
FENYŐFŐ, SZŰCS ÉS BAKONYKOPPÁNY 
VESZPRÉM MEGYEI KÖZSÉGEK HIDROGEOLÓGIAI 

VISZONYAI.

írta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

I. F ö l d t a n i  v i s z o n y o k .

Fenyőfő, Sziics és Bakonykoppány veszprémmegyei községek a 
Bakony hegység É-i oldalán fekszenek, azon a vonalon, ahol a Bakony 
triász képződményei a Kis Alföldet felépítő fiatal harmadkori képződ
ményekkel érintkeznek. A  községektől DK-re emelkednek a Bakony 
ÉN y-i nyúlványai, amelyek felső triász fődolomitból állanak. Ezek 
felszínének magassága 350—450 m á t .  sz. f. A  hegység ÉN y-i lábánál 
elterülő lankás dombvidéket a pleisztocénkori futóhomok borítja el, 
amely alól azonban Fenyőfőtől D N y-ra számos helyen ki-kibukkannak 
a dolomit kisebb-nagyobb részletei; így pl. az Agyaglyuk-völgy fenekén 
és a Homokfutó-dűlőben.

Abból a körülményből, hogy a dolomit itt kb. 270 m t. sz. feletti, 
viszonylag alacsonyabb térszíni magasságban terül el, arra következtet
hetünk, hogy itten fiatalabb harmadkori letarolt (abradált) térszínrész
letről van szó, amelyet egyébként a Bakony szélein egyebütt is kimutat
tak már. Ez a letarolt lépcsőszerű részlet kb. 3— 4 km széles és kelet
kezésének idejét sok valószínűséggel a pannóniai (pontusi) emeletre te
hetjük.

A dolomitelőfordulásoktól ÉN y felé, a harmadkori medencekitöl
tés legfelső tagja, az alsó pliocén pannóniai (pontusi) emelet üledékei kö
vetkeznek. A pannóniai emelet üledékei területünkön sárga homok és 
agyag váltakozásából állanak. Kövületeket nem találtam bennök. A 
pannóniai emelet rétegcsoportját is általánosan elfedi a pleisztocén futó
homok, úgyhogy rétegei csak helyenkint, árkokban és útbevágásokban 
bukkannak a külszínre. így az Agyaglyuk-völgy baloldalán, Szűcstől
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ÉK-re, továbbá Bakonykoppánytól ÉK-re, ÉN y-ra és D-re találjuk fel
tárásait.

A pleisztocén futóhomok fínomszemű kvarchomokszemekből áll, 
amelyekhez helyenkint dolomit homokszemek, sőt dolomit murva és 
kavicsszemek is keverednek. Ezt tapasztaljuk különösen a Fenyőfőtől 
D Ny-ra eső legelőn és a Homokfutónak nevezett dűlőn. A futóhomok 
alján helyenkint kvarckavics is van (szűcsi V. sz. kutató gödör), néhol 
pedig a futóhomokba települve találunk kavicsréteget (fenyőfői III. sz. 
kutató gödör).

Ez a dolomitos (tehát magnéziumban dús) futóhomok rendkívül 
terméketlen, úgyhogy a gazdasági növények, valamint a kiültetett fák 
(akác, fekete fenyő) csak tengődnek rajta s a legelő fűnövényzete is tel
jesen sivár képet nyújt.

A nagyobb völgyeket a holocén képződményei töltik fel. A  Bakony 
ÉN y-i oldalán több D K —ÉN y-i irányú völgy és árok húzódik a Ba
kony triász képződményei felől a Kis Alföld medencéje felé. Ilyenek a 
Fenyőfői völgy, az Agyaglyuk-völgy, a Bécsi árok és mellékvölgye: a 
Szakácsér, a Szűcsi völgy és végül a Gerence patak völgye. Utóbbi a 
legnagyobb és legszélesebb. A  völgyek felső része a dolomitterületre 
esik, ahol elágazó száraz völgyrendszert alkot. Ezekben a völgyekben 
legfeljebb tavasszal s időnkint, nagyobb felhőszakadások alkalmával 
van kevés víz. Alluviális hordalék is alig van bennök. Amint a völgyek 
kiérnek a futóhomokkal fedett pannóniai képződmények területére, esé
sük csökken és többé-kevésbbé kiszélesednek. Az alluviális hordalék itt 
már elég vastag s állandó vízfolyás vonul rajta végig. II.

