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ADATOK A MECSEK-HEGYSÉG FEDETT KARSZTOSODÁSÁHOZ
A CIGÁNY FÖLDI MINTATERÜLETRŐL VETT PÉLDÁK
FELHASZNÁLÁSÁVAL'

A Cigány földön (Mecsek hegység) vizsgáltuk a fedett karsztosodást VESZ mérések adatainak felhasználásával. A geoelektromos földtani szelvények elemzésével megállapítható, hogy a fedett karsztos
formák kialakulhatnak sik fekü felett, a mészkő kiemelkedése felett, kibélelt oldódásos töbörben, valamint
kitöltött és elfedett oldódásos töbör felett, agyagos összletek elvégződésénél. A fedett karsztos formák
kialakulhatnak a fedőüledék lejtőjének lepusztulásával (sík fekü térszín felett), a fedöüledék omlásával
(magaslat felett). Kibélelt töbörben kialakulhatnak a kiékelődő vízzáró fedőüledék felső elvégződésénél
(a vízzáró a töbör pereme felé ékelődik ki), alsó elvégződésénél (a vízzáró a töbör belseje felé ékelődik
ki), továbbá ott, ahol az agyagösszlet lokálisan besüllyed. Kitöltött töbörben kialakulhatnak a vízzáró
elvégződésénél, továbbá ugyancsak ott, ahol az agyagösszlet lokálisan besüllyed. A vízzáró peremé
nél a megnövekedett vízbeszivárgás hatására a fedőüledékben szuffúziós eredetű anyaghiány jön létre.
Az anyaghiány felett a felszíni összletek süllyedésével fedett karsztos formák képződnek. Az agyagösszlet
süllyedését is anyaghiány okozza, amely ugyancsak szuffúziós eredetű. Ezt az agyagösszlet alá szivárgó
vizek - amely annak elvégződésénél történik - okozzák. Az oldódásos töbrök, miután környezetük vizeit
összegyűjtik, közvetve előidézői a területükön végbemenő fedett karsztosodásnak.

1. BEVEZETÉS
Tanulmányunkban a Cigány Földek területén (Cigány-hegy és a Remeteréti-völgy közötti plató,
/. ábra) végzett geofizikai vizsgálatok adatainak felhasználásával a Nyugat-M ecsek fedett karsztos for
máit és azok genetikáját vizsgáljuk.
A mecseki karszt felszínformáinak kialakulási korát, kialakulását elsőként SZABÓ (1968) vizsgálta.
A domborzat, a tektonika és a terület töbrei közti kapcsolatot LO VÁSZ (1971), CZ1GÁNY-LO VASZ (2006),
karsztosodásának sajátosságait, fejlődéstörténetét H EVESI (2001), a töbrök m orfom etriáját//OFK ’(2002)
elemezte. A karsztterület felszínformáinak átfogó jellem zését térinformatikai módszerekkel LÍPPM ANN
et al. (2008) végezték el. Vizsgálták a töbrök méretét, alakját, kapcsolatukat a lejtőszöggel, a tengerszint
feletti magassággal és a földtani viszonyokkal.

a) A mecseki karszt jellemzői
A mecseki karszt főbb jellegzetességei az alábbiak:
- A karszt töbrei főleg (kb. 70%) ún. aprógumós anizuszi triász mészkőn alakultak ki (LÍPPMANN et
al. 2008).
- A karsztterület, amely a hegység E-i peremén helyezkedik el, szerkezetileg antiklinálisan alakult ki
(BARTA-TARNA1 1997). Az antiklinális középső részén, ahol homokkővel érintkezik a mészkő, kőzethatár
mentén víznyelősor jött létre. Az antiklinális északabbi része kétszintű 300-500 m tszf.-i magasságú, hegy' Készült a T048855 sz. OTKA pályázat támogatásával
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1. ábra. A kutatási terület a Nyugati-Mecsekben
1. szintvonal, 2. kutatott terület, 3. részletesen kutatott terület, 4. út, 5. erdei út, 6. település
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ségperemi (H EVESI 1991) fedett karszt. Alacsonyabb, északi része változatos magasságú, de a Nyugat-Mecsekben 250-330 m magasságok között elhelyezkedő pannon abráziós teraszon fej lődött ki (LO V Á SZ 1981).
Ettől D-re egy keskeny, középső-miocén abráziós terasz is elhelyezkedik, amelynek a mészkőre eső része
ugyancsak karsztosodik. SZABÓ (1968) a karszt nagyméretű töbreinek kialakulását az óharmadidőszakba
helyezte. Valószínű azonban, hogy a pannon terasz oldódásos töbreinek a kialakulása csak a pliocéntől,
míg a középső-miocén teraszon a szarmatától kezdődött {HEVESI 1991, 2001). Az általunk vizsgált terület
a pannon abráziós terasz területére esik.
- A felszíni karsztformáit a különböző munkákban genetikailag vagy morfológiailag homogénnek tekin
tették. M ár itt megemlítjük, hogy tanulmányunkban a felszíni karsztos formák két típusát különböztetjük
meg. Az egyik csoportba az oldódásos töbrök, míg a másikba a fedett karsztos töbrök tartoznak. A karszt
terület két töbörtípusára SZABÓ (1968), ill. LIPPMANN et al. (2008) munkáiban találunk utalásokat.
Az utalások vonatkoznak ezek eltérő méretére {LIPPMANN et al. 2008), valamint e képződmények eltérő
kíalakulási korára is {SZABÓ 1968, LIPPMANN et al. 2008).
- A karsztformák igen változatos morfológiai helyzetben fordulnak elő. így tetőközeli helyzetben, völgy
közi háton, völgytalpakon, völgylejtőkön, völgyfőkben is elhelyezkedhetnek {HEVESI 2001). HOYK
(2002) a Szuadó-völgytől K-re kétféle morfológiai környezetű töbröt különít el. Északabbra, pl. platóhely
zetben lévőket, majd délebbre a Sas-hegy felé a szárazvölgyek talpán elhelyezkedő sordolinákat. Az oldó
dásos és fedett karsztos töbrök a fentebb említett morfológiai környezet bármelyikében előfordulhatnak.
- A mecseki felszíni karsztformákat általában soros, vonalas elrendeződésűnek tartják {SZABÓ 1961,
LOVÁSZ 1981, B A R TA -TA R N A I1997, C ZIG ÁNY-LO VÁSZ 2006). Ilyen töbörsorokat nemcsak völgyek
ből, hanem a völgyközi hátakról, tetőkről is leírnak. így LO VÁSZ { \9 1 \, 1977, 1981) Abaliget környéké
ről 3 É -D -i irányú sort különít el, ahol a töbörsorok töbreinek átmérője a 60-70 m-t is eléri a fennsíkon.
E töbörsorok folytatódnak a meredek peremlejtőkön. E helyeken azonban a töbrök átmérője már 4 -5 m-re
csökken. Ugyanakkor Orfű térségében az É -D -i irányultság nem mutatható ki. A fentebb említett területen
LOVÁSZ { 1981) szerint a töbörsorok a völgytalpakon fejlődtek ki. Különösen a nem völgytalpi oldódásos
sortöbrök létrejöttében játszhatott szerepet a tektonika {CZIGANY-LOVASZ 2006). Ennél ámyékoltabban
fogalmaz H EVESI (2001). így szerinte a völgyoldali, kisméretű töbrök, továbbá egyes völgyközi hátak
töbrei nem mindig rendeződnek sorokba.
- A mecseki karszton a töbörsűrüség igen nagy. Példaként említjük, hogy HOYK (2002) egy 14 knr-es
mintaterületen (töbörszám 1540 db) 110 db/km2 átlagos dolinasűrűséget kapott. Szerinte a mintaterületen
a maximális töbörsűrüség eléri a 380 db/km2-t is. HEVESI (2001) szerint Abaligettől délre a Zsidó-völgyig
11 km2 nagyságú területen átlagosan a 73,4 db/km2töbörsűrüség ajellem ző (a sűrűség 39-137 db/km2 között
szóródik). LIPPMANN et al. (2008) szerint a töbrök sűrűsége a 280-310 m-es magasságú, 2-4°-os dőlésű
térszíneken a legnagyobb.
- A kőzethatártól E-ra a karsztterületen többnyire É-ra irányuló átöröklődött völgyek sorakoznak. Ezek
egy részében nincs töbör (pl. Szabó-völgy), előfordulnak azonban olyan völgyek, amelyekben csak fedett
karsztos töbrök fejlődtek ki (Remeteréti-völgy), végül olyanok is, amelyek talpán mindkét töbörtípus je
len van (Büdösvíz-forrása felé induló völgyben). A nagyméretű oldódásos töbrök nem egykori víznyelők.
Ugyanis, ha azok víznyelőkből alakultak volna ki, akkor a völgyfőhöz közeledve a töbröknek fiatalodni
kellene. Ezzel szemben a töbörsorok töbrei gyakran a völgyfők közelében nagyobbak (tehát idősebbek),
mint azoktól távolabb. A lefejeződések hiánya a karszt alacsony helyzetével magyarázható. Emiatt ugyan
is a karsztvízszint a völgytalpakhoz közeli helyzetben lehetett {HEVESI 2001).

