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Abstract: We collected data to the morphology of limestone floor with geophysical sounding on the research area. 
Using the geophysical data we could prove a paleokarst form, which is accumulated and burred. The recent karst 
forms developed on the margin and the side slope of the paleokarst form, where a regressing valley could destroy 
the sedimentary rock. Therefore the sedimentary rock could be thin. One of the karst forms occurs in such a place, 
where the thickness of the sedimentary rock is great. We explain the development of it with the fact that an older 
fossil karst pit became active. In my opinion by using the data of the sedimentary structure and the morphology of 
those covered karst forms which formed at thinner sedimentary rock, we can see that they could develop with the 
activating of the paleokarst pit. 
 
1. Bevezetés 
 
A fedett karsztos mélyedések akkor alakulnak ki, ha a karsztosodó kőzetet 
(mészkő) nem karsztosodó, de vízáteresztő kőzet fed (rejtett karszt). Ekkor a 
karsztosodó feküben, vagy fekün, az oldódás során létrejött anyaghiány mi-
att a fedőn anyagátrendeződés történik. Emiatt a felszínen fedett karsztos 
formák alakulnak ki. 
 Vizsgálatainkat a célból végeztük, hogy egy kis kiterjedésű területen 
a fekü domborzatát megismerjük, majd e domborzat és a fedett karsztos 
formák kapcsolatát elemezzük. Ugyanis, ha a fekü domborzata és a fedett 
karsztos formák elterjedése közt kapcsolat mutatható ki, akkor válasz kap-
ható arra a kérdésre, hogy a fedett karsztosodás hol és miért következik be. 
Továbbá megválaszolható az is, hogy a fedett karsztos formák kialakulása 
milyen feltételektől (pl. üledékvastagság), hogyan függ. 
 A karszt töbrei lehetnek fedetlen karsztos töbrök (1.a, b. ábra) és 
fedett karsztos töbrök. A fedett karsztos mélyedések (töbrök) három típusát 
különítik el (CVIJIČ 1893, CRAMER 1941, THOMAS 1954). Utánsüllye-
déses töbör (1.c. ábra) akkor alakul ki, ha a laza, nem összeálló fedőüledé-
kek a karsztos fekün létrejött anyaghiányt lassú, folyamatos mozgással fog-
lalják el. Átöröklődéses töbör (1.d. ábra) akkor, ha az összeálló fedőüledék 
szakaszos, gyors mozgással (omlás) kerül az anyaghiányos részbe. Víznyelő 
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jellegű dolina (1.e. ábra) akkor, ha a laza fedőüledékeket a felszíni vizek a 
karsztos járatokba halmozzák. E formák többnyire a karsztvízszint közelé-
ben alakulnak ki, pl. poljékben. Működésük kettős, víznyelők (alacsony 
karsztvízszintnél a karsztba vízbevezetés történik), ill. forráshelyek (magas 
karsztvízszintnél vízkilépés történik a karsztból). 

 

 
1. ábra: A főbb töbör kialakulási típusok (JENNINGS, 1985). 

Jelmagyarázat: a. szakadéktöbör, b. oldódásos töbör, c. utánsüllyedéses töbör, d. átöröklődéses töbör, e. víznyelő 
jellegű töbör, 1. mészkő, 2. talaj és laza fedőüledék, 3. összeálló fedőüledék, 4. omladék, 5. anyagszállítás, 6. 

eredeti felszín 
Fig 1: Main types of doline development (JENNINGS 1985) 

Legend: a. collapse doline, b. solution doline, c. subsidence doline, d. subjacent doline, e. alluvial streamsink 
doline, 1. limestone, 2. soil and cover sedimentary rock, 3. form sedimentary rock, 4. cave debris, 5. sediment 

transport, 6. original surface 
 
Általában a fekün az anyaghiányt üreg beomlásával (átöröklődéses 

töbör), kürtő, vagy ehhez hasonló forma (utánsüllyedéses töbör, víznyelő 
jellegű dolina) kialakulásával magyarázzák (JENNINGS 1985, TRUDGILL 
1985, BULL 1977, VERESS 1982, 1999). A mélyedést részben, vagy teljes 
mértékben a fedőüledék hordozza. VERESS (1999) elkülönít szingenetikus és 
posztgenetikus karsztosodást. Szingenetikus karsztosodás során létrejövő fedett 
karsztos mélyedés kialakulási kora egyidős, míg posztgenetikus karsztosodás 
során létrejövő mélyedés kialakulási kora fiatalabb, mint a létrejöttét okozó 
kürtő, ill. járat kialakulási kora. 

 Létezik azonban olyan elképzelés is, amely szerint a fekün nem kür-
tő képződik, hanem annak felülete leoldódik (2. ábra). Tehát a fekü és a 
fedő között, a fekü felületi leoldódása miatt alakul ki anyaghiány (BÁRÁNY-
JAKUCS 1984). 
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2. ábra: Utánsüllyedéses töbör kialakulása a fekü leoldódásával (BÁRÁNY-JAKUCS 1984). 

Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. vízáteresztő kőzet, 3. anyaghiány, I. II. a fekü leoldódádsa, III.a. fedő süllyedése 
Fig 2: The development of subsidence doline when the floor dissolves (BÁRÁNY-JAKUCS 1984) 

Legend: 1. limestone, 2. permeable rock, 3. missing rock, I. II. floor dissolution, III. sinkings of the cover 
 
A kialakuló fedett karsztos forma méretét, alakját számos tényező 

befolyásolhatja. Így a fedő vastagsága, a nem összeálló fedőüledék számos 
tulajdonsága (pl. szemcsemérete, összeállósága), a fekün oldódással kiala-
kult anyaghiányos „tér” mérete, alakja, stb. Így kicsi, viszonylag meredek 
oldalú mélyedések képződnek, ha a nem összeálló fedő törmelékdarabjai a 
járatba hullnak (3.I. ábra). Szélesebbek és meredekebbek, ha a fedő összeál-
ló. Ekkor a fedő anyaga szemcsénként az anyaghiányos részbe hullik, vagy 
előző utóbbiba kisebb-nagyobb kiterjedésben beleomlik (3.III. ábra). 
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3. ábra: Fedett karsztos mélyedések kialakulása különböző morfológiájú fekü felett 
Jelmagyarázat: I. a fedett karsztos mélyedés létrejötte kicsi fedőüledék vastagságnál és vakkürtő képződés esetén, 
I.a. a fekün vakkürtő képződik, I.b. a vakkürtő beomlik, az omlás átöröklődik a fedőre, II. a fedett karsztos mélye-

dés létrejötte nagy üledékvastagságnál és vakkürtő képződés esetén, II.a. a fekün vakkürtő képződik, II.b. a vakkür-
tő beomlik, az omlás átterjed a fedőüledékre, ahol járat képződik II.c. a felszínen a járat felszínre nyílásával 

