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Abstract: The Eleven-förtési dolina group occurs in the depression of the covering sedimentary rock which is on 
the planar surface between Kőris Mount and Parajos Mount. We examined the morphology of the limestone floor, 
the thickness of the covering sedimentary rock and characteristic of it by VES measuring. By the data of mapping 
and VES measuring we created topography map of the surface and the topography map of the limestone floor, 
further more 18 pieces geoelecgtrical-geology profiles of the area. The covered karst forms of the area developed 
during syngenetical and postgenetical karstification. The syngenetical covered karst forms developed mainly 
above the mounts of the limestone floor. As the postgenetical covered karst forms could develop above the depres-
sions and mounts of the limestone floor too. First during the process of infilling and later during denudation. The 
thickness of the covering sedimentary rock decreases due to the development of valley further more the sediments 
was transported into the karst. The previous process helped the development of the covering sedimentary rock too. 
The development of the greatest depression (sign E-1 depression) is due to several facts such as its water collect-
ing place is great, further more the valley which leads to it and places near its surrounding where the imperme-
able character (wet places) was created. Much water flow from the valleys and the wet places into the above 
mentioned form. 
  
1. Bevezetés 
 
A fedett karsztos töbröknek az alábbi változatai fejlődhetnek ki (CVIJIČ 
1893, CRAMER 1941, THOMAS 1954, JENNINGS 1985, DRUMM et al. 
1990, VERESS 1999, THARP 1999, WALTHAM-FOOKES 2003): 
- Átöröklődéses töbör akkor jön létre, ha az összeálló konszolidálódott fe-
dőkőzet a fekü anyaghiányos részébe beleomlik. 
- Lezökkenéses töbör képződik, ha a nem összeálló, laza anyagú fedő 
ugyancsak beomlik. Ennek előfeltétele, hogy a fedő viszonylag összeálló 
legyen és a feküben az anyaghiány gyorsan létrejöjjön. 
- Szuffúziós töbör képződhet akkor, ha a laza anyagú fedő anyaga a fekü 
kürtőjébe szállítódik utánsüllyedéssel, szuffúzióval, lejtőlemosással, vagy 
tömörödéssel. 
- Víznyelő jellegű töbör jön létre, ha a laza anyagú fedő anyagát felszíni 
vizek halmozzák a fekü járatába. 
- Víznyelős töbör akkor jön létre, ha a fekü vakkürtője beomlik. Ezt követő-
en a laza anyagú fedő a kürtőbe omlik, vagy süllyed. 

                                                 
1 Készült a T048585. sz. OTKA kutatási pályázat támogatásával 
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- Tömörödéses töbör alakulhat ki, ha egy idős karsztos mélyedés kitöltő 
anyagában egy mélyedés kialakulását a kitöltő anyag tömörödése okozza. 

 

 
 

1. ábra: Az I.a altípusba tartozó fedett karsztos mélyedések kialakulása 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. fedőüledék, 3. omladék, 4. áthalmozott fedőüledék, 5. vakkürtő, 6. kürtő, 7. járat, 8. 
omlással kialakult lejtő, 9. vízáramlás és anyagszállítás, 10. vízszivárgás és szuffúzió a fedőüledékben, A. kifejlett 
fedett karsztos forma, a. vakkürtő képződik, b. omlással felnyílik, a fedő beleomlik a kürtőbe, c. a kürtő kitöltődik, 

a mélyedés feltöltődik, d. a kürtő üledékeit veszíti, újabb omlással újabb víznyelős töbör képződik, a-b: 
szingenetikus karsztosodás (I.a1 változat), c-d: posztgenetikus karsztosodás (I.a2 változat) 

Fig 1: The development of the I.a. sub-type covered karst forms 
Legend. 1. limestone, 2. covering sedimentary rock, 3. cave debris, 4. covering sedimentary rock wich suffered 
redeposition, 5. blind pit, 6. pit, 7. burrow, 8. slope, which developed with breakdown, 9. the flow of water and 
transportation of the sediment on the surface, 10. water infiltration and suffusion in the covering sedimentary 

rock, A. adult covered karst form, a. blind pit develops, b. it opens up with breakdown, the covering sedimentary 
rock breaks down into the pit, c. the pit is filled in and the depression is accrued, d. the pit loses its sedimentary 
rock, newer covered karst form develops because of newer breakdown, a-b: syngenetical karstification (I.a1 ver-

sion), c-d: postgenetical karstification (I.a2 version) 
 
