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The first step in the rehabilitation of the karst water system in the Transdanubian Central Range is the refilling of the depression 
cone which formed through lowering the water level because of bauxite mining in Nyirad. Analysis of the geological processes may 
contribute to the recognition of different geological factors influencing water flow.

New knowledge concerning the Nyirad region enables us to understand the hydrogeological processes in this area, and to refine 
the hydrogeological model of the whole of the Transdanubian Central Range.

Introduction

The karst water reserve in the Transdanubian Central 
Range (TCR; Fig. 1) is an integral part o f the drinking 
water supply o f Hungary. Therefore it is very important to 
know its condition. It is a well known fact that the level o f 
karst water table in the area has significantly decreased as 
a consequence of pumping during mining and has given 
rise a critical situation. In recent years the amount o f water 
pumped has been considerably reduced and the rehabilita
tion o f the region has started. The refilling o f the cones of 
depression did not proceed as expected. This directed the 
attention to the fact that there was a need for further analy
sis o f the factors influencing the level and flow o f karst 
water. Investigation o f the filling processes supplies a 
unique opportunity to accomplish this work.

The investigation started in 1991 in the Geological 
Institute o f Hungary with study o f the filling processes in 
the Nyirad depression area. Our purpose was to get a thor
ough knowledge of the geological factors influencing the 
karst water table from an area covered by a dense obser
vational network. Water level data were supplied by Dr. S. 
Farkas, hydrogeologist at the Bakony Bauxite Mines. 
Study of the depression in the Dorog region started in 
1992 and the whole area affected by the drop water level 
will be investigated. Experience gathered from different 
regions can be used for refining the hydrogeological 
model in the less known areas o f the TCR and for fore
casting the karst water level. Detailed analysis o f the 
Nyirad region was made possible by the fact that we had

Fig. 1. Structural position of the Transdanubian Central 
Range (TCR)

RF = Rába fault, BF = Balaton fault, + The middle of the area investi
gated

1. ábra. A Dunántúli-középhegységi (TCR) zóna nagyszer
kezeti helyzete

RF = Rába vonal, BF = Balaton vonal, + a vizsgált terület centruma 
thorough and up to date geological information on this 
area and on its surroundings. The Bakony, Balaton and 
Keszthely areas were recently surveyed and reported. A 
definitive monograph was published about the Sümeg area 
(H aas et al. 1984, 1985). Significant information was 
obtained also in other areas by exploration geophysics and 
drilling.



Main geological factors determining the structure and 
extent of the Mesozoic basement

The boundaries of the structural unit of the Transdanubian 
Central Range are formed by two notable tectonic lines: 
the Rába river on NW and the line o f the Balaton on S. The 
zone o f the TCR had been moved about 150-200 km to the 
east along these horizontal lines from its original position 
during the Cenozoic, mainly at the end o f the Oligocene 
and in the Miocene.

The existence o f this reverse fault is important from 
our point o f view because the formation of a lot o f struc
tural elements which play a vital role in the subsurface 
water flow can be related to these movements. Structural 
features o f the TCR were basically determined by two 
events. One o f them is the Austrian-Pre-Gosau tectonic 
phase which caused the first folding of the Alps during the 
Middle Cretaceous and before the Late Cretaceous. 
During this process a synclinorium structure was formed 
in the formations deposited in the zone o f the TCR still in 
its original place (Fig. 2). It is probable that Middle