mélyedés képződik, III. fedett karsztos mélyedés létrejötte igen nagy üledékvastagságnál, a kürtő aktivizálódásá-
nál, III.a. a fekü kürtője kitöltődik, a fedett karsztos mélyedés feltöltődik, III.b. a fedőüledék vastagodik, a fedett 
karsztos mélyedés elfedődik, III.c. a fekü kürtője kitisztul, a fedőüledékben járat képződik, III.d. a járat felszínre 

nyílásával a felszínen mélyedés képződik, IV. a fedett karsztos mélyedés (depresszió) a fekü felszínének leoldódása 
során képződik, IV.a. a fedett karsztos mélyedések járatain befolyó víz a fekü felszínén szétáramlik, a fekü oldódás-
sal alacsonyodik, IV.b. a fedőüledékek utánsüllyednek, 1. mészkő, 2. fedőüledék, 3. vakkürtő a mészkőben, 4. járat 

a fedőüledékben, 5. omladék, 6. beomlott fedőüledék, 7. áthalmozott fedőüledék, 8. elfedett mészkőfekü eredeti 
felszíne, 9. vízáramlás és anyagszállítás a felszínen, 10. vízszivárgás a fedőüledékben, 11. üledék áthalmozódás a 

járatban, 12. a fedőüledék utánsüllyedése, A: kifejlett víznyelős töbör kis vastagságú fedőüledéknél, B: fiatal 
víznyelős töbör nagy vastagságú fedőüledéknél, C: kifejlett víznyelős töbör nagy, vagy igen nagy vastagságú 

fedőüledéknél, D: fosszilis víznyelős töbör, E: depresszió utánsüllyedéssel 
Fig 3: Development of covered karst forms above limestone floor with various morphology 

Legend: I. development of covered karst form with the development of a blind pit and when the thickness of the 
covering sedimentary rock is little, I.a. blind pit develops on he floor, I.b. the blind pit breakdown, the breakdown 
passes to covering sedimentary rock, II. covered karst form develops with the development of a blind pit when the 

thickness of the sedimentary rock is big, II.a. blind pit develops on the limestone floor, II.b. the blind pit break-
down, the breakdown passes to the covering sedimentary rock, where burrow develops, II.c. covered karst form 
develops on the surface, because the burrow passes to the surface III. covered karst form develops when the pit 
can be activate and the thickness of the covering sedimentary rock is very big, III.a. the pit of the floor fills in, 
because the covered karst form accrues, III.b. the covering sedimentary rock thickens, the covered karst form 

covers up, III.c. the pit of the floor lost its deposit, the burrow develops in the covering sedimentary rock, III.d. 
covered karst form develops on the surface because the burrow opens to the surface, IV. covered karst form devel-
ops because of the dissolution of floor surface, IV.a. the water flows trough the burrow of the covered karst forms 
which can asunder on the surface of the floor, the floor sink with dissolution, IV.b. the covering sedimentary rock 
can sink, 1. limestone, 2. covering sedimentary rock, 3. blind pit in the limestone, 4. burrow in the covering sedi-

mentary rock, 5. cave debris, 6. sedimentary, which breakdown, 7. covering sedimentary rock which suffered 
redeposition 8. the original surface of the covered limestone floor, 9. the flow of the water and the transportation 
of the sediment on the surface, 10. the infiltration of water in the sedimentary rock, 11. the transportation of the 

sediment in the burrow, 12. the sinking of the covering sedimentary rock, A: mature doline-with-ponor (subsidence 
doline) above covering sedimentary rock, whose thickness is little, B: juvenile doline-with-ponor (subsidence 

doline), above covering sedimentary rock, whose thickness is big, C: mature doline – with – ponor (subsidence 
doline), above covering sedimentary rock, whose thickness is big or very big, D: fossil doline-with-ponor (subsi-

dence doline), E. depression, which develops with the sinking the sedimentary rock 
 
A Bakony-hegység fedett karsztjain a fedőüledéket főleg lösz, to-

vábbá ennek, valamint a Csatkai Kavics Formáció anyagának áthalmozott 
változatai képezik. VERESS (1982, 1999) szerint a hegységben az 
utánsüllyedéses töbör egy változata, a víznyelős töbör a jellemző. E for-
máknak fontos morfológiai és működésbeli tulajdonsága, hogy többé-
kevésbé víznyelőként működnek, de nem igazi víznyelők. Így nincs elhatá-
rolható vízgyűjtőjük, járatuk nem eróziós. A víznyelős töbör olymódon kép-
ződik, hogy a fekün vakkürtő alakul ki, amely felett a kőzet beomlik (elsőd-
leges omlás). Az omlás közvetlenül (anélkül, hogy a fedőn a kürtő folytatá-
sában járat képződne) átöröklődik a fedőüledékekre, miáltal a fedőüledékes 
felszínen mélyedés képződik (3.II. ábra). VERESS (1999) szerint a víznye-
lős töbrök rejtett kőzethatáron jönnek létre. Nem rejtett kőzethatár ott alakul 
ki, ahol a felszínen karsztos és nem karsztos kőzet érintkezik. Rejtett kőzet-
határ ott, ahol a karsztos kőzet elfedett, de a fedőüledék lokálisan vékony (4. 
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ábra). Erre ott lehet számítani – ha a felszín sík és nem tagolt, vagyis a fe-
dőüledék lokálisan nem pusztult le -, ahol a mészkőfekü helyileg a felszín-
hez közelebbi helyzetű, tehát magaslatot formál. Fúrással, rejtett kőzethatárt 
mutattak ki a Mester-Hajag Mb-50 jelű karsztobjektumánál (VERESS-
FUTÓ 1990). Az Mb-50 jelű fedett karsztos mélyedés ott alakult ki, ahol az 
elfedett fekü kiemelkedést formál, tehát a fedőüledék lokálisan kivékonyo-
dott. Az üledék kivékonyodási hely alatt végbemenő oldódásnak több elő-
idézője is lehet. Így a fedőüledék vizeit e helyekre terelik a vízzáró jellegű 
betelepülések. Továbbá a víz a vékonyabb fedőn átszivárogva még oldóké-
pes, ill. a vékonyabb fedőüledékben kisebb az esély vízzáró összlet megje-
lenésére. A kivastagodó fedőüledéknél felszíni karsztos forma azért is ki-
sebb eséllyel alakulhat ki, mert ez alatt a karsztosodás miatti anyaghiányt a 
laza üledékek utánsüllyedéssel úgy egyenlíti ki, hogy a folyamat a felszínre 
csak részben terjed át süllyedés formájában, mivel a fedő mindössze „fella-
zul”.  