II. A  v i z i  v i s z o n y o k .

A  Bakony hegység ÉN y-i nyúlványát felépítő dolomit hasadozott- 
repedezett kőzet, amely a ráhullott csapadékvizet elnyeli és a mélységbe 
levezeti. Mivel kisebb mélységben vízrekesztő réteg nincs, számottevő 
forrás a dolomitból nem fakad. Mindössze csak néhány jelentéktelen 
forrást találunk a dolomit területén, amelyekről alantabb lesz szó. Fi
gyelembe kell vennünk azonban azt, hogy a dolomit nagy kiterjedésű, 
hasadozott tömegében a hosszú idők folyamán kétségkívül alkalma volt 
a víznek felhalmozódnia, sőt valószínű, hogy itt is egy bizonyos karszt
víz-felszín alakult ki, úgyhogy egyes területek vízellátásánál a dolomit 
vize kétségkívül számításba jöhet.

Fenyőfő községben a kutak egy része állítólag a dolomitba mélyült 
s ebből nyeri a vizét. Valószínű, hogy a községtől D N y-ra lévő Homok-
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1. Patakhordalék, áradmány, Holocén.
2 . Futóhomok, néhol dolomitkavíccsal. Pleisztocén.
3 . Homok és agyag. Pannóniái (pontusi) emelet. Alsó pliocén.
4 . Dolomit. Triász.
5 . Kutató aknácskák.
6. Kutató fúrások.

1 . Alluvionen. Holocän.
2 . Flugsand, stellenweise mit Dolomitschotter. Pleistocän.
3 . Sand und Ton. Pannonische (Pontische) Stufe Unter — Pliocän
4 . Dolomit. Trias.
5 . Schurfschacht.
6. Schürfbohrung,
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kút is, amely futóhomok térszínen van, szintén tulajdonképen a dolo
mitból nyeri a vizét. Ezenkívül a Grubenbründl, a Hárskút és Gör- 
zsönykút forrásai is a dolomitból fakadnak; valószínű tehát, hogy az 
Agyaglyuk völgy árkai között lévő, valamint a Homokfutó dűlő terü
letén a dolomitba mélyítendő kutak segélyével ezeknek a kopár legelő- 
és mezőterületeknek vízellátása megoldható volna.

A pannóniai emelet rétegcsoportjába homokrétegek ismételten bele
telepszenek, úgyhogy kutaknak a pannóniai rétegekbe való lemélyítése 
elé általában jo reménnyel nézhetünk.

A pleisztocén futóhomok általában elég vékony takaró alakjában 
borul a dolomit és a pannóniai rétegcsoport fölé. A  ráhulló csapadék
vizet átereszti és továbbadja az alatta következő képződményeknek, 
nevezetesen a dolomitnak. A  futóhomokban tehát víz felhalmozódására 
nem számíthatunk és így kutak mélyítése sem ajánlatos a futóhomok
területeken, azzal a céllal, hogy magából a homokból nyerjünk vizet.

A völgyek alsóbb, kiszélesedett alluviális részleteiben már állandó 
vízfolyásokat találunk. Itt az alluviális hordalékba mélyítendő kutakkal 
kétségkívül mindenütt fakaszthatnánk talajvizet. A  vízben szűkölködő 
legelők legnagyobb része azonban ezektől a völgyektől többnyire messze 
esik.

Lássuk ezek után különlegesen az egyes községek legelőinek hidro
geológiai viszonyait.

r. Fenyőfő község legelője.

