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A BAKONYVIDÉK BARLANGJAINAK GENETIKAI TÍPUSAI

ÖSSZEFOGLALÁS

A Bakonyvidék barlangjainak a genetikai csoportosítását mutatjuk be. Ehhez összehasonlítottuk 
a vadózus zóna barlangjainak térbeli helyzetét a bezáró kőzeteik földtani jellemzőivel. Adatokat gyűj
töttünk a freatikus eredetű barlangok bezáró kőzeteiről, valamint e típus barlangjainak morfológiai kör
nyezetéről. A Bakonyvidék barlangjai karsztos és nem karsztos eredetűek (utóbbiak főleg a bazalt sap
kákhoz köthetők). A karsztosak között elkülöníthetők meleg- és hidegvizes eredetűek, utóbbiak lehetnek 
vadózus és freatikus környezetben létrejöttek. A vadózus zóna barlangjai a hegység karsztos depressziói 
alatt fordulnak elő és oldódásos eredetűek. Egyszerűek, vagy összetettek lehetnek. Fejlődésükre a vízfil
mes- (az akna szélesedik) és a vízzel kitöltött (az aknának mellékaknái fejlődnek) állapot van hatással. 
A freatikus barlangok lehetnek hegységperemiek (forrásbarlangok) és hegység belsejeiek. Utóbbiak el
sősorban ott jöttek létre, ahol az antecedens völgyszakaszok vízfolyásainak elszivárgó vizei a vízzáró 
betelepülések felett iiregesedést okoztak. Az üregek a vízfolyás eróziója során felnyílottak.

1. BEVEZETÉS

E tanulmányban a Bakonyvidék (magassága 150-700 m közötti) felszín alatti karsztját mutatjuk be. 
Genetikai tipizálását adjuk a hegyvidék barlangjainak, majd bemutatjuk a barlangtípusok morfológiai és 
genetikai sajátosságait, valamint azok rögtípusok szerinti előfordulását.

A Bakonyvidéket (4300 km2) a Bakony-hegység (2200 km2) és a körülötte elhelyezkedő, alacsonyabb 
tájak alkotják. A Bakonyvidék középtáj, amely négy kistáj csoportra (Keszthelyi-hegység, Balaton-felvi- 
dék, Déli-Bakony, Eszaki-Bakony) különül. Közülük karsztjelenségek mindegyik kistáj csoportban va
lamilyen mértékben jelen vannak (karsztjelenségekben leggazdagabb az Eszaki-Bakony). Kistáj szintjén 
azonban csak pszeudokarsztos barlangok vannak a Tátika-csoportban (Keszthelyi-hegység kistáj csoport) 
és homokkő karrok a Badacsony-Gulács csoportban (Balatonfelvidék kistáj csoport). Tehát a fentebb em
lített kistájakon a tipikus karsztjelenségek hiányoznak. De leginkább kivételt a Bakonyalja kistáj csoport 
képez: itt a három kistája közül csak a Pápai Bakonyalján fordul elő karsztjelenség (Tapolcafői forrás
barlang).

A Bakonyvidék a Dunántúli-középhegység nagy táj (Alpaca nagyszerkezeti egység) részeként Dél- 
Alpi környezetből EK-i irányú eltolódással a miocénre került jelenlegi helyére (STEGENA L. et al. 1975; 
CSONTOS L.-VÖRÖS A. 2004). Emiatt, de az Eurázsiái lemez pozíciójának a változása miatt is, klímája 
fokozatosan a trópusiból mérsékeltövivé változott. Az Alpaca nagyszerkezeti egységet az Ausztro-alpi 
takarórendszer legfelső, nem metamorf tagjának tekintik (BUDAI T.—KONRÁD GY. 2011). Fő felépí
tő kőzete a triász fődolomit (Födolomit Formáció). A fodolomit vízzáró betelepülés nélküli, vastagsága 
a Dunántúli-középhegységben meghaladhatja az 1500 m-t (HAASJ. 1993), de a Déli-Bakonyban 1400 m, 
a Balatonfelvidéken 550—750 m vastagságúnak tartják (BUDAI T. et al. 1999). Feküje a Sándor-hegyi 
mészkő (Sándorhegyi Mészkő Formáció) már márga betelepülésekkel tagolt (GYALOG L. 2005), majd 
utóbbi feküje a Veszprémi márga (Veszprémi Márga Formáció). A fődolomitra foltos kiterjedésben, több
nyire kis vastagságban (néhányszor 10 m-től néhányszor 100 m-ig) települ triász dachsteini (Dachsteini
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Mészkő Formáció), jura, kréta és eocén mészkő (7. ábra). Felépítésének fő sajátossága részaránytalan 
kifejlődése: DK-en idős triász, paleozoikumi, részben nem karsztos kőzetek, ENy-on teljes egészében 
ugyancsak idős (triász) karbonátos kőzetek vannak a felszínen, míg középső részén, ahol a triász aljzat 
mélyedést formál (LÁNG S. 1962; BUDAI T.-KONRÁD GY. 2011) jura, nyílttengeri, valamint kréta és 
eocén sekélytengeri környezetben kialakult mészkövek fordulnak elő.

lOktn
j

1. ábra. A Bakony-hegység földtana (Haas J. 2011 módosítva)

Jelmagyarázat: 1. folyóvízi üledék, 2. holocén tőzeg, 3. holocért futóhomok, 4. pleisztocén lösz, 5. pliocén bazalt, 
6. felső-miocén édesvízi mészkő, 7. középső-miocén mészkő, 8. oligocén kavics, 9. eocén mészkő, 10. felső-kréta 

mészkő, 11. alsó-kréta mészkő, 12. Jura mészkő, 13. triász mészkő, dolomit, 14. permi homokkő, 15. ópaleozoikumi 
fillitek

A fődolomit egyenetlen, karsztos felszíne miatt, ill. a későbbi szigettengeres kifejlődés miatt parti, se
kélytengeri környezetben nem karsztos kőzet rátelepülésként, ill. betelepülésként vékony vízzáró, vagy 
rossz vízvezető összletek szakíthatják meg a vízvezető karbonátos kőzeteket, de előfordulnak nyíltten
geri környezetben képződött vízzáró betelepülések is. így előfordul kova (jura mészkő), agyag (kréta 
és eocén mészkő), márgás mészkő (eocén mészkő), kőszén (eocén mészkő) betelepülés is. Mészmárga 
mutatható ki az Álba Regia-barlang bezáró dachsteini mészkövében (ESZTERHAS I. 1983). Abráziós 
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breccsa van dachsteini mészkövön az eocén mészkő alsó részén a Hódos-éri Likas-kőnél (VERESS M.~ 
FUTÓ J. 1987). De gyakoriak a födolomit és a rátelepült fedőközetek között is ezen összletek. így fő
dolomiton, az eocén mészkő alsó részén van abráziós kavics (DEÁK M. 1972). Alapkonglomerátum 
az eocén mészkő alsó részében a dolomit felett (ZENTAIZ. et al. 2003). Továbbá a dachsteini mészkő és 
a dolomit között fordulhat elő márgás mészkő, mészmárga és agyag (DEÁK M. 1972). A vízzáró betele
pülések kis vastagságúak (néha csak néhány dm-ek), de oldalirányban is kicsi kitérjedésűek, miután kép
ződésük idején az egykori partoktól távolabb már az agyagos üledékek képződésének nem voltak meg 
a feltételei. Ezért bár a betelepülések felett karsztvízemeletek alakulhattak ki, ezek vize a vízzáró lokális 
horizontális kiterjedése miatt csak ritkán bukkan elő forrásokban. Vizük többnyire a főkarsztvízbe jut.

A hegységnek már a kréta végi trópusi karsztos tönkfelszíne (SZABÓ P. Z. 1956, 1968; BULLA B. 1968) 
feltagolódott az eocéntől (PÉCSIM. 1980), így az oligocénvégi - miocén eleji deltakavics (Csatkai Kavics 
Formáció, KORPÁS L. 1981) tagolt felszínt borított el. Ez PÉCSI M. (1980) szerint együtt járt a hegység 
idősebb pedimentjének a képződésével. Főleg a hegység peremi részeken alakultak ki fiatalabb, közép
ső-miocén mészkövek (Lajta Mészkő Formáció, Tinnyei Mészkő Formáció), valamint pliocén édesvízi 
mészkövek. De kis kiterjedésben pannon agyag (JASKÓ S. 1961) is előfordul, majd széles elterjedésben 
lösz is képződött.

A hegység peremén, esetenként a belsejében is fiatalabb pediment képződése is történt a felső-pliocén- 
ban és a pleisztocénban (PÉCSI M. 1963, 1991). Ezek azok a térszínek, amelyek 350 m-nél alacsonyab
rak (PÉCSI M. 1964). A hegységperemi alacsony rögökön (de a hegységbelseji medencék területén is) 
a középső- és felső-miocénben abráziós teraszok képződtek (PÉCSI M. 1991).

A hegységben több alkalommal is történt karsztosodás. így a felső-triászban (RAINCSAK E. 1980), 
a jurában (KONDA J. 1970) és a krétában (NOSZKY J. 1964). A paleokarsztosodás termékei a kitöltött 
és elfedett dolinák (PATAKJA. 1983; SZABÓ P Z. 1968; BÁRDOSSY GY. et al. 1983), a dolomiton ma
gaslatok (VADASZ E. 1951), a karsztperemi síkságok és poljék (SZABÓ P. Z. 1956, 1966) és az üregek 
{SZABÓ P. Z. 1966, 1968). A poljék között részben exhumált poljék (Szőc melletti polje) is előfordulnak 
i SZABÓ P. Z. 1966). A dolomit magaslatai is karsztos eredetűek. MÓGA J. et al. (2011) szerint exhumált 
paleokarsztos formák, kialakulásuk valószínűleg a miocénben történt (CSILLAG G.-SEBE K. 2015).