b) Fedett karsztosodás
Fedett karsztos mélyedések akkor alakulnak ki, ha a karsztosodó kőzetet vízáteresztő fed, vagy az
azon létrejött formát ilyen kőzet tölti ki. Ekkor a karsztosodó feküben keletkező anyaghiány miatt a fe
dőben anyagátrendeződés megy végbe. Ez a felszínen fedett karsztos forma kialakulását eredményezi. A
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mélyedést részben vagy teljes mértékben a fedőüledék hordozza. A fedett karsztos töbrök típusait CV1JIC
(1893), CRAMER (1941), THOMAS (1954), JENNING S (1985), D R U M M et al. (1990), THARP (1999),
VERESS (1999), WALTHAM-FOOKES (2003), WILLIAMS (2003), WALTHAM et al. (2005) munkáinak
felhasználásával egy tanulmányunkban ( VERESS 2008) már részletesen bemutattuk. Alább e típusoknak
csak legfontosabb sajátosságaira térünk ki.
- Átöröklődéses töbör képződik, ha a nem karsztos összeálló fedőközet (pl. bazalt, homokkő) alátámasz
tását elveszítve, gyors, szakaszos mozgással a karsztos kőzet anyaghiányos részébe omlik.
- Utánsüllyedéses töbör alakul ki, ha laza fedőüledék fedi a karsztot. E töbörtípusnak kettő, esetleg há
rom 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). Szuffüziós 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 átmérőjüek, akkor szuffuzióval, tömörödéssel). Végül említjük a víznyelős töbröket, amelyek a Bakony fedett
karsztjain alakulnak ki. Ilyenkor a feküben képződött vakkürtő beomlik. Az omlás a fedőre is átöröklődik.
- Víznyelő jellegű töbör képződik, ha időszakos vízfolyások a felszín üledékeit a felszínre nyíló jára
tokba halmozzák.
- „Burried” töbör az idős karsztos mélyedést kitöltő fedőüledékben létrejövő lankás oldalú, kis mélysé
gű forma. A felszín süllyedésének oka az üledék tömörödése, vagy annak a karsztba mosódása.
Az anyaghiány oka lehet átöröklődéses töbörnél a fekü üregének beomlása, utánsüllyedéses, vagy víz
nyelő jellegű töbör esetében a fekün kürtő kialakulása (JENNINGS 1985, TRUDGILL 1985, BULL 1977,
VERESS 1982, 1999, WALTHAM-FOOKES 2003).
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 akkor, ha a kürtő idősebb, mint a felszíni mélyedés. Ez esetben a felszíni mélyedés ki
alakulásának 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,
kiváltva a fedő már fentebb említett süllyedését vagy omlását. A szingenetikus fedett karsztos formák
elsősorban kicsi üledékvastagság (0-3,5 m közötti) esetén képződnek. Kicsi üledékvastagságra eltemetett
fekü kiemelkedéseinél (küszöb, magaslat) vagy ott lehet számítani, ahol a fedőüledék a felszíni lepusz
tulás 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 fekü kürtője felett
a fedőben vakjárat képződik. A mélyedés létrejöttét a vakjárat feletti fedőüledék omladozása, süllyedé
se 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. Ezért a fenti üledékvastagság értékeket
a bakonyi fedett karsztos formák külső üledékvastagság értékeinek figyelembevételével állapítottuk meg.