A fedőüledékben zárt mélyedés, depresszió alakulhat ki akkor, ha ott 

fedett karsztos mélyedések alakulnak ki. E mélyedések járatain és kürtőin 
keresztül a karsztba szállítódik a mélyedések környezetéből a fedőüledék 
egy része. 
 VERESS (1999) szerint a fedett karsztos mélyedések szingenetikusak 
és posztgenetikusak. Szingenetikus karsztosodás során létrejövő fedett 
karsztos mélyedés kialakulási kora egyidős, míg posztgenetikus karsztoso-
dás során létrejövő mélyedés kora fiatalabb, mint a létrejöttét okozó kürtő 
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kialakulási kora. A geofizikai vizsgálatok adatai szerint (VERESS 2006/a, 
VERESS 2006/b) a fedett karsztos mélyedések a fekühöz képest elhelyez-
kedhetnek a fekü magaslata (I. típus), oldallejtője (II. típus) vagy mélyedése 
(III. típus) felett. A Bakony-hegység fedett karsztos formái a fekühöz képes-
ti helyzetük, valamint a fedő eredeti vastagságának (a mélyedés pereménél 
mérhető vastagság) és a belső fedőüledék vastagságának (ez a mélyedés 
talpán mérhető) a figyelembevételével kialakulásuk szerint az alábbiak le-
hetnek. 
- I.a. altípusú fedett karsztos mélyedés, amely miután magaslati helyzetű, 
külső üledékvastagsága 3,5 m-nél kisebb, a belső üledékvastagsága 0 m. A 
kicsi üledékvastagság következtében a fedő anyaga miután a vakkürtő fel-
nyílik, beleomlik a kürtőbe (I.a1 altípus). E típus lehet posztgenetikus is (I.a2 
altípus) akkor, ha a vékony fedő idős, üledékeit veszítő kürtőbe (barlangba) 
omlik (1. ábra). 
- I.b. altípusú fedett karsztos formák bár ugyancsak magaslati helyzetűek, 
közepes külső üledékvastagságúak. A szingenetikus változatnál (I.b1 válto-
zat) a külső üledékvastagság 2,0-5,33 m, a belső 0,9-2,0 m. A posztgeneti-
kus változatnál (I.b2) a külső üledékvastagság 5,3-7,4 m, míg a belső 1,2-4,7 
m. A nagy üledékvastagság miatt a mélyedés kialakulásának előfeltétele, 
hogy a fedőben járat képződjön. A járat képződést bizonyítják a terepi meg-
figyelések és a sokelektródás mérések (2. ábra). 
- Közepes üledékvastagságú környezetben létrejöhetnek olyan fedett karsz-
tos mélyedések is, amelyeknél a belső fedőüledékvastagság 0 m. E formák 
kialakulása két szakaszban történik: előbb a fedőben járat képződik, majd a 
járaton keresztül történő anyagszállítás miatt a felszínen mélyedés képződik. 
Az anyagelszállítás miatt a mélyedéstalp alatti üledék és járat felemésztődik 
(3. ábra). Ezen altípusnak is lehetnek szingenetikus (I.c1) és posztgenetikus 
változatai (I.c2) is. 
- A lejtői helyzetű fedett karsztos mélyedéseknél a külső fedővastagság vál-
tozatos, de általában nagy. Így kialakulásuk előfeltétele ugyancsak járat lét-
rejötte a fedőben. A szingenetikus változat (II/a altípus) kisebb üledékvas-
tagságnál is létrejön (3,6-8,6 m), míg a posztgenetikus változatnál (II/b altí-
pus) ennek értéke nagyobb (5,33-15,0 m). 
- Mélyedés feletti fedett karsztos formák külső üledékvastagsága változatos. 
E típusnak kialakulhat szingenetikus változata is (IIIa1) akkor, ha a fedő 
viszonylag vékony és ha az vízáteresztő anyag (pl. mészkőtörmelék), vagy a 
fedő vízzáró összlete a kialakuló mélyedésnél kiékelődik. A kitöltött fekü-
mélyedések felett azonban a fedő többnyire vastag. Ekkor kialakulhatnak 
olyan posztgenetikus víznyelős töbrök (IIIa2), ahol mind a külső, mind a 
belső fedőüledék vastagság nagy (4,6-20,0 m ill. 3,8-8,0 m). Ezen altípusba 
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tartozó fedett karsztos mélyedések kialakulása járat képződés során történik 
(4. ábra). Kialakulhat azonban posztgenetikus fedett karsztos mélyedés om-
lással is, ha az idős kürtő üledékeit gyorsan elveszíti és/vagy a fedő viszony-
lag összeálló. Az ilyen fedett karsztos formák külső üledékvastagsága nagy 
(elérheti a 16 m-t), míg a belső kicsi (1-2 m). 
 

 
2. ábra: Az I.b altípusba tartozó fedett karsztos mélyedések kialakulása 

Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. fedőüledék, 3. omladék, 4. áthalmozott fedőüledék, 5. vakkürtő, 6. kürtő, 7. vakjárat, 
8. járat, 9. omlással kialakult felület a fedőben, 10. vízáramlás és anyagszállítás a felszínen, 11. vízszivárgás és 

szuffúzió a fedőüledékben, 12. süllyedés a szuffúzió és kisebb omlások miatt, 13. üledék áthalmozódás a járatban 
és kürtőben, A. fiatal fedett karsztos forma, B. kifejlett fedett karsztos forma, a. vakkürtő képződik, b. a felszínen 

süllyedéssel mélyedés képződik, a vakkürtő beomlik, az omlás átterjed a fedőüledékre, ahol vakjárat képződik, c. a 
vakjárat omlással a felszínre nyílik, d. a kürtő és a járat kitöltődik, a felszíni mélyedés feltöltődik, e. a kitöltésben 
járat képződik, a feltöltésben újabb fedett karsztos forma képződik omlással, a-c: szingenetikus karsztosodás (I.b1 

változat), d-e: posztgenetikus karsztosodás (I.b2 változat) 
Fig 2: The development of the I.b sub-type covered karst forms 

Legend: 1. limestone, 2. covering sedimentary rock, 3. breakdown, 4. covering sedimentary rock, which suffered 
redeposition, 5. blind pit, 6. pit, 7. blind burrow, 8. burrow, 9. slope which developed with collapsing, 10. flow of 
water and transportation of the sediment on the surface, 11. water infiltration and suffusion in the covering sedi-
mentary rock, 12. sinking of the material, because of suffusion and smaller collapsings, 13. transportation of the 

sedimentary rock in the burrow and in the pit, A. juvenile covered karst form, B. adult covered karst form, a. blind 
pit develops, b. depression develops because of sinking of the surface, blind pit breaks down, the processes passes 
into the covering sedimentary rock, in which blind burrow develops, c. the blind burrow opens up to the surface, d. 

the pit and the burrow are filled in, the depression is accrued, e. burrow develops in the material of the filling 
newer covered karst form develops in the infilling with break down, a-c. syngenetical karstification (I.b1 version), 

d-e: postgenetical karstification (I.b2 version) 
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3. ábra: Az I.c altípusba tartozó fedett karsztos mélyedések kialakulása 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. fedőüledék, 3. áthalmozott fedőüledék, 4. kürtő, 5. járat, 6. vízáramlás és anyagszál-
lítás a felszínen, 7. vízszivárgás és szuffúzió a fedőüledékben, 8. szuffúziós felszínsüllyedés, 9. üledék áthalmozódás 
a járatban és kürtőben, a. a felszín megsüllyed a szuffúzió ill. a fedő anyagának a járatba halmozódása miatt, b. a 
besüllyedő felszín (a mélyülő mélyedés aljzata) eléri a járatot, c. a mélyedés aljzat tovább süllyedve eléri a feküt, 
d. a mélyedés feltöltődik a járat kitöltődik, e. a kitöltésben járat képződik, a kitöltés felszíne megsüllyed, f. újabb 
mélyedés alakul ki süllyedéssel, a-c: szingenetikus karsztosodás (I.c1 változat), e-f: posztgenetikus karsztosodás 