A hegység karsztvize elsősorban a fődolomitban fejlődött ki (főkarsztvíz). Szintjének a magassága 
a hegység peremén a XX. században, amikor még a karsztvízszint-süllyesztés nem kezdődött el, a hegy- 
ségperemi források, karsztlápok és tavak magassági adatainak a figyelembevételével kb. 117-220 m között 
'■ olt. Az Eszaki-Bakony E-i peremén 140-180 m közötti magasságok között, míg a hegység DK-i részén 
200 m fölött húzódott (PAPP E 1942; SZADECZKY-KARDOSS E. 1942, 1948). Miután a karsztvízszint 
a hegység belseje felé emelkedik, az 1971 évi állapot szerint elérte a hegység belső területein a 290 m-es 
magasságot (BÖCKER T. 1972). A karsztvízszint ingadozása és így az epifreatikus zóna vastagsága je
lentős lehet. BÖCKER T. (1972) adatai szerint elérheti a 100 m-t is. Ott, ahol vízzáró betelepülés van, 
a karbonátos kőzetekben karsztvízemelet (lebegő karsztvíz) jött, ill. jön létre. A karsztvízemelet lehet nem 
aktív (karsztvize jelenleg már nincs), aktív (karsztvize jelenleg is van). Az aktív karsztvízemelet vize jut
hat kizárólag a főkarsztvízbe, vagy csak részben, mert részben a karsztforrásoknál elhagyja a rögöt. Igaz 
ez utóbbi esetben is többnyire a rögöt határoló völgyek talpán elszivárogva ugyancsak a főkarsztvízbe 
jut. Aktív karsztvízemeletek vannak a Balatonfelvidéken (JASKÓ S. 1961), a Pénzesgyőr környéki kréta 
és eocén mészköves rögökben, ahol a karsztvízszint magassága 360-480 m magasságok között lehet, 
a hordozó rög magasságától függően.

A Bakonyvidék különböző magasságú rögökre és rögcsoportokra különül. LEÉL-ÖSSY S. (1960) 
az Északi- és Déli-Bakonyt tektonikusán feldarabolt, karsztos tönkrészlet csoportnak tartja. A rögök osz
cillációs mozgásaik miatt különböző fejlődéstörténetűek lehetnek. Ennek figyelembevételével PÉCSI M. 
11980, 1991) a hegység sasbérceit (sasbérc csoportjait) osztályozva elkülönített tetőhelyzetű sasbércet 
(jelenlegi magassága 600 m feletti, felszínén triász, jura karbonátos kőzetekkel, esetleg foltokban lösszel 
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és áthalmozott fedővel), tetöhelyzetbe kiemelt sasbércet (jelenlegi magassága 400-550 m közötti, kréta 
és eocén mészkővel, a felszínén széleskörűen elterjedt lösz fedővel, valamint áthalmozódott üledékkel, 
esetleg foltokban kavics fedővel). Megkülönböztetett továbbá kriptotönköt (magassága 300-400 m alat
ti, felszínét harmadidőszaki üledék fedi), valamint küszöbfelszínt (magassága 300-400 m alatti, felszí
nét főleg triász korú karbonátos kőzetek alkotják), amely kavics fedőjét pedimentációval elveszítette, 
fedője ha van, az áthalmozott (2. ábra).

EZ31EZZZJ 2 EZE 3 s 4 EE3 s EZO 6 ESZI ? EZZ38 □□9
2. ábra. A hegyvidék sasbérc típusai (VERESS M.-VETÉSI-FOITH SZ. 2019)

Jelmagyarázat: 1. márga, 2. fődolomit, 3. dachsteini-, jura-, kréta- és eocén mészkő, 4. vízzáró betelepülés, agyag, 
márgás mészkő, kova, stb. 5. bazalt, 6. kavics, 7. lösz, 8. karsztvízszint, 9. vető, 10. karsztvízemelet, 11. főkarsztviz, 

12. medence, árok, 13. hegy, 14a. tetőhelyzetű sasbérc, 14b. tetőhelyzetbe kiemelt sasbérc, 14c. küszöbfelszín, 
14d. kriptotönk, 14e. bazalttal fedett rög

A Bakonyvidék karsztjának a kutatása közel egy évszázadra tekint vissza. Paleokarsztját VADASZ E. 
(1946), SZABÓ P. Z. (1956, 1966, PATAKJA. 1983), karsztvizét PAPPF. (1942), SZÁDECZKY-KARDOSS 
E. (1942, 1948), BÖCKER T. (1972), CSEPREGII. (2007), CSEPREGI A. et al. (2014) vizsgálta. Felszí
ni karsztját GERGELYE (1938), RÉVÉSZ T. (1947), LÁNG S. (1948, 1958, 1962), VERESS M. (1982, 
1999), HEVESI A. (1991a, 1991b), barlangjait BERTALAN K. (1938, 1955, 1958), ESZTERHÁSI. (1981, 
1983) mutatta be. Karsztosodásának általános jellemzésére és minősítésére LÁNG S. (1948, 1958, 1962), 
LEÉL-ŐSSYS. (1960), JAKUCS L. (V)TT), HEVESI A. (1991a, 1991b), VERESS M. (1999, 2016) mun
káiban találunk adatokat. A hegység karsztosodását utóbbi kutatók kismértékűnek ítélték meg. Szerintünk 
azonban a karsztosodását alábecsülték, ami arra vezethet vissza, hogy a formák mérete kicsi. De nem 
csak emiatt ismerhetők fel azok nehezen, hanem azért is, mert a felszíni karsztformák nem klasszikus 
karsztformák. A kicsi karsztosodás okát a hegység aprólékos feldarabolódásával (LEÉL-OSSY S. 1959), 
a hegység tartósan (alsó-pannonig) alacsony helyzetével és fedettségével (BULLA B. 1964-, JAKUCS 
L. 1968, 1977), az alacsony helyzet miatt a karsztvízszintnek az aktuális felszínhez való közelségével 
(LÁNG S. 1958), a mai karsztfelszín fiatal korával (JAKUCS L. 1977), a karsztosodó rögök kicsi méreté
vel és mozaikos elterjedésével (VERESS M. 1983', HEVESI A. 1991á), a rögök többszöri elfedödésével 
(HEVESI A. 1991a) magyarázták.
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A karszt fedettségének a figyelembevételével különböző karszttípusok különíthetők el (GVOZDETSK1Y 
■ .4. 1965; HEVESI A. 1986; JAKUCS L. 1971; VERESS M. 2016)-. így csupasz-, talajos- (ezek autó
én karsztok), fedett- és allogén- (újabb elnevezés szerint vegyes autogén-allogén karszt), elszigetelten 
ttemetett karszt. A fedett karszt lehet eltemetett (a fedő vízzáró), rejtett karszt (a fedő vízáteresztő). 

Csupasz- vagy talajos karszton az oldásos-, a szakadék-, eltemetett karszton az átöröklődéses-, rejtett 
•jrszton az utánsüllyedéses dolinák a jellegzetes karsztformák (SWEETING, M.M. 1973; WALTHAM, 
~ et al. 2005). Vegyes autogén-allogén karszt formái a vakvölgyes ponorok (JAKUCS L. 1971; FORD 
I .C IVILLIAMS, P.W. 2007). Az utánsüllyedéses dolinák változata a lezökkenéses- és a szuffóziós do- 
na (WILLIAMS, P. W. 2004). Elszigetelten eltemetett karszton nincs karsztosodás.

2. MÓDSZEREK

- A nem karsztos fedő minősítésével és a különböző karsztformák figyelembevételével a hegységben 
különböző karszttípusokat különítettünk el. Mégpedig a rejtett karsztos térszínek azok, ahol vízáteresz
tő a fedő (elsősorban lösz) és ott utánsüllyedéses dolinák vannak. Míg eltemetett karszt, ahol a fedő 
vízzáró, konszolidált kőzet és azon átöröklődéses dolinák vannak, elszigetelten eltemetett karszt, ahol 
a fedő vízzáró, nem karsztos, nem konszolidált a kőzet és a pereménél szurdokok vannak. Vegyes 
autogén-allogén karszt, ahol a vízzáró elvégzödésénél vakvölgyes víznyelők fordulnak elő.

- Mértük a Hárskúti-medence néhány utánsüllyedéses dolinája alatt az aknák bezáró kőzetén a rétegek 
dőlésirányát, dőlését és a kőzet törésirányát. Ezek értékeit összehasonlítottuk az aknák térbeli hely
zetének adataival.

- Térképeztük a vadózus zóna néhány aknáját.
- Laboratóriumban gipsz kockákra fedőt helyeztünk. A fedőre desztillált vizet csepegtettünk és vizsgál

tuk, hogy a bemosódott anyag milyen hatással van a gipsz oldódására.
- Mintáztuk és meghatároztattuk az Ördög-árok és a Dudari-patak egyik mellékágának (Magos-hegy) 

völgyoldalaiban nyíló barlangok, valamint a Hódos-éri Likaskő és a Törkő-lik (Nagy-Törkő-lik és 
Kis-Törkő-lik, Középső-Hajag) barlangoknál a bezáró kőzetet.

- Az átöröklődéses-antecedens völgyszakaszoknál elvi hossz-szelvényeket készítettünk.

3. EREDMÉNYEK

- Megállapítható, hogy rejtett karszt a tetőhelyzetbe kiemelt sasbérceken, míg eltemetett karszt a krip- 
totönkökön (ezek a hegység medencéi) és a bazalttakarós rögökön fejlődött ki. Utóbbin (Kab-hegy) 
vegyes autogén-allogén karszt is jelen van.

- A bezáró kőzet jellemzőinek a mérése során megállapítható, az utánsüllyedéses dolina aknája közel 
kör keresztmetszetű és térbeli helyzete megegyezik a preformáló törés térbeli helyzetével (miután 
a törés függőleges, vagy közel függőleges, az akna is ilyen helyzetű lesz), ha a kettő iránykülönbsége 
kicsi (kb. 10-20°-nál kisebb). Ekkor a bezáró kőzet rétegeinek dőlése kicsi, mintegy 10°-nál kisebb. 
Ha a bezáró kőzet jól rétegzett és a rétegdőlése viszonylag nagy (10°-40° közötti), és törések kevésbé 
jellemzik, akkor az akna dőlésirányú, és gyakran a rétegek csapásirányába is kiterjedt. Ha a bezáró 
kőzet jól rétegzett és a rétegdölés viszonylag nagy, de ugyanakkor törésekkel jól átjárt, az akna egyes 
részei törés mentén, míg más részei réteglap mentén képződtek (I. táblázat).