2. 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 (2, 3, 4. ábra). VESZ (Vertikális elekt
romos szondázás) mérésekkel geoelektromos-földtani metszeteket készítettünk. A módszer részletes le
írását több tanulmányban, pl. VERESS (2008) is ismertettük.
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4. szelvény nyomvonala, 5. karsztos mélyedés jele, 6. oldódásos töbör, 7. fedett karsztos töbör, 8. járat, 9. kürtő

3. A VIZSGÁLT TERÜLET KARSZTFORMÁINAK SAJÁTOSSÁGAI
a) Töbörtípusok
A felszíni karsztos formakincs két csoportba sorolható: az egyik csoportot képviselik a karsztos fekü
mélyedései. A másik csoportba tartoznak azok, amelyek a fedőüledéken és fedöüledékekben alakultak ki
(fedett karsztos fonnák). Ezért előzőek idősebbek, mint utóbbiak, és valószínűleg oldódásos eredetűek
(oldódásos dolinák). Ez utóbbiak főbb jellem zői az alábbiak:
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3. ábra: A III. jelű terület morfológiai térképe
I. szintvonal, 2. kőzetkibúvás és azonosításijele, 3. VESZ észlelési hely, azonosítási számmal, 4. szelvény nyomvona
la, 5. karsztos mélyedés jele, 6, oldódásos töbör, 7. fedett karsztos töbör, 8. járat, kürtő, 9. út
- Az oldódásos dolináknak két altípusa is kim utatható: egy nagyobb átm érőjű és mélyebb (átlagos
átm érő 70,5 m, átlagos mélység 15,0 m), valam int egy kisebb átmérőjű és kevésbé m ély (átlagos át
mérő 27,0 m, átlagos m élység 6,0 m) altípusa. M iután az első altípusba tartozó formák esetében a fe
dőüledékek többé-kevésbé követik a fekü lefutását, tehát a felszínen is mélyedés van, ezért a továb
biakban az ilyen form ákat kibélelt oldódásos töbröknek nevezzük. Ilyen pl. a C -l je lű karsztos forma
(2, 5. ábra) és a C-12 je lű vagy a C-16 jelű (3. ábra). A szelvények tanúsága szerint ezen altípus töbrei
egymáshoz igen közeli helyzetűek. A szom szédos töbröket különböző magasságú, keskeny gerincek
választják el egymástól (4, 5. ábra). A töbröket elválasztó térszínek a fedőüledék miatt tűnnek széle
sebbnek a ténylegesnél. E formák többsége soruvalának tekinthető. A második altípusba tartozó formák
viszont teljesen kitöltöttek, sőt eltem etettek fedőüledékkel. Tehát a felszínen nincsenek mélyedések,
vagy ha igen, akkor azok a fekü m élyedéseitől teljesen függetlenek. Ezért ezt az altípust eltem etett
oldódásos töböm ek nevezzük. Ilyen eltem etett töbör található pl. a C-14 jelű fedett karsztos m élyedés
alatt (2, 6. ábra). A fenti altípusokba tartozó dolinák alakja azonban közel megegyező. A kibélelt doli
nák átlagos átm érőjének és átlagos m élységének hányadosa 4,7, míg az eltem etett dolinák esetében ez
az érték 4,5. A kibélelt oldódásos töbrök feküje ritkán tagolt kisebb bemélyedésekkel. M egállapítható
az is, hogy a fedőüledékek m ódosíthatják nemcsak az oldásos töbrök alakját, hanem m éretét is. Bár
a bélelő fedőüledék települése követi az aljzat dőlését, m égis gyakori, hogy a fedőüledék a m élyedés
középpontja felé vastagodik. A fedőn lévő mélyedés kiterjedése megegyezhet a fekün lévő mélyedés
sel, de lehet annál nagyobb (5. ábra), de kisebb is. A zoknál a töbröknél, amelyeknél a fedőn levő forma
m eghaladja a fekün lévő mélyedést, a fedőben lévő m élyedésforma a fedő lepusztulása során átalakul-
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4. ábra. A II. jelű terület morfológiai térképe
I. szintvonal, 2. kőzetkibúvás és azonosítási jele, 3. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 4. szelvény nyomvona
la, 5. oldódásos töbör, 6. fedett karsztos mélyedés, 7. járat, kürtő, 8. karsztos mélyedés jele, 9. nyitott mélyedés a fedő
üledékben, 10. a 9. ábrán részletesebben bemutatásra kerülő töbör
hatott. Ez egyrészt arra utal, hogy az ilyen töbrök területén egykor a fedő vastagsága a mainál nagyobb
volt (a fedő lepusztult anyaga a karsztba szállítódott), m ásrészt arra, hogy a csapadékviz lepusztítása
által horizontálisan növekedtek. Előfordulhat, hogy egyetlen kibélelt töbör két oldódásos töbör uvalát
alkotó m élyedése felett formálódott ki (7. ábra). Az oldódásos töbör m élységéhez képest a fedőüledék
vastagsága (tehát az eredeti töbör feltöltöttsége) igen változó lehet. így pl. a legnagyobb fedővastagság
az oldódásos töbör m élységének lehet m indössze a 23% -a (C -ll jelű mélyedés), de elérheti a 63%-ot
is (C-10 jelű mélyedés).
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5.
ábra: Az I. jelű terület A-A jelű geoelektromos-földtani szelvénye
1. mészkő, 2. talaj, homok, homokliszt, 3. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 4. homok-lösz (mészkőtörmelékes),
5. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 6. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 7. geoelektromos összlet
talpmélysége (m), 8. VESZ mérés kb. behatolása, 9. geoelektromos összlethatár, 10. karsztos mélyedés jele, 11. kőzet
kibúvás jele, 12. kürtő

6.
ábra: Az I. terület C-C jelű geoelektromos-földtani szelvénye
1. mészkő, 2. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 3. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 4. agyag,
5. talaj, homok, homokliszt, 6. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 7. összlet geoelektromos ellenálllása (Ohm),
8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár,
11. karsztos mélyedés jele
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7.
ábra: A II. jelű terület B-B 'jelű geoelektromos-földtani szelvénye
1. mészkő, 2. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 3. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 4. talaj, homok, homokliszt,
5. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 6. összlet geoelektromos ellenálllása (Ohm), 7. geoelektromos összlet
talpmélysége (m), 8. VESZ mérés kb. behatolása, 9. geoelektromos összlethatár, 10. karsztos mélyedés jele,
11. kőzetkibúvás jele

