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Abstract: The high plateau of the Bükk-mnts have been covered by snow in the winters of 2004/2005 and 
2005/2006. In January, 2006, only the upper 15 cm of the relatively thick (60-70 cm) snow cover was melted. The 
melt water was flowing down on the surface of the unmelted snow. The sinkhole bottoms have collected the melt 
water forming small lakes in them. These lakes were refrozen in the coming temperature drops afterneath. This 
process was evident in both the well developed sinkholes and also in the small depressions being in the early 
stages of the sinkhole formation.  The conditions of partial melting and refreezing do not occur in every year. 
However, when the conditions are optimal, the process described strongly supports the sinkhole formation and the 
deepening process.  
 
A felszínformáló folyamatok megértéséhez az alapos megfigyelés, elemző 
vizsgálat, tudományos kísérletezés mellett szerencse is szükséges. Főként az 
alapos megfigyeléshez. 1983 télvégén láttam először tavakat a bükki Nagy-
fennsík néhány zsidó-réti töbrében (1. kép). Azelőtt, noha 1964 óta, amikor 
csak lehetett, a hegységet jártam, efféle látványban nem volt részem, s tudós 
társaim írásai sem emlékeztek meg ilyesmiről. 
 

 
 

1. kép: A Mohos-töbör (Bükk, Nagy-fennsík) 1983 tavaszán, amikor a vastag hótakaró gyors olvadása után néhány 
napra tavas víznyelő-töbörré változott 

Picture 1: The Mohos-sinkhole (Bükk, Great Plateau) in the spring of 1983, when the quick snow melting ceated a 
temporary lake in the sinkhole for a few days 
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1. ábra: A bükk-fennsíki Nagy-mező felszínalaktani térképe, sötéttel megjelölve a 2005/2006-os tél tavas töbrei és 

töbörkezdeményei 
Jelmagyarázat: 1. fő völgyközi hát tetője, 2. mellék völgyközi hát tetője, fő völgyközi hát alacsonyabb tetője, 3. 
völgyközi hát, 4.völgyközi hát lealacsonyodó részében alacsony, lapos párkányszerű sziget, 5. pihenő, 6. nyereg 

völgyi vízválasztóval, 7. nyereg völgyközi háton, 8. völgyközi hát és völgytalp közötti lejtő, 9. folyóvíz által létrejött 
völgy, 10. folyóvíz, szoliflukció által létrehozott völgy, 11. folyóvíz, szoliflukció  csuszamlás által létrehozott völgy, 
12. völgylépcső, 13. csuszamlás nyelve, 14. tányéros töbör, 15. víznyelő töbör, 16. ikertöbör, 17. kisebb karsztvá-

pa, 18. nagy karszttöbör  
Fig. 1: Geomorphological map of the Nagy-mező area on the Bükk plateau. (The dark color indicates the 

sinkholes filled with temporary lakes in the winter of 2005/2006) 
Legend: 1. top of main interfluve, 2.top of accessory interfluve, 3.interfluve, 4. low,bench-like "island" on the 

lowest part of the interfluve, 5. gentle slope, 6.saddle with valley devide, 7. saddle on interfluve, 8. slope between 
interfluve and valley bottom, 9. valley-valley bottom burrowed by flowing water, 10. valley created by flowing 

water and material transport, 11. valley created by flowing water,material transport and slide, 12. valley step, 13. 
spite of slide/lobe, 14. planar doline, 15. sinkhole doline, 16. twin doline, 17. smaller uvala system/network, 18. 

bigger doline 
 
Az 1982/83-as tél a Bükkben november végén – december elején 

kemény, tartós fagyokkal kezdődött. A vékony talaj s az alatta lévő kőzet 
mélyen átfagyott. Erre az átfagyott talajra-kőzetre hullott rá többször is a hó. 
Február végére, március elejére 700 m tszf-i magasság fölött 30-40 cm vas-
tag hótakaró födte a fennsíkot. A kora tavaszi olvadást az Atlanti-óceán fe-
lől viszonylag gyorsan érkező enyhe, borongós, esőt hozó légtömegek indí-
tották meg. Néhány (4-6) napon át éjszaka sem fagyott, időnként csöndes, 
„langyos” eső esett. A vastag, bár olvadó hótakaró azonban, hőszigetelő 
képessége következtében, néhány napra (csaknem 1 hétre) nem hagyta föl-
engedni a talajt. A hólé meg a csöndes eső nem szivároghatott be a talajba, 
így az a fogyó hótakaró és a talaj között a lejtőkön lefelé folyt (HEVESI A. 
1986, 1997, 2002). 