- A laboratóriumi kísérlet és a térképezés tapasztalatait felhasználva az aknafej lődés a következő.
• A fedő alatt hasadékkarrok, kürtők alakulnak ki. Ezekbe a fedő szuffózióval beszállítódik. A hasa- 

dékok mélyülnek, fokozatosan elsődleges aknákká alakulnak. Az elsődleges aknák falán bevonat 
képződik. A bevonatos részeken (ezek az aknák felső, felszínhez közeli részei) az oldódás lefé
keződik. Ezt a laboratóriumi kísérlet is alátámasztotta: a fedő anyagából a gipszkockák felületén 
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bevonat képződött és a gipsz oldódása leállt, az oldódás szünetelt. A szuffózió során a felszínen 
mélyedés alakul ki.

• Alul a nem bevonatos falakon az oldódás folytatódik, az elsődleges aknák összekapcsolódnak. Má
sodlagos, felül elsődleges aknákban folytatódó aknák (vak aknák) alakulnak ki (ilyen pl. a Középső- 
Hajag egyik utánsüllyedéses dolinájának az aknája, ahol a folytatását képező elsődleges aknák falán 
talajos bevonat figyelhető meg). A vakaknák mennyezete beomlik, az aknák a dolina aljzatára nyíl
nak (pl. a Gy-12 utánsüllyedéses dolina aknája a Kisharaszti-zsomboly, ahol az akna, bizonyítva 
a korábban végbement omlást, mintegy 3,9 m mélységig omladékban van).

— A völgyoldalak vízszintes helyzetű barlangjai márgás mészkőben (ritkábban márgában), vagy azok fe
letti kőzetekben képződtek (II. táblázat). Ez jelzi, hogy kialakulásukért felelős vízmozgás horizontális 
volt. A horizontális vízmozgás egykori karsztvízemelet meglétével magyarázható. A karsztvízemelet 
vize vízzáró betelepülések felett fejlődött ki, de ha a vízzárás csak részleges volt (márgás mészkő), 
akkor azokban is létrejött (ld. az Ördög-árok barlangjait, II. táblázat), vagy ha több vízzáró betelepülés 
volt, akkor azok között is (Törkő-likak, II. táblázat).

— Az átöröklődéses-antecedens völgyszakaszok barlangjai és maradványaik előfordulhatnak vízzáróval 
tagolt jura, kréta, eocén mészkőben, egyetlen esetben vízzáró betelepülés nélküli kréta mészkőben 
(Kertes-kői-szurdok), gyakran vízzáró nélküli dachsteini mészkőben, vagy fődolomitban.

4. GENETIKAI TÍPUSOK

A hegység barlangjai karsztos és nem karsztos (pszeudokarsztos) eredetűek. A tanulmányban szerep
lőket a 3. ábra mutatja. Számuk a nem karsztos barlangokkal együtt több mint 700 db (ESZTERHAS I. 
2013). A karsztos eredetűek hideg-, vagy melegvizes kialakulásúak lehetnek. A hidegvizes eredetűek kép
ződési környezetük szerint két típusba sorolhatók: a vadózus és a freatikus, vagy áramlásos karsztvizes 
zónában kialakultakra (VERESSM. 1999). A vadózus zóna barlangjai a felszín és a karsztvízszint között 
a leszálló karsztvíz övének közel függőleges helyzetű kürtői, aknái (zsomboly). Epigén barlangok, bár 
mint alább kiderül, fejlődésükben karsztvizes hatások is felléphetnek. Pontszerű felszíni vízbevezetési 
helyek alatt alakulnak ki. A freatikus öv barlangjai közel vízszintes helyzetűek, amelyek előfordulhat
nak a hegység peremén (forrásbarlangok), vagy a hegység belsejében rög- és/vagy völgyoldalakban. 
Forrásbarlang (vagy a karsztvíz kilépési helyéhez közeli barlang) vagy egykori forrásbarlang csak né
hány van a hegységben. így Hévíznél a Hévízi-forrásbarlang, amelynek a tengerszint feletti magassága 
109,5 m (PLÓZERI. 1977), a Tapolcafői-forrásbarlang (kürtőinek a magassága 174-182 m közötti, VE
RESS M. et al. 1993) és a tapolcai barlangok. Legjelentősebb közülük a Tapolca város alatti, a felszíntől 
12-15 m-es mélységben húzódó aktív (karsztvizes) barlangrendszer. A barlangrendszer barlangjainak 
együttes hossza (Tavas-barlang továbbá a már összekapcsolt Kórház- és Berger Károly-barlang) több 
mint 9 km hosszú (MÓGA J. et al. 2011). Ez utóbbiak mesterséges bejárata 132 m ill. 137 m-en van. 
E barlangok forrásbarlangok, vagy a forráskilépéshez közeli helyzetűek és hegységperemiek annak el
lenére, hogy a Tapolcai-medence peremén vannak. Kialakulásuk a főkarsztvíz vize által részben, vagy 
teljesen keveredési korrózióval történt, amit a gömbüstös formakincs bizonyít. Hatással vannak a felszí
ni karsztjelenségekre vékony mennyezetük és a karsztvíznek a felszínhez közelsége miatt. Felettük sza
kadékdolinák jöttek létre (MOGA et al. 2011), ill. egyes mélyedések talpán a karsztvíz is megjelent idő
szakosan (JASKÓ 1957). A forrásbarlangok alárendelt megjelenésének oka valószínűleg arra vezethető 
vissza, hogy a főkarsztvíz sok helyen galériaszerűen bukkant a felszínre (SZADECZKY-KARDOSS E. 
1948), valamint, hogy a karsztvíz egy része a határoló medence (Kisalföld) kőzeteibe áramlott és áram
lik át (CSEPREGI A. et al. 2014).
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Tapolcafői-forrásbarlang-

Hödas-et <S>Cseszneki-átjáro (Km1

■iodos-en ; ikas-kc

\ Tési-fennsík
Várpalota

q\ Csengő- 
zsomboly 

□•+1-1 jelű dolina aknája.

Dudari Ordög-lik 
Ördög-árki Rókalyuk 

agos-hegy

*
b-rtang-<r^ Kőris-hegy

S Som-hegy. 
/ Kis- és Nagy

ér Pénz-lik
Gyenespusztai Zsivány-bariangA/~ 

Kisharaszti-zsomboly^v 
Nagy- és Kis-Törkö-lik\>>?», 

Középsö-Hajag— 
G-5/A dolina aknája-íiQ

Dudari-patak
-/Q Északi Magos-hegyi barlangcsoport (M-5-6-7-8) 

Déli Magos-hegyi barlangcsoport (M-2)

Álba Regia-barlang 
Tábla-völgyi-barlang 

Jubileumi-zsomboly

Z serszegtomaji- 
cjtbariang

Lóczy-barlang

Oreg-köves 
víznyelő aknái

Kab-hegy ..

Balatonfűre

Veszprém

Acheron- 
kútbarlang

Tapolca
• Q—-Kórház-barlang 

qT Tapolcai- 
yT* —tavasbarlang

Berger Károly-barlang

3. ábra. A Bakonyvidéknek a tanulmányban említett barlangjai

Jelmagyarázat: 1. aktív aknabarlang, 2. inaktív aknabarlang, 3. felnyílásos barlang völgyoldalban, 4. felnyílásos 
barlang rög magaslatában, 5. forrásbarlang, 6. hévizes hatást elszenvedett forrásbarlang, 7. hévizes barlang,

8. nem karsztos barlang, 9. hegyvidék határa, 10. kistáj csoport határa, 11. vízfolyás, 12. rög, 13. bazaltsapkás rög, 
14. fennsík, 15. medence, 16. település, 17. Északi-Bakony, 18. Déli-Bakony, 19. Balatonfelvidék, 20. Keszthelyi

hegység

4.1. A vadózus zóna barlangjai
4.1.1. Az aknák kialakulása

A kürtök és aknák a karszt vadózus zónájának vertikális, vagy közel vertikális helyzetű képződmé
nyei (WHITE, W.B. 1988; FORD. D.C.-WILLIAMS, P.W. 2007). Kialakulhatnak oldódással, vagy eró
ziósán. Utóbbiak akkor, amikor a már meglévő többnyire freatikus járatok eróziósán továbbfejlődnek 
\FORD, D.C.-WILLIAMS, P. W. 2007). Az oldódásos eredetű vadózus barlangok (aknák), amelyeket 
FORD, D.C.-WILLIAMS, P.W. (2007) elsődleges vadózus barlangoknak nevez, kialakulását a törésfe
lületeket borító vízfilm okozza (WHITE, W.B. 1988). A vízfilm a mérések szerint lassan telítődik, így 
oldóképességét nagy mélységig lejutva is megőrzi, ezáltal az akna mélyül, ill. teljes hosszában oldódik 
a fala, tehát szélesedik. A nagy mélységig lehatoló oldódást elősegitik a mélyen lehatoló, nyitott törések 
(WILLIAMS, P. W. 2008), míg a lepelvíz kialakulását glaciokarszton ajég (gleccser) eredetű olvadékvíz 
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(FORD, D.C. 1984), az aknák hókitöltésének az olvadékvize (VERESS M. et al. 1996) a mérsékeltövi 
oldódásos dolinák talpára áramló hó eredetű olvadékvíz (SARVÁRY1. 1970).

