ilyen billent tömb a 
nyugati tömbsor déli tagja. Ezt a billenő mozgást 
nemcsak ferde felszíne, hanem az oldalában levő 
félig kitöltött üst helyzete is jelzi.

Omladék
Különböző nagyságú sziklatömbök halmaza, a 

barlangmaradványok területén 3 helyen ismerhetők 
fel. Nyilvánvalóan hajdani üregek mennyezetének 
beomlásával képződtek.

Törmelékkúp
A szírt nyugati részén az egyik hajdani folyosó el- 

végződésénél képződött. Lehetséges, hogy anyaga 
a szírt, belsejéből, ill. a szirttől ÉK-re eső területek
ről származik. Valószínű, hogy a szírt Ny-i részén 
még további törmelékkúpok is kialakultak.

Ezen formák ismerete alapján megállapítható, 
hogy a szírt ben olyan karsztos üregcsoport létezett, 
amelynek egyes részei napjainkra teljesen elpusztul
tak (barlangmaradványok), más részei a barlang- 
maradványok kialakulása következtében átjáró 
barlanggá (maradványbarlang, torzó) alakultak át.

c) A formakincs kialakulása
A szirtben felismert formák fejlődésének főbb 

mozzanatai a következők: karsztos oldódás, exhu- 
málódás, a karsztos formák pusztulása (3. ábra).

Karsztos oldódás
A tárgyalt formák egy vagy több olyan üreg

csoport pusztulásával keletkeztek, amely vagy ame
lyek az áramló karsztvíz övében alakultak ki. Ezt 
bizonyítják a barlangban, de a szírt falain is meg
található keveredési korrózióval keletkezett üstök, 
valamint a barlangnak, ill. a barlangmaradványok
nak a vízszintes helyzete. A karsztvízöv kialakulását 
az tette lehetővé, hogy az eocén mészkő a dachsteini 
mészkőre abráziós breccsával települ.

Mivel a szírt felszíne nem nagy és környezete fölé 
emelkedik, a benne kialakult üregeket létrehozó 
karsztvízöv a jelenlegi morfológiai viszonyok melleit 
nem jöhetett volna létre. A karsztvízöv kialakulásá
nak szükséges feltétele, hogy a szírt a területet be-

3. ábra. A Likas-kő karsztos üregeinek 
fejlődéstörténete, a) a szírt fedett és a karsztvizszint 
alatt helyezkedik el, b) a szírt részben 
exhumálódott és a karsztvízszint felett helyezkedik el, 
c) további exhumálod ást követően elkezdődik 
a karsztos üregek pusztulása.
Jelmagyarázat:
I . Dachsteini mészkő,2. Eocén abráziós breccsa,
3. Eocén mészkő, 4. Oligomiocén törmelékes összlet,
5. Omladék, 6. Karsztvízszint, 7. Vízáramlási 
irányok, 8. Karsztos üreg.
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borító üledékekbe úgy ágyazódjon be, hogy ezek a 
tetőszintjét is számottevő vastagságban fedjék be.

A fedő összlet nem lehetett más, mint az oligo- 
miocén kavicstakaró. Ebből a kavicstakaróból kapta 
a karsztvízöv a vizét először inkább felülről, majd 
valószínűleg fokozódó mértékben oldalról. így ma
gyarázható a szélesebb barlangmaradványokon a 
kürtők hiánya.

Az áramlás iránya É—D, ill. ÉK—DNy vagy 
fordított irányokban történhetett. A keveredési kor
rózióval kialakult üregek továbbfejlődésében a víz
áramlásnak egyre nagyobb szerepe lehetett. Vég
eredményben a szirtben legalább egy, legfeljebb há
rom, üregcsoport képződött.

Exhumálódás
A terület megemelkedésével a karsztvízszint le

süllyedt, a kavicstakaró lepusztult (hegylábfelszín 
képződött). A lepusztulás ÉNy- és DNy-i irányok
ban ment végbe, mivel a szírt a K-i, magasabb tér
színhez nyereggel kapcsolódik.