A fentebb vázolt, az üledék kivékonyodási hely alatt végbemenő fo-
lyamat öngerjesztő lesz. Mivel a mélyedések az eltemetett mészkő kiemel-
kedések felett alakulnak ki és maradnak meg, a felszíni vizek a vastagabb 
fedőüledékes térszínekről is ide áramolnak. A több víz miatt e helyeken a 
karsztosodás még intenzívebb lesz. A fedőüledékek anyaga a karsztba szál-
lítódik, a fedőüledék vastagság tovább csökken, ami a karsztosodás számára 
még kedvezőbb feltételeket teremt.  
 A fentebb leírt kürtőképződés a hegységben ott figyelhető meg, ahol 
a fedőüledék vékonyabb, ezért a kürtő hozzáférhető. Így pl. a Gy-12 jelű 
víznyelős töbörnél (Hárskúti-fennsík, Öregfolyás völgyoldala) a fedőüle-
dékben kialakult forma szélessége megegyezik a kürtő átmérőjével (ez bi-
zonyítja az átöröklődést), a kürtő felszínközeli részét omladék fogja közre 
(ami utal az egykori vakkürtőre ill. annak beomlására). A Gy-12 jelű mélye-
désnél az is megfigyelhető, hogy a főkürtőhöz mellékkürtő kapcsolódik, 
amely ugyancsak a felszínre nyílik. 
 Látható, hogy a hegység víznyelős töbrei a fentebb bemutatott fedett 
karsztos mélyedéstípusok morfológiai, genetikai tulajdonságait keverten 
hordozzák (szinte mindhárom típus valamelyik jellegzetessége előfordul). 

A hegységben több helyen is kimutathatók depressziók (VERESS 
1999). E formák a fedőüledékben kialakult viszonylag nagy átmérőjű (kb. 
50 m-nél nagyobb átmérőjű), kis mélységű (1-2 m mélységű) formák, ame-
lyeknek nem mindegyike, ill. azoknak nem egész területe lefolyástalan, 
vagy zárt képződmény. Belsejükben akár több aktív, ill. mára már 
fosszilizálódott, fedett karsztos forma (részben, vagy teljesen feltöltődött, a 
csapadékvizet nem, vagy csak részben elvezető képződmény) is előfordul-
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hat. A depressziók egyik lehetséges kialakulási módja, hogy a fedőüledéke-
ket a csapadékvíz a víznyelős töbrök járataiba halmozza vagy, hogy a fekü 
nagyobb területen leoldódik. Ez utóbbi előidézője lehet, hogy miután a kür-
tők eltömődnek, a mélyedésekbe jutó víz ezen kürtők közötti mészkőfeküre 
szivárog és ott oldja a kőzetet (3.IV., 3.V. ábra, VERESS 1999). 

 
 

 
 
 

4. ábra: Kőzethatár (I) és rejtett kőzethatár (II) 
Jelmagyarázat: 1. karsztosodó kőzet, 2. nem karsztosodó kőzet 

Fig 4: Junction (I) and latent junction (II) 
Legend: 1. karstification rock, 2. non-karstification rock 

 
2. A kutatási terület jellemzői 
 
A vizsgált terület a Tési-fennsík DK-i részén a Tábla-völgytől Ny-ra he-
lyezkedik el, amely magába foglalja a Tábla-völgyi-dülő közel sík, lösszel 
fedett egy részét és az ezt D-ről határoló völgyet (5. ábra). Itt is, mint a 
fennsík más részein is, a területet felépítő kőzet jura mészkő, amely csak 
néhány helyen bukkan a felszínre foltokban, vagy törmelékben. A felszínen 
több m-es vastagságban fordul elő a lösz, ill. ennek különböző mértékben 
agyagosodott, áthalmozott változatai. A löszös felszínen, valamint a karsz-
tos mélyedésekben is több helyen a Csatkai Kavics Formáció anyagából 
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származó kvarckavicsok is előfordulnak. A lösz alatt foltos kifejlődésben 
különböző anyagú összletek is kimutathatók (ld. alább). 
 

 
 
 

5. ábra: A kutatási terület a Tési-fennsíkon 
Jelmagyarázat: 1. völgy, 2. hegy, 3. erdőhatár, 4. település, 5. út, 6. kutatási terület 

Fig 5: The research area on the Tési-plateau 
Legend: 1. valley, 2. mount, 3. border of forest, 4. village, 5. road, 6. research area 

 
A kutatási területen, ill. a tágabb környezetben is gyakoriak az ÉNy-

DK-i irányú völgyek, vagy völgyszerű bemélyedések, amelyek a fennsíkot 
hátakra különítik. Ezek a völgyek átöröklődéses eredetűek, amelyek fedő-
üledékkel gyakran többé-kevésbé kitöltöttek, vagy kibéleltek (VERESS 
1999). A kitöltésükbe a fennsík pereme felől hátráló belső völgyek vágódtak 
be (összetett völgy). Gyakoriak a vízmosásos árkok is, amelyek előfordul-
hatnak a hátakon, a völgytalpakon (rendszerint fedett karsztos mélyedések-
hez vezetnek) és völgyoldalakban. 
 A Tési-fennsík karsztosodását az alábbiak jellemzik (VERESS 
1999): 
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- A terület lösszel elfedődése előtt az átöröklődött völgyek völgyi kőzethatá-
rain víznyelők képződtek, amelyek járatai eltömődtek, a mélyedések feltöl-
tődtek fedőüledékkel. 
- Jelenleg az eltömődött kürtők miután üledékük a karszt belsejébe halmo-
zódik át, ismételten aktivizálódnak. Miután a fedőüledék anyaga a kürtőkbe 
szállítódik, a felszínen a már említett sekély mélyedések, a depressziók ala-
kulnak ki (posztgenetikus karsztosodás). 
- Ahol a fedőüledék vékony, vagy kivékonyodik, a kürtők a jelenlegi karsz-
tosodás során jönnek létre. Mivel ezek átöröklődnek a fedőre, a felszínen 
fedett karsztos mélyedések képződnek (szingenetikus karsztosodás). 
 A karsztos mélyedések, mind a sík térszínen (I-28-, I-26 jelű és egy 
mára majdnem teljesen feltöltött, az I-27 jelű), mind a völgyben (I-22-, I-23-
, I-24-, I-25-, I-103 jelű), mind utóbbi környezetében előfordulnak (I-104 
jelű). A völgynek az I-22 jelű mélyedéstől ÉNy-ra eső része lefolyástalan, 
depressziót formál (6. ábra). 
 A kutatási terület karsztosodását az alábbiak jellemzik: 
- A karsztos formák (továbbiakban fedett karsztos mélyedés, de többnyire 
víznyelőnek tekintett), fedőüledékben létrejött, a fennsík karsztformáihoz 
képest kis méretű formák. 
- A kis lejtésű térszínen magányosan, egymástól elkülönülve fordulnak elő. 
Közülük az I-28 jelű a hozzákapcsolódó meder miatt vakvölgyes jellegű. 
- A völgytalpon előforduló fedett karsztos mélyedések gyöngyfüzérszerűen 
sorakoznak, amelyeket küszöbök (a völgytalp maradványai) választanak el 
egymástól. Sűrűségük – amely a fennsík egészére is jellemző – főleg a 
völgyfőhöz közeledve nő meg. E mélyedések némelyikében, továbbá a 
völgyperemi helyzetű ikres mélyedésben meredek oldalú belső mélyedések 
is előfordulhatnak. 
- A fedett karsztos formák talpán gyakoriak a szálkőzetben képződött jelen-
tős átmérőjű (többnyire megbontott) kürtők. A kürtők felett a fedőüledék 
számos mélyedésben vékony. Ma már nem eldönthető, hogy belső mélye-
désből nyíltak-e, miután a bontás során, ha ilyenek voltak, azok megsemmi-
sültek. E járatokat, barlangokat kifejlődésük jellegzetességei miatt a feltáró 
kutatócsoport (Alba Regia) zsombolynak nevezi. 
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6. ábra: A kutatási terület déli részének morfológiai térképe 
Jelmagyarázat: 1. kis lejtésű, lösszel fedett térszín, 2. külső völgy pereme, 3. belső völgy pereme, 4. völgyoldal, 5. 