10 I T , |11 P 7 1 i 2 13 P ' 14 „  '

Fig. 2. Upper Cretaceous subcrop map, Nyirád area
l. Middle Cretaceous (Albian) formations, 2. Middle Cretaceous (Aptian) 
Tata Limestone Fm, 3. Lower Cretaceous formations, 4. Jurassic forma
tions, 5. Kardosrét Limestone and Dachstein Limestone Fms, 6. Kössen 
Marl Fm, 7. Hauptdolomit Fm, 8. Sándorhegy Limestone Fm, 9. Ederics 
Fm (limestone and dolomite, 10. Veszprém Marl Fm, 11. Middle Triassic 
formations, 12. Horizontal displacement, 13. Reverse fault, 14. Other 

structural elements

2. ábra. A felső-kréta képződmények alatti felszín kifej
lődése Nyirád környékén

1. Középső-kréta (albai) képződmények, 2. Középső-kréta (apti) Tatai 
Mészkő Formáció, 3. Alsó-kréta képződmények, 4. Jura képződmények,
5. Kardosréti Mészkő F. és Dachsteini Mészkő F., 6. Kösseni Márga F.,
7. Födolomit F., 8. Sándorhegyi Mészkő F., 9. Edericsi F. (mészkő és 
dolomit), 10. Veszprémi Márga F., 11. Középső-triász képződmények, 
12. Horizontális elmozdulás, 13. Feltolódás, 14. Egyéb szerkezeti elem

Cretaceous formations were on the surface in the middle 
strip o f the zone with N E-SW  strike direction containing 
immature aleurite, clay and marl layers and thick carbon
ate beds in some places. Deeper laying older rocks appear 
on the surface gradually northwards and southwards in 
correspondence with the syncline structure. Upper Triassic 
carbonate rocks, first of all the Hauptdolomit, in a thick
ness over 1000 m, formed the surface in a very extended 
area, due to erosion.

In some areas folded and thrusted structures were 
formed during the tectonic phase. A well known area of 
this type is in the Sümeg region (Sümeg-M ogyorós- 
domb). It is several km wide and it is steeply and strong
ly uplifted, folded between the N N W -SSE oriented tec
tonic lines which caused a slight horizontal displace
ment.

Also a consequence o f the strong tectonic activity is 
that the middle strip o f the syncline is considerably erod
ed and that due to denudation older rocks are appear in the 
strip o f the Middle Cretaceous formations. Apart from 
analogies and historical considerations, the time o f the 
shaping and erosion o f the syncline structure and the for
mation of the folded and thrusted structure is revealed by 
the fact that this effect can not be observed in the Upper 
Cretaceous formations in these areas.

The development o f NE-SW  directed reverse fault 
lines can also be connected to this tectonic phase. Among 
these are the Litér line and other structural lines and zones 
causing parallel thrusts which separate the Bakony from 
the Balaton Highlands and separate the two regions to dis
tinct hydrogeological units.

The second significant event in the evolution o f the 
area is the shifting in E-N E direction. During the tectonic 
movement that began at the end of the Oligocene and 
reached its maximum intensity in the Miocene the syn
cline structure was conserved in the N E-SW  oriented 
zone. Naturally, the whole area did not behave as a uni
form rigid block, but subregions — moving often inde
pendently and echelon-like—  were formed along the lines 
o f the reverse fault, often through the reactivation o f earli
er tectonic lines (Fig. 2). The tectonic lines causing right 
or left lateral tear faults can be properly tracked by inves
tigating the facies relations in the Upper Cretaceous and in 
the Eocene. The irregularities in the spread and the rela
tions between the different facies point to Miocene move
ments since the deposition o f the rocks took place after the 
Austrian-Pre-Gosauan movements. The horizontal dis
placement lines have three hydrogeological meanings. 
They played a substantial role in the formation o f the 
hydrogeologically important Miocene basins having sig
nificant sediment thickness; which, according to recent 
investigations, can be related to these lines (D udko  et al. 
1992), and which also had a pre-forming role in the 
Pannonian basalt volcanism. Interrupting the original ten
dencies they might have arranged different geological and 
hydrogeological rock units beside each other. In the rocks 
intersected by them, they were able to determine subsur
face water flow; shown as follows:



Relation between the karst water table and the geologi
cal make-up in the area of the Nyirad depression cone

Contours of the main karst water table and the pressure 
surface is shown in Fig. 3 in the area o f the depression 
cone in Nyirad in two points in time: 30lh June, 1990, at 
the time o f maximum depression and one year later 30th 
June, 1991. On the map showing a broader area several 
subregions can be distinguished on the basis of the karst 
water table. In the area o f Ajka in NE the pressure level of 
the main karst water table is +15 to +20 m above sea level. 
At a distance of about 1 km, in the area o f Padragkut these 
values are -40  to -70  m.