A karsztos formák pusztulása
Az exhumálódott szírt kőzetanyaga beomladozott 

ott, ahol a mennyezet vékony volt. A beomladozás 
következtében az üregcsoportból barlangmaradvá
nyok képződtek, ill. ahol a mennyezet megmaradt, 
barlang (maradványbarlang) keletkezett.

4. Adalékok a hordozó terület emelkedési 
viszonyaihoz, a kialakító karsztvízöv kora 
és erózióbázisának figyelembevételével

Irodalmi adatok szerint (Jakucs L. 1971.) a 
karsztvíz áramlása közvetlenül a karsztvízszint alatt 
a legintenzívebb, ezért a szírt üregei a hajdani karszt
vízszint közelében képződtek.

A hegység pannon és negyedidőszaki kiemelkedé
se során a kavicstakaró lepusztult és a karsztvízszint 
is lejjebb szállt. így a szírt magasságában a karszt
vízöv létezési feltételei a pannon végétől fokozatosan 
megszűntek. Ezért a szírt üregeinek kioldódása és az 
azokat létrehozó karsztvízöv kora a pannonra 
tehető. Ezzel összhangban van az is, hogy a pannon 
abráziós kavicsok és a Likas-kő közötti 500 m-es 
távolságra mindössze néhány méter magasság- 
különbség jut, tehát a pannon tenger lehetett a ki
alakító karsztvízöv helyi erózióbázisa. Az abráziós 
kavicsok és a barlangmaradványok magasság- 
különbsége a karsztvízszint domborulatából adódik.

Miután a Bakony-hegységben a forrásbarlangok 
hiányoznak ( Veress M. 1980 b .), a karsztvízszint vál
tozásait a barlangmaradványok, a maradvány- 
barlangok segítségével követhetjük. Ehhez ismer
nünk kell az áramló karsztvíz övében kialakult üreg- 
rendszer maradványainak kioldódási korát és jelen
legi magasságát, valamint az egykori erózióbázis 
helyét és jelenlegi magasságát.

Ha az üregrendszer maradványai és az erózió
bázis elég közel esnek egymáshoz, akkor magasság- 
különbségük — mivel a hajdani karsztvízszint dom-

5. fénykép. Kürtőmaradvány a szírt nyugati oldalán. 
Jelmagyarázat:
1. hajdani folyosó maradványa,
2. kürtőmaradvány.

borulatából adódó magasságkülönbség elhanyagol
ható nagyságú — csak néhány méteres lehet. Ha a 
hajdani erózióbázisnál a barlangmaradványok cso
portja lényegesen magasabb helyzetű, akkor a hor
dozó terület kiemelkedett, ha alacsonyabb, le
süllyedt. Nincs számottevő magasságkülönbség az 
erózióbázis és a barlangmaradványok között, ha 
az emelkedés vagy süllyedés együtt történt. Ilyenkor 
a barlangmaradványok magassága az erózióbázis 
magasságának változását jelzi.

Az elmondottakból következik, hogy a barlang
maradványok és az ezeket kialakító paleo-karsztvíz- 
öv erózióbázisa (ha közel estek egymáshoz és ma
gasságuk csaknem egyenlő) közül egyik korának is
meretében megadható a másik kora is. Koregyezés 
áll fenn akkor is, ha kimutatható, hogy a magasság
eltérést utólag bekövetkező tektonikus mozgások 
okozták.

Az erózióbázis és a barlangmaradványok közti 
távolság növekedésével az elmondottak alkalmazása 
bizonytalanabb. Ilyenkor a magasságkülönbséget 
ugyanis nemcsak a karsztvízszint domborulata vagy 
utólagos tektonikus mozgások okozhatják, hanem 
az is, hogy a barlangmaradványokat nem feltétlenül
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6. fénykép. Alsó végén vakon elvégződő kürtő
maradvány. Jelmagyarázat: 1. vakon elvégződő kür
tő, 2. szírt kb. 5 m-es sziklafala.
(A 2—6.fényképeket Böröcz M. készítette.)

Kétségtelen azonban, hogy a pannon karsztvíz
szint magasságát módosíthatta egyrészt a dachsteini 
mészkőre települt eocén korú márgás mészkő, ill. az, 
hogy a kavicstakaró alatt a karsztvíz leszorított 
tükrű lehetett.