eróziós meder, 6. fedett karsztos forma, 7. depresszió pereme, 8. depresszió aljzata, 9. omlásos mélyedés, 10. 
felnyílásos mélyedés, 11. mészkő a felszínen, 12. bontott járat (mészkőben) 13. VESZ mérés helye 

Fig 6: Morphological map of the south part of the research area 
Legend. 1. gently dip surface which is covered with loess, 2. margin of exterior valley, 3. margin of internal valley, 
4. valley slope, 5. erosional bed, 6. covered karst form, 7. margin of depression, 8. bottom of depression, 9. karst 
form which developed with breakdown, 10. karst form which developed with passes, 11. limestone on the surface, 

12. pit in the limestone (it was opened), 13. place of VESZ measuring (geophysical sounding) 
 
3. Módszerek 
 
a. A terepi módszer 
 
A kutatási területről 1:1000 méretarányú, 1 m szintvonal sűrűségű dombor-
zati térképet készítettünk (7. ábra). A kutatási területen 7 szelvény mentén, 
összesen 22 helyen végeztünk geofizikai mérést. A szelvények nyomvonalát 
úgy alakítottuk ki, hogy azokra minél több karsztos mélyedés essen. A mé-
réseket és a szelvények szerkesztését a TERRATEST Geofizikai, Geodéziai 
Mérnöki Kft végezte. A Vertikális elektromos szondázás (VESZ) során két 
földelt elektródán át áramot vezetnek a felszín alá, majd másik két elektróda 
között mérik a létrejövő árameloszlás által okozott potenciálkülönbséget. Az 
árameloszlás és így a mért potenciál különbség, ill. az ebből számított ún. 
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látszólagos fajlagos ellenállás függ az egyes rétegek fajlagos ellenállásától 
és azok vastagságától. A mért potenciál különbség értékekből az áramelekt-
ródák távolságának függvényében görbék szerkeszthetők, amelyek segítsé-
gével egy invenziós programot használva ideális esetben a rétegsor ellenál-
lása és vastagság paraméterei meghatározhatók. 

 
7. ábra: A kutatási terület domborzatrajzi térképe és a geoelektromos-földtani metszetek nyomvonalai 

Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. geofizikai szondázás helye és száma, 3. szelvényhely 
Fig 7: The relief map of research area and the profile lines of the geoelectric-geological profile 

Legend: 1. contour, 2. the places of the geophysical sounding and their number, 3. place of profile 
 
 

 Az egyes helyeken számított rétegsorokat összeillesztve a kialakított 
mérési vonalak mentén metszetek szerkeszthetők, amelyeken a felszín, a 
mészkőfekű, ill. a fedőüledékek (és ezzel együtt a fedett karsztos mélyedé-
sek) lefutása, vastagsága és számított ellenállás értékei kerülnek ábrázolásra. 
A mészkőfekű lefutása kiegészíthető, pontosítható ott, ahol a mészkő a fel-
színre bukkan. Erre pl. az I-23 és az I-24. jelű mélyedéseknél volt lehetőség. 
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 Korrekciókra annál is inkább szükség van, mert a VESZ méréseket 
számos bizonytalanság terheli. A különböző kőzetek ellenállása, pl. ugyanaz 
lehet, ill. az ellenállási intervallumok részben „átfedhetik” egymást, vagy a 
mérési helyek között a kőzethatárok lefutása csak becsléssel végezhető el. 
Így ritkábban álló szondázási helyek között nő a valószínűsége, pl. annak, 
hogy esetleg lencseszerűen betelepülő kőzettestek nem lesznek kimutatha-
tók. 
 Jelentős hibaforrás lehet a VESZ mérések inverziójában (aminek 
során a mért értékekből megtörténik az azokat „generáló” feltételezett ré-
tegsor előállítása) feltételezett párhuzamosan rétegzett rétegsor modelltől 
való eltérés is. Ez különösen a jelentős topográfiai változások környezeté-
ben végrehajtott méréseket érinti érzékenyen, ill. ahol a feltételezett vertiká-
lis fajlagos ellenállás változások mellett jelentősek a horizontális irányú 
változások is az áram által érintett kőzettartományban. Ezeknek a változá-
soknak a mérések eredményére gyakorolt hatása még nem kellőképpen 
vizsgált, de a feltételezhetően ilyen környezetben mért adatokat feltétlenül 
óvatosan kell kezelni. 
 Fenti problémák ellenére a VESZ mérésekből nyert adatokat kellő 
elővigyázattal kezelve a VESZ mérésekből a fedőüledékekre, ill. a fekű 
mészkőre vonatkozóan annak jelentősebb bolygatása nélkül és viszonylag 
kis költséggel hasznos információk nyerhetők.  
 
b. A fedett karsztos folyamatok a fedőüledékek figyelembevételével 
 
A fedett karsztos mélyedések kicsi (néhány m, de legfeljebb 3 m), nagy (kb. 
6-10 m közötti), ill. igen nagy (10 m-t meghaladó) vastagságú fedőüledéke-
ken jöhetnek létre. 
 Kis üledékvastagság többnyire (de nem mindig) akkor fordul elő, ha 
a fekü helyi magaslatot formál (3.I., 8. ábra). Ilyenkor a vakkürtő – mint 
említettük – közvetlenül átöröklődik a fedőre. Közvetlen átöröklődés miatt a 
mélyedés kicsi átmérőjű (néhány m). A forma átmérője, kürtője szélességé-
nél csak akkor nagyobb, ha oldallejtője lepusztult, pl. csapadékvíz hatására. 
Ha ez nem történt meg, akkor meredek oldalú marad. Az omlás miatt a mé-
lyedés oldalának lejtője szakadási felület, a mélyedést határoló oldalfalak 
összlethatárai nem hajlottak, vagy ha igen, azok a mélyedés kialakulásától 
függetlenül jöttek létre. Az ilyen karsztos forma kialakulhat vakkürtő felnyí-
lásával (beomlásával), vagy egy kürtőt kitöltő üledékek elszállítódása miatt 
(9.I és 9.II. ábra) egyaránt. A fedőben kialakult mélyedés lejtőinek lepusz-
tulása miatt az üledékek a mélyedés talpára szállítódnak, miáltal a kürtő 
elfedődik, sőt kitöltődhet. 
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8. ábra: Az Eleven-Förtési töbörcsoport (Kőris-hegy) területéről egy geoelektromos-földtani metszetrészlet 

Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 3. lösz (homokos, mészkőtörmelékes), 4. mészkő-
törmelék (agyagos), 5. lösz (agyagos-iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyag, 6. agyag, 7. VESZ mérés száma, 8. 
összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 9. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 10. VESZ mérés kb. behato-

lása, 11. geoelektromos összlethatár 
Fig 8: A geoelectric-geology profile partly from the area of Eleven-Förtes doline group (Kőris-hill) 

Legend: 1. limestone, 2. clay (with loess and with limestone detritus), 3. loess (with sand or with limestone detri-
tus, 4. limestone detritus (with clay), 5. loess (with clay and mud) or clay with limestone detritus, 6. clay, 7. num-
ber of the VESZ measuring, 8. beds of  geoelectric resistance (Ohm), 9. depth of bottom of geoelectric beds (m), 

10. about penetration of VESZ measuring, 11. the border of the geoelectric beds 
 

 Ugyancsak kis üledékvastagság esetén hasonló méretű és hasonló 
üledékszerkezetű, de összetett mélyedések fejlődnek ki akkor, ha a kürtő 
ismételten aktivizálódik. Előbb közvetlen átöröklődéssel kialakul a fedett 
karsztos mélyedés (9.III.a. ábra). Az oldallejtőjéről lepusztult anyag kitölti 
a kürtőt és feltölti a mélyedés talpát (9.III.b. ábra). A kürtő kitöltésben kép-
ződő járat felett ez utóbbiban omlással kialakul a belső mélyedés. (A mész-
kőben oldódással kialakult formát kürtőnek, a fedőben omlással csapadékvíz 
általi áthalmozódással kialakult formát járatnak nevezzük.) 

Egy jelenlegi fedett karsztos forma alatt a fedőben lencseszerűen te-
lepült, környezetének üledékétől különböző összlet fordul elő. Szerintünk a 
lencseszerű kifejlődésű betelepülés egykori mélyedés kitöltése során képző-
dött. A lencseszerű betelepülés lehet egyszerű, de csak alsó felületénél íves 
(10.I.A. ábra), vagy felső felületénél is íves kifejlődésű (10.II.A. ábra). E 
lencsés betelepülés kifejlődésének értelmezése a következő: 
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9. ábra: Kis vastagságú fedőüledékes térszín fedett karsztos mélyedése alatt az üledékszerkezet és annak kialaku-

lása: vakkürtő beomlása (I.), valamint idősebb kürtő egyszeri (II.), ill. többszöri (III) aktivizálódása során 
Jelmagyarázat: A. üledékszerkezet, B. mélyedés kialakulása, I.a. vakkürtő, II.a. kitöltött kürtő, I.b. és II.b.: kürtő 
közvetlen átöröklődése a fedőre, I.c. és II.c. a fedett karsztos mélyedés oldallejtőjének pusztulása, III.a. mélyedés 
kialakulása átöröklődéssel, III.b. a mélyedés oldallejtőjéről az üledék lepusztul, amely a talpán halmozódik fel és 
kitölti a kürtőt, III.c.-d. a kürtő kitöltésében képződött járat felett a felhalmozódott üledékben omlással kialakul a 

belső mélyedés, 1. mészkő, 2. fedőüledék, 3. összlethatár, 4. kürtő, 5. járat, 6. kürtő és mélyedés kitöltés 
Fig 9: Sedimentary structure and its developing under covered karstic form of a surface covered with thin sedi-
mentary rock: I. with blind pit breakdown, II. when an older pit becomes active only once, III. when an older pit 

becomes active several times repeatedly 
Legend: A. sediment structure, B. development of karst form, I.a. blind pit, II.a. infilled pit, I.b. and II.b.: the pit 
passes directly to covering sedimentary rock, I.c. and II.c. destruction of side slope of covering karst form, III.a. 
development of karst form happen with passing, III.b. the sediment is destroyed from the side slope of covering 

karst form and it accumaleted its bottom and it poured out of the pit, III.c.-d. the internal karst form develops with 
breakdown in the deposit which is the infilling of the pit developed above burrow, 1. limestone, 2. sedimentary 

rock, 3. the border of the beds, 4. pit, 5. burrow,  6.  infilling of pit and karst form 
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10. ábra: Igen nagy vastagságú fedőüledéknél (akkumulációs térszínen) az üledékszerkezet, valamint annak kiala-
kulása és fedett karsztos mélyedés létrejötte a kürtő egyszeri aktivizálódása esetén 

Jelmagyarázat: A. az üledékszerkezet, B. az üledékszerkezet és a fedett karsztos mélyedés létrejötte, I.a. a vakkürtő 
beomlásával a fedőn járat képződik, amely felett a fedő omlásával fedett karsztos forma alakul ki, I.b. a kürtő és a 
járat kitöltődik (eltömődik), a mélyedés feltöltődik, I.c. a mélyedés felett az akkumuláció miatt a fedőüledék vasta-
godik, I.d. a kürtő és járat üledékeit veszti, a járat felfelé fejlődése miatt omlással a felszínen mélyedés képződik, 
I.e. a járatnak a felszín irányába fejlődése miatt a mélyedés nem omlással, hanem süllyedéssel alakul ki, II.a. a 

járat feletti anyag beomlása miatt a felszínen mélyedés képződik, II.b. a kürtő és járat kitöltődik, a mélyedés 
feltöltődik, II.c. a kürtő és járat üledékeit veszíti, karsztos mélyedés jön létre a járat feletti üledékeknek a süllyedé-
se következtében, II.d. a kürtő és járat kitöltődik, a mélyedés feltöltődik, a mélyedés és környezete elfedődik, II.e. a 
kürtő és járat üledékeit veszíti, a járat felfelé fejlődése miatt omlással a felszínen mélyedés képződik, 1. mészkő, 2. 

fedőüledék, 3. összlethatár, 4. kürtő, 5. járat, 6. mélyedés kitöltés, 7. kürtő ill. járat kitöltés 
Fig. 10: Sedimentary structure and its development in case of sedimentary rock with big thickness and develop-

ment of covered karstic form with the once activating of the pit. 
Legend: A. sedimentary structure, B. the developing of the sedimentary rock and the covered karst form, I.a. 

