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MINTATERÜLETÉN A MÉSZKŐFEKÜ MORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS 

A FEDŐÜLEDÉKEK SZERKEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSÉVEL1

ÖSSZEFOGLALÁS

A Bükk hegységben három mintaterületen folytattunk VESZ (vertikális elektromos szondázás) méréseket. 
A VESZ mérések adatainak felhasználásával geoelektromos-foldtani szelvényeket szerkesztettünk. A mintaterü
leteken több tányéros töbörnél is kimutattuk a laterális korróziót, ill, hogy e formák egy része töbörnek látszó 
uvala. A Nagy-mezőn feltöltődött, egykori víznyelőket mutattunk ki. Az idősebb karsztos formák kitöltő üledéke
iben fedett karsztos formák alakultak ki. Miután környezetük fedőüledékes térszínéről vizet kapnak, időszakos 
víznyelők. E formák többsége fiatalabb, mint a fekü kürtői és többször is újraképzödtek (posztgenetikus karszto
sodás). A Kis-fennsík egyik völgyének talpán (amely az Udvar-köi-barlángot hordozza), a VESZ mérések szerint 
a fekün egy, esetleg kettő megnyúlt, zárt mélyedés helyezkedik el. E  formák oldással jöttek létre.

1. BEVEZETÉS

E tanulmányban a Bükk hegység három mintaterületének a karsztosodását elemezzük (minősítjük), e térszín
részletek fedöüledékeinek vastagságából, szerkezetéből és a mészkő feküjének morfológiájából kiindulva.

1.1. A felszíni karsztformák

A karsztterületek leggyakoribb formái a töbrök, amelyek lehetnek oldásos, szakadék, víznyelő és fedett karsz
tos eredetűek. Az oldásos töbrök számos változatát különítik el. Az osztályozás alapjául szolgálhat az éghajlat, 
a hordozó kőzet, a hordozó felszín morfológiája. E töbörtípus kialakulására különböző magyarázatok születtek 
(JAKUCS 1971, 1980, WILLIAMS 1983, VERESS-PÉNTEK 1990). Valamely elmélet nem feltétlenül záija ki 
a többit. A különböző genetikai modellek más és más oldódásos töbörtípus kialakulását magyarázhatják.

A Bükk hegység két jellegzetes oldásos töbörtípusa a sortöbör és a „fuggő”-töbör (HEVESI 1980). A sor- 
töbrök a karszt (így a Bükk) epigenetikus völgyeinek talpain sorakoznak. Létrejöttük kétféleképpen történhet. 
Az egyik szerint kialakulhatnak akkor, ha az epigenetikus völgyek vízfolyásainak mélységi lefejeződése so
rán víznyelő képződik (JAKUCS 1971). A mélységi lefejezödés hátrálása miatt a korábban kialakult víznye
lők töbrökké alakulnak: bemosott anyaggal eltömődnek, feltöltődnek. E feltöltött formák azonban ismételten 
„víznyelöképességüvé válhatnak” (JAKUCS 1971). HEVESI (1980, 1986) szerint az aktivitásukat vesztett 
víznyelők víznyelőtöbrökké alakulnak, majd ezt követően oldódással formálódnak. Ez akkor következik be, 
ha a völgy a mészkőbe is belevésődik (HEVESI 1980).

A völgytalpi töbrök kialakulásának másik módja, amikor e formák nem víznyelőkből alakulnak át. 
Ez esetben az átöröklődéses völgytalp különböző helyein lokálisan intenzívebb oldódás történik. Ennek oka, 
hogy a völgyek talpán lokális talaj ki vastagodások keletkeznek, miáltal e helyeken a C 0 2-produkció megnő 
(JAKUCS 1977).

A Bükk hegységben és az Aggteleki-karszton is a sortöbrök felett, magaslatokon, völgyközi hátakon stb. 
„fiiggő-töbrök” helyezkednek el. Ezek idősebbek és nagyobbak, mint a sortöbrök töbrei (HEVESI 1980). 
HEVESI (1980) szerint a „fiiggő-töbrök” is víznyelőkből alakultak ki olyan helyeken, amelyek már kömyeze-
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tűknél korábban elveszítették fedöüledékeiket, de az egykori vízfolyások völgyei nem öröklődtek át a mészkőre 
A „fuggö-töbrök" között gyakoriak a sík aljzatú, kis mélységű, HEVESI (1984) által „tányéros töbröknek” neve
zett formák. Ilyen képződményeket egyébként a hazai karsztokról más kutatók is leírtak (JAKUCS 1964, MOGA 
2001). A tányéros töbrök lehetnek roncstöbrök, amelyeknek az oldallejtője hosszabb-rövidebb szakaszon hiány
zik (VERESS et al. 2002). Az ilyen roncstöbrök sík tetejű magaslaton vagy lejtőn helyezkednek el (fuggőhely- 
zetü roncstöbrök). A roncstöbrök különböző fejlettségüek lehetnek. A félig kinyílott roncstöbör, bár oldallejtői 
hiányosak, aljzata még részben lefolyástalan, a teljesen kinyílott már nem (VERESS 1992). Előfordulnak olyan 
roncstöbrök is, amelyek nem függő helyzetűek. Ezek egy vagy több roncstöbörhöz kapcsolódnak. Lényegében 
olyan uvalák, ahol a résztöbrök (roncstöbrök) közti küszöb részben vagy teljesen hiányzik (roncstöbrös uvalák) 
Az uvala részroncstöbrei is lehetnek félig vagy teljesen kinyílottak.

Fedett karsztos mélyedések akkor alakulnak ki, ha a karsztosodó kőzetet vízáteresztő kőzet fedi, vagy az azon 
létrejött formát ilyen kőzet tölti ki. Ekkor a karsztosodó feküben anyagátrendezödés megy végbe. Ez a felszínen 
fedett karsztos forma kialakulását eredményezi. A mélyedést részben vagy teljes mértékben a fedőüledék hor
dozza. A fedett karsztos töbrök típusait CVUlC(1893), CRAMER (1941), THOMAS(1954), JENNINGS( 1985). 
DRUMM et al. (1990), THARP (1999), VERESS (1999), WALTHAM-FOOKES (2003), WILLIAMS (2003). 
WALTHAM et al. (2005) munkáinak felhasználásával egy tanulmányunkban (VERESS 2006) már részletesen 
bemutattuk. Alább e típusoknak csak legfontosabb sajátosságaira térünk ki.
-  Átöröklödéses töbör képződik, ha a nem karsztos fedőközet (pl. bazalt, homokkő) alátámasztását elvesztve, 

gyors, szakaszos mozgással a karsztos kőzet anyaghiányos részébe omlik.
-  Utánsüllyedéses töbör alakul ki, ha a laza fedöüledék szállítódik a karsztba. E töbörtípusnak kettő, esetleg 

három változata is elkülöníthető. Lezökkenéses töbör képződik, ha a fedőn omlás megy végbe. Ilyenkor 
a fedő kissé összeálló. Az omlást elősegíti, ha a fedő alsó részén az anyaghiány gyorsan létrejön (pl. a fedő 
alsó részének anyaga, ill. a kürtő-kitöltés szoliflukcióval szállítódik el). Szuffúziós töbör akkor jön létre, 
ha a mélyedés nem omlással, hanem más folyamat során alakul ki (pl. a fedő nagyobb darabjainak a kisebb 
szemcsékhez képesti süllyedéses elmozdulásával, ill. ha a fedő szemcséi hasonló nagyságúak, de kis átmé- 
röjüek, akkor szuffúzióval, lejtölemosással, tömörödéssel). Víznyelős töbrök a Bakony fedett karsztjain 
alakulnak ki. Ilyenkor a feküben képződött vakkürtö beomlik. Az omlás a fedőre is átöröklődik.