8.
ábra: A III. jelű terület C-C ’j elű geoelektromos-földtani szelvénye
1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (homok?), 3. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 4. homok-lösz (mészkőtörmelékes),
S. talaj, homok, homokliszt, 6. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 7. összlet geoelektromos ellenálllása (Ohm),
8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár,
11. karsztos mélyedés jele
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A fedett karsztos mélyedések többnyire néhány m-es átmérőjűek és mélységűek. Főbb morfológiai
sajátosságaik az alábbiak:
- Nagyméretű oldódásos töbrökhöz képest igen változatos helyzetben és számban fordulhatnak elő.
így előfordulhatnak a kibélelt töbör középpontjában magányosan (3, 8. ábra), a töbör oldallejtőin sorban,
egy vagy két egymásra merőleges irány mentén (3. ábra), a töbör lejtőjén csoportosan (9b. ábra). Előfor
dulhatnak az oldásos töbrök peremén túl koszorúszerű eloszlásban (2. ábra) vagy vonalas elrendeződés
ben (3. ábra).
- Előfordulnak közöttük meredek, omlásos oldalú, ill. lankás oldalú formák. A meredek oldalúak kö
zött lehetnek nagyobb, de kisebb átmérőjűek is. Ez utóbbiak átmérője esetenként az 1 m-t sem éri el.
Aljzatukon vagy oldalukban mészkő előbukkanás gyakran figyelhető meg. Kibélelt oldódásos töbrök
oldallejtőjén előfordulnak nyitott mélyedések is (4. ábra). E formák többnyire lejtésirányban megnyúltak.
Legfeljebb 1-2 m-es kitérjedésűek, legnagyobb mélységük felső elvégződésüknél mérhető. Az oldódásos
töbör középpontjának irányába eső végük kiékelődik. Némelyikét a pluviális erózió hozta létre.
- Aljzatukon járat vagy kürtő ritkán észlelhető.
- A fedett karsztos formák kizárólag fedőüledékben képződtek.
- A fedett karsztos mélyedések a fekühöz képest elhelyezkedhetnek sík fekü aljzat (14,29%), a fekü kiemel
kedése (14,29%), kibélelt dolina (42,86%) és kitöltött (eltemetett) dolina (28,57%) felett (/., II. táblázat).
A mecseki fedett karszton az alábbi morfogenetikai altípusai különíthetők el a fedett karsztos fonnáknak.
A bakonyi fedett karsztos mélyedésekhez képest a posztgenetikus karsztosodással létrejöttek száma
kicsi. A szelvényekre eső (tehát vizsgált) 21 db mélyedésből mindössze 5 mélyedésnél valószínűsíthető,
hogy posztgenetikus karsztosodás során alakult ki. Jelentős azoknak a mélyedéseknek a száma, amelyek
agyagösszlet kiékelődésénél (5, 6. ábra,
II. táblázat) vagy agyagösszlet felett alakultak ki (5, 7. ábra.
I. táblázat). A 21 db fedett karsztos mélyedésből 16 db agyagösszlet kiékelődésénél, 4 db agyagösszlet
felett helyezkedik el. Mindössze 1 db fedett karsztos forma környezetében nincs anyagösszlet a fedő
ben. Az agyagösszlet ritkán épül fel kizárólag agyagból, miután az többnyire mészkőtörmelékes ho
mokos agyag. Általában nem a felszínen helyezkedik el, hanem betelepült. Agyag kiékelődés esetén
az agyagösszlet a fedett karsztos formához képest kétféleképpen helyezkedhet el. Az agyag kiékelődhet
a lejtőn a fedett karsztos mélyedés felett (fedett karsztos forma felé dől az agyagos összlet) és a fedett
karsztos forma alatt (a fedett karsztos formától dől az agyagos összlet). Fedett karsztos forma felé dől
az agyagösszlet pl. a C -1/3 jelű mélyedésnél (J. ábra), a formától dől az agyagösszlet pl. a C-10/1 jelű
mélyedésnél. Előző csoportba 13 mélyedés (57,14 %), utóbbiba 3 mélyedés (14,28 %) tartozik.

b) A töbrök és környezetük üledékei
A fedő jellem zői az alábbiak:
- A fedő vastagsága viszonylag számottevő (helyenként elérheti a 10 m-t is). A vastagság oldalirányban
csak ott változik nagyobb mértékben, ahol a kisebb méretű oldódásos töbrök teljesen eltemetődtek.
- Összetételét tekintve agyag, (mészkőtörmelékes, homokos) agyag, homok-lösz (mészkőtörmelékes),
talaj, homok, homokliszt, mészkőtörmelék (homok?) lehet. Ez utóbbi fedő a VESZ mérések szerint lehet
homok is. Látható, hogy a geofizikai mérések szerint kizárólag löszös összlet nem fordul elő a területen.
A két leggyakoribb összlet a homokos-lösz (mészkőtörmelékes), valamint az agyag (mészkőtörmelékes,
homokos). A homok származhat délről (a Büdöskuti-völgytől K-re egy ÉK-DN y-i csapású homokkő,
konglomerátum, aleurit nem karsztos kőzetsávot jelöl a földtani térkép). Származhat É-ról is (am ely
nek a jelenlegi lejtésviszonyokat figyelembe véve kisebb a valószinűsége), vagy EK-ről a pannon tenger
üledékeiből. A homok leülepedése lösz-képződés során történt. Ezért ez az összlet valamelyik glaciá
lisban keletkezhetett. A VESZ mérések szerint az agyag (mészkőtörmelékes, homokos) összletet löszös
(ill. részben) eredetűnek tartjuk. „Agyaggá” a környezetében képződött eredeti településű homok-lösz
összlet áthalmozódása során alakulhatott át. Valószínű, hogy a dekalcitosodáshoz több csapadékra volt
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* alatta lencsés agyag (mészkőtörmelékes, homokos),
** agyagösszlet kiékelődése a mélyedés alatti lejtőn,

Agyagössz-lethez
képesti helyzete
Kitöltött dolina

.o K
3 S'
E
re ** 1
d d d

09

Kibélelt dolina

Kibélelt és kitöltött dolinák felett kialakult fedett karsztos formák üledékvastagság adatai a Cigány-hegyen (Mecsek hegység)
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Megjegyzés:
a: agyag, amh: agyag (mészkőtörmelékes, homokos),
K: kiékelődik,
B: behajlik,
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II. táblázat

Sorszám

Mélyedés jele

Kiemelkedés feletti fedett karsztos mélyedések üledékvastagság adatai a Cigány-hegyen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c-15
c-17
c-2
c-5
c-19
c-9

Kicsi (3,5 m-nél kisebb) külső
üledékvastagság (m), az aljzaton
mészkővel
Posztgen.
Szingen.
la,
_
kül
bel
kül
bel
0,0
2,5
0,0
3,2
1,0
0,0

Közepes külső üledék-vastagság Közepes külső üledék-vastagság,
Agyagaz aljzaton mészkővel (m)
(m), aljzatán a mészkő nem
összlethez
bukkan elő
képesti
helyzete
Szingen.
Posztgen.
Szingen.
Posztgen.
la,
Ia,
_____ ü _____
_____ _______
bel
kül
bel
kül
bel
kül
bel
kül
K (amh)
N
K (amh)
4,4
K (amh)
5,6
3,6
K (amh)
0,0
0,0
7,0
K (amh)

Megjegyzés
K - agyagösszlet kiékelődik
N -agyag nincs
amh - agyag (mészkőtörmelékes, homokos)