burrow develops on the sedimentary rock because of the breakdown of the blind pit, therefore sedimentary rock, 
which is over the burrow breakdown, this process causes the development of the covered karst form, I.b. the pit 

and burrow become infilling, the karst form accrues, I.c. the thickening sedimentary rock increases, because of the 
accumation over the covered karst form, I.d. covered karst form develops on the surface because the pit and the 

burrow lost its deposit, and so over the burrow sedimentary rock breakdown, I.e. development of karst form 
happens with sinking and not with breakdown when the burrow develops upwards direction to the surface, II.a. 
covered karst form develops on the surface because of the breakdown of the sedimentary rock over burrow, II.b. 
the pit and the burrow becomes infilled, the karst form accrues covers up, II.c. the pit and burrow lost their sedi-

mentary therefore karst form develops because of sinking of sedimentary rock over the burrow, II.d. the pit and the 
burrow fill in, the karst form accrues, the karst form and its surrounding covers up, II.e. the pit and the burrow 

lost their sedimentary the karst form develops on the surface because the burrow develops upwards, 1. limestone, 
2. sedimentary rock, 3. border of beds, 4. pit, 5. burrow, 6. infilling of karst form, 7. infilling of pit concerning 

burrow 
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 Ha a fedőüledék vastag a fedett karsztos forma és járata is az üle-
dékben jön létre (3.II. ábra). A kürtő és járat kitöltődése miatt a mélyedés 
feltöltődik (10.B.I.b. ábra), majd elfedődhet (10.B.I.c. ábra). Utóbbi folya-
mat eredményeként igen nagy üledékvastagságú környezet jön létre. Az 
üledékeit vesztett járat felett omlással, vagy süllyedéssel újabb mélyedés 
alakulhat ki a felszínen. Omlásos kialakulás esetén az összlethatár nem haj-
lik a járat irányába. Akkor, ha a járat ill. kürtő ismét képes üledéket befo-
gadni, mielőtt a kitöltött mélyedés elfedődne az újabb fedett karsztos forma 
az előző kitöltésében alakul ki. Akkor, ha annak kialakulása süllyedéssel 
történt, a kitöltésnek nem csak az alsó, hanem a felső felülete is íves felüle-
tet képez (10.B.II.c. ábra). A járat és kürtő eltömődése következtében a mé-
lyedés kitöltődik, majd elfedődik. A járat és kürtő ismételt aktivizálódása 
következtében a felszínen ismételten létrejöhet egy újabb fedett karsztos 
mélyedés. 
 
4. A vizsgált területen a fekü morfológiája, az üledék szerkezet és a 
karsztosodás közti kapcsolat 
 
 
A Tábla-völgyi-dülő területén a VESZ adatok figyelembevételével ÉNy-
DK-i hosszúkás, eltemetett mélyedések (völgyek) valószínűsíthetők, ame-
lyeket hasonló irányú hátak (völgyközi hátak) különítenek el egymástól 
(11.ábra). A kutatási terület középpontját képező eltemetett völgy belsejé-
ben egy olyan belső karsztos mélyedés helyezkedik el, amely valószínűleg 
zárt, lefolyástalan forma. E forma DK-i pereme alacsony, feltehetően a terü-
let DK-i részén elhelyezkedő völgy kialakulása miatt. 
 Az F-F’ szelvény tanúsága szerint a mészkőfekü a völgytalpon is 
tagolt (12. ábra). A jelenlegi mélyedések között a fekü kisméretű feltöltött 
mélyedéseket formál. Ha ezek területén a mészkőfekü zárt, amely nem bi-
zonyított megfelelő VESZ mérés hiányában, e kicsi bemélyedések ugyan-
csak karsztosodás során jöttek létre. Miután a nagy eltemetett mélyedés te-
rületére esnek, annak kialakulása után képződhettek. 
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11. ábra: VESZ mérések helyei és a mészkőfekü morfológiája a kutatási területen 
Jelmagyarázat: 1. eltemetett völgy feltételezett pereme, 2. eróziós meder, 3. eltemetett karsztos mélyedés feltétele-
zett pereme, 4. karsztos mélyedés jele, 5. feltöltött karsztos mélyedés, 6. bontott járat (mészkőben), 7. aknabarlang, 
8. mészkő bontott járatban, vagy a felszínen (a zárójelben lévő szám a mészkő tengerszint feletti magasságát adja 
meg), 9. szintvonal, 10. VESZ mérés helye és száma (zárójelben lévő szám a mészkőfekű tengerszint feletti magas-

ságát adja meg), 11. másodlagos paleokarsztos mélyedés, 12. küszöb karsztosodik, 13. paleokarsztos mélyedés 
belseje karsztosodik, 14. kürtő aktivizálódás eredményezte a recens karsztosodást, 15. kürtő aktivizálódás kimuta-

tása geofizikai adattal, 16. kürtő aktivizálódás kimutatása morfológiai adattal 
Fig 11: The places of the VESZ measuring and the morphology of the limestone floor on the research area 

Legend: 1. presumable margin of covered valley, 2. erosional bed, 3. presumable margin of covered karst form, 4. 
number of karst form, 5. accrued karst form, 6. pit in the limestone (it was opened), 7. aven, 8. limestone in the pit, 
or on the surface (the absolute altitude of the limestone floor is reported in the number which is in the parenthe-
sis), 9. contour, 10. the places of the geophysical sounding and their numbers (the absolute altitude of the lime-

stone floor is reported in the number which is in the parenthesis), 11. secondary paleokarst form, 12. karrentifica-
tion on the ridge, 13. internal of paleokarst form is karstificating, 14. recent karstification develops because of pit 
activating, 15. activating of pit can be show by using geophysical data, 16. activating of pit can be show by using 

morphology 
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12. ábra: Geoelektromos földtani metszet az F-F’ szelvény mentén 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék, agyagos 3. lösz (homokos, mészkőtörmelékes) 4. lösz (agyagos-
iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyag, 5. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 6. VESZ mérés száma,  7. összlet 

geoelektromos ellenállása (Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. 
geoelektromos összlethatár, 11. fedett karsztos mélyedés jele, 12. kürtő, 13. paleokarsztos mélyedés, 14. depresszió 

Fig 12: The geoelectric-geology profile along the F-F’ line 
Legend: 1. limestone, 2. limestone detritus (with clay), 3. loess (with sand or with limestone detritus), 4. loess 

(with clay and mud) or clay with limestone detritus, 5. clay (with loess and limestone detritus), 6. number of VESZ 
measuring, 7. the geoelectric resistance of the beds (Ohm), 8. depth of bottom of the geoelectric beds (m), 9. the 
about penetration of the VESZ measuring, 10. the border of the geoelectrical beds, 11. the mark of covered the 

karst form, 12. pit, 13. paleokarst form, 14. depression 
 

4.a. A karsztosodás sajátosságai 
 
A vizsgált terület fedett karsztos mélyedései a geofizikai szondázással ké-
szült földtani metszetek és morfológiai megfigyelések figyelembevételével 
az alábbi két csoportba sorolhatók: 
- Kis fedőüledék vastagságú környezetben létrejött karsztos formák képezik 
az egyik csoportot. Ide sorolható az I-28-as, az I-23-as, az I-24-es, az I.25-
ös, valamint az I-104-es jelű karsztos mélyedés. Közülük az I-29-as, vala-
mint az I-104-es jelű mélyedések környezetében a fedőüledék vékonyabb 
kifejlődése arra vezethető vissza, hogy itt a mészkőfekü magaslatot formál. 
Az I-23-as, I-24-es, valamint az I-25-ös jelű mélyedéseknél a fedőüledék 
azért vékony, mert környezetükben az a már említett völgy kialakulása kö-
vetkezében lepusztult. 
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13. ábra: Geoelektromos-földtani metszet a G-G’ szelvény mentén 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék, 3. lösz (homokos, vagy mészkőtörmelékes), 4. lösz (agyagos-

iszapos) vagy mészkőtörmelékes agyag, 5. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 6. mészkőtörmelék (agyagos), 7. 
VESZ mérés száma, 8. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 9. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 10. 