-  Víznyelő jellegű töbör képződik, ha időszakos vízfolyások a felszín üledékeit a felszínre nyíló járatokba 
halmozzák.

-  „Burried” töbör az idős karsztos mélyedést kitöltő fedöüledékben létrejövő lankás oldalú, kis mélységű for
ma. A felszín süllyedésének oka az üledék tömörödése vagy a karsztba mosódása, pl. a karsztvízszint süllye
dése miatt akkor, ha ez utóbbi eredetileg a kitöltött mélyedés talpánál vagy annak közelében húzódott.
Az anyaghiány oka lehet átöröklödéses töbör létrejötténél a fekü üregének beomlása, utánsüllyedéses vagy 

víznyelő jellegű töbör esetében a fekün kürtő kialakulása (JENNINGS1985, TRUDGILL 1985, BULL 1977, VE
RESS 1982, 1999, WALTHA M-FOOKES 2003). Az anyaghiányt BÁRANY-JAKUCS (1984) szerint okozhatja 
a fekü felületi leoldódása is.

2. KUTATÁSI MÓDSZER

A karsztok geofizikai módszerekkel is vizsgálhatók. Ilyen módszer pl. a szeizmikus, az elektromos ellenállás 
(VESZ mérés, sokelektródás szondázás), az elektromágneses, a radar és a gravitációs módszer (HOOVER 2003).

A kutatási területekről domborzatrajzi térképeket készítettünk. VESZ (vertikális elektromos szondázás) 
mérésekkel megállapítottuk a különböző helyeken a fekü mélységét és a fedöüledékek összleteit és vastagsá
gukat. A módszer részletes leírását több tanulmányban, pl. VERESS (2006) is ismertettük.

Az egyes helyeken számított rétegsorokat összeillesztve, a kialakított mérési vonalak mentén, metszetek 
szerkeszthetők (geoelektromos földtani szelvény). Ezeken a felszín (a karsztos mélyedésekkel) a mészkő- 
fekü, az összlethatárok (és így a különböző fedőüledékek) lefutása, a fedőüledékek szerkezete, valamint
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a különböző kőzetek számított ellenállás-értékei kerülnek ábrázolásra. A mészköfekü lefutása kiegészíthető, 
pontosítható ott, ahol a mészkő a szelvény mentén felszínre bukkan. (A VESZ-méréseket és a geoelektromos- 
földtani szelvényeket a TERRATEST Kft. munkatársai végezték, ill. készítették.)

3. ADATOK A BÜKK HEGYSÉG KARSZTOSODÁSÁHOZ

A hegység karsztos fejlődéstörténete a középső krétát követően kezdődhetett el. A középső kréta metamorfó
zist követően a késő eocén elejéig folyamatos lepusztulás valószínűsíthető. Ezen időszak alatt trópusi, szubtrópusi 
éghajlaton több ezer méter vastagságú közetegyüttes pusztult le, sok helyen a triász mészkő is a felszínre került. 
Az első jelentős karsztosodás a paleocén-kora eocén idejére vezethető vissza, amikor elegyengetett trópusi tönk
felszín képződött (BULLA 1962, PÍNCZÉS 1980, HEVESI 1980, TÓTH 1979). A tönkösödés során egyenetlen 
karsztos felszín jött létre (BERCZINE MAKK 1980). Óriástöbrök, barlangos kúp- és toronykarsztok, hegyközi 
karsztsíkságok jellemezhették a hegységet (HEVESI 1986,2002). Trópusi kúpkarsztra emlékeztető felszínre utal 
a kis-fennsíki Csókás környékén található középső oligocén Csókási Formáció megjelenése is (LEES 2005). 
Ennek az elegyengetett felszínnek az átalakult maradványa a Bükk-fennsík. A bükki paleogén egységes üledék
ciklust alkot a késő eocéntől az oligocén végéig (LEES 2005). Feltételezhető, hogy a Bükk központi részét a késő
eocén, oligocén tenger előrenyomulások nem érintették, ez idő alatt a Bükk központi része szigetként emelkedett 
ki a kiscelli tengerből, és a karsztos felszín tovább formálódott. Az egri korszak végére a teljes terület szárazulattá 
vált. A DK-i Bükkben a kora-miocén (eggenburgi) Felsőnyárádi Formáció Vincepáli Tagozata a Bükkfennsíki 
Mészkőbe mélyülő karsztos mélyedést tölti ki 41 m vastagságban (SÁSDI 1999, 2000). A részben eltemetett 
tönkfelszín a kora miocénben kihantolódott. A miocén legelején a Bükkalja DK-i részén feltételezett kitörési 
centrumokból (VARGA 1981, PENTELÉNYI 1996, 2001, 2002) heves riolittufa-, ártufa-szórás vette kezdetét. 
A vulkánitok (Gyulakeszi Rioloittufa Formáció) a Bükk hegység legnagyobb részét beborították, de a hegység 
belsejében a lepusztulás miatt már csak a mélyedésekben maradtak meg. A formáció anyaga zömében száraz 
térszínen, alárendelten tavi-mocsári környezetben halmozódott fel. A vulkáni periódus elcsitultával viszonylag 
hosszú nyugalmi időszak következett be, ezalatt jelentős lepusztulás zajlott. Majd a hegység fokozatosan meg
süllyedt, s a kárpáti korszakban teljesen elöntötte a tenger (NAGYMAROSY 1981). A kárpáti korszak végén is
mételt vulkáni működés vette kezdetét, a hegység közelében lévő kitörési centrumokból dácitignimbrit-összlet 
került a felszínre (Tari Dácittufa Formáció). A formáció felhalmozódását követően ismételt nyugalmi időszak és 
szárazföldi lepusztulás zajlott. A vulkanizmus a badeni korszak késői szakaszában újult meg ismét, és kisebb-na- 
gyobb szünetekkel eltartott a pannóniai elejéig (PENTELÉNYI 2005). A szarmatában vette kezdetét az általános 
kiemelkedés, aminek következtében a felszín fokozatosan ismételten kitakaródott, az addig teljesen fedett karszt 
aránya mindinkább háttérbe szorult (SASDI1997). A Bükk hegység és környéke a miocén vége óta folyamatosan 
emelkedő terület. Ez a tény meghatározza a negyedidőszaki fedőképződmények jellegét, amelyeket zömében 
a folyamatosan pusztuló felszínen felhalmozódó törmelékanyag alkot. Mivel a hegység központi része gyorsab
ban emelkedett (felboltozódott), a karsztformák a hegység peremei felé fiatalodnak.

A hegység földtani térképe (PELIKÁN 2002a) a karsztos mélyedések üledékeit „dolinaüledékek” elnevezés
sel jelöli és ábrázolja. JÁMBOR (1959) szerint a sortöbrökben csak „vörösagyagos mészkőtörmelék” található, 
míg a sortöbrökön kívüli kisebb töbrökben a lösz különböző változatai („sárga mészmentes lösz”, „vörös mész- 
mentes, agyagos lösz”, „vörösesbarna, agyagos lösz mészkőtörmelékkel”), valamint „vörös agyag dihexaéderes 
kvarccal” fordul elő. Előzőt hullóporos eredetűnek, utóbbit a miocén riolittufa áthalmozott változatának tartja. 
JÁMBOR (1959) a lösz különböző változatait hullóporos eredetűnek, a vörös agyagot a miocén riolittufa át
halmozott változatának tartja. A fenti szerző szerint e kitöltések pleisztocén korúak és az általa tanulmányo
zott három töbör fentebb leírt rétegsorai jól párhuzamosíthatók egymással. PELIKÁN (1992) a Bükk hegység 
fedőüledékei közt elkülönít „lejtőtörmeléket”, „lösz jellegű agyagos-homokos kőzetlisztet”, „vörösagyagot”, 
„vörösbama palatörmelékes agyagot”, „homokot” és „riolittufát”. Megemlíti, hogy a Nagy-fennsíkon folyóvízi 
üledéket nem sikerült kimutatni. A völgytalpakon mélyített fúrásokban is „közettörmelékes, löszjellegű” anyagot
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1. ábra: A mintaterületek a Bükk-hegységben
1. kutatási terület, 2. település, 3. út, 4. turistaház, 5. patak, 6. csúcs, magaslat, 7. forrás, 8. barlang, 9. völgy