There is a NW -SE oriented Miocene reverse fault line 
between the two regions, along which older rocks were dis
placed over the Eocene layers (Fig. 2). At a distance of about 
1 km in SW direction, in the Halimba area the minimum 
water level measured was +10 m at the end of June 1990. 
One year later it was -10  m. This subarea ends sharply at the 
“Padragkut” tectonic line which also caused a dextral tear 
fault 2-3 km long in a NW -SE direction. Its SW boundary 
is the Pusztamiske horizontal displacement line which runs 
almost due SW and can be related to the formation of the 
Pusztamiske depression which was filled by young sedi
ments. The area of the cone of depression of Nyirad is situ
ated in a SW of this structural line. The karst water relief in 
the SE Nyirad area is determined markedly by the tectonic 
lines running from the Nyirad-Szoc area in SW direction 
making an angle of about 20 degrees with each other. These 
tectonic lines, especially the southern one, played a very 
important role during the Sarmatian and Pannonian. They 
caused the formation of the Badenian and Sarmatian basins 
in the Miocene with considerable sediment thickness.

Recent structural analysis interprets the southern line 
as a horizontal displacement line (Dudko et al. 1992). 
Basalt occurrences in Halap and Agarteto are also related 
to the southern part o f this line as well as the thick 
Pannonian sediments southward. The changes in the karst 
water table point to good water conductivity in the direc
tion of the strike the tectonic line and to less good one per
pendicular to it (Fig. 3). The shape o f the cone o f depres
sion is also markedly determined by the geological struc
ture on the NNW side. The density of contours does not 
reach the values measured in the SSE but the changes in 
water level — in connection with the syncline structure—  
point to good water conductivity in the direction of strike 
and to a limited one perpendicular to it.

The contours are more dense where the Kossen Marl 
appears above the Hauptdolomit. This formation subcrops 
the Senonian in a 1 km wide strip between outcrops o f  the 
Hauptdolomit and Dachstein Limestone in accordance 
with the dip and thickness conditions. The surface gets 
gradually deeper parallel to this (Fig. 2).

The western boundary of the cone o f depression is also 
determined by tectonic conditions. As at the SW and NE 
boundaries, also within the Nyirad block in the strict sense 
the depression cone is defined by the +100 m contour of the 
water table.

Fig. 3. Pressure contours of the main karst water table
1. Conditions on 30th June, 1990, 2. Conditions on 30"1 June, 1991, 3. 
Upper and Lower Cretaceous, Aptian and Jurassic formations, 4. Albian 

formations, 5-14. For legend see Fig. 2

3. ábra. A főkarsztvízszint nyomásszintje
1. 1990. június 30-i állapot, 2. 1991. június 30-i állapot, 3. Felső- és alsó
kréta, apti és jura képződmények, 4. Albai formációk, 5-14. Lásd a 2. 

ábránál

The tectonic boundary line on the west side runs to the 
north of Sümeg. There is another tectonic line which sepa
rates the Nagygörbő and Várvölgy basins (the Uzsa graben) 
to the west in the northern area and the subsidence in the 
Tapolca basin on the eastern side of the southern area. This 
pre-existing tectonic line was only reactivated in the 
Miocene since it probably first developed in the 
Austrian-Pre-Gosauan period. It constitutes the western 
boundary of the imbricate and thrusted 2 km long strip in 
Sümeg. The Mid-Cretaceous tectonic line, running at the 
eastern side o f the steep strip along which the regular syn
cline structure contacts the reverse fault, can be seen only in 
the northern part of the region, it disappears in the southern 
region. Its effect is shown by the north trending embayment 
o f the western side o f the depression cone in Nyirád.