VESZ mérés kb. behatolása, 11. geoelektromos összlethatár, 12. fedett karsztos mélyedés jele 
Fig 13: The geoelectric-geology profile along the G-G’ line 

Legend: 1. limestone, 2. limestone detritus, 3. loess (with sand or with limestone detritus), 4. loess (with clay and 
mud) or clay with limestone detritus, 5. clay (with loess and limestone detritus), 6. limestone detritus (with clay) 7. 
number of VESZ measuring, 8. the geoelectric resistance of the beds (Ohm), 9. depth of bottom of the geoelectric 
beds (mm), 10. the about penetration of the VESZ measuring, 11. the border of the geoelectrical beds, 12. mark of 

covered karst form 
 
 E karsztos formák közül az I-25-ös, valamint az I-104-es jelű terüle-
tén a fekü kürtőjének aktivizálódását bizonyítja, hogy a mélyedések össze-
tettek. (A mélyedések egy már náluk korábban kialakult kürtő üledékeinek 
elvesztése eredményeként alakultak ki.) A hordozó mélyedésben (amely az 
I-25-nél meredek oldalú, tehát omlással jött létre), belső mélyedés fordul 
elő. Az I-25 jelű mélyedés közelében (52 jelű VESZ mérés) az üledékszer-
kezet a G-G’ szelvény mentén olyan mélyedésre utal, amely kitöltődött, 
majd ebben később újabb lencsés kifejlődésű összlet halmozódott fel (13. 
ábra). Ez utóbbiban képződött a jelenlegi mélyedés. Miután azonban az I-25 
jelű igen közeli helyzetű az I-24 jelű mélyedéshez (a kettő egy nagyobbnak 
egy-egy ikermélyedése) lehetséges, hogy az utóbbi kürtője is idősebb, de a 
közelmúltban újra aktivizálódott. 
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14. ábra: Az I-26 jelű fedett karsztos mélyedés környezetében a karsztosodás főbb eseményei 

a. a mészkő eltemetődik, b. a mészkő kürtője elveszti kitöltő üledékeit, a fedőben járat képződik, c. a fedőben a 
járat felett mélyedés képződik, d. a kürtő és a járat kitöltődik, a mélyedés feltöltődik, e. a mélyedés és környezete 

eltemetődik, f. a kürtő és a járat elveszíti kitöltő üledékeit, a fedőben mélyedés képződik, g. a kürtő és járat kitöltő-
dik, a mélyedés feltöltődik, h. a kürtő és járat elveszti üledékeit, az egykori mélyedés kitöltésében újabb képződik, i. 
a kürtő és a járat ismételt kitöltődése miatt ez a mélyedés is feltöltődik, j. a mélyedés és környezete eltemetődik, k. 

a kürtő és a járat kitisztul, a járat felett a fedőüledék beomlásával kialakul a jelenlegi mélyedés, 1. mészkő, 2. 
fedőüledék, 3. kitöltés 

Fig 14: Important events of karstification surrouding the I-26 marked covered karst form 
Legend: a. the limestone covers up, b. the pit of limestone losts its sedimentaries, burrow develops in the sedimen-

tary rock, c. karst form develops in the sedimentary rock over the burrow, d. the pit and the burrow fill in, the 
karst form accrues, e. the karst form and its surrounding cover up, f. the pit and the burrow lost their deposits, the 

karst form develops in sedimentary rock, g. the pit and burrow fill in, the karst form covers up, h. the pit and 
burrow lost their sedimentaries, a newer karst form develops the infilling of the former karst form, i. this karst 

form fill in too because of the pit and burrow fills in again, j. the karst form and its surrounding cover up, k. the 
recent karst form develops because sedimentary rock breakdowns above the burrow, which causes that the pit and 

burrow lost their deposits, 1. limestone, 2. sedimentary rock, 3. infilling 
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- Nagy, ill. igen nagy fedőüledék vastagságú környezetben képződött az I-
26 jelű mélyedés, amely az eltemetett paleokarsztos formának az oldallejtő-
jén helyezkedik el (14. ábra). Itt a fedő vastagsága 12-15 m közötti. A fekün 
a G-G’ szelvény mentén e mélyedés alatt nincs ellenesésű (vagy ha igen, 
akkor az nagyon kicsi) rész, amely arra utal, hogy a fekü felszínén nincs 
paleokarsztos mélyedés. A G-G’ szelvényre merőleges szelvényen (M-M’) 
viszont a fekün egy mintegy 80 m szélességű bemélyedés van, amely egy 
kisebb (belső) völgy lehet. Ez esetben az I-26 jelű mélyedés alatti kürtő e 
völgyben alakult ki. Az I-26 jelű forma alatt a feküre települt jelentős vas-
tagságú összlet, amely a geofizikai adatok szerint mészkőtörmelék, felülete 
mélyedést formál. Ez zárt, tehát karsztos mélyedés miután mindkét szelvé-
nyen kimutatható. E mélyedés kitöltődött homokos lösszel. Ez utóbbin is, 
miután ebben olyan lencsés betelepülés fejlődött ki, amelynek mind a felső, 
mind az alsó felülete íves lefutású, mélyedés képződött. Ez valószínűleg 
süllyedéssel történt, a járat (és a kürtő) aktivizálódása miatt. Ez utóbbi mé-
lyedés kitöltődött, majd eltemetődött. Ezt követően a járat ismételt aktivizá-
lódásával, vagy újabb(ak) kialakulásával, a jelenlegi felszínen kialakulhatott 
a mai mélyedés. Tehát e helyen legalább kétszer, esetleg háromszor aktivi-
zálódott a kürtő, ill. a fedőben a járat, vagy járatok. E folyamat eredménye-
ként a feltöltődés miatt a magasodó térszínen újabb és újabb fedett karsztos 
mélyedések képződtek. 
 