(I.c2 változat) 
Fig 3: The development of the I.c sub-type covered karst forms 

Legend: 1. limestone, 2. covering sedimentary rock, 3. covering sedimentary rock which suffered redeposition, 4. 
pit, 5. burrow, 6. flow of water and transportation of the sediment on the surface, 7. water infiltration and suffu-
sion in the covering sedimentary rock, 8. the sinking of the surface because of suffusion, 9. the transportation of 
the sediment in the burrow and in the pit, a. the surface sinks because of suffusion and because of transportation 
of the covering sedimentary rock into the burrow, b. the sinking surface (the bottom of the deepening depression) 

touches to the pit, c. the bottom of the depression sinks further and it touches the limestone floor, d. the depression 
is accrued, the pit is filled in, e. burrow develops in the filling, the surface of the infilling sinks, f. newer depres-
sion develops by sinking, a-c: syngenetical karstification (version I.c1), e-f: postgenetical karstification (version 

I.c2) 
 
 A posztgenetikus fedett karsztos formák alatti fedőben többnyire már 
korábban is kialakult, vagy kialakultak fedett karsztos formák. Ezek feltöl-
tődtek. A kitöltésben, vagy a kitöltés felett képződő fedőüledékben újabb 
fedett karsztos mélyedések képződtek akkor, ha a fekü kürtője üledékeit 
elveszítette. A posztgenetikus karsztosodást bizonyíthatnak az alábbi üle-
dékszerkezetek. 
- A fedőben lencsés üledékbetelepülés van. Ez esetben az egykori mélyedés 
kitöltődött, majd eltemetődött (4.I. ábra). 
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4. ábra: A III.a2 változatba tartozó fedett karsztos mélyedések kialakulása 
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 4: The development of the IIIa2 various covered karst forms 

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 becomes infilled, 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, II.c. the pit and burrow lost their sedimentary 

therefore karst form develops because of sinking of sedimentary rock over the burrow, II.d. the pit and the burrow 
are filled in, the karst form accrues, the karst form and its surrounding are covered 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 or burrow 
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- A fedőben olyan lencsés üledékbetelepülés van, amelynek felső felülete is 
íves felületet formál. Ekkor az egykori mélyedéskitöltésben alakult ki egy 
újabb mélyedés. Ez utóbbi ugyancsak kitöltődött, majd eltemetődött (4.II. 
ábra). 
- A fedett karsztos mélyedés talpán lencsés üledékkitöltés fordul elő. Ekkor 
egy idősebb mélyedés kitöltődött, majd elfedődött. A jelenlegi mélyedés a 
lencsés kitöltés feletti fedőben alakult ki. A fedőben végbement mélyedés-
képződést bizonyítja az is, hogy a jelenlegi mélyedés aljzatán elhelyezkedő 
fedő üledékroncs ferde helyzetű és a mélyedés belseje felé kiékelődik. Ez 
ugyanis jelzi, hogy ez az üledékfoszlány a jelenlegi mélyedés kialakulása 
során létrejött maradvány. Ez különösen akkor áll fenn, ha utólagos áthal-
mozódás kizárható. Erre utalhat, ha kettő, vagy több irányból részmélyedé-
sek fogják közre a talpi helyzetű lencsés üledékkitöltést (VERESS 2006a, 
2006b).  
 
2. A kutatás módszere 
 
A karsztok geofizikai módszerekkel is vizsgálhatók. Ilyen módszer pl. a 
szeizmikus, az elektromos ellenállás (VESZ mérés, sokelektródás szondá-
zás) az elektromágneses, a radar és a gravitációs módszer (HOOVER 2003). 
Vizsgálataink az alábbiak voltak. 

A kutatási területekről domborzatrajzi térképeket készítettünk. VESZ 
(Vertikális elektromos szondázás) mérésekkel megállapítottuk a különböző 
helyeken a fekü mélységét és a fedőüledékek összleteit és vastagságukat. A 
módszer részletes leírását több tanulmányban, pl. VERESS (2006a, 2006b) is 
ismertettük. 
 Az egyes helyeken számított rétegsorokat összeillesztve, a kialakított 
mérési vonalak mentén, metszetek szerkesztésére került sor (geoelektromos 
földtani szelvény). Ezeken a felszín (a karsztos mélyedésekkel) a mészkőfe-
kü, az összlethatárok (és így a különböző fedőüledékek) lefutása, a fedőüle-
dékek szerkezete, valamint a különböző kőzetek számított ellenállás értékei 
kerülnek ábrázolásra. A mészkőfekü lefutása kiegészíthető, pontosítható ott, 
ahol a mészkő a szelvény mentén felszínre bukkan. 
 
3. Az Eleven-förtési töbörcsoport jellemzése 
 
Az Eleven-förtési töbörcsoport a Kőris-hegy legmagasabb pontja és a Para-
jos-tető közötti kis lejtésű térszínrészleten helyezkedik el a Márvány-árok és 
a Holes-árok völgyfője között 670-680 m-es magasságokban (5. ábra). E 
térszín felépítő kőzete alsó-júra mészkő, amelyet több m-es vastagságban 
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fednek a VESZ mérések szerint különböző laza fedőüledékek: agyag, agyag 
(löszös, mészkőtörmelékes), lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelé-
kes agyag, lösz (homokos, vagy mészkőtörmelékes), mészkőtörmelék 
(agyagos) és mészkőtörmelék. 