találtak (PELIKÁN 2002b). PELIKÁN (1992) a töbröket fejlettség szerint osztályozza. A különböző fejlettségű 
töbröknek különböző az üledékkitöltése. így a fiatal töbrökben változó vastagságú „mészkőtörmelékes lösz", 
a fejlett töbrökben vékony „mészkőtörmelékes lösz”, a „lapos” átöröklött töbrökben „vörösbama agyag” fordul 
elő. Kiemeljük, hogy a „Nagy-mezöi-víznyelőnél” (Ny-3 sz. fúrás) riolittufát említ. Ilyen kőzetet mi nem mu
tattunk ki, amelynek az lehet az oka, hogy az alkalmazott geofizikai módszer sokkal kevésbé megbízható, mint 
a fúrásos eljárás.

VESZ méréseink a karsztos formák kitöltő, ill. fedőüledékeiben löszt (homokos vagy mészkőtörmelékes), 
mészkötörmeléket (agyagos), agyagot (löszös, mészkőtörmelékes), löszt (agyagos-iszapos) vagy mészkő
törmelékes agyagot „ismertek fel”. Figyelemreméltónak tartjuk, hogy agyag csak a Nagy-mező N-13 jelű. 
valamint a Fekete-sár-rét egyik töbrében mutatható ki. Mindkét töbör „tányéros töbör”. A fedő ill. kitöltő 
üledékeket tekintve feltűnő az is, hogy a Bakony hegységhez képest alárendeltebbnek tűnnek a mészkőtörme
lékes összletek. Továbbá az is, hogy amíg a Bakonyban gyakori a fedő és a fekü között a töredezett mészkő 
zónája, addig ilyen zónát a Bükkben egyetlen VESZ-mérési helyen sem lehetett kimutatni.

4. A M IN TA TER Ü LETEK  M O RFO LÓ G IÁJA

VESZ-méréseket a Nagy-mező, a Fekete-sár-rét egy-egy részletén és annak a kis-fennsíki völgynek a talpán 
végeztünk, amely az Udvar-köi-barlangot hordozza (1. ábra). A  Nagy-mező és az említett kis-fennsíki völgy te
rületén a VESZ-mérési helyeket és a geoekektromos-földtani szelvények nyomvonalait a 2. és a 3. ábra mutatja.

A hegység karsztját kutatók sora tanulmányozta. így a felszíni karsztjelenségeket STRÖMPL (1914), 
KEREKES (\936), LEÉL-ŐSSY (\954), HEVESI(1911, 1980, 1984, 1986, 2002), VERESS ( 1992) vizsgálta.

A Nagy-mező alacsonyabb, zárt, közel sík térszínét -  amelyet HEVESI (1980) karsztteknőnek nevez -  ma
gaslatok fogják közre. A karsztteknő a Nagy-fennsíkot képező szinklinális szerkezeti mélyedése (HEVESI 1980) 
E terület kőzete, akárcsak a Fekete-sár-rét térségében, a felső-triász korú (Bükk-fennsíki Mészkő Formáció) 
mészkő (PELIKÁN 2002). A mészkőnek számos kisebb-nagyobb előbukkanása figyelhető meg mindkét minta
területen. A Nagy-mezőn a magaslatok láncolata E-on szakad meg, ahol a Füstös-kő, a Veressár-bérc, valamim 
a Veressár-bérc és a Nagy-Csipkés közötti völgyek kapcsolódnak a Nagy-mező területéhez. (A mintaterületre ez 
utóbbi esik, ezért a továbbiakban csak erre térünk ki.)
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2. ábra: A Nagy-mező kutatott részének domborzatrajzi térképe 
1. szintvonal, 2. sziklafal, 3. kőzetkibűvás, azonosítási számmal, 4. VESZ észlelési hely, azonosítási számmal,

5. szelvény nyomvonala, 6. karsztos mélyedés jele, 7. eltemetett karsztos mélyedés jele, 8. út, 9. kerítés

HEVESI (1980) szerint a Nagy-mező és a Fekete-sár-rét területére több irányból érkeztek a karszt fedett
sége idején vízfolyások. Emiatt e területeken a töbörsorok kevésbé szabályosak, az itt kialakult víznyelők 
az ellentétes irányú hordalékszállítás miatt gyakran eltömödtek, ill. újraképződtek.

A Nagy-mező általunk vizsgált részén az alábbi karsztformák fordulnak elő (4. ábra):
-  „Függő-töbrök”, amelyek mindegyike a térképezett területen „tányéros töbör” (pl. az N-l 3 jelű töbör). A „tányé- 

ros töbrök” lehetnek félig kinyílott roncstöbrök (N-l2 jelű), ill. nem függő helyzetűek. Ez utóbbiak összekap
csolódtak a már említett völgy Nagy-mezőre eső szakaszával, ill. ennek már a részben feltöltött, kiszélesedő 
végével, amely valószínűleg a völgy egykori víznyelője lehetett (1. alább). Az összekapcsolódás arra is utal, 
hogy az epigenetikus völgy Nagy-mezőre eső szakasza karsztos (oldódásos) folyamat során szélesedett.
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1. szintvonal, 2. kőzetkibúvás, azonosítási számmal, 3. VESZ észlelési hely, azonosítási számmal,
4. szelvény nyomvonala, 5. karsztos mélyedés jele, 6. út

-  Feltöltött, sík aljzatú részletek, amely az N-l 1/b jelű, ill. részben az N-l 1/a jelű karsztos mélyedések rész
leges feltöltödésével jöttek létre. Az N-l 1/b jelű mélyedés üledékkitöltése vastag (1. alább) és a geofizikai 
vizsgálatok szerint több (kettő) részmélyedésre vagy mélyedésre tagolódik a fekü (N-A jelű és N-B jelű 
mélyedés). Lehetséges, hogy az N-l 1/a jelű félig kinyílott roncstöbör sík aljzata nem ezen mélyedésnek, 
hanem annak talpán kialakult medernek a feltöltödésével jött létre.

-  A fentebb említett sík aljzat- 
részleteken kis méretű (mélysé
gük 1-5 m, átmérőjük 10-30 m 
közötti), meredek oldalú, néha 
ikres formák mélyülnek a fedő
üledékbe. E mélyedések fedett 
karsztos formák. Ezeknek ese
tenként az aljzatukon (N-2 jelű) 
vagy az oldalukban (N-4 jelű) 
mészkő bukkan elő. Némelyik
ben vízelvezető is előfordul a fe
dőben vagy a mészkőben (N-3 
jelű). A fedőüledékben egykor 
kialakult bemélyedések a geo-

4. ábra: A Nagy-mező kutatott részé
nek morfológiai térképe I.

I. szintvonal, 2. töbör, vakvölgy pereme 
és lejtője, 3. vakvölgy, 4. tányéros töbör,
5. félig kinyílott függő töbör, 6. félig ki
nyílott töbör, 7. fedett karsztos mélyedés,
8. karsztos forma és vakvölgy aljzata,
9. feltöltött és eltemetett meder ill. víz
nyelő pereme, 10. karsztos maradvány 
térszín, 11. karsztos lejtő, 12. karszt- 
domb, 13. félküszöb, 14. eltemetett kü
szöb. 15. nyereg, 16. sziklafal, 17. kő
zet kibúvás, 18. út töltése, 19. karsztos 
mélyedés jele, 20. eltemetett karsztos 
mélyedés jele, 21. fedett karsztos mélye
dés mélysége, 22. feltételezett vízáram
lás a fedő-üledékes felszínen, 23. út,

24. kerítés
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fizikai mérések adatai szerint különböző mértékben később 
feltöltődtek (1. alább). A feltöltödésüket a morfológiájuk is 
bizonyítja. így pl. az N-4 jelű mélyedés aljzata sík, mélysé
ge nem haladja meg az 1 m-t. E formákat HEVESI (1980) 
jelenleg is képződő „víznyelőtölcséreknek” tekinti.