A Bakonyvidék aknái (4. ábra) karsztos depressziók alatt fejlődtek ki. Közöttük a legismertebbek és 
a legnagyobbak (■www.fsz.bme.hu/mtsz/barlang/4tinfo/mo/bakony/tes.htm, ill. KORDOSL. 1984) a Csen
gő-zsomboly (hossza 230 m, mélysége 133 m), a Tábla-völgyi-barlang (hossza 350 m, mélysége 78 m), 
a Jubileumi-zsomboly (hossza 223 m, mélysége 121 m), az Álba Regia-barlang (hossza 3600 m, mélysége 
200 m), a Háromkürtő-zsomboly (hossza 360 m, mélysége 105 m), a Kessler Hubert-barlang (hossza 
2000 m, mélysége 200 m). E típus barlangjai közül kerülnek ki a hegység leghosszabb barlangjai (a Ta
polca alatti barlangoktól eltekintve). A hegység aknái főleg oldódásos eredetűek és fejlődésűek, amit 
az alábbiak bizonyítanak:
- Az aknafalakat oldódásos csatornák tagolják (5A. ábra).
- Az oldódásnak ellenálló fossziliák az aknafalak síkjából kiemelkednek.
- Az aknafalakon ujjbegyszerű bemélyedések vannak, amelyek között kicsi (néhány mm, esetleg cm) 

hegyes kúpok és éles gerincek sorakoznak.
- A kevésbé függőleges aknaszakaszokon vakkürtök (vakaknák) fordulhatnak elő.

4. ábra. Az Öreg-köves víznyelő (Kab-hegy) aknacsoportja (VERESS M. 2016)
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ábra. A Gy-12 jelű utánsüllyedéses dolina (Hárskúti-medence) aknája a Kisharaszti-zsomboly (A) és a Dudari 
-dög-lik (Ördög-árok) folyosója (B): talpán az alsó szintre vezető aknával, falain gömbüst maradványok, kagylók, 

színlőszerü formák fordulnak elő

A hegység aknái háromféle képződési környezetben alakultak ki, amelyek az alábbiak:
- Az aknák utánsüllyedéses dolinák alatt vannak. Ezért ezen aknák képződési környezete rejtett karszt. 

Tehát ott fordulnak elő, ahol a rögön (vagy rögcsoporton) vízáteresztő üledék (elsősorban lösz) van 
kisebb-nagyobb kiterjedésben. E környezetben az aknák kizárólag oldódással fejlődnek. (A kavics hi
ánya az eróziós fejlődésnek nem kedvez.) A hegység rejtett karsztos felszínei a tetőhelyzetbe kiemelt 
sasbérc típusú rögök. E típusba tartozó aknák elterjedtek pld. a Hárskúti-medencében, a Márvány
árok környékén, a Som-hegy környékén, vagy a Tési-fennsíkon. A Tési-fennsíkon előfordul, hogy 
az aknák a fedőüledékben kialakult nagyobb átmérőjű depressziók (fedőüledékes depresszió) talpá
nak utánsüllyedéses dolinái alatt, vagy közvetlenül a depresszió talpán nyílnak. így a Háromkürtő- 
akna, amely több utánsüllyedéses dolinával együtt, egy fedőüledékes depresszió (az I—12-es jelű) 
talpán helyezkedik el.

- Az aknák víznyelők alatt vannak. Ekkor a képződési környezet vegyes autogén-allogén karszt. Típus
területe a Kab-hegy. A víznyelők itt a bazalttakaró pereménél (Macska-lik-víznyelő), a bazalttakaró 
belseji mészkő előbukkanásoknál (BK-4 jelű víznyelő), az összetett karsztos rendszerek pereménél 
< Öreg-Köves-víznyelő) fordulnak elő (MÓGA J.-NÉMETH R. 2005; NÉMETH R. 2005; VERESS M. 
2016; VERESS M.-UNGER Z. 2015). De előfordulnak a bazalt átöröklődéses dolináinál is (M-l jelű 
rendszer dolinája), amelyek a víznyelővé fejlődés különböző fázisait képviselik, ahogy a kivékonyo
dó bazalt egyre inkább lepusztul a mészkő magaslatok felett (NÉMETH R. 2005). Mind a felszíni 
formák nagy méretében, mind az aknák jelentős hosszában, szerepet játszott a Kab-hegy víznyelői
nek (de az átöröklődéses dolináknál is) a nagy vízgyűjtő területe, valamint a bazalt és a vörösagyag 
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impermeabilitása. Ezáltal ugyanis a depressziókba és az aknákba is jelentős mennyiségű víz jutha
tott és juthat. E típus aknái is elsősorban oldódásos eredetűek. Eróziós fejlődésük nem számottevő, 
valószínűleg azért, mert a bazalttakaró felszínének kicsi dőlése miatt vízfolyásaiknak munkavégző 
képessége is kicsi, vagy azért, mert eróziós fejlődésük időtartama rövid.

- Az aknák egykori víznyelők alatt vannak és így képződési környezetük korábban vegyes autogén- 
allogén karszt volt, jelenleg azonban rejtett karszt. Ezért korábbi eróziós fejlődésük oldódásosra 
változott. Ilyen genetikájú aknák lehetnek a Tési-fennsíkon. Erre utal, hogy némelyik aknában és 
annak felszíni depressziójában kavics is előfordul. Bár a Tési-fennsíkon a kavicstakarónak a marad
ványai sem maradtak meg, a kavics előfordulások egykori fedettségre és ezért esetleg a kavicstakaró 
egykori pereménél létrejött víznyelőkre is utalhatnak (VERESS M. 1999). Eróziós hatást az aknák 
formái is jelezhetnek. ESZTERHASI. (1983) szerint az Álba Regia-barlangnak a mészmárgában kiala
kult széles részlete eróziós eredetű.
A hegyvidék karsztos depressziói kedvező feltételt teremtenek a vízfilm kialakulásának és tartós je

lenlétének az aknafalakon. Számos megfigyelés szerint az utánsüllyedéses dolinákban csapadékos, vagy 
hóolvadási időben gyakran alakulnak ki időszakos tavak ( VERESS M. 1987). Egyrészt azért, mert a dolinák 
fedőüledékes környezetükből viszonylag számottevő vízutánpótlást kapnak, másrészt azért, mert elvezető 
járataik kis átmérőjűek, továbbá mert részben vagy teljesen eltömődöttek. A tavak több órán, ill. több napon 
keresztül is megmaradhatnak az aknák fékezett vízelvezetése miatt (VERESS M. 1987, 2016). Ez hosszú 
idejű, lassú vízelvezetést okoz, ami kedvez a vízfilm kialakulásának. De lassú és főleg hosszú vízelvezetést 
okoznak a dolinák oldalában a fedőből fakadó időszakos források (VERESS M. 1987), valamint a dolinák
ban felhalmozódó hókitöltések is. A vízfilm kialakulását okozzák az omladékos aknaszakaszok is (ezek 
az aknák felső szakaszain gyakoriak), amelyek .
a befolyó vizet szétosztják, ill. ugyancsak annak 
az elvezetodeset fékezik. Ha az aknakban vízfil
mes állapot van, az aknák szélesednek (6. ábra).

Genetikailag részben külön változatot kép
viselnek a Balatonedericsi-fennsík (Keszthelyi
hegység) nagy gyakorisággal kifejlődött, hazai 
viszonylatban jelentős mélységű (és hosszú) ak
nái, bár ezek is utánsüllyedéses dolinák alatt 
találhatóak. Ezen aknák aknaszakaszainak több
sége tektonikai hasadék, vagy olyan aknarész, 
amely a hasadékfalak oldódásával fejlődött to
vább. Az aknák közel 200 m-es mélységűek, 
vagy azt el is érik (Kessler Hubert barlang). 
Talpuk magassága közel megegyezik a fiata
labb pannon abráziós terasz magasságával, miu
tán a fennsík magassága nem, vagy csak alig ha
ladja meg a400 m-t. A terasz LÓCZY L. (1913) 
szerint 200 m-es tengerszint feletti magasságú. 
Az akna talp magasságának (az akna képződés 
határa) és a terasz magasságának a hasonlósága 
utóbbinak az aknaképződésben betöltött szere
pére utalhat. A terasz egykori szintje a karszto
sodás helyi erózióbázisa lehetett.

KMl I / |2 r~~~13 | t |S

6. ábra. Aknafejlődés hosszmetszet mentén 
Jelmagyarázat: a. létrejön az összetett akna, b. a vízfilmes 
szakaszban az akna szélesedik, c-d. a vízzel kitöltött sza

kaszban mellékakna jön létre, 1. mészkő, 2. törés, 3. vízfilm,
4. vízzel kitöltött aknarész, 5. oldódás, 6. törés mentén 

kialakult aknarész, 7. réteglap mentén kialakult aknarész,
8. paragenetikus vakakna, 9. mellékakna
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•*.  2. Aknatípusok

- .egység aknái törések és/vagy réteglapok men
yinek létre. Az aknáknak két típusa van: az egy- 
és az összetett akna (7a-b. ábra). Az egyszerű 
törés (vető) vagy réteglap mentén (7a, 8. áb- 

-'akulnak ki. Térbeli helyzetüket meghatároz- 
azok a törések (vetők) és réteglapok, amelyek

- em létrejöttek. A réteglap mentén kialakultak 
"szintesek is lehetnek (Álba Regia-barlang).
- összetett aknák zeg-zugos lefutásúak (7b, 9. áb- 

■ . Egyes részeik törések, más részeik réteglapok
- ;-;tén alakultak ki. A különböző réteglapok men- 
: * Képződött járatrészeket egymás melletti töré- 
;■ mentén kialakult szakaszok kapcsolják össze

RESS M. 2018). A mérések (/. táblázat), egyes 
ismák térképeinek (KARPA T J. 1981, 1982b) vagy 
más aknák leírásának (SZOLGA F. 1983) a figye- 
rmbe vételével: egyszerű akna a Gy-12 (Kisharasz- 
-zsomboly) és a G-5/ajelű utánsüllyedéses do- 
.-z aknája, emeletes akna az Álba Regia-barlang 

' —4 jelű depresszió aknája), összetett akna a Ho-
- :d-árki-barlang (Ho-1 jelű depresszió aknája), 
i yenespusztai-Zsivány-barlang, a Jubileumi- (1-28

d
7. ábra. Akna típusok (VERESS M. 2018 módosított)

Jelmagyarázat: a. egyszerű akna, b. összetett akna, 
c. aknarendszer, d. szétágazó akna, e. emeletes akna,
1. törés, 2. réteglap, 3. fedő (lösz), 4. karsztvízszint,
5. paragenetikus vakakna, 6. föakna, 7. mellékakna

8. fődolina, 9. mellékdolina

e _ depresszió aknája), a Csengő- (1-51 jelű depresszió aknája) és a Bongó-zsomboly (1-110 jelű depresz- 
.<ó aknája). Az akna összetettségét, helyzetét (dőlését) jól reprezentálja a fajlagos aknahossz, amely meg
írna. hogy 1 m-es vertikális aknaszakaszhoz mekkora aknahossz tartozik. Nagy fajlagos aknahosszú- 

.gú aknák (tehát egységnyi vertikális mérethez nagy hosszméretek tartoznak) vannak a Tési-fennsíkon, 

8 ábra. Az Álba Regia-barlang (Tési-fennsík, KÁRPÁT J. 1982b)
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a Kab-hegyen és a Keszthelyi-hegységben. Kicsi átlagos fajlagos aknahosszak jellemzik a Kőris-hegy 
környéki terület (Som-hegy, Márvány-árok környéke) aknáit (VERESS M. 2018).