 
5. ábra: A kutatott terület 

Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. út, 3. turistaút, 4. kutatási terület 
Fig 5: The search area 

Legend: 1. contour-line, 2. road, 3. hikers’ route, 4. searching area 
 
3.1. A felszín morfológiája 
 
Az Eleven-förtési töbörcsoportot hordozó térszínen az alábbi formák for-
dulnak elő (6. ábra): 
- Fedett karsztos mélyedések, amelyek száma 9 db (az E-1 jelű két részmé-
lyedését külön számítottuk). A mélyedések völgytalpi (3 db), völgyvégi (2 
db) helyzetűek, ill. a depresszió sík aljzatán fordulnak elő (4 db). 
- A vízenyős térszínrészletekből 4 db ismerhető fel. E térszínrészletek válto-
zatos morfológiájuk. Így a 24 jelű VESZ mérés környéki térszínrészlet (F-2 
jelű) olyan mélyedést formál, amely nyitott. A 72 jelű VESZ mérés környé-
ki vizenyős terület (F-4 jelű) a terület völgyének kiszélesedő részlete. A 36 
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jelű és a 4 jelű VESZ mérési helyek környéki térszínrészletek (F-1 ill. F-3 
jelű mélyedések) vizenyős területek, zárt mélyedést formálnak (6. ábra). 

 
6. ábra: Az Eleven-förtési töbörcsoport domborzatrajzi térképe, a szelvények nyomvonalaival 

Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. szelvény nyomvonala, 3. vizes, vizenyős terület, 4. VESZ észlelési hely azonosítási 
számmal, 5. mészkőelőbukkanás azonosítási számmal, 6. kürtő, 7. bontott kürtő, 8. vízáramlás 

Fig 6: Topography map of the Eleven-Förtés dolina group, with lines of the profiles 
Legend: 1. contour-line, 2. line of profile, 3. wet area, 4. VES observation point, with identification number, 5. the 

outcrops of limestone and their identification, 6. pit, 7. explored pit, 8. water flow 
 
- Egyedi forma a töbörcsoportot hordozó depresszió, ill. ennek tengelyében 
elhelyezkedő völgy. A depresszió, amelynek kiterjedése ÉK-DNy-i irányban 
mintegy 500 m, ill. erre merőlegesen kb. 200 m, pereme csak bizonytalanul 
jelölhető ki. Talpa minden irányból az E-1 jelű mélyedésrendszer felé dől. A 
völgy néhány m-es szélességű és mélységű, kb. 100-150 m-es hosszúságú 
forma. Felső elvégződése – mint említettük – feltöltött, vizenyős terület, 
alsó vége vakvölgy jellegű, miután az E-1 jelű mélyedéshez kapcsolódik. 
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Talpa karsztosodik. A völgy fedőüledékben alakult ki. A völgy egyes szaka-
szai alatt lencsés üledékszerkezet található. 
 
3.2. A fekü morfológiája 

 
7. ábra: Az Eleven-förtési töbörcsoport felszíni és fekü domborzatrajzi térképe 

Jelmagyarázat: 1. szintvonal, 2. fedett karsztos forma, 3. vizes, vizenyős terület, 4. fekü szintvonala 
Fig 7: Topography map of the surface and limestone floor of the Eleven-Förtés 

Legend: 1. contour line, 2. covered karst form, 3. wet area, 4. contour-line of limestone floor 
 
A mészkőfekü a depresszió D-i részén kevésbé tagolt, inkább sík kifejlődésű 
és alacsonyabb helyzetű, mint annak középső és ÉK-i részén. E helyeken a 
fekü 670-675 m-es magasságok között helyezkedik el. A fekün elsősorban a 
magaslatok dominálnak. Különösen jellemző ez az E-1 jelű mélyedés köz-
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vetlen környezetében. A magaslatok környezetében zárt mélyedések is elő-
fordulnak. 
 A magaslatok és mélyedések közti magasságkülönbség nem jelentős, 
többnyire néhány m. Valószínű, hogy a fekü mélyedései sorokat alkotnak. A 
sorok ÉK-DNy-i ill. erre merőleges irányúak (7. ábra). 
 
4. A felszíni formák kialakulása 
 
A fedett karsztos formák áttekintő genetikai besorolását az I. táblázatban 
mutatjuk be. 

I. táblázat 
Table I. 

 
A kutatási terület fedett karsztos formáinak genetikai típusai 

Morphogenetical types of the covered karst forms of the search area 
 
forma genetikai besorolása folyamat 
E-4 
E-7 

Ia1 
Ia1 

magaslat felett kicsi üledékvastagság a kürtő 
közvetlen átöröklődése a fedőre 

E-3 Ib1 magaslat felett járat képződéssel 
E-5 
E-1/b 
E-1/a 
E-6 

Ic1 
Ic1 
Ic2 
Ic2 

süllyedés, felszín behajlás, járat felemésztődés 
magaslat felett 

E-2 
E-8 

IIIa2 
IIIa2 

kitöltött mélyedés felett, a kitöltésben járatkép-
ződéssel 

 
A szingenetikus karsztos mélyedések a fekü magaslatai felett he-

lyezkednek el. Az E-4 és az E-7 jelű fedett karsztos forma az a1 változatba, 
az E-3 jelű a b1 változatba (1, 8. ábrák), az E-5 jelű a c1 változatba sorolható 
(3, 9. ábrák). 
- Magaslat feletti helyzetű, de posztgenetikus karsztos mélyedés az E-1 jelű 
(mindkét részmélyedése) és valószínűleg az E-6 jelű fedett karsztos mélye-
dés is. Ezt bizonyítja talpuk alatt a fedő üledékszerkezete. Az E-1 jelű fedett 
karsztos mélyedés talpán lencsés kifejlődésű üledékszerkezet fordul elő (10. 
ábra), míg az E-8 jelű fedett karsztos mélyedés alatt a fedő lencsés betele-
pülésének a felső felülete is íves (11. ábra). Az E-1 jelű karsztos forma va-
lószínűleg korábban is két részmélyedésre különült. Jelenlegi állapotát azt 
követően nyerhette el, hogy az egykori mélyedés kitöltő üledékeit részben 
elveszítette mélybeni anyagelszállítással. Az E-1 jelű mélyedésrendszer 
gyors fejlődését azon kívül, hogy itt a fekün magaslat van, még két tényező 
tette levetővé: a hozzávezető völgy, valamint a környezetében előforduló 
három olyan vizenyős térszínrészlet, amelyek területéről a csapadékvíz le-, 
ill. kifolyt. Lényegében a völgy és e vizenyős (vízzáró) térszínrészletek e 
mélyedésrendszer vízgyűjtőjét növelték meg. 
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8. ábra: A K1-K1’ jelű geoelektromos földtani szelvény 

Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék, 3. mészkőtörmelék (agyagos), 4. lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 5. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 6. 
agyag, 7. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 8. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 9. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 10. VESZ mérés kb. behatolása, 
11. geoelektromos összlethatár, 12. fedett karsztos mélyedés jele, 13. kürtő, 14. paleokarsztos kiemelkedés, 15. paleokarsztos mélyedés, 16. szingenetikus, magaslat felett 

kialakult fedett karsztos mélyedés (külső üledékvastagsága kicsi), 17. posztgenetikus, magaslat felett kialakult fedett karsztos mélyedés (külső üledékvastagsága közepes), 18. 
paleokarsztos mélyedés felett kialakult posztgenetikus fedett karsztos mélyedés (nagy belső üledékvastagságú), 19. szálkőzet előbukkanási hely azonosítási számmal 

Megjegyzés: I. a mélyedések (E-6, E-7 jelű) úgy alakultak ki, hogy nem csak a felszín, hanem a legfelső összlet is süllyedt, a fekü összlet anyagvesztesége miatt, II. az E-8 jelű 
mélyedésnél a legfelső összlet anyagvesztesége miatt annak felső felülete nagyobb mértékben süllyedt, mint az alsó, III. E-8 fedett karsztos forma kialakulása: a mészkőtörme-
lékes agyagos összleten mélyedés képződik, ez kitöltődik agyaggal (E-8 jelű mélyedés alatti 1 számú mélyedés), az agyagos kitöltésben újabb mélyedés képződik (E-8 alatti 2. 

számú mélyedés), ez utóbbi kitöltődik mészkőtörmelékes agyagos összlettel, amelyben kialakul a jelenlegi mélyedés 
Fig 8: The geoelectrical-geological profile marked K1-K1’ 

Legend: 1. limestone, 2. limestone detritus, 3. limestone detritus (with clay), 4. loess (with clay-mud), or clay with limestone detritus, 5. clay (with loess and limestone detri-
tus), 6. clay, 7. number and place of VES measuring, 8. the geoelectrical resistance of the beds (Ohm), 9. depth of bottom of the geoelectrical  beds (m), 10. the about pene-

tration of the VES measuring, 11. the border of the geoelectrical beds, 12. the mark of the covered the karst form, 13. pit, 14. paleokarst elevation, 15. paleokarst depression, 
16. syngenetical covered karst form, which developed above elevation (the thickness of the exterior covering sedimentary rock is small), 17. postgenetical covered karst form, 
which developed above elevation (the thickness of the exterior covering sedimentary rock is medium), 18. postgenetical covered karst form which developed above paleokarst 

depression (the thickness of the internal covering sedimentary rock is great), 19. the outcrops of limestone and their identification number. 
Note: I. the covered karst forms (marked E-6; E-7) could develop because matter of sedimentary rock floor sank not only in the surface, but highest beds also sank, as mate-

rial loss of the sedimentary, II. in case of depression marked E-8 because of the matter loss of the highest beds its upper surface sank in a greater degree than its lower 
surface, III. development of covered karst form marked E-8: depression develops on the limestone detritus (with clay) beds, which accumulated with clay (number 1. depres-
sion under depression marked E-8), newer depression develops in the infilling of the clay (number 2 depression under depression marked E-8), number 2 depression accrues 

with limestone (with clay) beds, present depression develops in the limestone detritus (with clay) beds 



 183

 
 

9. ábra: Az A-A’ jelű geoelektromos-földtani szelvény 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 3. lösz (homokos, mészkőtörmelékes), 4. mészkőtörmelék (agyagos), 5. lösz (agyagos-iszapos) vagy mészkő-
törmelékes agyag, 6. agyag, 7. VESZ észlelési hely, azonosítási számmal, 8. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 9. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 10. VESZ 
mérés kb. behatolása, 11. geoelektromos összlethatár, 12. karsztos mélyedés jele, 13. kőzetkibúvás azonosítási jellel, 14. szingenetikus, kiemelkedés felett kialakult fedett 
karsztos mélyedés (külső üledékvastagság kicsi), 15. szingenetikus, magaslat felett kialakult fedett karsztos mélyedés (külső üledékvastagság közepes), 16. szingenetikus 

magaslat felett kialakult fedett karsztos mélyedés (belső üledékvastagság 0 m), 17. posztgenetikus, magaslat felett kialakult fedett karsztos mélyedés (belső üledékvastagság 0 
m), 18. posztgenetikus, mélyedés felett kialakult fedett karsztos mélyedés (belső üledékvastagság közepes) 

Fig 9: The geoelectrical-geological profile marked A-A’ 
Legend: 1. limestone, 2. clay (with loess and with limestone detritus), 3. loess (with sand or with limestone detritus), 4. limestone detritus (with clay), 5. loess (with clay and 
mud) or clay with limestone detritus, 6. clay, 7. number and place of the VES measuring, 8. geoelectrical resistance of beds (Ohm), 9. depth of bottom of geoelectrical beds 
(m), 10. about penetration of VES measuring, 11. the border of the geoelectrical beds, 12. mark of the karst form, 13. outcrop of the limestone and number of identification, 
14. syngenetical covered karst form, which developed above elevation (its external sediment thickness is small), 15. syngenetical covered karst form which developed above 
elevation (its external sediment thickness is medium), 16. syngenetical covered karst form, which developed above elevation (its internal sediment is 0 metre), 17. postgeneti-

cal covered karst form, which developed above elevation (its internal sediment is 0 metre), 18. postgenetical covered karst form, which developed above depression of the 
limestone floor (its internal sediment is medium) 
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10. ábra: Az E-E’ jelű geoelektromos-földtani szelvény 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. lösz (agyagos-iszapos), vagy mészkőtörmelékes agyag, 

4. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 5. agyag, 6. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 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. posztgenetikus, magaslat feletti fedett 

karsztos mélyedés (külső üledékvastagsága közepes), 14. szálkőzet előbukkanási hely azonosítási számmal, 15. 
paleokarsztos mélyedések, 16. lencsés kifejlődésű agyag összlet; meredek lejtői ill. a kiékelődése DK-i irányban 

bizonyítja az összlet korábbi nagyobb kiterjedését és későbbi lepusztulását (DK-i részének lepusztulása a jelenlegi 
kürtőbe nem történhetett, mivel a kürtő magasabb helyzetű, mint az összlet), 17. itt alakult ki az 1. számú mélyedés, 
amely feltöltődött agyaggal és mészkőtörmelékkel, 18. valószínűleg a szelvény ÉNy-i részén is kialakult egy mélye-

dés, mivel a lencsés betelepülésű agyag és a mészkőtörmelékes összlet ÉNy-i elvégződése alacsonyabb helyzetű, 
mint a jelenlegi kürtő (az E-1/a jelű mélyedés alatti 1. számú mélyedés), 19. a szelvény DK-i részén az 1. sz. mé-

lyedés anyagában újabb mélyedés képződik (2. számú mélyedés), amely kitöltődik lösszel, 20. a két jelenlegi kürtő 
kialakulásával a két részmélyedés elnyeri jelenlegi alakját 
Fig 10: The geoelectrical-geological profile marked E-E’ 

Legend: 1. limestone, 2. limestone detritus (with clay), 3. loess (with clay-mud), or clay with limestone detritus, 4. 
clay (with loess and limestone detritus), 5. clay, 6. number and place  of the VES measuring, 7. geoelectrical 

resistance of the beds (Ohm), 8. depth of bottom of the geoelectrical beds (m), 9. the about penetration of the VES 
measuring, 10. the border of the geoelectrical beds, 11. the mark of the covered karst form, 12. pit, 13. postgeneti-
cal covered karst depression, which developed above elevation (the thickness of the exterior covering sedimentary 

rock is medium), 14. the outcrops of limestone and their identification number 15. paleokarst depressions, 16. 
lenticular beds; former its expansion was greater and later it was denudated because its slope is steep and the 

beds pinch out to direction SE (part of its SE could not be transported into the pit because the pit is higher than 
the beds) 17. number 1 depression is here, which is accrued with limestone detritus, 18. probably there is a de-

pression in NW of the profile, because NW side pinches out of the limestone detritus beds and it is lower than the 
present pit, (number 1 depression which is under depression marked E-1/a), 19. newer depression (number 2 

depression) which accrues with loess develops in the matter of number 1 depression (which is in SE of the profile), 
20. two present pits develop therefore two part-depressions form their present shape 
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11. ábra: A C-C’ jelű geoelektromos-földtani szelvény 

Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (agyagos), 3. agyag, 4. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 5. lösz 
(homokos, vagy mészkőtörmelékes), 6. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 7. összlet geoelektromos ellenál-

lása (Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos 
összlethatár, 11. karsztos mélyedés jele, 12. fosszilis mélyedés jele, 13. posztgenetikus, mélyedés felett kialakult 
fedett karsztos mélyedés (belső üledékvastagság közepes), 14. tömörödéssel, vagy feltöltődéssel létrejött fedett 

karsztos forma 
Fig 11: The geoelektrical-geological profile marked C-C’ 

Legend: 1. limestone, 2. limestone debris (with clay), 3. clay, 4. clay (with loess and with limestone debris, 5. loess 
(with sand or with limestone detritus), 6. number and place  of the VES measuring, 7. geoelectrical resistance of 

beds (Ohm), 8. depth of bottom of geoelectrical beds (m), 9 about penetration of VES measuring, 10. the border of 
the geoelectrical beds, 11. marked of the karst form, 12. marked of the fossile depression, 13. postgenetical cov-
ered karst form, which developed above depression of the limestone floor (thickness of its internal sediment is 

medium), 14. buried dolina 
 
- Mélyedés feletti posztgenetikus karsztos mélyedés az E-2 és E-8 jelű fedett 
karsztos mélyedés (8, 9. ábrák). Különösen az E-8 jelű mélyedés alatti üle-
dékszerkezet jelzi, hogy itt korábban két fedett karsztos forma is kialakult a 
feltöltődés során. 
- Fosszilis mélyedések 
 A fentebb említett üledékszerkezetek (lencsés betelepülések) jelzik a 
karsztosodás megújulását (posztgenetikus karsztosodás). Ilyen történhet 
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jelenleg (E-8 jelű mélyedés), vagy történhetett korábban, mint pl. az F-3 jelű 
formánál (11. ábra). Előfordulhat, hogy a karsztosodás nem újul meg. Ilyen 
tapasztalható az F-1 jelű mélyedésnél (12. ábra). Az újra aktivizálódás hiá-
nya szerintünk az alábbiakkal magyarázható: 
- nagy üledékvastagság, 
- a mélyedés üledékei vízzáróak (részben, vagy egészen), 
- a mélyedés környezetéhez képest – a lepusztulás miatt – kiemelt helyzetbe 
kerül (emiatt a forma alig, vagy egyáltalán nem kap vizet). 
 

 
 

12. ábra: A H-H’ jelű geoelektromos-földtani szelvény 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (töredezett mészkő), 3. mészkőtörmelék (agyagos), 4. agyag, 5. 

agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 6. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 7. összlet geoelektromos ellenállá-
sa (Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos 

összlethatár, 11. tömörödéssel létrejött fedett karsztos forma, 12. tömörödéses mélyedés jele 
Fig 12. The geoelectrical-geological profile marked H-H’ 

Legend: 1. limestone, 2. limestone debris, 3. limestone debris (with clay) 4. clay, 5. clay (with loess and with 
limestone debris), 6. number and place of the VES measuring, 7. geoelectrical resistance of beds (Ohm), 8. depth 

of bottom of geoelectrical beds (m), 9. about penetration of VES measuring, 10. the border of the geoelectrical 
beds, 11. buried dolina, 12. marked of buried dolina 