A Bükk-fennsík jelentős hányadán a lejtők töbrökbe ereszkednek. 
Minthogy ezek többsége fedettkarszt múltú víznyelőtöbör, aljzatuk alatt 
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széles (többnyire járat tágasságú) repedéshálózat van, a talaj és alatta a kőzet 
kevésbé mélyen fagyhatott át. Azonban nyelőképességüket az enyhülés csak 
lassan élesztette újra, s a töbrökben néhány napra tóvá gyűlt a víz (1. kép). 

Az 1983-as télvége óta, ha lehetett, február végén–március elején 
igyekeztem fölmenni a Bükk-fennsíkra a Nagy-mezőre (1. ábra) és a Zsidó-
rétre. Nem mindig sikerült, és nem mindig alakult úgy a tél, mint 1982/83-
ban. 

 

 
 

2. kép: Vastag hótakaróval borított víznyelőtöbrök a Nagy-mező Ny-i végén 
Picture 2: Thick snow covered sinkholes int he W end of Nagy-mező in winter of 2004/2005 

 

 
 

3. kép: Víznyelőtöbrök a Nagy-mező Ny-i részén a 2004/2005-ös tél vastag hótakarója alatt 
Picture 3: Sinkholes int he Western part of Nagy-mező under thick snow cover of the winter 2004/2005 
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4. kép: A Nagy-mező ÉNy-i része 2004/2005 telén 
Picture 4: The NW part of Nagy-mező in the winter of 2004/2005 

 
 
A legvastagabb hótakarók egyikét azóta a 2004/2005-ös télen meg-

tapasztalhattuk (2-4. kép). De a téli hónapokban sok-sok egymás utáni derűs 
nappal volt, s a hótakaró a napsütés hatására megolvadt ugyan, de az olva-
dék java el is párolgott. Éjszakánként pedig többnyire fagyott. Az 1982/83-
as állapotot ekkor sem lehetett megfigyelni. (Ha időközben volt ilyen, nem 
sikerült akkor jelen lennem. Adatközlőim – a Bükki Nemzeti Park munka-
társai, barangoló barátaim, tanítványaim – szerint ilyen helyzet nem is volt.) 

A 2005/2006-os télen, az előző évihez hasonló vastagságú hótakaró 
födte a Bükk-fennsíkot. Néhány enyhe, derűs napon a hórétegek fölső része 
megolvadt, ám ez alatt fagyott hó maradt. Hólé folyt le a megnemolvadt 
havon. A töbörlejtőkön a töbrökbe, s ott tóvá gyülemlett. Újabb hideg jött, s 
a tavacskák – mélységüktől függően fenékig vagy nem addig – befagytak. A 
befagyott tótükörre az újabb sugárzó napokon ráfolyt a hólé (5-7. kép). A 
töbröket ezután nyílt vizű, majd hóval födött jeges tavacskák foglalták el. A 
sekélyebbek fenékig befagytak. 
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5-7. kép: Ideiglenes, hóolvadékból származó befagyott tavacskák a Nagy-mező töbreiben, töbörkezdeményeiben 
2006 tél végén 

Picture 5-7:Temporary, frozen lakes filling the sinkholes of the Nagy-mező in end of winter 2006. The water of 
these lakes comes from melting snow 

 
A leglényegesebb, hogy a töbörnek addig nem nevezhető sekély, bár 

széles laposokban is összegyűlt a víz, tavaszra ottmaradt, és miközben más-
hol már nem volt alászivárgó víz, e laposokat oldásával töbrökké mélyítette. 
Ezek után – létrejöttüket követően – már valóságos víznyelőként fogadják 
magukba a hólét. A 2006/2007 télen még 700-900 m tszf-i magasságban 
sem esett annyi, hogy annak a töbörfejlődésre hatása lehetett volna. 

E jelentéktelennek tűnő, rövid ideig észlelhető megfigyelések segít-
hetnek a töbrök kialakulásának és továbbfejlődésének megértéséhez. Szük-
séges a számítógépen megtervezett és lejátszott folyamatok elemzése. A 
legtökéletesebb munkahely (laboratórium) azonban mindig a valóságos te-
rep! 
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