-  A feltöltött sík aljzatú völgy, amely az N -ll/b  jelű 
nagyméretű, feltöltött formához kapcsolódik. A völgy 
epigenetikus eredetű szárazvölgy, amely a szelvényeink 
tanúsága szerint különböző fedőüledékkel több m-es vas
tagságban részlegesen feltöltött (5., 6. ábra), ill. oldódás
sal valószínűleg átformálódott. Ez utóbbi következtében, 
mint említettük, összekapcsolódott két határoló karsz
tos formával. Feltöltödött része kevésbé formálódhatott 
át a fent említett módon, amit bizonyít, hogy a kitöltött 
völgyrészlet oldallejtöi meredekek (5., 6. ábra). A völgy
höz a Ny-ról egy mellékvölgy (meder) kapcsolódik, amely 
a N-l 1/a részmélyedés talpán helyezkedik el (6. ábra).

-  A mélyedések között és a mélyedésekben pozitív formák, 
kiemelkedések is előfordulnak. A mélyedések kiemelke
dései, halmai mesterséges eredetűek (egykori mészégető 
boksák maradványai). A mélyedések között előfordulnak 
magaslatok, ill. küszöbök. A magaslatok minden oldalról 
kifelé dőlő lejtőkkel határoltak. Számuk nem nagy, ma
gasságuk 1-2 m. A küszöbök a mélyedések egyik oldallej
tőjéről kiágazó formák. Néha a fedőüledékek alatt is foly
tatódnak. A Nagy-mező küszöbei csak részben különítik el
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5. ábra: A D-D 'jelű geoelektromos-földtani 
szelvény (Nagy-mező)

1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz 
(agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 
4. VESZ mérés száma, 5. összlet geoelektromos 
ellenállása (Ohm), 6. geoelektromos összlet 
talpmélysége (m), 7. VESZ mérés kb.-i be
hatolása, 8. geoelektromos összlethatár, 

9. mészkőelőbukkanás i hely száma

a részmélyedéseket, tehát félküszöbök.
A Fekete-sár-rét területén az alábbi karsztformák fordulnak elő (VERESS 1992): 
oldásos töbrök,
„függő töbrök”, amelyek között előfordulnak tányéros töbrök és roncstöbrök is (ez utóbbiak között gya
koriak félig, ill. teljesen kinyílottak),
E-D-i csapású vonalas uvalák (a résztöbrök sort alkotnak),
nem vonalas, körkörös uvalák (7. ábra, a résztöbrök nem sorba, hanem csoportba rendeződnek), 
vakvölgyszerü, feltöltött mélyedések,
„aktív töbrök”, amelyek résztöbrök vagy töbrök sík aljzatán helyezkednek el, 
kiemelkedések.

6. ábra: Az F-Fjelü geoelektromos-Joldtani 
szelvény (Nagy-mező) 1

1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz 
(agyagos-iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyag, 
4. lösz (homokos vagy mészkőtörmelékes), 5. VESZ 
mérés száma, 6. Összlet geoelektromos ellenállása 
(Ohm), 7. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 
8. VESZ mérés kb.-i behatolása, 9. geoelektromos 
összlethatár, 10. karsztos mélyedés jele, 11. 

mészkőelőbukkanás i hely száma
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Az ún. „aktív töbrök”-ről geofizikai mérések 
hiányában nem dönthető el, hogy oldódásos vagy 
fedett karsztos töbrök. Valószínű, hogy a sík aljza
tokon elhelyezkedők oldódásos töbrök, amelyek 
fiatalabb, nem fedett karsztosodás eredményei.
Előfordulhatnak közöttük azonban fedett karsz
tos eredetűek is. Ilyennek tartjuk a Mohos-töbör 
aljzatán kialakult ikres formát. Említésre méltó, 
hogy a hosszanti uvalák kiemelkedései az uvalák 
keresztirányú küszöbei, míg a körkörös uvalák 
részuvalái között (vagy a szomszédos uvalák 
között) sík tetejű vagy lekerekített magaslatok 
fordulnak elő. A magaslatokból félküszöbök 
ágaznak ki (8. ábra). Előfordul azonban (így pl. 
a geofizikai vizsgálat alá vetett roncstöbömél), 
hogy a töbröt sáncszerüen övezi küszöb. A kü
szöb hiányos, gerince magaslatokra különül.

A harmadik mintaterület a Kis-fennsíkon he
lyezkedik el.. Annak a völgynek a felső részén, 
amely az Udvar-kői-barlangot hordozza. A min
taterület térképezett töbrei (3. ábra) a Csókási- 
forrástól keletre, néhány száz méterre találhatók, 
a fenti völgynek a talpán (a vizsgált terület EOV- 
koordinátái az alábbiak: x=76531 m; y=309958 m).
A völgy a Kis-fennsíkot felépítő késő-triász (Kis-
fennsíki Mészkő Formáció) mészkőben képződött. A völgyoldal helyenként sziklás, D-i oldallejtőjét függő hely
zetű, félig kinyílott töbrök tagolják. (E formák azonban nem „tányéros töbrök”.) A vizsgált talprészlet töbreinek 
egymáshoz képesti távolsága változó. Ahol a töbrök távolsága nagyobb, közöttük sík völgytalp-maradványok. 
ahol a töbrök egymáshoz közelebbi helyzetűek, már csak küszöbök fordulnak elő. A töbrök kis méretűek, lankás 
oldalúak, belsejükben kisebb mélyedések nincsenek.

1. szintvonal, 2. karszídomb, 3. küszöb, 4. félküszöb, 5. tőbör 
oldallejtő, 6. roncstöbör aljzat, 7. töbrök egymásba nyílásával 

kialakult karsztos nyereg, 8. karsztos eredetű lejtő

5. A KARSZTOS FO R M Á K  M INŐ SÍTÉSÉ ES A K IA L A K ÍT Ó  FO LYAM ATAIK  A M INTA TER U- 
LETEKEN

5.1. Laterális korrózió

A laterális korróziót ZAMBO (1970) írta le. Szerinte a töböraljzat vízzáró üledékei a beszivárgó vizeket 
oldalirányba terelik. Ezért az oldódás nem a töböraljzaton, hanem oldallejtőjén történik. Emiatt az oldallejtö 
hátrál. Ha a töbörsürüség nagy, a laterális korrózió eredményeként a szomszédos töbrök közi gerinc magassága 
csökken (ennek következtében elfedődhet), uvalák alakulnak ki (ZAMBÓ 1970). HEVESI (1977) szerint a bükki 
töbrök a köztük lévő válaszfalak „összeroskadásával” is uvalákká, majd lápákká fejlődhetnek. A két felfogás kö
zött nincs ellentmondás. Ahhoz ugyanis, hogy a válaszfalak „összeroskadjanak”, kellően el kell vékonyodniuk, 
amely elsősorban laterális korrózióval történhet.