To the north there are further structures which are 
known to influence the level o f karst water table but they 
are shorter and less important. The effect o f geological 
factors which are o f significance to the main karst water 
table in the Nyirád depression cone could be observed in 
the karst water table one year after the depression maxi
mum and the start o f its filling. In a later period the differ
ences were slight and the effects insignificant.

The filling o f the depression cone began with a rapid 
rise in the water level at the centre o f the depression.



Outside the area of the depression cone, taken in a strict 
sense, there was a slight decrease in the water level 
(0.5-1 m) which continued in the next year.

The level of the karst water table inside the Upper 
Cretaceous limestone correlates strongly with the geological 
make-up.

The oldest carbonate formation which is on top o f the 
Upper Triassic rocks suitable for karst development is the 
Upper Cretaceous Ugod Limestone. It lies directly on the 
Hauptdolomit, in a strip some hundreds of meters long, to 
the east o f the Gerinc quarry in Sümeg. As a consequence 
o f the overlapping deposition o f the Upper Cretaceous for
mations the impermeable rocks of the Ajka Coal and Jákó 
Marl Formations (Fig. 4) were formed below the Ugod 
Limestone, increasing in thickness towards the NNE from 
the aforementioned strip. (K n a u er , G ellai 1978.) Where 
the Ugod Limestone is directly deposited on the Upper 
Triassic Hauptdolomit, the level o f the karst water table 
inside the limestone is the same as that o f the main karst 
water. The same applies where the thickness of the Upper 
Cretaceous impermeable rocks between them is negligible.

Conclusions

1. There is a relation between the change in karst water 
table and the geological make-up and structure o f the 
Transdanubian Central Range.

2. There were two specific events in the geological his
tory o f  the major structural zone o f  the TCR with hydro- 
geological consequences. The first was the shaping of the 
syncline structure in connection with the Austrian-Pre- 
Gosauan tectonic phase before the Late Cretaceous. The 
second was its displacement by about 200 km to the east 
during the Miocene, along inducing several horizontal slip 
faults.

3. The karst water table in the region o f the Nyirád 
depression cone and in its surroundings reflect the hydro- 
geological effect of the events very accurately.

4. The horizontal slip faults in this region allow very 
good water conductivity in the direction o f the strike and 
less good flow perpendicular to them. Several horizontal 
slip fault lines can be presumed to exist between the Hévíz

Lake and the Nyirád depression cone, on the edges o f the 
Uzsa graben and the Keszthely Mts.

This point merits special consideration in the analysis 
o f the, still debated, connection between the two regions.

5. There is a narrow strip where the Upper Cretaceous 
Ugod Limestone is directly deposited on carbonate rocks, 
mainly on the Hauptdolomit, which are the main karst 
water reservoirs. The hydrogeological effect o f this fact is 
eminently demonstrated.

Fig. 4. Pressure contours of the karst water table in the 
Upper Cretaceous limestone

1. Conditions on 30th June, 1990, 2. Conditions on 30th June, 1991,
3. Boundary of the Upper Cretaceous formations, 4. Ugod Limestone 
directly deposited on the Upper Triassic formations, 5. Impermeable 
rocks below the Ugod Limestone with total thickness exceeding 100 m