Szingen. - szingenetikus
Posztgen. - posztgenetikus
bel,-belső
kül. - külső

szükség, ezért a homokos agyagösszletek jelenlegi helyzetükbe, szerintünk valamelyik interglaciális ide
jé n kerültek. Többnyire a fedő alsó összlete homok, és erre települ az agyag. Ez - egyenletes üledékbo
rítást feltételezve - jelentheti, hogy adott forma a homok leülepedésekor már üledékcsapda volt (hacsak
a karsztos forma nem fedő alatt alakult ki). Ahol a legalsó összlet agyag (ilyen település azonban csak né
hány helyen és akkor is a töbör egy-egy részletén fordul elő), egyenletes elborítást feltételezve, a karsztos
forma az agyag lerakódása előtt már kialakult. Ott, ahol a fedőt homok, agyag, majd ismét homok építi fel,
két glaciális idején is megismétlődhetett a homok áthalmozódása. Megemlíthető, a talaj homok, kőzetliszt
legfelső összlet arra utal, hogy a homok, kőzetliszt áthalmozódása a közelmúltban is végbement.
- A fedőüledék szerkezetileg kifejlődhet az alábbi módokon:
• Lencsésen, amely kifejlődés egykori mélyedés (oldásos töbör vagy fedett karsztos mélyedés) feltöltése
során jött létre. Fedett karsztos mélyedés kitöltése esetén a fedett karsztosodás posztgenetikus.
• Kifejlődhet (elvégződhet) a fedett karsztos mélyedések oldalában, meredek szakadási felület formájá
ban. Ez a fedett karsztos forma omlásos eredetét jelzi.
• Kifejlődhet a fedett karsztos forma belseje felé, fokozatosan kivékonyodva. Ez jelezheti, különösen ha
a fedett karsztos forma átmérője nagy, hogy az eredeti felület (pl. járatfal) a csapadékvíz hatására lepusz
tult, ellankásodott. A folyamat együtt járt e helyen egy fedett karsztos forma kialakulásával (ld. alább).
• A mélyedést hajlott összletek fogják közre. E helyen a vakjáratba a felette elhelyezkedő összletböl
szuffüzióval üledék szállítódott. Nagy porozitású összlet alakult ki. Ez az összlet megsüllyedt, miáltal a fe
lette lévő összletek hajlítást elszenvedve ugyancsak megsüllyedtek. Ha a fedett karsztos mélyedést behajtott
agyagösszlet fogja közre, a szufíüzióval kialakult anyaghiányos részbe a fedő agyagösszlet hajlott bele.
• A fedő összletek kitölthetik az oldódásos töbröket. Ilyenkor települhetnek vízszintesen, a töbör teljes
kiterjedésében, de ki is ékelődhetnek. Gyakran követik a nagyméretű oldásos töbrök aljzatának a lefutását
is úgy, hogy vastagságuk alig változik. Előző esetekben a karsztos mélyedés idősebb, mint a fedő, utóbbi
esetben csak akkor, ha az oldódásos dolina az üledékeit a metszetre merőleges irányból kapta. Ha az üledék
a metszet által kijelölt valamelyik irányából érkezett, akkor a fedőüledék még nem karsztosodott térszínen
rakódott le. Ez esetben az oldódásos dolinák is fedett térszínen képződtek, és a legalsó fedő összlet lerakó
dását követően jöttek létre. Ugyanis a metszet egyik irányából érkező üledékbeszállítás esetén az oldódá-
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9a. ábra. A C-II jelű kibélelt áldásos töbörnél kialakított A-A'geoelektromos-földlani szelvény
I. mészkő. 2. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 3. homok-lösz (mészkőtörmelékes, 4. talaj, homok, homokliszt,
5. VESZ mérés észlelési hely, azonosítási számmal, 6. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 7. geoelektromos
összlel talpmélysége, 8. VESZ mérés kb. behatolása, 9. geoelektromos összlethatár,
sos töbörnek mindkét oldallejtőjén nem fejlődhetett volna ki fedőüledék, hanem csak egyik oldallejtőjén.
Nevezetesen azon lejtőjén, amely az üledékbeszállítás felőli oldalon van. Látható azonban, hogy a legfelső
talaj, homok, kőzetlisztes összlet is követi a fekü lefutását. Ezért a felső összletek akár idősebbek is lehet
nek, mint a karsztos formák.
A fentiek miatt a különböző oldódásos töbrök kialakulási kora igen különböző lehet. Létrejöhettek
a fedőüledék kialakulása előtt, de annak keletkezése, ill. áthalmozódása során is. Bizonyos, hogy idő
sebbek a rajtuk levő fedett karsztos mélyedéseknél, ill. azon agyagösszlet leülepedési koránál, amely
közvetlenül az aljzatukra települt, és amely nem a m ár meglévő mélyedésbe szállítódott, vagy nem abban
halmozódott át.

4. A CIGÁNY FÖLD FEDETT KARSZTOS FORMÁINAK KIALAKULÁSA
A fedőüledékben gyakran fordul elő agyag vagy agyagos betelepülés. Az agyag akadályozhatja a csa
padékvíz elszivárgását, és igy a fedett karsztos forma kialakulását. Az agyag betelepülések ellenére a fe
dőbe, ill. a fekübe víz szivároghat az alábbi esetekben:
- Az agyagos összleten a víz átszivároghat.
- Az agyag vagy agyagos összlet nem folytonos kifejlődésü az elszivárgás a kiékelődésnél történik.
E helyeken - az agyagos lejtőkről a víz lefolyik - ezért a vízbeszivárgás mennyisége a kiékelődési he
lyeknél megnő. (Az agyag foltos kifejlődését okozhatja az eredeti betelepülés, ill. utólagos lepusztulása.)
- Az agyagösszlet, miután alatta a nem agyagos összletben anyagelszállítás van, behajlik vagy beomlik.
A behajlás miatt az agyagösszlet folytonossága megszakadhat. E helyen a víz az összletbe szivároghat.
A behajlás ott következik be, ahol a nem agyagos összletek porozítása a szuffuziós anyagelszállítás miatt
(az anyag a fekün kialakult kürtőbe halmozódik) megnő. Az omlás ott, ahol a fedő vékony. A fekün kürtő
alakul ki, ill. a kitöltött kürtő üledékeit veszíti. A vékony fedő a kürtőbe omlik.