 
Az F-1 jelű mélyedés alatt a fekü mélyedését kitöltő agyag közel 10 

m-es vastagságú (9, 12. ábrák). Mivel a fedőben nincs újra aktivizálódásra 
utaló lencsés üledékszerkezet, valószínű, hogy a 10 m körüli vízzáró fedő az 
újraaktivizálódást már nem teszi lehetővé. A felszínen lévő sekély mélyedés 
ezért feltehetően tömörödéssel jöhetett létre. Ezt az üledékszerkezet is meg-
erősíti, miután a mészkőtörmelékes agyag kissé ívelt (süllyedéses) lefutású. 
Az F-3 jelű fosszilis mélyedés területén a korábbi újraaktivizálódás bekö-
vetkezhetett, amit a kitöltés lencsés üledékszerkezete bizonyít. Az újraakti-
vizálódáshoz hozzájárulhatott, hogy itt a fedőüledék felső részében nincs 
agyag. A lencsés üledékszerkezet kialakulása előtt az agyagos fedő vastag-
sága mindössze 4,5-5,0 m lehetett. Jelenleg fedett karsztos forma már nem 
alakulhatott itt ki, amelynek oka az lehet, hogy e vizenyős terület környeze-
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téhez képest kiemelt helyzetbe került. Tehát, mint említettük nem kerül ezen 
feltöltött mélyedés területére elegendő víz (11. ábra). 

A 2 és 4 jelű vizenyős területek feltöltöttek, de e helyek nem fosszi-
lis karsztos formák. E felszínrészleteken a fekün ugyanis nincs zárt forma 
(10, 13. ábrák). 
 A töbörcsoport völgye legalább két szakaszú fejlődésen ment keresz-
tül. 
- A fedőüledékben korábban völgy képződött, amely később feltöltődött. Ez 
az egykori völgykitöltés jól felismerhető az A-J (14. ábra) és a K-K’ (15. 
ábra) szelvény mentén, de a B-B’ (16. ábra) szelvény mentén már hiányzik. 
Ezért az idősebb völgy a mai völgynek az A-J és a B-B’ szelvények közti 
szakaszán létezett. Az A-A’ szelvényen (9. ábra) látható, hogy a 19 és 13 
VESZ mérési helyek között a fekü mélyedést formál. Ezért valószínű, hogy 
az egykori völgy a fekü ezen mélyedéséhez kapcsolódott. 

 

 
 

13. ábra: Az N-N’ jelű geoelektromos-földtani szelvény 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. mészkőtörmelék (töredezett mészkő), 3. mészkőtörmelék (agyagos), 4. agyag (löszös, 

mészkőtörmelékes), 5. agyag, 6. VESZ észlelési hely azonosítási számmal, 7. összlet geoelektromos ellenállása 
(Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár 

Fig 13. The geoelectrical-geological profile marked N-N’ 
Legend: 1. limestone, 2. limestone debris, 3. limestone debris (with clay) 4. clay (with loess and with limestone 

debris), 5. clay, 6. number and place  of the VES measuring, 7. geoelectrical resistance of beds (Ohm), 8. depth of 
bottom of geoelectrical beds (m), 9. about penetration of VES measuring, 10. the border of the geoelectrical beds 
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14. ábra: Az A-J’ jelű geoelektromos-földtani szelvény 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. agyag, 3. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 4. lösz (homokos, vagy mészkőtörmelé-

kes), 5. mészkőtörmelék (agyagos), 6. VESZ mérés helye és azonosítási száma, 7. összlet geoelektromos ellenállása 
(Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár, 

11. karsztos mélyedés jele 
Fig 14. The geoelectrical-geological profile marked A-J’ 

Legend: 1. limestone, 2. clay, 3. clay (with loess and with limestone detritus), 4. loess (with sand or with limestone 
detritus), 5. limestone detritus (with clay), 6. number and place of the VES measuring, 7. geoelectrical resistance 

of beds (Ohm), 8. depth of bottom of geoelectrical beds (m), 9. about penetration of VES measuring, 10. the border 
of the geoelectrical beds, 11. mark of the karst form 

 
 

 
 
 

15. ábra: A K-K’ jelű geoelektromos földtani szelvény 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. agyag, 3. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 4. lösz (homokos, vagy mészkőtörmelé-

kes), 5. mészkőtörmelék (agyagos), 6. mészkőtörmelék (töredezett mészkő), 7. VESZ mérés helye és azonosítási 
száma, 8. összlet geoelektromos ellenállása (Ohm), 9. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 10. VESZ mérés kb. 

behatolása, 11. geoelektromos összlethatár 
Fig 15: The geoelectrical-geological profile marked K-K’ 

Legend: 1. limestone, 2. clay, 3. clay (with loess and with limestone debris), 4. loess (with sand or with limestone 
debris), 5. limestone debris (with clay), 6. limestone debris, 7. number and place of the VES measuring, 8. 

geoelectrical resistance of beds (Ohm), 9. depth of bottom of geoelectrical beds (m), 10. about penetration of VES 
measuring, 11. the border of the geoelectrical beds 
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16. ábra: A B-B’ jelű geoelektromos földtani szelvény 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. agyag, 3. agyag (löszös, mészkőtörmelékes), 4. lösz (homokos, vagy mészkőtörmelé-

kes), 5. mészkőtörmelék (agyagos), 6. VESZ mérés helye és azonosítási száma, 7. összlet geoelektromos ellenállása 
(Ohm), 8. geoelektromos összlet talpmélysége (m), 9. VESZ mérés kb. behatolása, 10. geoelektromos összlethatár 

Fig 16: The geoelectrical-geological profile marked B-B’ 
Legend: 1. limestone, 2. clay, 3. clay (with loess and with limestone debris), 4. loess (with sand or with limestone 
debris), 5. limestone debris (with clay), 6. number and place of the VES measuring, 7. geoelectrical resistance of 

beds (Ohm), 8. depth of bottom of geoelectrical beds (m), 9. about penetration of VES measuring, 10. the border of 
the geoelectrical beds 

  
A jelenlegi völgy képződése akkor kezdődött el, amikor kialakult, ill. újra 
aktivizálódott az E-1 jelű mélyedésrendszer. Mélyülése során elérte az E-2, 
E-3, E-4 jelű mélyedéseknél a feküt, majd hátrálva az idősebb völgy kitölté-
sébe belevágódott. 
 A depresszió kialakulását elsősorban az E-1 jelű mélyedésrendszer 
létrejötte okozta. A depresszió felszínének e mélyedésrendszer irányába 
dőlése bizonyítja, hogy a területéről lepusztult üledék ide, ill. a mélyedés-
rendszer járatain és kürtőin keresztül a karsztba szállítódott. 
 