A fenyőfői volt úrbéres közbirtokosság legeltetési társulatának le
gelője majdnem egész kiterjedésében igen sovány dolomitkavicsos futó
homok-talajon terül el. A  futóhomokterület legnagyobb része alatt i — 8 
m mélységben a középső triász dolomit fekszik. Az északabbra eső le
gelőrészleteken a felső futóhomoktakaró alatt azonban nem a dolomit, 
hanem a pannóniai emelet agyag- és homokrétegei következnek. Hidro
geológiai szempontból tehát azt látjuk, hogy a futóhomokterületen a 
futóhomokban a dolomit határáig lemélyített kutak nem szolgáltatnak 
víznyerés szempontjából eredményt, csakis a dolomitba, (csákánnyal és 
robbantással lehaladó) kellő mélységre lemélyítendő kút adhat vizet. Erre 
nézve támaszpontjaink a következő adatok: a hegyvidék szélén, a 
Hárskút forrása, a Görzsöny-forrás, Tótároki kút forrása, valamint az 
Agyaglyuk völgy felső részén felfakadó csekély vizű forrás dolomitból 
fakad s végül a Fenyőfő községben mélyített több xo m mélységű kút 
— a lakosok közlése szerint — szintén a dolomitból nyeri a vizét. Való
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színű tehát, hogy a térszín alatt fekvő dolomitban, mint föntebb emlí
tettem, többé-kevésbbé egységes vízszint alakult ki, amelyet a térszín 
helyi viszonyai szerint különböző, 5— 20 m mélységben valószínűleg 
el lehet érni.

A  legelő területén három helyen kutató gödröt mélyíttettem és 
egyik gödör fenekén 10 m-es kézifúróval lefurattam, annak a megálla
pítása végett, hogy a legelőterület különböző pontjain víztartó réteg 
előfordul-e könnyebben elérhető mélységben. Ezek a kutatási pontok, 
amelyeknek szövegbeli száma a mellékelt térkép számaival megegyezik, 
a következők:

I. Az Agyaglyuk árok felső részének lapos fenekén lefurattam, majd 
kutató gödröt ásattam. A  külszín alatt 1 m-ig humuszos agyagon hatol
tunk át, majd a dolomitsziklára jutottunk. A dolomitban 10, sőt talán 2c 
m-ig kellene kútakna robbantásával lehatolni, hogy vizet nyerhessünk.

II. Az I. számú ponttól É-ra kb. 360 m-re, az Agyag
lyuk árok jobboldalán, az árok fenekén fakadó forrástól kb. 
20 m-re K-re s a forrásnál 3 m-rel magasabban lévő tér
színen, a II. sz. kutató gödörben 1.00 m. mélységig futóhomokon 
hatoltunk át, amely alatt nagy dolomithömpölyök következtek. Ez alatt 
2— 3 mélységben a szálban álló dolomit következik. Tekintettel arra, 
hogy ez alatt a kutató gödör alatt az árok fenekén vízfakadás van, való
színű, hogy egy itt mélyítendő kút már kisebb, s— 10 m mélységben 
kapna vizet.

III. A  Homokfutó legelőn, a 272 magassági ponttól D Ny-ra elő
ször kutató gödröt mélyíttettem, amellyel 3 m mélységig haladhattunk. 
Fenn 1 m-ig feketés agyagos homokot, alatta 3 m-ig kavicsot és homo
kos kavicsot tárattam fel. Ez alatt lefúrattam s a fúró 5 m mélységig 
sárga futóhomokban haladt, majd a dolomitsziklára jutott. Víz nem 
volt. A  dolomitban itten is 10— 20 m mélységig kellene lehatolni, hogy 
a vizet elérhessük.

IV . Az Agyaglyuk árok alsó részén (amelyet egyesek már Aszó
völgynek neveznek), a fenyőfő-koppányi úttól kb. 300 m-re É-ra egy 
negyedik kutató fúrást mélyíttettem, amellyel 7.65 m mélységig hatol
tunk le. A fúrás mindvégig a pannóniai emelet sárga homokján hatolt 
keresztül. A  fúrásban a külszín alatt 6.65 m mélységben értük el a víz 
szintjét. Tehát ezen a helyen kút létesítése biztosan és aránylag köny- 
nvűszerrel lehetséges.