21

1

9b. ábra: A C -ll jetii kibélelt oldásos és a töbör morfológiai térképe
10. szintvonal, 11. kőzetkibúvás, 12. gerinc a mészkőfekün, 13. mészköfekü felszínének a dőlése, 14. szelvény nyomvo
nala. 15. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 16. kibélelt oldódásos töbör, 17. fedett karsztos mélyedés,
18. nyitott mélyedés a fedőn, 19. járat, 20. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 21. agyag (mészkőtörmelékes, homokos)
a fekün, 22. agyag (mészkőtörmelékes, homokos) a fedőüledéken, 23. vízszivárgás az agyagfelett, 24. vízszivárgás
az agyag alatt, 25. vízszivárgás az agyagon keresztül, 26. felszínről vízszivárgás a homok-lösz összleten keresztül
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10. ábra: A fedett karsztos mélyedések és a járatok gya
korisága közti elvi kapcsolat
I. egy járat képződése során egy fedett karsztos mélyedés
képződik, U. több járat képződése miatt, több fedett
karsztos mélyedés alakul ki, a. kürtő képződik, b. vakjá
ratok alakulnak ki. c. fedett karsztos mélyedésekjönnek
létre, 1. mészkő, 2. homok-lösz (mészkőtörmelékes),
3. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 4. talaj, homok,
homokliszt, 5. vízáramlás a felszínen és vízszivárgás
afedőben, 6. szuffúzió, 7. kürtő, S. vakjárat,
9. fedett karsztos mélyedés
A fentieket alátámasztja, hogy a 9 ábrán bemu
tatott C -ll jelű kibélelt töbömek az ÉK-i lejtőjén
és az aljzatán fordulnak elő fedett karsztos mélye
dések. Az EK-i peremen elszivárgó vizek az agyag
alatt a mélyedés centruma felé szivárognak, majd
a fekün kürtőket hoznak létre. A fedőn a kürtők fe
lett szuffúzióval vakjáratok képződnek. Egy kürtő
felett egy, de több vakjárat, ill. járat is kialakulhat
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11. ábra. Vízzáró kiékelödésénél a csapadékvíz pusztítá
sával kialakuló fedett karsztos mélyedés
1. mészkő, 2. agyag (mészkőtörmelék, homokos), 3.
homok-lösz (mészkőtörmelékes), 4. talaj, homok,
homokliszt, 5. vízáramlás a felszínen és vízszivárgás a
fedőüledékben, 6. járat és mélyedésfal lepusztulása a
csapadékvíz hatására, 7. utólagos anyag beszállítás a
mélyedésbe, 8. lepusztulással kialakultfedett karsztos
forma lejtője, 9. kürtő, 10. járat, a. vízelszivárgás a
vízzáró kiékelödésénél, b. kürtő és járat képződik, c. a
járat fa l pusztulásával mélyedés kezdemény képződik,
d. a járat teljes pusztulásával, a lejtők hátrálásával és
ellankásodásával kialakul a jelenlegi mélyedés (lejtőin
feltöltés is végbemehet)

(70. ábra).
A vakjáratok felett a szuffúzió miatt a porozitás megnő. Az összlet tömörödik. Emiatt az agyagösszlet
behajlik. Fedett karsztos mélyedések jönnek létre. Ugyanakkor a DNy-i lejtőn a fedett karsztos formák
hiányoznak. Itt a víz főleg a felszínen folyik le, ill. az agyag (amely közvetlenül a mészkőre települ) fe
dőjét alkotó homok-lösz összletben szivárog. Ennek következtében pluviális erózióval kiformált nyitott
mélyedések alakulnak ki. Ezek a formák később már fedett karsztosodással fejlődhetnek tovább, miután
a lepusztulás miatt kivékonyodó agyagon az elszivárgás a fekü irányába végbemehet. Végül az oldódásos
töbör centrumában a felszínen lefolyó vizek is fedett karsztos mélyedést hozhatnak létre. Hiszen az aljza
ton a vastagabb agyagon is átszivároghatnak az ott összegyűlő csapadékvizek.
A fedett karsztos formák az alábbi módokon alakulhatnak ki.:
a) Lejtőlepusztulással kialakuló fedett karsztos mélyedés: a vízzáró mentén beszivárgó víz mészkövön
kürtőt hoz létre, amely felett a fedőben vakjárat képződik. A járat felszínre nyílik (11b. ábra). A csapadék
víz a járat falát pusztítja. Ezáltal a felszínen szélesedő, ellankásodó oldalú mélyedés képződik (11 d. ábra,
12. ábra). Mindössze 1 db karsztos mélyedés esetében valószínűsíthető ez a fajta kialakulási m ód (a 2. és
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12. ábra. Az I. jelű terület B-B 'jelű geoelektromos-földtani szelvénye
1. mészkő, 2. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 3. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 4. talaj, homok, homokliszt,
5. VESZ mérés helye azonosítási számmal, 6. összlet geoelektromos ellenálIlása (Ohm), 7. geoelektromos összlet
talpmélysége (m), 8. VESZ mérés kb. behatolása, 9. geoelektromos összlethatár, 10. karsztos mélyedés jele, 11. kőzetkibúvás és azonosításijele
a 12. ábrán látható C-9 jelű fedett karsztos mélyedés ilyen kialakulású). Ez a karsztos forma vastag fedőjű
térszínen, sík fekü felett jö tt létre. A vastag fedő és a sík fekü valószínűleg kedvező feltételeket teremtett
a viszonylag nagyméretű (nagy átmérőjű) mélyedés létrejöttének.
b) Omlással kialakuló fedett karsztos mélyedés (la. altípus a bakonyi karszton): e forma kisebb (3,5 m-nél
kisebb) üledékvastagságú helyeken jön létre. A beszivárgó vizek kürtőt hoznak létre (13 Ib. ábra). A kürtő
feletti fedő a kürtőbe omlik (13 le. ábra). Az omlással kialakult formák kis átmérőjűek és meredek oldalúak (14. ábra).
c) Kiékelődő vízzáró pereménél létrejövő fedett karsztos mélyedés kitöltött töbör felett: a vízzáró felett szi
várgó víz annak elvégződésénél az oldásos töbör vízvezető üledékén átjutva eléri a mészkövet (15 la. ábra).
Ott kürtőt alakít ki (15 Ib. ábra, szingenetikus karsztosodás), vagy ha ott egy korábban kialakult kürtő léte
zik, annak üledékeit mélyebbre szállítja (posztgenetikus karsztosodás). A kürtő felett a kitöltésben vakjárat
képződik (15 1c. ábra). A járat feletti fedőből az üledék szuffúzióval a járatba kerül, a megnövekedett
porozitású összlet megsüllyed. Ez utóbbi felett lévő összlet süllyedésével fedett karsztos forma jön létre
(6, 14, 15 I d ábra). Fedett karsztos forma kialakulásának feltétele, hogy a felszín az agyagösszlet kiékelödő végének irányába dőljön. Az ilyen fedett karsztos töbrök sík, fedőüledékes térszínen jönnek létre
(1 5 II. ábra). Az agyagösszlet kiékelődésénél több fedett karsztos mélyedés is kialakulhat.
d) Vízzáró lokális besüllyedésével létrejövő fedett karsztos mélyedés, amely eltemetett, de kibélelt töbör
felett is kialakulhat. A csapadékvíz a vízzáró alá j ut ( 16 la. ábra). Valószínűleg ennek feltétele, hogy a víz
záró mind oldal-, mind függőleges irányban viszonylag kicsi kiterjedésű, ill. vastagságú legyen, továbbá,
hogy a felszín ez esetben is az agyagösszlet kiékelődő vége felé dőljön. A fekün a kürtő, majd a kitöltés
ben a vakjáratképződés a vízzáró alatt megy végbe. A vakjárat és a vízzáró közötti szuffúziós anyagvesz
teség hatására a vízzáró behajlásával a felszínen fedett karsztos mélyedés képződik (5, 7, 16 Ic. ábra).
e) Vízzáró elvégződése felett és alatt kialakuló fedett karsztos forma, amely kibélelt töbörben jön létre.
Akkor, ha a vízzáró az oldásos töbör pereme felé ékelődik ki, a vízzáró összlettel érintkező vízvezető fe-
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dobén áramló vizek, előzőnek az elvégződésénél irányt változtatva, a fekü irányába
mozognak (17 la. ábra). Ott kürtőt hoznak
létre, amely felett vakjárat (77 Ib. ábra),
majd a felszínen szuffuzióval és süllye
déssel fedett karsztos mélyedés képződik
(17 Ic, 18. ábra). Ilyen fedett karsztos mé
lyedések a kibélelt oldódásos töbrökben az
agyagos sávok felső kiékelődésénél, de az
alsó kiékelődésénél is létrejöhetnek (az alsó
kiékelődésnél hasonlóan, mint ahogy a c)
pontnál m ár bemutatásra került). Ezért, ha
az oldódásos töbörben több agyagfolt-elborítás jött létre, a fedett karsztos mélyedések
az oldódásos töbörnek mindkét oldallejtő-
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13. ábra. A fekü magaslatafelett omlással létrejövőfedett karsz
tos mélyedés
1. mészkő, 2. homok-lösz (mészkőtörmelékes),
3. omladék, 4. vízszivárgás, 5. omlással kialakult felület, 6. elfe
dett kiemelkedés (magaslat) a fekün,
7. omlásos eredetűfedett karsztos mélyedés,
I. keresztmetszet, II. felülnézet, I.a. a vízáteresztőfedő vizei a fekü
ábra).
kiemelkedésénél a mészkőbe szivárognak,
f) Vízzáró lokális besüllyedésével létrejövő
I.b. kürtőt alakítanak ki, I. c. a kürtő szélesedése (vagy beomláfedett karsztos mélyedés, amely ugyancsak
sa) miatt a fedő beomlik, a felszínen karsztos mélyedés jön létre
(lezökkenéses töbör)
kibélelt töbörben jön létre. A kibélelt töbröt
teljes kiterjedésében agyagos összlet borít
ja (19 la. ábra). A kibélelt töbör oldallejtőjének felszínén lefolyó csapadékvíz a töbör centrumába jut.
Az aljzaton összegyűlő víz előbb-utóbb átszivároghat az agyagos összleten. Az átszivárgó víz szuffuziós