Az aknák térképei arra utalnak, hogy azok hozzájárulnak újabb dolinák kialakulásához is. A 8. ábrán 
látható, hogy a vakaknák felett vannak dolinák, míg a 9. ábrán slt., hogy a vakaknák akkor is léteznek, 
amikor felettük a felszínen még nincs dolina. Ezen vakaknák (fejlődésük korai stádiumában lévő mellék
aknák) paragenetikus formák és a hordozó akna (főakna) mennyezetén helyezkednek el.

Paragenetikus formák (pl. mennyezeti meanderek) alakulnak ki a barlangokban, a barlang mennyeze
tének nyomódott víz általi oldódás során (BRETZ, J.H. 1942, 1956; FORD. D.C.-WILLIAMS, P.W. 2007; 
SKOGLLUND, R.C.-LAURITZEN, S-E. 2010; FARRANT, A.R.-SIMMY, M.J. 2011; FARRA NT, A.R.-
SMART, P.L. 2011). A hegység aknáinak mennye
zetein ilyen módon is kialakulhatnak vakaknák 
(továbbiakban paragenetikus vakaknák). Az Álba 
Regia-barlang és a Homód-árki-barlang mellett 
a Jubileumi-zsombolynak és a Csengő-zsomboly
nak, térképük szerint (KÁRPÁT J. 1981) ugyan
csak paragenetikus vakaknái vannak. Vakaknás 
aknák előfordulnak más fedett karszton is, így pl. 
a Mecsek-hegységben, Gerecsében, de más karszt- 
típusok karsztjain (pl. glaciokarsztok) is.

9. ábra. A Homód-árki-barlang (Ho-1 jelű 
utánsüllyedéses dolina aknája, Hárskúti-medence) 

összetett aknája paragenetikus vakkürtőkkel 
(KÁRPÁT J. 1977, módosított)

Jelmagyarázat: 1. bezáró kőzet, 2. bemosott talaj és 
törmelék, 3a. utánsüllyedéses dolina, 3b. bejárat,

4. réteglap mentén kialakult aknarész, 5. törés mentén 
képződött aknarész, 6. paragenetikus vakakna

I. táblázat
Néhány Hárskút környéki akna térbeli helyzetének és a bezáró kőzeteik földtani jellemzőik kapcsolata

Hely és/vagy 
akna

állapot akna bezáró kőzet jellemzői az akna 
létrejöttetípusa iránya dőlése törés, vető 

iránya
réteg

dőlésiránya dőlésszöge
Genyes-pusztai 
Zsivány-barlang

fosszilis 
dolinája, 
lepusztult

összetett 60°-240° (a) 
85°-265° (b) 
130°-310° (c)

26” (a)
90° (b)
15° (c)

125°-305° 350° 15° törés és réteg
lap mentén

G-5/a jelű dolina 
aknája

recens egyszerű 196° (204°)
-16° (24°)

45° ? 192° 42° réteglap 
mentén

Gy-12 jelű dolina 
aknája 
(Kisharaszti- 
zsomboly)

recens egyszerű 177°-357° 90° 177°-357° ? 0°-5° törés mentén

H-l jelű dolina 
aknája

recens egyszerű 140°-320° 50° 2°—182° 
134°-314° 
123°-303°

11° 27° törés és réteg
lap mentén

Ho-1 jelű dolina 
aknája (Homód- 
árki-barlang)

recens összetett 120°-300° 10°,
15°,
90°,

? 115° 11° törés és réteg
lap mentén
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VERESS M. (2018) szerint a paragenetikus vakaknák létrejöttét és növekedését az okozza, hogy a fel
színről beáramló víz a föaknában visszaduzzad. (Visszaduzzadást jelezhetnek a dolinák időszakos tavai, 
miután akkor is kialakulhatnak, amikor az utánsüllyedéses dolina talpán nincs feltöltödés és az akna bejára
ta látható.) Visszaduzzadást eredményezhet a karsztvízszint megemelkedése, az akna szűk átmérője, vagy 
kitöltöttsége. A karsztvízszint emelkedése csapadékos időszakban, mint már említettük BÖCKER T. (1972) 
szerint, a 100 m-t is elérheti. (Az emelkedés mértéke függ a kőzet üregesedettségétől és ezért a különböző 
aknáknál a visszaduzzadás mértéke és időtartama igen eltérő lehet.) A visszaduzzasztáskor (akna elöntés) 
a víz a már létező akna mennyezetét oldja, és így kialakul a felfelé fejlődő vakakna (amely így nem elsőd
leges aknából alakul ki.) A vakakna a visszaduzzadó víz szintjéig növekedhet és mellékaknává fejlődik 
16. ábra). Ha tehát a főaknában vízzel kitöltöttségi állapot van, vízfilm hiányában a főakna nem szélesedik, 
hanem a mellékaknák kifejlődésével fő- és mellékaknákból álló aknarendszer jön létre (7c. ábra).

Nagy fajlagos aknahosszakat okoz a paragenetikus aknafejlődés. Ez ott fordul elő VERESS M. (2018) 
szerint, ahol nagymértékű a felszíni bepótlás (Tési-fennsík) vagy nagy a felszíni vízbevezetés, és a karszt
vízszint a felszínhez közeli (Kab-hegy). Ugyanis a fentiek kedveznek az akna elöntéseknek.

A dolina (mellékdolina) kialakulása és fejlődése történhet csak a fődolina aknájából (főakna) kifej
lődő vakakna növekedése során (9, 10.1. ábrák), vagy egy vakakna (mellékakna) és egy dolina alatti 
akna összekapcsolódásával (S, 10.II. ábrák). Előző esetben a dolina a fekü omlásának a fedőre történő 
átöröklödésével alakul ki, míg utóbbi esetben szuffózióval, de továbbfejlődésében az omlás is szerepet 
játszik (VERESS M. 2016).

Ha a fedő lepusztul, elpusztulhat az utánsüllyedéses dolina. Ilyenkor az akna közvetlenül a felszínre 
nyílik. Ilyen barlang pl. a Gyenespusztai Zsivány-barlang (Hárskúti-medence), a Kőris-hegyi Ördög-lik, 
a Som-hegyi Nagy-Pénz-lik és Kis-Pénz-lik és a Zirchez közeli Cseresi-zsomboly, valamint a Mester- 
Hajag egyik névtelen aknája. A fedő lepusztulásának kedvezett, ha az egykori depresszió völgyfőben 
Kőris-hegyi Ördög-lik), völgyközi háton (Gyenespusztai Zsivány-barlang), vagy exhumálódó magasla- 

:>n (Mester-Hajag aknája) helyezkedett el.

10. ábra. Mellékdolinák kialakulása a föakna felőli 
paragenetikus vakakna (I), valamint a felszín közeli 

akna és a főakna felőli paragenetikus vakakna (II) 
képződésével (VERESS M. 2016, módosított)

Jelmagyarázat: 1. réteglap, 2. törés, 3. omladék,
4. fedő, 5. vízzel időlegesen kitöltött akna (kür

tő), 6. paragenetikus vakakna, 7. elsődleges akna, 
8. utánsüllyedéses dolina, 9. víznyelőként működő 
dolina, 10. vízbepótlás, 11. akna növekedés, a. ki
alakul a fődolina összetett aknája (I), ill. egyszerű 
aknája (II), b-c: az összetett aknánál felfelé fejlő
dő paragenetikus vakaknák jönnek létre, amelyek 

•nellékaknákká fejlődnek (I), az egyszerű aknánál is 
létrejönnek a felfelé fejlődő paragenetikus vakak
nák (mellékakna), továbbá felszín közeli akna és 

szuffózióval dolina képződik (II), d. ahol a vakaknák 
elérik a felszínt, mellékdolina képződik (I), a felszín 

cözeli aknák és az egyszerű akna vakaknái összekap- 
. ódnak, a mellékdolina omlással továbbfejlődik (II)

b

I i I21 0% |3
i ííí i7 pfcAs ívnionnii
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4.2. Hegység belseji (freatikus) barlangok
4.2.1. Kaviccsal fedett térszínek szerepe a freatikus barlangképződésben

A hegység belsejében előforduló barlangok elsősorban átöröklődött völgyek oldalában fordulnak elő. 
E völgyek ott jöttek létre, ahol a vízfolyásaik vízgyűjtőjét nem karsztos vízzáró fedő (oligocén-miocén 
kavics) alkotja. Ezek a hegység elszigetelten eltemetett karsztjai, rögtípus szerint kriptotönkök, morfo
lógiailag elsősorban medencék.