A mintaterületek egyik „tányéros töbre” (N-13 jelű), ill. roncstöbrei (mint az N-12 jelű és a vizsgált Fekete- 
sár-réti töbör) területén kialakított geoelektromos földtani szelvényeket tekintve az alábbiak állapíthatók meg:
-  Az L-L’ szelvény mentén (9a. ábra) az N-13 jelű töbör átmérője (amelyet a peremi mészkő-előbukkaná

sok közti távolságból számítottunk) 150 m, a fekü legnagyobb mélysége 5,8 m, a fedőüledék legnagyobb
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vastagsága 3,4 m (a K-J’ szelvény mentén kissé nagyobb, eléri a 3,6 m-t), a töbör legnagyobb mélysége 
2,2 m, a fekü dőlése (a fekü felületét ferde síknak feltételezve) mintegy 4°40\ (A mélység, ill. fedövas- 
tagság értékeket azon peremi mészkő-előbukkanásokhoz képest adtuk meg, amely a legkisebb tengerszint 
feletti magasságú és a szelvény által harántolt.

-  A fekü nem mindenhol a töbör belseje felé dől. A K-J’ szelvény (9b. ábra) mentén a töbör közepétől a pereme 
felé dőlő aljzatrész is előfordul.

-  Amíg a felső, agyagos mészkötörmelékes összlet vastagsága változatlan, de a feküvel nem párhuzamos le
futású, addig ezen összlet alatt lencsés, kiékelődő agyagos összlet helyezkedik el (L-L’ szelvény). A K -K l’ 
szelvény mentén a töbör E-i, ill. D-i részében két különböző üledékkitöltés fejlődött ki: a D-i részén agyag, 
míg É-i részén lösz (agyagos-iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyag.
A fentiek figyelembevételével a töbör fejlődésében az alábbi sajátosságok valószínűsíthetők.

• Már a két eredeti töbör is laterális korrózióval fejlődött (ez tette lehetővé összekapcsolódásukat). A laterális 
korróziót bizonyítja az N -13 jelű töbör kicsi mélysége átmérőjéhez képest, továbbá a fekü felszínének kicsi 
dőlése.
• A VESZ-mérések adatainak figyelembevételével nem dönthető el, hogy a fedő lösz (agyagos-iszapos) vagy. 

mészkőtörmelékes agyag beszállított vagy helyben keletkezett anyag-e. Az L-L’ szelvény Ny-i részén -  mi
után ez az összlet a töbör belseje felé vastagodik -  beszállítottnak tűnik, míg a K-i részén, mivel vastagsága 
változatlan és követi a töbör aljzatot, hullóporos eredetű lehet akkor, ha lösz. Feltehetően a lösz a már kialakult 
résztöbörben ülepedett le. (Ha mészkőtörmelékes agyag, akkor valószínű, hogy mállási maradék, és helyben 
keletkezett.) A fenti összletre települt legfelső, mészkötörmelékes (agyagos) összlet, miután felületei nem pár
huzamosak a fekü felszínével, mélyebb helyzetű részlete (NM-30 VESZ-mérési hely környéke) az alatta elhe
lyezkedő összletek tömörödése következtében alakult ki. Ezáltal a töbörtalpon egy belső mélyedés jött létre. 
A fenti összlet süllyedését a fekü oldódása nem okozhatta, miután a fekü nem ott a legmélyebb helyzetű, ahol 
a töböraljzat. Valószínű, hogy ez az összlet tömegmozgással (pl. geliszoliflukció) során jött létre és anyaga 
a töbör környezetéből származott. Tömegmozgásos eredetére utal nagy felületi elteijedése, kicsi, de hasonló 
vastagsága. Folytonos kifejlődése a töbörben arra is utalhat, hogy kialakulása idejére már létezett a jelenlegi 
összeoldódásos töbör (uvala).

Az N-12 jelű fiiggö töbör területén ugyancsak laterális kor
rózió történhetett. Ny-i irányban nyitott, mely vagy azért kö
vetkezhetett be, mert az oldódás miatt ebbe az irányba hátrált 
a lejtője, vagy mert a határoló völgyoldalon a laterális korrózió 
miatt K-i irányba hátráló meredek lejtő alakult ki. Ezáltal létre
jött egy alaprajzban félkörös, teraszszerü forma. Ezt bizonyítja 
feküjének aszimmetrikus keresztmetszete (6. ábra).

A vizsgált Fekete-sár-réti roncstöbör (8. ábra) geoelektro- 
mos földtani szelvényeiből az alábbiak állapíthatók meg.
-  Az A-A’ szelvény mentén a töbör 72 m átmérőjű, a fekü 

mélysége 2,6 m, a fedő legnagyobb vastagsága 2,2 m, a leg
nagyobb mélysége (azon peremi ponthoz képest, ahol az ol
dallejtő hiányzik) 0,5 m, a fekü dőlése kb. 4° (lO.a ábra).
A B-B’ szelvény mentén a fenti paraméterek értékei a kö
vetkezők: 95 m, 2,4 m, 1,4 m, kb. 15° (lO.a ábra).

-  A fekü egyes részei e töbömél is ellentétes dölésüek. Külö
nösen a B-B’ szelvény mentén különül a töbör két részmé
lyedésre azáltal, hogy az Fs-2 számú VESZ-mérési helytől 
az Fs-4 számú és az Fs-5 számú VESZ-mérési helyek felé 
dől a fekünek a felszíne ( lO.b ábra).

8. ábra: A vizsgált Fekete-Sár-réti töbör dom
borzatrajzi térképe

1. szintvonal, 2. töbör pereme és oldallejtője, 
3. karsztos lejtő, 4. karsztdomb, 5. küszöb, félkü
szöb, 6. nyereg, 7. kőzetkibúvás, azonosítási szám
mal, 8. VESZ mérés helye, azonosítási számmal, 

9. geoelektromos-joldtani szelvény nyomvonala
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9. ábra: Az N-13 jelű íöbör (Nagy-mező) L-L' (a) és K-J’(b) geoelektromos-foldtaniszelvényei

l. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos-iszapos, vagy mészkőtörmelékes agyag, 4. agyag, 5. VESZ 
mérés száma, 6. az összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 7. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 8. VESZ mérés 

kb. behatolása, 9. geoelektromos összlethatár, 10. mészköelőbukkanási hely száma

Tehát e töbör is összeoldódás során jött létre. Ez a képződmény valójában kis mértékben eltemetett körkörös 
uvala, amelynek a középső részén egy kis magasságú, de eltemetett karsztdomb lehet. Ezért a Fekete-sár-rét 
területén különböző fejlettségű, nem elfedett és elfedett aljzatú körkörös uvalák fordulnak elő, amelyek rend
szerint négy résztöbörböl épülnek fel (7. ábra). A különböző fejlettséget mutató uvalák résztöbreit elválasztó 
magaslatok, küszöbök eltérő méretűek (magasságúak). A fiatalabb körkörös uvalák résztöbrei is sík aljzatúak. 
A sík aljzat a résztöbör aljzatának elfedödésével jöhetett létre. A sík résztöbör feküje azonban lehet tagolt is, ha 
aljzatán oldódásos „aktív töbör” van. Ez arra utal, hogy a körkörös uvalák nemcsak laterális korrózióval fejlőd
nek, hanem aljzatukon oldódásos töbrök kialakulásával, függőleges, lefelé irányuló növekedés is végbemehet. 
A fejlődés utolsó, végső fázisát a VESZ-szondázással vizsgált képződmény képviseli, ahol az eredeti morfológia 
(négy résztöbör, ill. ezek között elhelyezkedő karszt-domb) a fedöüledékek alatt még jelen van. A feltehetően 
négy résztöbör látszólagosan egyetlen, fedő üledékkel feltöltött, ill. elfedett, sík aljzatú roncstöbröt képez.