jén, sőt az aljzatán is előfordulhatnak. Miu
tán az agyagfoltok egy-egy elvégződésénél
több fedett karsztos forma is kialakulhat
az oldódásos töbörben, a fedett karsztos
formáknak a sorai is létrejöhetnek (17 II.

14. ábra: A 11. jelű terület E-E'jelű geoelektromos-joldtani szelvénye
1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (homok?), 3. talaj, homok, homokliszt, 4. agyag (mészkőtörmelékes, homokos),
■5. homok, lösz (mészkőtörmelékes). 6. kürtő, 7. VESZ észlelési hely. azonosítási számmal. 8. összlet geoelektromos
ellenállása (Ohm), 9. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 10. VESZ mérés kb. behatolása, 11. geoelektromos
összlethatár, 12. karsztos mélyedés jele, 13. kőzetkibúvás azonosításijele
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anyaghiányt hoz létre (9. ábra). Az anyag
hiányos részbe a fedő agyagos összlet
belesüllyedésével a kibélelt töbör centru
mában fedett karsztos mélyedés alakul ki
(8, 19 Ic. ábra). Ilyen fedett karsztos forma
a kibélelt oldódásos töbör aljzatán alakul ki
( 1911: ábra).

5. KÖVETKEZTETÉSEK
- A vizsgált területen a felszíni karsztos
formák két típusa, az oldódásos töbrök és
a fedett karsztos töbrök különíthetők el.
Az oldódásos töbrök egyik változata több
nyire nagyobb és kevésbé feltöltött (kibélelt
oldódásos töbör), a m ásik változata kisebb
és kitöltött, ill. eltemetett. Azon kibélelt
töbrök, amelyeknél a fedőben kialakult alak
kiterjedése meghaladja a fekün lévő mélye
dés kiterjedését, a fedő lepusztulása során
növekedtek.
- A fedett karsztos formák főleg az oldó
dásos töbrök területén alakultak ki. Az ol
dódásos töbrök, mint „vízcsapdák” mű
ködnek, elősegítve ezáltal a fedett karsztos
formák kialakulását. A z oldódásos töbrök
területén emiatt, és a belsejükben lévő

15. ábra: Kiékelődő vízzáró pereménél létrejövőfedett karsztos
mélyedés kitöltött töbörfelett
1. mészkő, 2. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 3. agyag (mészkő
törmelék, homokos), 4. talaj, homok, homokliszt,
5. vízáramlás a felszínen, és vízszivárgás afedőüledékben,
6. szuffúzió, 7. kürtő, 8. vakjárat, 9. eltemetett oldódásos töbör,
10. fedett karsztos mélyedés, I. keresztmetszet, II. felülnézet,
I.a. a felszínen lefolyó vizek és a vízáteresztőfedő szivárgó vizei
a vízzáró összletek elvégződésénél a mészkőbe jutnak, I.b. kürtő
képződik, I.c. vakjárat képződik, I.d. a vakjáratfelett süllyedéssel
fedett karsztos forma képződik (szuffúziós töbör)
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16.
ábra. Vízzáró lokális besüllyedésével létrejövőfedett karsztos mélyedés kitöltött töbörben
1. mészkő, 2. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 3. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 4. talaj, homok, homokliszt,
5. vízlefolyás a felszínen és vízszivárgás afedőüledékben, 6. szuffúzió, 7. kürtő, 8. vakjárat, 9. járat, 10. eltemetett
oldódásos töbör, 11. fedett karsztos mélyedés, I. keresztmetszet, 11. felülnézet, l.a. a vízáteresztőfedőben szivárgó
vizek a vízzáró összlet alatt jutnak a mészkőbe, I.b. kürtő és vakjárat alakul ki, I.c. a vakjáratfelett süllyedésselfedett
karsztos mélyedés jön létre (szuffúziós töbör)
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17.
ábra: Fedett karsztos mélyedés kialakulása kibélelt töbörben vízzáró fedő elvégződése felett és alatt
1. mészkő, 2. agyag (mészkőtörmelékes, homokos), 3. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 4. talaj, homok, homokliszt,
5. vízáramlás a felszínen és vizszivárgás a fedőüledékben, 6. szuffúzió, 7. kürtő, 8. vakjárat, 9. járat, 10. kibélelt
oldódásos töbör, 11. fedett karsztos töbör, 12. fedett karsztos töbör vízzáró elvégződésefelett, 13. fedett karsztos töbör
vízzáró elvégződése alatt, I. keresztmetszet, II. felülnézet, I.a. a vízáteresztőfedő szivárgó vizei a vízzáró osszletek
elvégződésénél a karsztba jutnak, I.b. kürtök és vakjáratok képződnek, I.c. a vakjáratfeletti fedő besüllyedésével
fedett karsztos forma képződik (szuffúziós töbör)

C-10 jelfl uvala(?)