Az eltemetett karsztos térszínek vízfolyásai átöröklődtek és átöröklődnek a karsztos feküre. Ennek so
rán epigenetikus völgyeket hoznak létre. Az átöröklődés mértéke szerint a völgyek lehetnek átöröklődőek 
(a völgynek csak kisebb része érte el a feküt) és átöröklődöttek (a völgy teljes hossza, vagy nagyobb része 
már a fekübe mélyült).

Az átöröklődés módja szerint az átöröklődő és átöröklődött völgyek lehetnek epigenetikus-regressziós 
völgyek és epigenetikus-antecedens völgyek {VERESS M. 1999). Különösen utóbbiaknak vannak szurdo
kaik, de előzőeknél is lehetnek szurdokos jellegű völgyszakaszok. Az epigenetikus-regressziós völgyek 
vízfolyásai hátrálás során mélyülnek a fekübe, tehát az átöröklődés a völgyfö irányába egyre fiatalabb. 
Ilyen völgy pl. a Kő-árok. Az epigenetikus-antecedens völgyek egyes szakaszai már akkor átöröklőd
hettek, amikor a felsőbb részeik még nem. Ennek oka, hogy az átöröklődés előtt vagy alatt e szakaszon 
rög (rögcsoport) emelkedés történt. Az így kialakult szurdokos szakasz különbözik az epigenetikus szur
doktól. Ugyanis ez utóbbinál a szurdokképzödést nem előzte meg kiemelkedés, míg az epigenetikus- 
antecedens völgyek szurdokainál igen. De nem is barlangi eredetű, amikor barlangok mennyezete omlik 
be (főleg átmenő barlangoké), mint az számos karsztterületen (Bükkvidék, Pádis, Szlovénia karsztjainak 
barlangjai) megfigyelhető. Ilyen szurdok a hegységben pl. a Kőmosó-szurdok, a Kertes-kői-szurdok, 
a Hódos-ér völgyének egy része, a Kőszoros (Hárskúti-medence, Öreg-Séd-szurdoka). Előfordul, hogy 
a völgy mentén nem egyetlen rög emelkedik meg, hanem több, amelyek közé alacsonyabb helyzetű rögök 
ékelődnek. Ekkor a völgynek több szurdokos szakasza is lehet. Ilyen völgy pl. az Ördög-árok, a Cuha- 
völgy és a Gaja-völgy. A szurdokok nem nagyok. Hosszuk néhányszor 100 m és 1—2 km közötti, mélysé
gük néhányszor 10 m-től mintegy 100 m-ig terjed. A szurdokok vízgyűjtője 1-10 km2, de a Gerence víz
gyűjtője (95 km2) és a Cuháé (27 km2), ennél lényegesen nagyobb (SCHMIDTELEGIUS, R. et al. 1962).

Az epigenetikus-antecedens völgyekre jellemző, hogy
- a völgy felső szakasza (forrásvidéke), jelenleg is vízzáró fedőbe mélyül, és így vízfolyásának a víz

gyűjtője elszigetelten eltemetett karszt.
- a szurdokos részen a hordozó térszínnek van ellenesésű (a felszín részben a völgylő irányába dől) 

része.
- a szurdok, vagy az elszigetelten eltemetett karszt elvégződésénél, vagy ahhoz közel helyezkedik el.

Mind az epigenetikus-regressziós, mind az epigenetikus-antecedens völgyek vízfolyásainak vizei rész
ben vagy teljesen a karsztba vezetődnek. JASKÓ S. (1961) szerint a szurdokok, ill. a völgyek karbonátos 
kőzetben képződött szakaszai vízelvezető helyek. A vízelvezetés elszivárgás, a szurdok teljes hosszá
ban, de pontszerű is lehet. JASKÓ S. (1961) említi a Vörös János-Sédet, ahol a meder egy hasadékában 
50 1/perc hozamú vízfolyás vize vezetődött el 1959-ben. A nem pontszerű elszivárgás is jelentős lehet 
a szurdokokban. így a Kerteskői-szurdokban a Gerence vizének 75%-a szivárgott el 600 1/s vízhozam
nál, ill. az 300 1/s mértékű volt 0,6 m vízmélységnél {BRATANM. et al. 1967). Az elszivárgás mértéke 
a vízhozam növekedésével nő {BRATAN M. et al. 1967). A Gerence Bakonybél és Bakonykoppány 
(Huszárokelöpuszta) közti völgyszakaszán kisebb vízhozamnál nincs elszivárgás, míg 100 1/s vízhozam
nál a patak vizének az 1/4-e szivárgott el. Az Északi-Bakony 7 szurdokában vagy szurdokos völgyében 
évente 8 millió m3 víz vezetődik a karsztba {SCHMIDTELEGIUS, R. et al. 1962). Az elszivárgás mértéke 
(aránya) függ annak a kőzetnek a tulajdonságaitól, amelyben a völgy képződött. Az elszivárgás nagysá
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gára a rendelkezésre álló víz mennyisége van hatással, ami viszont a völgy vízfolyásának a vízgyűjtőjén 
az eltemetett karszt nagysága által meghatározott.

Az átöröklődött völgyek elszivárgó vize nem csak a fökarsztvizet táplálta és táplálja, hanem karszt
vízemeleteket hozott létre, és így lokális üregesedést okozott és okoz, amit a lokális vízzáró betelepülé
sek tettek (vagy tesznek) lehetővé. A vízzáró lehet a jelenlegi völgytalp felett (a völgyoldalban feltárult 
barlangok vannak), vagy hiányzik a völgytalp felett. Utóbbi esetben a szurdok oldalában legfeljebb ver
tikális helyzetű (kürtőroncsok) maradványok lehetnek. Ha a völgytalp alatt a kőzetben vízzáró betele
pülés van, akkor ott aktív karsztvízemelet van (üregképzödéssel), ha nincs (pl. a völgytalp födolomitba 
mélyül), a beszivárgó víz közvetlenül a főkarsztvízbe jut.

Az a tény, hogy áramló karsztvíz övben létrejött barlangok az epigenetikus-regressziós völgyek
ben, vagy az epigenetikus-antecedens völgyszakaszokon elsősorban ott fordulnak elő, ahol van vízzáró 
a völgyoldal kőzeteiben arra utal, hogy az üregesedést elsősorban a vízzáró betelepülések jelenléte tette 
lehetővé. A folyamat tehát a tető helyzetbe kiemelt sasbérceken ment végbe. De a lokális üregesedéshez 
hozzájárult az is, hogy a vízzáró betelepülés a kiemelkedés során a fökarsztvízszint fölé került.

A bakonyi karszt feltűnő sajátossága, hogy a karsztos völgyeknél, völgyrészleteknél, a Kab-hegy ki
vételével, nem alakulnak ki víznyelők és ezekhez kapcsolódóan vakvölgyek és víznyelő barlangok. Még 
a szurdokoknál sem, amelyek talpai a főkarsztvíz szintjénél akár 100—200 m-rel is magasabban lehetnek. 
'Legfeljebb, utánsüllyedéses dolinák a fedőüledékkel kibélelt átöröklödött völgyeknél, és vakvölgy nél
külijáratok a szurdokokban.) Ennek lehetséges okai az alábbiak:
- A szurdokos szakaszoknak teljes hosszában van vízelvezetés.
- A szurdok talp intenzíven mélyül eróziósán, ami nem engedi a talpon depresszió kialakulását.
- A völgytalp alatti üregeket az erózió megsemmisíti, így stabil, tartósan létező elvezető rendszer nem 

jöhet létre.
- A szurdokoknál különösen, ahol karsztvízemelet volt, vagy van, a talpi beszivárgás miatt a karsztvíz

szint akár a medertalpig emelkedhet. Ez közvetlenül a medertalp alatt a horizontális és nem a verti
kális üregesedésnek kedvez.

4.2.2. A freatikus barlangok felnyitást típusai

A hegység belseji barlangok többnyire egy-egy járatból felépülő kör keresztmetszetű képződmények, 
ce a födolomitban kialakultak vertikális irányban megnyúltak. Falaikat gyakran gömbüstök tagolják 
:B. ábra), amelyek sűrűsége olyan nagy lehet, hogy némelyik (pl. a Dudari Ördög-lik) ezek összenövé

sével alakult ki (VERESS M. et al. 1992a, 1992b). Kiválásokban szegények. A triásznál fiatalabb kőzetek 
barlangjai a kőzetekbe települt vízzáró (vagy közel vízzáró) betelepülések feletti helyzetűek (II. táblázat). 
. mbüstjeik, vízszintes helyzetük, kör keresztmetszetük bizonyítják, freatikus eredetüket. Ugyanakkor 

■ em lehettek egykor sem vízkilépési helyek, mert akkor e helyeken ma is forrásoknak kellene lennie, 
~int ahogy az egyébként több helyen is észlelhető a középső-kréta (Zirci Mészkő Formáció) mészkőből 
elépülő vízzáró betelepüléssel, tehát karsztvízemelettel rendelkező rögöknél. Forráshelyek azért sem 
ehettek, mert a karsztvízemeletek vízhozama kicsi lehetett, ill. mert a többnyire gyenge vízzárás mi
ír^ vagy a betelepüléseket átjáró törések, vetők mentén a vizük lefelé a fökarsztvízhez továbbítódott. 
Egykori források hiányát bizonyítja az is, hogy e barlangok előterében nincs mésztufa.) A víz átadását

- karsztvízemeletekből a mélyebb szintekre bizonyítja a Dudari Ördög-lik alsó szintje is. Utóbbi szint 
. ~árgás betelepülésben, ill. egy része az alsó szintnek a márgás mészkő és az alapkonglomerátum alatt

; ■ ezkedik el födolomitban (ZENTAIZ. et al. 2003). Ez csak úgy lehetséges, hogy a felső szint (amely 
arsztvízemeletben alakult ki) vize törések, vetők mentén mélyebbre továbbítódott. De erre utal, hogy

- Eörkő-likak a bezáró kőzet kova betelepülései között, ill. azok alatt is kifejlődhettek (a kovarétegek 
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mostanra a barlangokban beomladoztak). Ezért a Bakonyvidék vízzáró betelepüléseknél létrejött barlang
jait a karsztvízemeletek vize hozta létre, majd az üregek felnyílásával nyerték el mai állapotukat.