4.b. Felszínfejlődés 
 
A főbb felszínfejlődési események a Tábla-völgyi dűlő területén az alábbiak 
voltak (15. ábra): 
- ÉNy-DK-i irányú átöröklődéses völgyek képződtek (15.a. ábra). 
- A kutatási terület közepén elhelyezkedő völgy talpán egy, esetleg két 
karsztos mélyedés (víznyelő?) képződött (15.b. ábra). 
- Megkezdődött e formák feltöltődése (15.c. ábra). 
- A paleokarsztos mélyedés kitöltésében kürtő kialakulásával, vagy az egy-
kori vízelvezető járat aktivizálódásával fedett karsztos forma képződött 
(15.d. ábra). 
- A Tábla-völgy egyik mellékvölgyének hátrálásával a kutatási terület D-i, 
DK-i peremén völgy képződött. A völgyben fedett karsztosodás ment végbe. 
Az eltemetődő völgyközi hátakon is karsztosodás kezdődhetett. 
- A terület valószínűleg É-ról újabb üledéket kapott, majd lösz képződött. A 
formák eltemetődtek. 
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15. ábra: A Tábla-völgyi-dülő karsztos eseményei 

Jelmagyarázat: I. alaprajz, II. keresztmetszet, a. átöröklődéses völgy képződik, b. völgytalpon karsztos forma 
alakul ki, c. a kialakult formák feltöltődnek és elfedődnek, d. a paleokarsztos mélyedés kürtője felett fedett karsztos 
mélyedés képződik, e. regressziós völgy alakul ki, ennek talpán fedett karsztos formák jönnek létre, f. a völgytalpon 

újabb karsztos formák képződnek, a paleokarsztos mélyedés kürtője felett újabb fedett karsztos forma alakul ki, 
karsztos formák képződnek a völgyközi hátakon is, 1. mészkő, 2. fedőüledék, 3. kürtő-, járatkitöltés, 4. völgyperem, 
5. eltemetett völgy pereme, 6. karsztos mélyedés pereme, 7. eltemetett karsztos mélyedés pereme, 8. fedett karsztos 

mélyedés, 9. kürtő, járat, 10. eróziós meder 
Fig 15: Karstification events of the Tábla-völgyi-dülő 

Legend: I. planimetric representation, II. profile, a. epigenetic valley develops, b. karst form develops on the 
bottom of the valley, c. these karst forms fill in and cover up, d. covered karst form develops over pit of the paleo-

karst form, e. regression valley develops, on whore bottom covered karst forms develop f. newer karst forms 
develop on the valley, over the pit of the paleokarst form newer karst form develops, karst forms develop on the 
interfluve too, 1. limestone, 2. sedimentary rock, 3. infilling of the pit-, and burrow, 4. margin of valley, 5. the 

margin of cover up valley, 6. the margin of karst form, 7. the margin of cover up karst form, 8. covered karst form, 
9. pit, burrow, 10. erosional bed 
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- A paleokarsztos mélyedés belsejében az ismételten aktivizálódó kürtő fe-
lett újabb és újabb fedett karsztos mélyedések képződtek. Az eltemetett 
völgyközi hátakon újabb helyeken kezdődött karsztosodás. A völgytalpi 
fedett karsztos mélyedések kitöltődtek, majd eltemetődtek. A völgyből 
anyag szállítódott el, de a környezetből érkezett is. Ahol az elszállítás került 
túlsúlyba, a fekü felett az üledék kivékonyodás miatt újabb karsztos formák 
képződtek. A völgytalpon a karsztos formák nagy sűrűségéhez hozzájárulhat 
az is, hogy a völgybe a környezetéből számottevő vízmennyiség került. 
- Napjainkban egyes karsztos mélyedések fosszilizálódnak (I-27), mások 
újra aktivizálódnak. A völgytalp karsztosodása és a mélységi anyagelszállí-
tás miatt lefolyástalanná válik. E völgyszakasz és környezetében egy kisebb 
térszínrészlet (I-104 jelű mélyedés) depresszióvá alakul. 
 

 
 

16. ábra: Fedett karsztos mélyedések fejlődését befolyásoló felszíni viszonyok 
A. fosszilis mélyedés, B. a fosszilis mélyedés fejlődése I. a mélyedés környéke lepusztul, a mélyedés kiemelt hely-
zetbe kerül, I.b. a mélyedés üledékeit veszíti, I.c. újabb mélyedés kialakulása, miután a fedő kivékonyodik, II.a. a 

mélyedés környezete feltöltődik, a felszín a mélyedés irányába fog dőlni, ezért elegendő vizet kap ahhoz, hogy 
járata üledékét veszítse, ezáltal újabb, mélyebb képződik, II.b. a mélyedés és környezete elfedődik, II.c. bár az 
üledékvastagság nő, az eltemetett mélyedés feletti térszínre elegendő víz érkezik ahhoz, hogy a járat üledékeit 

veszítse és újabb mélyedés jöhessen létre, 1. fedőüledék, 2. járat, 3. mélyedéskitöltés, 4. eredeti felszín, 5. lecson-
kolódott mélyedéskitöltés, 6. üledék áthalmozódása 

Fig 16: Characteristics of he surface which influence the development of covered karst forms 
Legend: A. fossil karstic form, B. development of fossil karst form, Ia. surrounding of karst form denudes, the 
place of the karstic form can be higher than its surrounding, I.b. the karst form lost its deposit, I.c. because of 

thinnessing of the sedimentary rock newer karst form developes, II.a. surrounding of the karst form accumulates, 
the surface dips in the direction to itself therefore it can get enough water, that its pit loses its deposit therefore 
newer karst form can develop II.b. the karst form and its surrounding cover up, II.c. however the sedimentary 
thickness grows, the quantity of water can be enough that the pit loses its deposit and so newer karst form can 
develop, 1. sedimentary rock, 2. burrow, 3. infilling of karst form, 4. original surface, 5. infilling of karst form 

which suffered denudating, 6. the transportation of the sediment 
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5. Következtetések 
 
- A Tábla-völgyi-dülő területén a karsztosodás a korábban kialakult karsztos 
formák eltemetődése óta különböző helyeken ismételten végbemegy 
(posztgenetikus karsztosodás), ill. újabb helyeken kezdődik el (szingene-
tikus karsztosodás). A fekün kettő, vagy három karsztosodási fázis különít-
hető el. A fedőüledékes felszínen a fedett karsztos formák újabb helyeken is 
létrejöhetnek, vagy a korábbi karsztosodási helyeken ismételten újrakép-
ződhetnek (16. ábra). Akkumulálódó térszínrészleteken megújul a karszto-
sodás, újabb helyeken akkor kezdődik el, ha a fedőüledék vékony (mert e 
helyen a mészkőfekü magaslatot formál és a felhalmozódás lassú), ill. a vas-
tag fedőüledék számottevő mértékben lepusztul. 
- Az említett helyek ismétlődő, ill. kezdődő karsztosodásának fontos feltéte-
le, hogy elegendő vizet kapjanak és az beszivároghasson a fedőbe, ill. a fe-
kübe. A beszivárgás viszont a környező felszín lejtésviszonyaitól, valamint 
a kőzetek vízáteresztő képességétől függ. Ennek lehetősége van meg, pl. az 
I-26 jelű mélyedésnél, ahol a környezetének kis lejtése miatt a felszíni vízel-
folyás nagyon kicsi, ill. a fedő vízzáró (a 43 VESZ mérési helynél a csapa-
dékvíz időszakos tavat képez). Ugyancsak számottevő vizet kap az I-22-, I-
23-, I-24-, I-25 jelű mélyedéseket hordozó völgytalp is. Hasonlóképpen az I-
28 jelű mélyedés is, amely bár nem völgyben alakult ki, de medre környeze-
tének vizeit összegyűjti. 
- A nagy mélyedéssűrűség kedvez a depresszió kialakulásának. 
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