Megemlítem itt még azt, hogy Fenyőfőtől kissé D-re, a homokkal 
fedett dolomitterületen van egy kút, az ú. n. Homokkút (Sandbründl). 
Ez a gémeskút 3 m mély s vízoszlopa 1935 ápr. to-én 2.20 m magas
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volt. A kút bővizű, de a lakosok szerint nyáron a felszíne jelentékenyen 
apad. Valószínű, hogy a kút a vizét a futóhomok alatt lévő dolomitból 
nyeri. A kút mélyítése és szélesítése által vízmennyisége fokozható volna.

A  már említett Hárskút, Görzsönykút, a Tótároki kút és az ú. n. 
Grubenbründl forrásai a legelő területénél magasabb térszínen fakad
ván, szó lehetne arról, hogy ezek vizének levezetésével a fenyőfői lege
lőt vízzel ellássuk. A Tótároki kút és a Grubenbründl teljesen jelenték
telen vízfakadás; a Hárskút és a Görzsönykút forrása kissé bővebb vizű 
ugyan, de alig néhány méternyi szivárgás után megint teljesen elszikkad
nak. Vizök oly csekélynek Ígérkezik, különösen nyáron, hogy nem való
színű, hogy valamelyik forrás vizének a legelőre való levezetése által a 
legelő marhacsorda vízszükségletét biztosítani tudnánk.

2. Szűcs község legelője.

Szűcs község legelőjének a területén megfelelőknek látszó pontokon 
két kutató aknát és egy fúrást mélyíttettem, a hidrogeológiai viszonyok 
megállapítása céljából. Ezek a következők voltak:

V. Szűcs községtől kissé DK-re, a szűcs—fenyőfői kocsiúttól É-ra, 
a szűcsi völgy vizenyős, zsombékos mélyedésének jobboldalán mélyít
tettem az V. számú kutatógödröt. Itt már eddig is volt egy gémeskút, a 
zsombékos mélyedés szélén; ettől 28 m-re É-ra kissé magasabban a 
domboldalban mélyíttettem a fenti gödröt. A kutató gödörben a külszín 
alatt 0.00— 0.71 m között pleisztocén korú barnás-vörhenyes homokon, 
ez alatt 0.71 m- tői 1.57 m-ig pleisztocén korú sárgás-szürke agyagos 
homokon hatolt át a fúró, majd az utóbbi alatt homokos kvarckavics 
következett, amelyből víz fakadt fel. Kétségtelen tehát, hogy itt, a völ- 
gyecske oldalában jóminőségű, bőséges víz lesz fakasztható egy új kút 
létesítésével.

VI. Szűcs községtől KDK-re, a szűcs— fenyőfői kocsiúttól É-ra, a 
sertéslegelőn, közel a pocsolyás, zsombékos völgyfenékhez, a régi kúttól 
DDK-re, kissé feljebb a domboldalban egy kutató gödröt mélyíttettem. 
Ebben a külszín alatt x.50 m vastag pleisztocén korú barna homok és 
alatta 2.51 m-ig valószínűleg pannóniai emeletbeli szürke agyag 
következett. A  külszín alatt 2.51 m mélységben jutottunk rá a vízre. 
Kétségtelen, hogy ezen a helyen is ióminőségű és bővizű kút lesz mé
lyíthető.

V II. A  Szűcsről a Bécsi árok felé haladó kocsiút mentén egy ku
tató fúrást mélyíttettem, a föntebb említett pannóniai abráziós szegé
lyen. E helyütt a Bakony ÉN y-i lejtőire nyúló legelőterület vízellátásá

t ó l
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ról volna szó. Ezen a tájon a futóhomok uralkodik a külszínen; a kö
zelben az út mentén és az egyik árok fenekén lévő kibukkanások alap
ján már eleve is valószínű volt, hogy a külszín alatt már csekély mély
ségben a dolomitnak kell következnie.

A  fúrás 5.80 m mélységre hatolt le. 0.00— 2.50 m-ig barna és bar
nássárga agyagos feltalajon, majd ez alatt 5.80 m-ig futóhomokon ha
tolt át a fúró, amelyben itt-ott dolomitkavicsok voltak. A fúrással mé
lyebbre nem tudtam lehatolni, mert a fúrólyuk folytonosan omlott. 
Vizet nem értünk el. Úgy látszik, ezen a tájon a futóhomokba mélyí
tendő kúttal víz nem volna nyerhető. Az esetben tudnánk ennek a 
legelőterületnek a vízellátását is biztosítani, ha a futóhomokon keresztül 
egy kútaknával robbantás útján a dolomitba lehatolnánk a karsztvíz 
szintjéig. Ez esetben legalább 20— 30 méterre kellene elkészülnünk.