Karsztterületeken elterjedtek a felnyílásos barlangok. így pl. említhetők a glaciokarszt gleccservölgye
inek ilyen genetikájú barlangjai (AUDRA. PH. etal. 2003: PLÁN, L. et al. 2009), amelyek KLIMCHOUK, 
A. et al. (2006) szerint fluviális erózióval (horizontális járatok), vagy glaciális erózióval (vertikális jára
tok) nyílottak fel. De említhetők az abrázió által felnyílott barlangok is (GINES, A.-FIOL, L.A. 1981). 
A Bakonyvidék vízszintes helyzetű barlangjai is felnyílásos eredetűek, amit morfológiájuk, helyzetük és 
magassági elterjedésük bizonyít. Morfológiai bizonyíték erre, hogy bejáratuknál, ill. bejáratok irányába 
ágaznak szét (pl. Hódos-éri Likas-kő). Vagyis a kőzet pusztulása során, ami a felnyílást lehetővé tette, 
az egykori üregrendszer ágai zömmel megsemmisültek, és azoknak főleg egyes kiágazásai maradtak csak 
meg (VERESS M. 1980a, 1980b, 1999). De az is, hogy több barlang is átjáró, tehát a hordozó kőzettö
meget átharántoló, két bejáratú üreg (a Hódos-éri Likas-kő, továbbá a Kőmosó-szurdokban a Km-1 jelű 
barlang, másik nevén a Cseszneki átjáró).

Helyzetük és magassági elterjedésük ugyancsak a felnyílásukat bizonyítja. Sohasem völgyfőben for
dulnak elő, hanem völgyoldalakban (esetleg rögök oldalában). A völgyoldalak ezen barlangjai lokális 
csoportokat alkotnak. Felnyílott és látható barlangok és/vagy barlangcsoportok ott lesznek, ahol a vízzá
ró betelepülés feltárul. Kivételt képez a fődolomit, esetleg a dachsteini mészkő, amelyekben bár vízzáró 
nincs, vagy csak ritkán (dachsteini mészkő) barlangok mégis lehetnek. A vízzáró korlátozott feltárulását 
(és így a barlang előfordulást is) megszabta a vízzáró lokális kifejlődése, továbbá, hogy az vetők mentén 
különböző magasságokba kerülhetett. A hegységben nincs egységes barlangszint, amelynek forrásbar
langok esetén lenni kellene. A barlangok, barlangcsoportok magassági elterjedése változatos. Magas
ságukat a völgyet hordozó rög magassága, a völgytalp magassága, a vízzáró betelepülés magassága, 
valamint, ahol födolomitban alakultak ki, a dolomit felszín magassága, ill. az egykori fökarsztvíz (víz
záró betelepülés híján) magassága határozza meg. Változatos magassági elterjedésük nem értelmezhető 
egykori vízkilépési helyek meglétével.

II. táblázat 
Néhány felnyílásos eredetű barlang bezáró kőzete 

(a kőzetek meghatározását a Magyar Állami Földtani Intézetben végezték)

Barlang Bezáró kőzete Mintavétel helye Megjegyzés

anyaga kora

Ö-12 mészkő felső-eocén bejárat márgás mészkő
Ö-15 (Ördög-lik) mészkő felső-eocén bejárat felett márgás mészkő
Ö-15 mészkő felső-eocén bejárat márgás mészkő
Ö-15 mészkő felső-eocén bejárat alatt márgás mészkő, ősmarad

ványok
Ö-16 mészkő felső-eocén bejárat alatt kissé márgás mészkő, 

Foraminiferák
Ö-20/b (Ördög-árki
Rókalyuk)

mészkő lutéciai bejárat É-i részén limonitos, márgás mészkő, 
Nummulitessel és tengeri sün 
tüskéjével

M-2 mészkő eocén bejárat márga, vagy márgás mészkő

M-5, M-6, M-7, M-8 
jelű barlangok

mészkő lutéciai a barlangok alatti 
összlet

enyhén márgás mészkő, 
ősmaradvánnyal

Törkö-likak mészkő jura a barlangoknál és a 
barlangok alatt

1-2 dm-es vastagságú kova 
betelepülések

Hódos-éri Likas-kö mészkő középső-eocén bejárat alatt abráziós breccsa
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A karsztvízhez képest két változatuk különböztethető meg. Az egyik változatba tartoznak azok a bar
langok, amelyek a főkarsztvíz övében kialakult üregek maradványai. A másikba azok, amelyek karsztvíz
emelet vízében létrejött üregekből alakultak ki. Ha viszont vízzáró betelepülés nélküli, fökarsztvízszint 
feletti kőzetekbe történt a völgy bevágódás, számottevő üregesedés nem történt. Ez valószínűsíthető 
a Hódos-ér födolomitban és dachsteini mészkőben képződött szurdokában. A karsztvízemeletek barlang- 
jai elsősorban átöröklődött völgyek vagy szurdokok oldalában fordulnak elő (ritkábban rögök tetején), 
jura, de főleg eocén, kréta mészkövekben ott, ahol ezeket vízzáró betelepülések szakítják meg (77. ábra), 

■ agy ahol a mészkő (kréta, eocén) dolomit érintkezésénél előző alsó része vízzáró, vagy részben vízzáró.
A főkarsztvíz üregei elsősorban ugyancsak átöröklődött völgyek oldalában jellegzetesek, de előfor

dulhatnak a rögök oldalában, esetleg a tetejükön is ott, ahol a karsztos kőzetekben vízzáró hiányában 
<arsztvízemelet nem alakulhatott ki. Tehát elsősorban fődolomitban. A Bakonyvidék felnyílásos barlang
jainak jelentős része fődolomitban képződött {FUTÓ J. 2000). így nagy számban fordulnak elő dolo
mitban oldódással kialakult barlangok a Burok-völgyben (Tési-fennsík), ill. néhány mellékvölgyében. 
ESZTERHASI. (1981) szerint oldódásos eredetű, fagyaprózódással többé-kevésbé átalakult barlangok 
száma a völgyben 19 db. E barlangok a főkarsztvízben alakultak ki. A barlangok genetikai típusai az aláb
biak (77. ábra):

b
KZ/IH l2j—^3|OO°°|4H H5| y 161 /V |7
I---I81 -r |91 ; |10| <= 111^^12^313

77. ábra. A hegység freatikus barlangjai keletkezési környezet és a felnyílás módja szerint

Jelmagyarázat: a. egykori állapot, b. jelenlegi állapot, 1. fődolomit, 2. eocén- és/vagy kréta mészkő, 3. vízzáró, 
vagy részben vízzáró betelepülés, 4. oligo-miocén kavics, 5. lösz, 6. omlásos tömbjei a mennyezetnek, 7. vető,

• karsztvízszint, 9. talajvíz áramlás, 10. vízfolyás elszivárgó vize, 11. a karsztvíz horizontális áramlása, 12. zárt, 
em felnyílott üregek, 13. felnyílott üregek: 131. üregkitakaródás a fedő lepusztulása során, 1311. felnyílás völgy
képződés során, 13III. felnyílás a rög oldallejtőjének pusztulása során, 13IV. felnyílás a mennyezet omlásával, 

.4. mészkő magaslat (domb), 15. epigenetikus völgy, 16. epigenetikus-antecedens szurdok, 17. talajvízáramlásból 
létrejött karsztvízemelet és üregesedés, 18. vízfolyás elszivárgó vizéből létrejött karsztvízemelet és üregesedés, 

19. főkarsztvizhez köthető üregesedés, 20. jelenlegi üregesedés elsősorban a fődolomitban (feltételezett)
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— Az üreg rögtetőn, az egyenetlen fekü paleokarsztos magaslatában van. E változatnak egy előfordulása 
ismeretes: a Hódos-éri Likas-kő. Itt a mészkő magaslatot egykor kavics borította (maradványai a bar
lang környékén megtalálhatók), amelynek vizei kicsi karsztvízemeletet hoztak létre a magaslatban. 
A fedő lepusztulása során az üregek átformálódtak és kitakaródtak (VERESS M.-FUTÓ J. 1987).

— Az üregek átöröklődéses völgyek- és azok szurdokainak oldalában vannak. A leggyakoribb, amikor 
a kavicsról átöröklődött völgy elérve a mészkövet, vízfolyásának elszivárgó vizével karsztvízemeletet 
hozott létre, ahol üregesedés történt. A vízzáró betelepülés feletti áramlást és üregesedést jelzi, hogy 
e helyeken a járatok oldalirányban fejlettebbek, mint függőleges irányban, vagy ahol törés is van, körkö
rös keresztmetszetűek. Később a vízfolyások eróziójával, ill. a völgyoldalak pusztulásával egyes üregek
teljesen megsemmisültek, míg mások csak részben, miáltal felnyílottak. A felnyílott barlangok a völgy
oldalak pusztulása során rövidülnek, ill. a mennyezetek lokális pusztulásával részekre különülnek, de
a folyamat során újabb üregek is felnyílhatnak (VERESS M. 1999, 2002). Ilyen barlangok fordulnak
elő a Dudari Ördög-árokban (12f. ábra), a Kőmo- 
só-szurdokban (12a. ábra), a Cuha-völgy középső 
részén (12e. ábra) és a Kő-árokban. A Kertes-köi- 
szurdokban viszont az üregesedés nem horizontális, 
hanem vízzáró hiányában vertikális volt. A kialakult 
aknákat az erózió felnyitotta (ezek lényegében a va
dózus zóna völgytalp alatt kialakult képződményei), 
amelyekből mára már csak kürtőroncsok maradtak 
meg a szurdok oldalában (12b. ábra). Gyakori, hogy 
a födolomitot fedő mészkő alsó része vízzáró. Ekkor 
ugyancsak karsztvízemelet jött létre, amelynek az üre
geit az átöröklödő és a födolomitba bemélyülő völgy 
ugyancsak felnyitotta. E változatba tartoznak a dudari 
Magos-hegy barlangjai (12c. ábra), de az Ördög-árok 
egyes részein is előfordulnak ilyen barlangok.