18.
ábra: A II. jelű terület A-A 'jelű geoelektromos-joldtani szelvénye
1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (homok?), 3. homok-lösz (kőzettörmelékes), 4. agy>ag (mészkőtörmelékes, homokos),
5. talaj, homok, homokliszt, 6. VESZ mérés észlelési hely azonosítási számmal, 7. összlet geoelektromos ellenálllása
(Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár,
11. karsztos mélyedés jele
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agyagos összletek változatos települése
miatt akár több fedett karsztos forma is
létrejöhet. Véleményünk szerint ez lehet
az egyik oka a mecseki karszt nagy karszt
forma-sűrűségének.
- A fedett karsztos töbrök a fekühöz ké
pest változatos helyzetűek lehetnek. így
előfordulhatnak sík fekü felett, a fekü ma
gaslata felett, kibélelt, valamint eltemetett
töbörben.
A fedett karsztos mélyedések kialakul
hatnak a kürtő feletti fedő közvetlen beomlásával, szuffúziósan vagy járat képző
désével. Szuffűziós kialakulás során a fedő
alsó része a kürtőbe halmozódik, a meg
növekedett porozitású összlet megsüllyed.
Ennek fedője a süllyedést követve behajlik.
Járatképződés során vagy a vakjárat fel
felé növekedve eléri a felszínt, vagy a fe
lette elhelyezkedő fedő összletet, miután
szuffúziósan anyagának egy részét elveszí
ti, amely ezért behajlik.
- A sík fekü felett fedett karsztos mélye
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19. ábra: Vízzáró lokális besüllyedésével létrejövőfedett karsztos
mélyedés kibélelt töbörfelett
1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (homok?), 3. agyag (mész-kőtörmelékes, homokos), 4. homok-lösz (mészkőtörmelékes), 5. vízáramlás
a felszínen és vízszivárgás a fedőüledéken, 6. szuffúzió, 7. kürtő,
8, kibélelt oldódásos töbör, 9. fedett karsztos mélyedés, I. keresztmetszet, II. felülnézet, I.a. az agyagon a felszíni vizek átszivárog
nak, l.b. kürtő, majd szuffúzióval anyaghiány alakul ki az agyag
alatti összletben, az agyag alatti összlet alsó felülete megsüllyed,
Ic. az agyag lehajlásávalfedett karsztos mélyedés képződik
(szuffűziós töbör)

dések szélesedését a csapadékvíz pusztítása
okozza. A magaslat feletti fedett karsztos
formák a fedőnek a fekü kürtőjébe történő
omlásával képződnek. Kibélelt töbörben a fedett karsztos mélyedések kialakulhatnak a vízzáró összlet
felső ill. alsó elvégződésénél, de az agyagösszlet belsejében is annak lokális süllyedésével. Előző esetben
a vízvezető üledékben szivárgó víz áramlási pályája a vízzárónál megváltozik. A vízzáró alsó pereménél
a vízzárón áramló, ill. szivárgó vizeknek ugyancsak megváltozik az áramlási pályája. Mindez a feküben
kürtő, a fedőben vakjárat kialakulásával jár, amely a fedő felső részén szuffűziós anyaghiányt eredmé
nyez. A felszín besüllyedésével kialakul a fedett karsztos mélyedés. A vízzáró összlet alatt a vízvezető
összletben szivárgó vizek is okozhatják a kürtő, vakjárat kialakulását, majd a szuffűziós anyaghiányt.
Az anyaghiány miatt a vízzáró összlet megsüllyedésével fedett karsztos forma jö n létre. Eltemetett oldódásos töbörben fedett karsztos formák alakulhatnak ki a vízzáró összlet elvégződésénél, ill. a vízzáró
lokális besüllyedésénél. Előző esetben a szuffűziós anyaghiány és a fedett karsztos mélyedés kialakulása
a vízzáró pereménél függőlegesen beszivárgó vizek miatt történik szintén. Utóbbi esetben a fedett karsz
tos m élyedés kialakulását létrehozó anyaghiányt és összlet m egsüllyedését szintén a vízzáró alá beszi
várgó vizek okozzák. K ibélelt töbörben teljes agyagelborításnál is kialakulhat fedett karsztos mélyedés,
ha a csapadékvíz az agyagon átszivárog.
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DATA TO THE COVERED KARSTIFICATION OF THE MECSEK
MOUNTAINS BY USING INVESTIGATION DATA OF CIGÁNY FÖLD

We investigated covered karstification by using data o f the VES measuring on the Cigány Föld area
(Mecsek Mountains). By analyzing the geoelectrical-geological profiles we established that covered karst
forms may develop above planar limestone floor, and the elevations o f the limestone floor, in lined solutional
doline and above accruing and covered up solutional dolines where the clay beds wedge, or in the internal
o f the clay beds. The covered karst forms may develop due to the denudation o f the slope with covering
sedimentary rocks (above the planar limestone floor), break down o f the covering sedimentary rocks
(above elevations). Those forms may develop at upper wedging o f impermeable covering sedimentary
rock (the impermeable beds wedge to the direction o f the margin o f the doline), at its lower wedging
(the impermeable beds wedge to the direction o f the middle o f the doline), further more where the clay bed
sinks locally. In accruing doline they may develop at a wedging o f the impermeable covering sedimentary
rock and where the clay beds sink locally too. Due to the increasing w ater quantity, the absence o f the
m atter which is caused by suffusion in the covering sedimentary rock at the margin o f the impermeable
beds, grows. Covered karst forms develop due to the sinking o f the surface beds above the absence o f the
matter. The sinking o f the clay beds are caused by the absence o f the m atter too. It is also o f suffusional
origin. The absence o f the matter is created by the water which percolates under the impermeable beds.
The water percolates under the impermeable beds where it wedges out.
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