4.2. Víznyelőképződés és feltöltődés

Egykori víznyelő lehetett a Nagy-mezőn az N -ll/b  jelű feltöltött mélyedés területén. Ezt az alábbiak 
bizonyítják:
-  A felszíni morfológia, ugyanis e képződményhez meder vezet.
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/0. ű6ra: /í Fekete-Sár-réti töbör A-A ’(a) és B-B’(b) geoelektromos-Joldtaniszelvényei

1. mészkő, 2. lösz (agyagos-iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyag, 3. agyag, 4. VESZ mérés száma, 5. az ossz let 
geoelektromos ellenállása (Ohm), 6. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 7. VESZ mérés kb-i. behatolása,

8. geoelektromos összlethatár, 9. mészkőelőbukkanási hely száma

-  A fekü morfológiája, mivel a fekün kialakult mélyedések (N-A és N-B jelű) mélyek és meredek oldallej- 
tőjüek (11. ábra).

-  A fekü mélyedéseinek kitöltése igen vastag (helyenként megközelíti a 20 m-t is). Ilyen vastagságú összlet 
még abban az esetben is, ha az lösz, véleményünk szerint vízi szállítást jelez. Tehát e helyhez állandó vagy 
időszakos vízfolyás(ok) vezetett.
A felszíni morfológia és az A—A’ szelvény együttes elemzése azt bizonyítja, hogy a Nagy-mező ezen részle

tén egy vakvölgy jött létre. Miután azonban az N-l 1/b jelű mélyedést küszöb különíti két részre, két víznyelő is 
kialakulhatott (az N-A, ill. az N-B jelű) a vakvölgy D-i el végződésénél. A két egykori víznyelő a víznyelöhely, és 
így a mélységi lefejezödés helyének a hátrálását jelzi. Tény ugyanakkor, hogy a VESZ-mérések nem mutatták ki 
azt a fedőt (pl. kavicsot), amelynek el végződésénél a víznyelőképződés történhetett. Ez fakadhat mérési hibából 
vagy abból, hogy a kavics mára teljes mértékben lepusztult. A lepusztulás (ill. az anyagnak a karsztba szállítása) 
a feltöltődést követően is jelentős lehetett. Ugyanis a lösz (agyagos-iszapos) vagy mészkötörmelékes agyag 
felszíne az N-B jelű egykori víznyelőben alacsonyabb magasságban van (majdnem 10 m-rel), mint az N-A jelű 
egykori víznyelőben. Miután az üledékszállítás E-ról történt az N-B jelű víznyelőben az egykori kitöltés szintje 
a K-58 jelű kőzetkibúvás magasságának szintjében (kb. 780 m-es magasságban) húzódhatott. Tehát a kitöltésből 
legalább 10 m vastagságot kitevő üledék szállítódott a karsztba. Ez a folyamat azonban valószínűleg az N-B jelű 
víznyelő területén lejátszódó fedett karsztosodáshoz köthető (1. alább).
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N-2 fede tt karsztos mélyedés

1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 4. lösz (homokos, vag\ 
mészkőtörmelékes), 5. VESZ mérés száma, 6. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 7. geoelektromos összlet talpmély

sége (m), 8. VESZ mérés kb. behatolása, 9. geoelektromos összlethatár, 10. mészkőelőbukkanási hely száma

Az F-2 jelű mélyedés (Kis-fennsík) víznyelő eredetére (völgytalpi víznyelő, amely völgyi kőzethatár mentén 
jött létre) utalhat üledékszerkezete (12. ábra). Jelentős mértékű feltöltöttsége, kiékelödő, lencsés összletei vízi 
üledékszállítást jelezhetnek. A lencsés összletek felső felületének hajlottsága a kitöltő összlet egy részének jára
ton keresztül a karsztba elszállítását bizonyíthatják. A víznyelőeredetet azonban kétségessé teszi, hogy a fekün 
kialakult forma mélysége kicsi, oldallejtöi kis dölésüek.

4.3. Fedett karsztosodás

A bakonyi karszt fedett karsztos töbrei szingenetikusak, ill. posztgenetikusak ( VERESS 1999). Szingenetikus 
a forma akkor, ha a fedő mélyedése és a kialakulását okozó kürtő kialakulása egyidős. Posztgenetikus ak
kor, ha a kürtő idősebb, mint a felszíni mélyedés. Ez esetben a felszíni mélyedés kialakulásának oka, hogy 
a kürtő -  amely kitöltődött a bemosott fedőüledékkel -  kitöltő üledékei a karszt belsejébe szállítódnak. 
Ezután a kürtő anyaghiányos részébe halmozódik a fedő üledékeinek egy része. A szingenetikus fedett karsz-

1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 4. lösz (homokos, 
vagy mészkőtörmelékes), 5. ag}’ag (löszös, mészkőtörmelékes), 6. VESZ mérés száma, 7. összlet geoelektromos ellenállása 

(Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár
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tos formák elsősorban kicsi üledékvastagság (0-3,5 m közötti) esetén képződnek. Kicsi üledékvastagságra 
eltemetett fekü kiemelkedéseinél (küszöb, magaslat), vagy ott lehet számítani, ahol a fedöüledék a felszíni 
lepusztulás miatt kivékonyodik. Ilyen esetben a felszíni mélyedés a fedőnek a kürtőbe omlásával jön létre. 
Nagyobb (3,5-6 m közötti) vagy nagy (6 m-nél nagyobb) üledékvastagság esetén a fedőben járat képződik. 
A mélyedés létrejöttét a járat feletti fedőüledék omladozása, süllyedése okozza. Különbséget kell tenni külső 
üledékvastagság (a mélyedés pereménél lévő üledékvastagság) és belső üledékvastagság (a mélyedés talpánál 
mérhető üledékvastagság) között. Valószínű, hogy a külső üledékvastagság tekinthető mérvadónak. Ugyanis, 
bár ezen üledékvastagság is változhat, a belső azonban sokkal inkább és nagyobb mértékben, a mélyedés 
létezése során. A forma feltöltödése esetén a belső üledék vastagság nő, míg ha az aljzatról az üledék a karszt- 
ba szállítódik, csökken ( VERESS 2006). Ezért a fenti üledékvastagság-értékeket a bakonyi fedett karsztos 
formák külső üledékvastagság-értékeinek figyelembevételével állapítottuk meg.

Az egyre nagyobb fedövastagság nem kedvez a mélyedés kialakulásnak. Pl. azért, mert vastag fedőüledék 
esetén kicsi az esély arra, hogy a felszínen mélyedés jöjjön létre. Ugyanis a fekün keletkezett anyaghiányt 
a vékony fedőüledék csak részben képes a porozitás növekedésével kiegyenlíteni. Ily módon a fedő süllyed 
vagy omlik. Ha viszont a fedő vastag, porozitásának a növekedésével is képes a fekün keletkezett anyaghiányt 
akár teljes mértékben is kiegyenlíteni. Előző esetben a felszínen mélyedés formálódik, utóbbi esetben viszont 
nem. Vastag fedőüledék valószínűleg a kürtőképződésnek sem kedvez a fekün. Ugyanis kisebb az esélye 
annak, hogy elegendő és oldóképes víz szivároghasson a feküre. Vastag fedöüledék esetén is viszonylag ked
vezőek azonban a posztgenertikus karsztosodásnak a feltételei. Ez esetben az anyaghiányt a fekün az okozza, 
hogy az ott kialakult kürtőnek a kitöltése a karszt mélyebb üregeibe halmozódik át.

A posztgenetikus karsztosodás ismétlődhet. A fekü kürtőjének feltöltödése miatt a felszíni mélyedés fel
töltődhet. Ezt követően a kürtő kitisztul akkor, ha a kürtő üledékei omlásokkal vagy a kitöltésen átszivárgó 
vizek által a karszt mélyebb üregeibe szállítódhatnak. A kitöltés felszíne megsüllyedhet (a felszíni mélyedés 
lencsés összletében újabb mélyedés alakul ki, miáltal annak felső felülete behajlik). Az így kialakult mélye
désben, ha ugyancsak feltöltödik, újabb lencsés üledékkitöltés jön létre.