A terület paleo-karsztvizének jobb megismerését 
segítheti elő a Pápalátó-kő térségében található 
barlangmaradványok és maradványbarlangok vizs
gálata. Miután a két terület között tetőhelyzetben 
még további barlangmaradványok is találhatók, 
számbavételükkel és térképezésükkel, (ha ezen 
utóbbiakról is sikerülne kimutatni a pannon ki
alakulási kort), ezen időszak paleo-karsztvízszinijét 
nagyobb területen lehetne kimutatni.

5. Következtetések
— A Likas-kő szírijében olyan barlangmaradvá

nyok és maradványbarlang található, amelyek keve
redési korrózióval alakultak ki és így jelenlétükből 
áramló karsztvízövre következtethetünk. A kioldás a 
pannonban történt. A pannon korú paleokarsztvíz 
helyi erózióbázisának a közelben található pannon 
abráziós kavicsok szintje tekinthető.

— A barlangmaradványok és az ezekkel egyező 
korú erózióbázis magasságának egybevétésével a 
hordozó területek utólagos vertikális mozgására, 
valamint a karsztvízszint magasságának hely i ano
máliájára lehet következtetni.

— A Likas-kő területe, valamint a pannon abrá
ziós kavicsokkal fedett terület emelkedése a negyed
időszak folyamán együtt történt.

— Az elmondottak más területeken történő alkal
mazásával a hegységben kimutatható valamely 
paleo-karszt vízszint, megállapítható egyes rögök 
oszcilláló mozgása — forrásbarlangok hiányában is.

az a paleokarsztvíz alakította ki, amelynek az 
erózióbázisát ismerjük.

Ha a hajdani erózióbázistól távolodva további 
üregcsoportok maradványai állnak rendelkezé
sünkre, akkor ezek magassági elterjedésével a 
paleo-karsztvízszintet nagyobb területen rekon
struálhatjuk (feltéve, hogy a terület földtani felépí
tése főbb vonásaiban azonos). Ha az egyes üreg- 
csoportok ettől a szinttől eltérő magasságban he
lyezkednek el, akkor az a területrészek utólagos 
tektonikus mozgását, ill. a paleo-karszt vízszintnek 
a helyi anomáliáját jelzi. Ilyen helyi különbséget 
okozhat adott területen az üregcsoportnak a többi 
üregcsoporttól eltérő mértékű fejlettsége, a karszt
vízszint leszorítottsága, az üregrendszer feküjében 
részleges vagy teljes vízzárást okozó helyileg kifejlő
dött összlet betelepülése.

Miután a Likas-kő barlangmaradványai pannon 
paleo-karsztvízszintet jeleznek 320—330 méteres 
magasságokban és miután innen ÉNy-ra mintegy 
500 m-es távolságban kb. 300 méteres magasságban 
pannon abráziós kavicsok az akkori karsztvízszint 
helyi erózióbázisát jelzik, feltehetően a két terület 
kiemelkedése együtt történt a negyedidőszakban.
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CONTRIBUTIONS TO THE MORPHOGENESIS OF THE LIKAS-KÖ OF THE HÓDOS-ÉR

In the N of the Bakony Mountains, Transdanu- 
bia, W of the Hódos-ér stream, the Likas-kő is a 
klippé of Eocéné limestone of a planated block 
(Fig. 1). Author has drawn the topographic map 
of this klippé and developed it intő a geomorpholo- 
gical map (Fig. 2). The features of the klippé can be 
referred intő groups of karstic and non-karstic 
origin. The features of karstic origin (cave, cave 
remnants, kettles, chimney remnants and rock shel- 
ters) attest to the destruciion of one-time karstic 
hollows. The non-karstic forms result from the

decay of karst features (blocks, collapsed matériái 
and scree).

The numerous destroyed hollows were originally 
formed by the solution of the Eocéné limestone 
under the Oligocene-Miocene gravel mantle. After 
genesis by solution the klippé was exhumed during 
the removal of the gravel mantle and, subsequently, 
the ceilings of the hollows began to collapse. Con- 
cluding from the kettle forms, solution took piacé 
in the zone of flowing karst water and it dates to the 
Pannonian.
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