4. ábra. A felső-kréta mészkőben tárolt karsztvíz nyomás
szintje

1. 1990. június 30-i állapot, 2. 1991. június 30-i állapot, 3. A felső-kréta 
képződmények elterjedési határa, 4. Az Ugodi Mészkő közvetlenül 
települ a felső-triász képződményekre, 5. Az Ugodi Mészkő alatt 

települő vízzáró képződmények összvastagsága 100 m fölött

6. Observation o f the filling process in the Nyirád cone 
o f depression and investigation o f the geological implica
tions o f this process enabled us to make important state
ments applicable to the whole o f the TCR.
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A Dunántúli-középhegység karszvízkészlete az ország negyven ivóvízbázisának egyike, így állapotának ismerete igen fontos. 
Közismert, hogy a karsztvíz szintje — elsősorban a térségben folytatott bányászat vízkiemeléseinek hatására — jelentősen lesüllyedt. 
Az utóbbi években a bányászati célú vízkiemelések nagymértékben csökkentek, mennyiségük ma már nem jelentős, s megkezdődött 
a térség rehabilitációja. A depressziós tölcsérek visszatöltődési folyamata nem pontosan az előrejelzéseknek megfelelően indult meg, 
ami felhívja a figyelmet arra, hogy a karsztvízáramlást és a karsztvízszintet megszabó tényezők meghatározása és befolyásoló 
szerepük pontosítása még további elemzést igényel. E munkához a világszerte egyedülálló feltöltődési folyamatok vizsgálata soha vis
sza nem térő lehetőséget nyújt.

Ezirányú vizsgálatainkat a Magyar Állami Földtani Intézetben 1991-ben a nyirádi depressziós térség visszatöltődésének tanul
mányozásával kezdtük meg, abból a célból, hogy e részletesen ismert és jelenleg még sűrű észlelőhálózattal rendelkező területen 
minél alaposabban megismerjük a karszvízszint alakulását befolyásoló földtani tényezőket. Munkánkhoz a vízszint-adatokat a 
Bakonyi Bauxitbánya Kft. és jogelődje részéről dr. Farkas Sándorné hidrogeológus szolgáltatja. 1992-ben megkezdtük a Dorog 
környékén kialakult depresszió vizsgálatát is, s tervezzük valamennyi vízszintsüllyesztéssel érintett térség elemzését. Az egyes 
területrészeken nyert ismereteket, a megismert vízföldtani törvényszerűségek megfelelő interpretálásával, felhasználhatjuk a 
Dunántúli-Középhegység más, kevésbé ismert részén a vízföldtani modell pontosításához, a karszvízszint alakulásának előre
jelzéséhez.

A nyirádi térség részletes elemzését az teszi lehetővé, hogy e terület és tágabb környezete földtani ismeretessége igen alapos és 
korszerű (1., 2. ábra).

A karsztvízszint és a földtani felépítés kapcsolata a nyirádi depressziós tölcsér területén

A nyirádi vízkiemelés következtében kialakult depressziós tölcsér területén két időpontban — a maximális depresszió idősza
kában, 1990. június 30-án és egy évvel később, 1991. június 30-án — mutatom be a főkarsztvízszint felszínének, illetve nyomásfel- 
színének képét (3. ábra).

A kissé tágabb térséget bemutató térképen a karsztvízszintek alapján több részterület körvonalazódik. ÉK-en, Ajka térségében a 
főkarsztvíz nyomásszintje 15-20 m tszf. Az itteni vízmegfigyelő fúrásoktól csupán egy km-es távolságban, Padragkút térségében 
40-70 m-es karsztvízszint értékek ismertek. A két területrész között egy ÉNy-DK-i irányú, miocén korú feltolódási vonal húzódik, 
melynek mentén az eocén rétegek fölé idősebb képződmények tolódtak (2. ábra). E részterülettől DNy felé, ugyancsak kb. 1 km-es 
távolságra, a halimbai területrészen 1990. június végén a legalacsonyabb vízszintérték +10 m, egy évvel később -10 m volt. A szom
szédos ÉK-i területtől e részterület a „padragkúti”, ugyancsak ÉNy-DK-i csapású, 2-3 km-es jobbos elcsúszást okozó tektonikai 
vonal mentén határolódik el igen élesen. DNy felé határát a padragkúti szerkezeti vonallal csaknem párhuzamosan futó pusztamiskei 
horizontális elmozdulási vonal képezi, amelyhez kapcsolódva alakult ki a fiatal üledékkel kitöltött pusztamiskei süllyedék is. E 
szerkezeti vonaltól DNy felé helyezkedik el a nyirádi vízkiemelés depressziós tölcsérének területe.