Felemlítem itten, hogy a V II . sz. kutatóponttól ÉK-re, kb. 350 
m-re s kb. 25 m-rel mélyebben, a Bécsi árok baloldalán, a legelő szélén 
van az ú. n. „K is köles kút" nevű gémeskút, amelyben kevés és jelenleg 
rossz víz van. Mindenesetre ennek a kútnak a kitisztíttatása és tovább
mélyítése is ajánlatos. 3

3. Bakonykoppány község legelője.

Bakonykoppány község legelőterületén három pontot vizsgáltam 
meg kutatófúrás segélyével, megtudandó, hogy itatókút létesítése lehet
séges volna-e a kiszemelt területen. Mind a három hely hidrogeológiai 
szempontból alkalmasnak bizonyult kútkészítés céljaira. Ezek a követ
kezők;

V III. Bakonykoppánytól ÉN y-ra, a 217 . m magassági ponttól kissé 
keletre, a völgyfenék baloldalán, a tervezendő kút helyén egy kutató 
gödröt mélyíttettem 1.60 m mélységre s ennek fenekén még lefúrattam
2.40 m-ig. A  külszín alatt 0.60 m-ig húmuszos barna agyag s ez alatt 
úgy a kutatógödörben, mint a fúrásban, szürkéssárga pannóniai agyagon 
hatoltam át. A  külszín alatt már 1.60 m mélységben vízre jutottam. 
Kétségtelen, hogy itt bővizű kutat lehet készíteni.

IX . Bakonykoppánytól délre, kb. 300 m-re a Gerence völgy egyik, 
délnyugat felé irányuló jobboldali mellékvölgyecskéjében 2.40 m mély
ségig egy kutató fúrást mélyíttettem. A fúrásban mindvégig sárgás
szürkés homokon hatolt át a fúró. A  fúrásban a külszín alatt i . i j  m-re 
értem el a víz színét; a vízállás másnapra már 0.45 m-re emelkedett a 
térszín alatt. Kétségtelen, hogy ezen a helyen is bővizű kút mélyíthető.
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X . Bakonykoppánytól DK-re, kb. i km-re a sertés legelőn a 240 m 
magassági ponttól kissé ÉN y-ra, a Gerence völgy egyik jobboldali mel
lékárkában kutatófúrást mélyíttettem.

Az átfúrt rétegek a következők voltak: 0.00— 1.00 m-ig barnás- 
sárga homokos agyag, 1.00— 2.00 m-ig sárga agyagos homok, 2.00—
3.40 m-ig sárga és szürke homok. Ezek a rétegek a pannóniai emeletbe 
tartoznak.

A  fúrásban már 2 m-re a külszín alatt elértem a víz színét. Más
napra a víz a fúrólyukban a térszín alatt 1.37  m-re emelkedett. Kétség
telen, hogy itt is bővizű kút volna mélyíthető.

*

Amint a föntebbiekbő! látjuk, a szóbanforgó községek legelőinek 
vízellátását helyenkint a pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportjába 
lemélyítendő kutak által lehetne biztosítani. A  pannóniai rétegcsoportba 
települt homokrétegek szolgáltatnák ez esetben a vizet. (Főképpen 
Szűcs és Bakonykoppány.)

A  legelők más részét azonban csak nagyobb mélységű, a felső triász 
dolomitba lehatoló kutak segélyével volna lehetséges vízzel megfelelőéit 
ellátni. Ez áll főképpen a fenyőfői legelőre, ahol itatókútnak, vagy 
kutaknak a létesítése főképpen a dolomitban felhalmozódott karsztvíz 
tömeg feltárására volna alapozandó.

Itt csak a legelőnek az Agyaglyuk völgye táján lévő kiszögellése 
vízszükségletét lehetne a pannóniai emelet rétegeiből nyerhető vízzel 
táplált kútból ellátni.
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