- Az átöröklődés során bemélyülő völgy alatt, vízzáró 
betelepülés hiányában nem alakul ki karsztvízemelet. 
Ekkor a bemélyülö völgy az egykori fokarsztvízszint 
alatti üregeket nyitja fel. Ilyen barlangok a Cuha- 
völgy alsó részén az Ördög-réti-szurdok barlangjai 
(12d. ábra), vagy a Dudari Ördög-lik barlang alsó

12. ábra. Egykori karsztvízemelet karsztvíz övében 
kialakult felnyílásos barlangok néhány előfordulása 

a hegységben (a völgyek mentén)

Jelmagyarázat: 1. fődolomit, 2. dachsteini mészkő, 3. kréta 
mészkő, 4. eocén mészkő, 5. vízzáró betelepülés, 6. eocén 
mészkő és fődolomit határa, 7. nem karsztos fedő (kavics, 

agyag, alluviális üledék), 8. vető, 9. egykori karsztvízemelet 
egykori karsztvízszintje, 10. jelenlegi karsztvízemelet 

karsztvízszintje, 11. főkarsztvíz egykori vízszintje, 12. víz
szivárgás, 13. vízmozgás a karsztvíz övben, 14. völgyperem, 

15. völgytalp, 16. felnyílott üreg, 17. kürtőroncs; típus 
előfordulás a hegységben: a. Kőmosó-szurdok, b. Kertes- 
kői-szurdok, c. Magos-hegy (Dudari-patak mellékágának 

a völgye), d. Gerence (Bakonybél és Huszárokelőpuszta 
közötti része), e. Cuha-völgy középső része és Ördög-réti- 

szurdok, f. Ördög-árok 

• • • • ®
~~~~~

^13^! 4EEE31 €ZZh CDi 7
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szintje, ill. annak egy része, továbbá az Ördög-árok alsó részének néhány barlangja (72/? ábra). Víz
záró nélkül kialakuló barlangokra a vertikális fejlettség a jellemző. Ez tapasztalható a már említett 
Ördög-lik esetében, ahol a márgás mészkőben, vagy felette kialakult felső szint járatainál a szélesség 
és magasság hányadosának átlaga 0,94, míg a dolomitban lévő alsó szintnél ez 0,62.

- Ha a fődolomitra vízzáró összlet települt, de felette a mészkő vékony, ugyancsak karsztvízemelet 
alakul ki. Völgy hiányában a karsztvízemelet vize az egykori kavics fedőből származott. A mészkő 
felszínéhez közeli és így vékony mennyezetű üregek alakultak ki, amelyek a kavics lepusztulása so
rán, vagy azt követően beomladoztak. A folyamat eredményeként nem felnyílásos barlangok, hanem 
kicsi, omladékos mélyedések alakultak ki. Ilyen képződmények fordulnak elő Gézaháza-puszta és 
az Ördög-árok közti területen, valamint a Hódos-éri Likas-kő és a Hódos-ér között.

- A rögök vetősíkkal feltárult oldalai fagyaprózódással tovább pusztulnak, amely ugyancsak hozzájá
rulhat a főkarsztvíz üregeinek (de a karsztvízemelet üregeinek is) a feltárulásához. Ilyen barlangok 
fordulnak elő a Séd-patakot délről határoló rögök oldalában (FUTÓ J. 2000).

43. Vulkáni, utóvulkáni hatások a barlangképződésre

A vulkáni, utóvulkáni hatások, ill. genetika mutatható ki a Bakonyvidék karsztján, a Keszthelyi-hegy- 
segben, a Déli-Bakonyban és a Balatonfelvidéken.

Hévizes eredetű barlangképződés történt a Keszthelyi-hegységben (LEEL-ÓSSYS. 1953), ahol a födő
amit felülete oldódott a rátelepült pannon homokkő alatt (KÁRPÁT J. 1982a). A Cserszegtomaji-kútbar- 
zngban a homokkő pillérek formájában megmaradt (KÁRPÁT J. 1982a), ahol e kőzet a dolomit karros 

formáit (SZENTES F. 1946), vagy a forrástölcséreit (VENKOVITS1. 1953) kitöltötte. Míg az Acheron- 
<átbarlangban a homokkő felülete és így a barlang is tagolatlan (KÁRPÁT J. 1983). így utóbbi barlang
ban pillérek nincsenek. Hévizes eredetű ugyancsak a balatonfüredi Lóczy-barlang (LÁNG S. 1958', LEEL- 
ÓSSY S. 1958) és részben a Hévízi forrásbarlang (PLÓZER I. 1977) is.

Gyakoriak a pszeudokarsztos barlangok a bazaltos tanúhegyek és a bazalttal fedett rögök bazaltjá
ban, ill. bazalttufájában. Megoszlásuk a következő (ESZTERHAS I. 2013): Kovácsi-hegy (10 db), Tá- 

ka (7 db), Szent György-hegy (11 db), Csobánc (1 db), Szigligeti-várhegy (1 db), Agár-tető (1 db), 
3oncsos-tető (5 db), Kab-hegy (3 db), a Tihanyi-félsziget (7 db). Leghosszabb közülük a Pulai-bazalt- 
barlang (151 m) a Kab-hegyen. A barlangok zöme a bazalttakarók peremeinek leszakadozása során jött 
létre, de előfordul lávahólyag, vagy gázbuborék barlang is (ESZTERHAS I. 2013).

A Tihanyi-félsziget forráskúpjainak barlangjai körülnövéssel és/vagy oldódással alakultak ki (ESZ- 
7ERHÁSI. 1986', VERESS M.-UNGER Z. 2015).

5. KÖVETKEZTETÉSEK

A Bakonyvidék karsztos eredetű barlangjai a vadózus és a freatikus zónában jöttek létre, főleg hi- 
tegvizes oldódással. A melegvizes barlangképződés alárendelt (a Keszthelyi-hegységre és a Balatonfel- 
Idékre korlátozódik). Még alárendeltebb az eróziós kialakulás (mindössze a Tési-fennsík néhány har

angjánál fordul elő).
A vadózus zóna aknái karsztos depressziók, elsősorban utánsüllyedéses dolinák alatt jöttek létre. 

;z utóbbiak ott, ahol a hegység rögein vízáteresztő fedőüledék van, tehát többnyire tetőhelyzetbe kiemelt 
sasbérceken. Egyszerűek, ha törés vagy réteglap mentén alakultak ki, összetettek, ha részben törés, rész
ben réteglap mentén képződtek. Az aknafalak oldódását a falakon kialakult vízfilm okozza, és így az akna 
szélesedés időtartamát a vízfilmes szakaszok hossza szabályozza. A mellékaknák a főakna vízzel kitöl- 
ssttsége során képződnek. A vízfilmes állapot hossza az utánsüllyedéses dolina, ill. az akna felső részének 
= kitöltöttségétől és a dolinába áramló vízbefolyás időtartamától és a befolyás intenzitásától függ. A vízzel 
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kitöltöttséget és így a mellékakna növekedésének az időbeli hosszát a felszíni vízfolyás mértéke, a föakna 
átmérőjének nagysága, kitöltöttségének a mértéke, a magas karsztvízszint és a főakna egymáshoz képesti 
helyzete, a magas karsztvíz létezési időtartamának a hossza szabályozza. A mellékaknák létrejötte és nö
vekedése növeli újabb utánsüllyedéses dolinák kialakulásának az esélyét.

A Bakony vidék freatikus barlangjai, ha nem forrásbarlangok (ezek egyébként alárendelten fordulnak 
elő a hegységben) felnyílásos eredetűek. A triász fodolomitban kialakultak az egykori főkarsztvíz övé
ben, a jura, kréta, eocén mészkőben létrejöttek karsztvízemeletekben képződtek. A felnyílásos üregek 
átöröklödött völgyekben, különösen a karsztvízemeletek barlangjai antecedens völgyszakaszokban, tehát 
kriptotönkös környezetű, tetőhelyzetbe kiemelt sasbérceken jöttek létre. Az antecedens völgyszakaszok 
vízfolyásainak elszivárgó vize hozzájárult a vízzáró betelepülések feletti üregesedéshez, majd a vízfo
lyások eróziójával az üregek felnyílásához. A vízfolyások vízhozama (és így az elszivárgás), az erózió 
(völgymélyülés) az antecedens völgyszakaszt határoló elszigetelten eltemetett karszton kialakult vízfo
lyás vízhozamától (az erózió az esésétől is) függ. Az antecedens völgyszakaszok eróziós mélyülése (amit 
a völgytalp alatti üregek is elősegítenek) nem kedvez a víznyelő- és víznyelöbarlang-képzödésnek.
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THE GENETICS OF THE CAVES OF THE BAKONY REGION

SUMMARY

A genetic classification of the caves of the Bakony Region is described. Fór this reason the spatial 
cosition of the caves of the vadose zone was compared with the geological characteristics of the hőst 
rock. Data were collected on the hőst rock and on the morphological environment of the caves of phreatic 
arigin. The caves of the Bakony Region are of karstic and non-karstic origin (the latter can mainly be 
related to basalt caps). Among caves of karstic origin we can distinguish caves of hydrothermal and cold 

■■■ ater origin, the latter can develop in vadose or phreatic environment. The caves of the vadose zone occur 
under the karstic depressions of the mountains and are of solution origin. They can be simple or complex. 
Their development is affected by water film state (the shaft widens) and when the shaft is füled with water, 
mbutary shafts develop. Phreatic caves can be located at the margin of the mountains (effluent caves) 
and inside the mountains. The latter mainly develop at sites where the seeping waters of the streams of 
antecedent valley sections cause cavity formádon above impermeable intercalations. The cavities opened 
_p during the erős ion of the stream.
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