A nyirádi térségben a karsztvízszint domborzatot legmarkánsabban a terület DK-i részén futó tektonikai vonalak határozzák meg, 
melyek Nyirád-Szőc térségéből indulva, egymással kb. 20 fokos szöget bezárva húzódnak DNy felé. E tektonikai vonalak, különösen 
a délebbre futó, igen jelentős szerepet játszottak a miocén és a pannon folyamán. A jelentős üledékvastagságú miocén (badeni és



szarmata) medencék ezekhez kapcsolódva alakultak ki, alátámasztva a legújabb szerkezeti elemzések azon elgondolását, amely a 
délebbi vonalat horizontális elmozdulási vonalként értelmezi (Dudko et al. 1992). E vonal K-i részéhez kapcsolódnak a Haláp és az 
Agártető bazaltelőfordulásai is, keleti részétől kissé délebbre-pedig pannon üledékes képződmények ismertek jelentős vastagságban. 
A karsztvízszint alakulása e tektonikai vonal mentén csapás-irányban igen jó, rá merőlegesen erősen korlátozott vízvézetőképességet 
jelez (3. ábra).

A depressziós tölcsér alakját ENy-on ugyancsak markánsan határozza meg a földtani szerkezet. A szintvonalak sűrűsödése ugyan 
nem éri el a dél-délkeleten tapasztalt mértéket, de a vízszint alakulása, a szinklinális szerkezethez kapcsolódva csapásirányban szin
tén igen jó, rá merőlegesen korlátozott vízvezetőképességre utal. A szintvonalak sűrűsödését ott tapasztaljuk, ahol a Fődolomit fölött 
megjelenik a Kössem Márga, s a Fődolomit és a Dachsteini Mészkő között, vastagsági és dőlési viszonyainak megfelelően, kb. 1 km 
széles sávban e képződmény alkotja a preszenon felszint, s ezzel párhuzamosan e felszín egyre mélyebb helyzetbe süllyed (2. ábra). 
A depressziós tölcsér Ny-i oldalát ugyancsak tektonikai meghatározottság jellemzi. Amint a DK-i és az ENy-i lehatároltság esetében, 
úgy ezen az oldalon is a +100 m-es karsztvízszintvonal a maximális érték a szorosabb értelemben vett nyirádi blokk területén. Ny-on 
a határoló — ugyancsak egy horizontális — szerkezeti vonal Sümegtől Ny-ra húzódik, s ettől Ny-ra alakult ki az északi részen a 
nagygörbői és a várvölgyi medence (az „Uzsai árok”), déli szakaszának keleti oldalán pedig a tapolcai medence süllyedéke. E tek
tonikai vonal a miocén során csupán felújult, keletkezése az ausztriai-pregozaui fázis idejére tehető, s a korábban már említett torló
dott, felpikkelyeződött 2 km széles sümegi sáv Ny-i határát képezi. A meredekre állított sáv keleti oldalán húzódó középső-kréta korú 
tektonikai vonal, melynek mentén a torlódott sáv és a szabályos szinklinális szerkezet érintkezik, csupán a terület északi felében 
nyomozható, a déli részen elhal. Hatását a nyirádi depressziós tölcsér Ny-i oldalának északi beöblösödése jelzi. EK felé még ismerünk 
néhány e vonallal párhuzamos, rövidebb és kisebb jelentőségű szerkezetet, melyek hatása jelentkezik a karsztvízszint alakulásában. 
A nyirádi depressziós tölcsérben a főkarsztvízszint alakulása szempontjából lényeges földtani tényezők mind a depresszió maximu
ma, mind a visszatöltődés megindulása után egy évvel kialakult karsztvízszintben éreztetik hatásukat. Természetesen a későbbi 
időpontban, amikor a különbség már kisebb, a kevésbé jelentős hatások gyengébben jelentkeznek.