5. Fejlődéstörténeti vázlat 
 
Az Eleven-förtési töbörcsoport környezetének karsztos fejlődéstörténetére 
mindössze egyetlen utalásról van tudomásunk. KÁRPÁT (1978) szerint a 
Kőris-hegyen ez két fázisban történt: 1. fázisban víznyelőképződés és ezzel 
párhuzamosan eróziós üregképződés ment végbe, a 2. fázisban az 1. fázis 
lösszel eltemetett víznyelői aktivizálódtak, illetve újabb fedett karsztos for-
mák képződtek. Fenti szerzővel a több szakaszos karsztos fejlődést és az 
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újraaktivizálódást illetően egyetértünk. Az eróziós fejlődési szakaszt mind a 
kavics, mind az eróziós formák hiánya nem támasztja alá. A karsztos fejlő-
déstörténet az alábbi módon mehetett végbe. 

 
 

17. ábra: A depresszió kialakulásának elvi vázlata 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. fedőüledék, 3. áthalmozott fedőüledék, 4. vízzáró kitöltés, 5. vakkürtő, 6. kürtő, 7. 

járat, 8. vízáramlás és anyagszállítás a felszínen, 9. vízszivárgás és szuffúzió a fedőüledékben, 10. eredeti felszín, 
a. ahol a felszíni lepusztulás miatt a fedőüledék kivékonyodik, kürtőképződés történik, b. fedett karsztos forma 

alakul ki (I. jelű), a fedőüledékek e forma környezetéből a mélyedésbe szállítódnak, majd innen a karsztba, ezen 
lepusztulás eredményeként a fedőüledékben lefolyástalan forma formálódik, c. a fedőüledék lepusztulása miatt 

újabb magaslat felett alakul ki fedett karsztos forma (II. jelű), az I. jelű fokozatosan elveszíti vízgyűjtő területét, d. 
újabb magaslat felett alakul ki fedett karsztos forma (III jelű), a depresszió tovább mélyül, aljzata különböző 

irányokba dőlő részekre különül, az I. jelű fedett karsztos forma feltöltődik vízzáró üledékkel, amely miatt nő a 
felszíni vízlefolyás és így a III. jelű fedett karsztos formába jutó víz mennyisége 

Fig 17: Theoretical structure of the development of depression of the covering sedimentary rock 
Legend. 1. limestone, 2. covering sedimentary rock, 3. covering sedimentary rock which suffered redeposition, 4. 
permeable fill in, 5. blind pit, 6. pit, 7. burrow, 8. flow of water and transportation of the sediment on the surface, 

9. infiltration and suffusion in the covering sedimentary rock, 10. original surface, a. because of the surface 
denudation pit develops where the covering sedimentary rock becomes thin, b. covered karst form develops 

(marked I), the covering sedimentary rocks are transported to the surroundings of the form, and later they are 
transported into the karst and due to this denudation a close form develops in the covering sedimentary rock, c. 

covered karst form develops above a newer mound, because of the denudation of the covering sedimentary 
(marked II.) the marked I. form loses gradually its water collecting area, d. covered karst form develops above a 

newer mount (marked III), the depression of the sedimentary rock deepens further, its bottom is dissected into 
parts which above different dip directions, the marked I doline-with-ponor is accrued by permeable sedimentary 
rock, and therefore water flow increases on the surface and therefore more water currents into the covered karst 

form marked III 
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- Fedetlen karsztosodás során a fekün töbrök és magaslatok alakultak ki. 
- Akkumuláció történt, a fekü mélyedései egyre nagyobb mértékben kitöl-
tődtek. A kitöltődést fedett karsztos mélyedések kialakulása ill. völgykép-
ződés (idősebb völgy) kísérte. 
- Kitöltődtek, ill. eltemetődtek a korábban kialakult idősebb fedett karsztos 
mélyedések és a völgy, majd  kialakult az E-1 jelű mélyedésrendszer. Az E-
1 jelű mélyedésrendszertől újabb völgy képződött hátrálással. Kialakultak a 
medertalpi fedett karsztos mélyedések, majd azok is, amelyeknél a fekü ma-
gaslatai feletti fedő kivékonyodott (E-5 jelű fedett karsztos mélyedés). A 
fedő kivékonyodása a posztgenetikus karsztosodásnak is kedvezett (E-7 jelű 
fedett karsztos mélyedés). 
- A fedőüledéknek a karsztba szállításával kialakult a töbörcsoport depresz-
sziója (17. ábra).  
 
6. Következtetések 
 
- Az Eleven-förtési töbörcsoport depressziója a mészkőfekü magaslatcso-
portja felett alakult ki. Szingenetikus fedett karsztos formái kizárólag a fekü 
magaslatai felett, posztgenetikus fedett karsztos formái mind a fekü magas-
lata, mind annak mélyedései felett létrejöhettek. 
- A depresszió kialakulását a területén kialakult fedett karsztos formák és a 
völgy tették lehetővé. A folyamatot elősegítette a fedőüledékeknek a karszt-
ba szállítása (aktív fedett karsztos formák közvetítésével), a kialakuló fedett 
karsztos formákba kerülő vízmennyiség növekedése (fosszilis fedett karsz-
tos formák területéről) és a fedőüledéknek a fedett karsztos mélyedésekbe 
szállítása (völgyképződés következtében). A depresszió létrejötte elősegítet-
te területén a karsztosodás kialakulását és fennmaradását. 
- A töbörcsoport területén a fedett karsztosodás előbb feltöltődés mellett, 
majd ezt követően lepusztulás során ment végbe. A lepusztulás során a fedő 
üledék egyrészt egyik mélyedésből a másikba is halmozódott (miközben 
vízzáró jellege az üledékanyagnak nőtt), másrészt egyre nagyobb hányada 
került a fedett karsztos formák járatain keresztül a karsztba. 
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