Szakaszos feltöltődés során a felszín szakaszosan magasodhat. Valamely felszínen kialakuló posztgenetikus 
fedett karsztos mélyedés, ha környékére üledék érkezik, kitöltődik (lencsés üledékkitöltés), majd eltemetődik. 
Az immár magasabb felszínen, amikor a feltöltődés szünetel, újabb fedett karsztos mélyedés alakulhat ki, ha 
a fekü kürtője ismételten üledékeit veszíti. Ismétlődő feltöltődés során ez utóbbi fedett karsztos mélyedés is 
kitöltődik, majd eltemetődik. Ezért szakaszos feltöltődés esetén a vastagodó fedőben egykori posztgenetikus 
fedett karsztos mélyedésekre utaló, egymás felett elhelyezkedő lencsés betelepülések fejlődnek ki.

A Bükk hegység karsztformái közül egyeseknek fedett karsztos formakénti minősítése nem előzmény nélküli, 
így PELIKÁN (1992) elkülönít valódi és áltöbröt. A valódi töbör szerinte oldódás által formálódik a mészkőben. 
Az áltöbör a fedőben úgy, hogy a fedő anyagának egy része a fekümészkö repedéseibe mosódik.

A fentiek figyelembevételével a Nagy-mező fedett karsztos mélyedései az alábbi módon jöhettek létre.
-  Kicsi fedővastagságú fedőüledéken létrejött szingenetikus fedett karsztos mélyedés, a Nagy-mező területén 

az N-2 jelű fedett karsztos mélyedés. Ez a fedett karsztos forma az N-A és N-B jelű feltöltött víznyelőket 
elválasztó küszöbön alakult ki. Külső üledékvastagsága mintegy 3,5 m (tehát az üledékvastagság kellően 
kicsi volt ahhoz, hogy a fekün kürtő képződhessen), aljzatán a mészkő előbukkan (11. ábra). A mélyedés 
kialakulása a fedőüledék omlásával vagy süllyedésével következhetett be.

-  Posztgenetikus fedett karsztos mélyedések az N-9, N-7, N-4 és N-6 jelű mélyedések.
Az N-9 jelű fedett karsztos forma létrejötte a következőképpen történhetett (73. ábra):

-  Az N-B jelű egykori víznyelő feltöltődött, miután kürtője részben eltömödött, kitöltődött.
-  Később a víznyelő kürtője kitisztult. Ezért kitöltése megsüllyedt. Kialakult a löszben (agyagos-iszapos) 

vagy mészkötörmelékes agyagban az 1. számú fedett karsztos mélyedés.
-  Az egykori víznyelő kürtőjének ismételt eltömődése miatt feltöltödött az 1. számú fedett karsztos mélye

dés agyagos mészkőtörmelékkel.
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T 3.sz. fedett 
| karsztos 

2.sz. fedett i mél ved s

-  A kürtő ismételt kitisztulása miatt most 
az agyagos mészkötörmelékes összletben 
alakult ki egy újabb fedett karsztos mé
lyedés, a 2. számú.

-  A 2. számú fedett karsztos forma is kitöltő
dött lösszel (agyagos-iszapos) vagy mész
kötörmelékes agyaggal, majd elfedödött.
Az egykori víznyelő (N-B jelű) teljesen 
kitöltődön agyagos mészkötörmelékes 
összlettel.

-  A víznyelő kürtőjének ismételt kitisztulá
sa következtében az agyagos mészkötör
melékes kitöltés felszínének süllyedésé
vel kialakult a jelenlegi (3. számú) fedett 
karsztos mélyedés.
Az N-7 jelű fedett karsztos mélyedés fe- 

küjén -  az egykori mederben már a fekün 
kialakult egy mélyedés (egykori víznyelő?)
-  amit a fekü mélyedése bizonyít (1. számú 
karsztos mélyedés). Ezen forma járatának 
ismétlődő kitisztulása okozhatta, hogy a fel- 
töltődö mederben egymás felett legalább két 
alkalommal fedett karsztos formák képződ
jenek. Kialakult a 2. számú fedett karsztos 
mélyedés löszben (agyagos-iszapos) vagy
mészkötörmelékes agyagban. Ez a mélyedés kitöltődött és elfedödött agyagos mészkőtörmelékkel, amelyben 
létrejött a jelenlegi, 3. számú fedett karsztos mélyedés (14. ábra).

Az N-4 jelű mára nagymértékben feltöltődött fedett karsztos mélyedés alatt, kisebb üledékvastagságnál ott 
alakult ki az egykori fedett karsztos forma, ahol a fekü a létrejöttekor létező felszínhez még viszonylag közeli 
helyzetű volt (e helytől K-i irányba meredeken dőlve egyre mélyebb helyzetbe kerül). Az agyagos mészkötör- 
melék és a lösz (agyagos-iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyag összefogazódásánál kicsi üledék vastagságnál 
alakult ki az 1. sz. fedett karsztos mélyedés. Ez kitöltödött lösszel (homokos v. mészkötörmelékes). Utóbbiban

14. ábra: Az E-E' 
geoelektromos-Joldtani 
szelvény (Nagy-mező) 1

1. mészkő, 2. mészkő- 
törmelék (agyagos),
3. lösz (agyagos-isza
pos), vágy mészkőtör
melékes ag\>ag, 4. VESZ 
mérés száma, 5. összlet 
geoelektromos ellenál
lása (Ohm), 6. geo
elektromos összlet talp
mélysége (m), 7. VESZ 
mérés kb. behatolá
sa, 8. geoelektromos 
összlethatár, 9. karsztos 
mélyedés jele, 10. mész
kőelőbukkanás i hely

száma
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13. ábra: A G-G ’geoelektromos-földtani szelvény (Nagy-mező)

1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos-iszapos) 
vagy mészkőtörmelékes agyag, 4. VESZ mérés száma, 5. összlet 
geoelektromos ellenállása (Ohm), 6. geoelektromos összlet talp
mélysége (m), 7. VESZ mérés kb. behatolása, 8. geoelektromos 
összlethatár, 9. karsztos mélyedés jele, 10. mészkő-előbukkana i 

helv száma
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15. ábra: A E2-E1 ’geoelektromos-földtani szelvény 
(Nagy-mező)

1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos
iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 4. lösz (homokos, 
vagy mészkőtörmelékes), 5. VESZ mérés száma, 6. összlet 
geoelektromos ellenállása (Ohm), 7. geoelektromos 
összlet talpmélysége (m), 8. VESZ mérés kb. behatolása, 

9. geoelektromos összlethatár

16. ábra: A B-B 'geoelektromos-földtani szelvény 
(Nagy-mező)

1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (homokos, 
vagy mészkőtörmelékes), 4. lösz (agyagos-iszapos), vagy 
mészkőtörmelékes agyag, 5. VESZ mérés száma, 6. összlet 
geoelektromos ellenállása (Ohm), 7. geoelektromos 
összlet talpmélysége (m), 8. VESZ mérés kb-i. behatolása, 
9. geoelektromos összlethatár, 10. karsztos mélyedés jele, 

11. mészkőelőbukkanás i hely száma

képződött a 2. sz. fedett karsztos mélyedés, amely agyagos mészkőtörmelékkel töltődött ki. A jelenlegi mélye
dés az agyagos mészkőtörmelékben formálódott ki (75. ábra).

Az N-6 jelű fedett karsztos mélyedés alatt, ahol a fedőüledék vékony volt, alakult ki az 1. számú fedett karsz
tos mélyedés löszben (agyagos-iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyagban. Ez kitöltődött agyagos mészkőtör
melékkel. Ez utóbbiban képződött a jelenlegi, N-6 jelű (2. számú) fedett karsztos mélyedés (14., 16. ábra).