A depressziós tölcsér feltöltődése a depresszió központi részén gyorsan, nagy vízszintnövekedéssel kezdődött meg. A szűkebb 
értelemben vett depressziós tölcsér területén kívül azonban az első évben még igen csekély (0,5-1 m-es) vízszintcsökkenés 
következett be, amely a következő félévben is folytatódott. A földtani felépítéssel szoros korreláció figyelhető meg a felső-kréta 
képződményekben tárolt kárszvíz szintjének alakulásában is. A felső-triász karsztosodásra alkalmas kőzeteire települő legidősebb kar
bonátos képződmény a felső-kréta Ugodi Mészkő, amely a sümegi Gerinci-kőfejtőtől K-re, Nyíres-pusztától és Nagytárkánypusztától 
E-ra keskeny, párszáz m-es sávban települ közvetlenül a Fődolomitra, a sáv Ny-i részén felszínre is bukkanva. E sávtól EENy felé a 
felső-kréta képződménysor túlterjedő települése következtében egyre nagyobb vastagságban fejlődtek ki az Ugodi Mészkő alatt az 
Ajkai Kőszén és a Jákói Márga Formációk vízzáró kőzetei (4. ábra). Az Ugodi Mészkő rételepülési sávjában, ahol a felső-triász 
Fődolomit fölött közvetlenül az Ugodi Mészkő települ, vagy a közöttük kifejlődött, vízzárónak tekinthető felső-kréta kőzetek 
vastagsága csekély, a „felső-kréta” karsztvízszint megegyezik a főkarsztvízszinttel.

Konklúziók 1 2 3 4 5 6

1. A Dunántúli-középhegység földtani kifejlődése és szerkezete, valamint a karsztvízszint alakulása között kapcsolat mutatható 
ki.

2. A Dunántúli-középhegységi nagyszerkezeti zóna fejlődéstörténetében — vízföldtani következményei miatt — két esemény 
különösen jelentős. Az első a késő-kréta előtt lezajlott ausztriai-pregozaui tektonikai fázishoz kapcsolódó szinklinális szerkezet 
kialakulás. A második az eredeti, kb. 200 km-rel Ny felé lévő képződési helyről a miocén során KEK felé végbement kitolódás, mely
hez kapcsolódva több horizontális elcsúszási vonal jött létre.

3. A nyirádi depressziós tölcsér és környezete területén a karsztvízszint igen jól mutatja e törések vízföldtani hatásait.
4. A horizontális elmozdulási vonalak vízvezető képessége e területrészen csapásirányban igen jó, rá merőlegesen erősen korlá

tozott. Tekintettel arra, hogy a nyirádi depressziós tölcsér és a Hévízi-tó között több horizontális elmozdulási vonal feltételezhető az 
„Uzsai árok”, valamint a Keszthelyi-hegység peremein, e ténynek igen nagy jelentősége van a két terület közötti, máig vitatott kap
csolat megítélésében.

5. A felső-kréta Ugodi Mészkő egy keskeny sávban közvetlenül települ a fő karsztvíztároló karbonátos kőzetekre, elsősorban a 
Fődolomitra. Ennek vízföldtani hatása jól érzékelhető volt.

6. A nyirádi depressziós tölcsér feltöltődésének nyomon követése, s e folyamat földtani meghatározottságának vizsgálata máris 
több, a Dunántúli-középhegység egészét is érintő fontos megállapítás levonását tette lehetővé. E tény feltétlenül indokolttá teszi a 
megfigyelések folytatását, illetve a térség egyéb depressziós területeinek hasonlójellegű vizsgálatát.