Végül megemlítjük az N-l és N-3 jelű fedett karsztos mélyedéseket. Ezek a fedöüledék pereménél alakul
tak ki, tehát kőzethatáron kialakult víznyelőknek is tekinthetők. Morfológiájuk azonban megegyezik a fen
tebb tárgyalt fedett karsztos formákkal, amelyek a feltöltődés során képződött térszín belsejében helyezked
nek el. Miután területükön, ill. peremükön VESZ-mérés nem történt, nem dönthető el, hogy szingenetikus 
vagy posztgenetikus eredetűek-e.
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17. ábra: A B-B 'geoelektromos-földtani szelvény (Kis-fennsik)
1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 4. lösz (homokos, 
vagy mészkőtörmelékes), 5. agy’ag (löszös, mészkőtörmelékes), 6. VESZ mérés száma, 7. összlet geoelektromos ellenál
lása (Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár,

11. karsztos mélyedés jele
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5.4. Völgytalpi oldódás

Az Udvarkői-barlangot hordozó völgy talpán K-ll és K-17 szá
mú VESZ észlelési helyek között a fedöüledékek alatt a fekün egy 
a völgy irányába megnyúlt hosszanti (mintegy 100  m hosszú), zárt, 
karsztos mélyedés helyezkedik el (/ 7. ábra). E mélyedés-aljzat egye
netlen, sekélyebb mélyedésekkel tagolt, amelyeket lekerekített kü
szöbök választanak el egymástól. Megállapítható az is, hogy az F-2 
jelű mélyedés nem a fekü valamelyik lokális mélyedése felett alakult 
ki. Ez utóbbi kialakulását okozhatta a fedőüledék tömörödése, vagy a 
feküben kialakult kürtön keresztül történő anyagelszállítás.

A fenti jellegzetességek arra utalnak, hogy e völgytalp-szakaszon 
nem víznyelőképződés történt, hanem itt a fedőüledék alatt a fekün 
oldódással mélyedés képződött. A forma alakját a völgy alakja nagy
mértékben irányította. Ezáltal egy keskeny, mintegy 20 m széles (18. 
ábra), megnyúlt karsztos forma alakult ki a fedöüledék alatt.

Valószínűleg hasonló, megnyúlt (kb. 75 m hosszú mélyedés 
van a fekün a KF-19 és a K.F-4 számú VESZ észlelési helyek kö
zött. (Az aljzat lefutása a KF-1 és KF-19-es számú VESZ észlelési 
helyek között bizonytalan, miután e helyek között a völgytalpon 
nem történt mérés. Feltehetően a völgytalp kismélységü formája 
(F -l) ugyancsak a fedő tömörödésével jött létre (12. ábra).

6. KÖVETKEZTETÉSEK
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18. ábra: Az E-E' geoelektromos-joldtani 

szelvény (Kis-fennsík)

1. mészkő, 2. lösz (agyagos-iszapos), vagy 
mészkőtörmelékes agyag, 3. lösz (homokos, 
vagy mészkőtörmelékes), 4. VESZ mérés 
száma, 5. összlet geoelektromos ellenállása 
(Ohm), 6. geoelektromos összlet talpmély
sége (m), 7. VESZ mérés kb. behatolása. 
8. geoelektromos összlethatár, 9. mészkőelő- 

bukkanási hely jele

-  A vizsgált „tányéros töbrök” és azok egy változatát adó roncstöbrök jelenlegi morfológiája laterális kor
rózióval alakult ki.

-  A mintaterületek fenti formáinak többsége uvala. A bennük felhalmozódó üledék az uvalák belsejét azonban 
sík felszínekké töltötte fel. A feitöltődés miatt morfológiájuk hasonlít a töbrök morfológiájára. Emiatt csak 
látszólagosan töbrök.

-  A mintaterületeken kettő (esetleg három) víznyelő is kimutatható (kettő a nagy-mezői, egy a forrás-völgyi 
mintaterületen). A nagy-mezői egykori víznyelők mélyebb, nagymértékben feltöltött formák, területükön fe
dett karsztos alakzatokkal. A fedett karsztos formák többsége nem rejtett kőzethatáron létrejött szingenetikus. 
hanem posztgenetikus fedett karsztos töbör. Ugyanazon a helyen a posztgenetikus forma akár több alkalom
mal újraképződhetett, feltöltődhetett, majd elfedődhetett. A posztgenetikus fedett karsztos formák feltöltödő

posztgenetikus fedett karsztos 
mélyedés vízgy űjtője

szingenetikus fedett karsztos 
mélyedés vízgy űjtője

posztgenetikus 
fedett karsztos 

mélyedés

szingenetikus 
fedett karsztos 

mélyedés

E 3 >  ■ 2 0 0 3 0 ' *  0 5
19. ábra: Fedett karsztos mélyedések vízgyűjtő területei idősebb karsztos mélyedések kitöltésében 

1. mészkő, 2. idősebb karsztos mélyedés kitöltése, 3. kürtő, 4. járat, 5. vízlefolyás
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(magasodó) felszínen képződtek újra. A fedett karsztos fonnák időszakosan víznyelők is, miután a környező 
térszínekről -  amelyek az idős víznyelők, töbrök, medrek kitöltődésével létrejött fedőüledékes térszínrészle
tek -  csapadékvizet kapnak (19. ábra).

-  A vizsgált sortöbrök egy kivételével nem víznyelőkből jöttek létre. Alattuk a völgy alakjához igazodó, 
megnyúlt, egyenetlen aljzatú mélyedés jött létre a fekün. A felszín és a fekü domborzata itt csak részben 
mutat hasonlóságot. Méréseink arra utalnak, hogy a völgytalp oldódása során a fekün a töbörformától 
eltérő alakzatok is kialakulhatnak.

-  A Nagy-mező területén az epigenetikus völgyképződést és víznyelő-kialakulást feltöltödés követte. A fel- 
töltődés során újabb és újabb, egyre magasabb felszínek jöttek létre. Az idősebb, alacsonyabb felszínek 
fedett karsztos formái kitöltődtek, majd eltemetödtek. A fiatalabb, magasabb felszíneken újabb fedett 
karsztos formák képződtek. Valószínű azonban, hogy az egykori legmagasabb üledékelborítási szint itt 
a jelenleginél is magasabb volt. Ezért a feltöltődést a jelenre lepusztulás váltotta fel. A lepusztult anyag 
a karszt üregeiben szállítódott a mostani felszín fedett karsztos formáin keresztül.
Annak eldöntése, hogy a fenti megállapítások a bükki karszton mennyire tekinthetők általánosnak, a kis

számú VESZ szondázás miatt nem lehetséges. Ehhez a VESZ vagy más geofizikai vizsgálatokat nagyobb 
számban és több mintaterületen kellene elvégezni.
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CLASSIFICATION OF KARST PHENOMENAS ON A FEW SAMPLE 
AREAS OF THE BÜKK MOUNTAINS BY USING MORPHOLOGY 
OF THE LIMESTONE FLOOR AND THE STRUCTURE OF THE

SEDIMENTARY ROCK

ABSTRACT

We searched three sample areas of the Bükk Mounains with VÉS measurings. We constructed geoelectrical- 
geological profiles by using data of the VÉS measurings. We could establish the origin of a few pláne bottom 
doline so-called ‘plate doline ’ of the sample areas. These forms developed with lateral corrosion. Few of them 
are uvalas. We established fossile ponors on the area of Nagy-Mező, which are accumulated now. The covered 
karst forms developed in the infilling sediments of the older karst forms. These forms are intermittent ponors 
(sinkholes), because they get water írom sedimentary rock surfaces of their surroundings. More of these forms are 
younger than the pits of the limestone floor and they developed again several times (postgenetical karstification). 
On the bottom of one of valleys of Kis-Plateau karst forms occur which are elongated in the direction of the 
valley according to the VÉS measurings. The developing of these forms was controlled by the valley.
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