
A BAKONYBÉLI FÖLDCSUSZAMLÁS
Irta: Y íg h  G y u l a

1936, 1937, de főleg 1938 telének az átlagosnál bővebb csapadéka az 
ország számos területén okozott különböző méretű földcsuszamlásokat. 
Viszonylag kisebb méretű, azonban igen jellemző kiíejlődésű földcsuszam
lás történt 1937/38 telén Bakonybél belterületén (1. ábra).

A Pityerdomb K-i lejtője az ún. ,,Disznóbitangi dűlő” völgye felé 
hullámosán esik alá. Ezt a lejtőt régebben sűrű szálerdő borította; az erdő 
kivágása óta azonban íátlan legelő.

A földcsuszamlás ezen a legelőn történt. Felső széle özv. Kaufmann 
Józseíné telkén a 142. sz. ház végéhez épített istálló DK-i sarkánál kezdő
dött, és KÉK-i irányban húzódva a Disznóbitangi-völgy fenekén végző
dött. Legnagyobb hossza 150 m, legnagyobb szélessége a homloknál, a 
völgyben 70 m. A legfelső, karéjos beszakadás mélysége 3 m, a közép
karaj D-i oldalán (a 41. sz. ponttól K-re) 2,5—3 m, az É-i oldal karéjos 
leszakadásánál, a forrás fölött pedig 5 m. A csúszó terület átlagos lejtése 
9°; a felső szakaszon 7°; az alsóban, a homlokon 15°. A legfelső szakadás és 
a völgy alján levő áttüremlő homlokláb közötti magasságkülönbség 30 m. 
Özv. Kaufmanné kerítésének legnagyobb vízszintes elmozdulása a 37. 
sz. pontnál 6,30 m, a homlok lábának előremozdulása kb. 10 m.

A csuszamlás a lejtő olyan régi vápájában futott alá, amely egy korábbi 
csúszás következtében keletkezett. A lejtő lábánál, az új földár két oldalán 
egy-egy régi csúszásból eredő földtorlasz látható; közülük a D-i oldalon 
levő idősebb, és teljesen belesimul a völgyoldal domborzatába, az É-i 
ellenben, amelyen még a szélek áttüremlése és a csúszási repedések is észlel
hetők, nyilván fiatalabb (1. ábra).

A földcsuszamlás képe tehát nem egyöntetű. A hullámos csúszási 
felület közepén egy régebbi csúszás megállapodott torlasza vagy a feneket 
alkotó keményebb anyag felemelkedő púpja van. Az ettől Ny-ra és K-re, 
ill. felfelé és lefelé eső földmozgás jellege a csúszás fenekének lejtéséhez 
igazodva egymástól eléggé eltérő.

Ny-on a kezdő karéjos beszakadás katlanában, a mély repedések 
közvetítése révén a rétegek nagyobb mélységig erősen átáztak, fellágyul
tak, s a terület besüppedt. Az innen kinyomódott átázott anyag fölemelte 
a lejtő mentén előtte levő rétegeket, amelyek lépcsős összeszakadozással 
a drótsüvénytől K-re összetorlódtak, majd pedig a fenéktorlasz által a 
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30. és 41. sz. pont közötti szakadási perem mellett — DK-i irányba terelve 
— a kis mellékvölgyelés felé csúsztak (1. ábra szelvénye).

E szakaszon az alsó, átázott rétegek a meredek csúszási felületen 
megindultak; a kevésbé átázott, fűszőnyeggel erősen összetartott felső

I talajréteg ellenben összefüggő 
II С 7 о 1 \ / Р П П  ÉK „bőrke” gyanánt ráncolódott

5 össze (2. ábra), és alája tü-
remkedett a lejtőn fölötte le
vőknek, ami világos bizonyí
téka a mozgás fölülről tör
tént megindulásának.

A fenéktorlasznak a 16— 
41—30. sz. pontok között a 
felszínen is kifejezésre jutó 
tarajától É-ra több lépcső
ből összetevődő, mély félkör 
alakú szakadás mellett 
süllyedt le a föld, és húzó
dott a völgy talpáig, ame

lyen még mintegy 10 m-t csúszott előre (3. ábra). Közben az utána
csúszó, fűszőnyeggel borított földtömegek erősen egymásra torlódtak.

3. ábra. A földcsuszamlás közepetájának É —D-i irányú harántszelvénye a 41. sz.
ponton keresztül

Fig. 3. Coupe traversale de N—S de la partié centrale du glissement, á travers le
point 41.

Р и с .  3. Поперечное сечение С—Ю-ного направления средней части сколзания через
точку № 41.

Lent a földtorlasz homloka — elérve az átellenes lejtő lábát — két helyen 
is elzárta a patak rendes folyását (4. ábra).

Oldalt éles határvonallal vált el a földár a helyben maradt lejtőrész
től, a föltorlaszolt szakaszokon 0,50—1,0 m magasságban hajolva át a 
szakadásperemen, az anyaghiányos szakaszokon ellenben annál 0,50—
3,0 m-rel mélyebbre süllyedve (3. ábra).



1. ábra. A bakonybéli földcsuszamlás helyszínrajza és hossz-szelvénye 
Fig. 1. Plan et coupe longitudinale du glissement de terrain de Bakonybél 

Рис. 1. План и продольное сечение сколзания земли в с. Баконьбел
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A vízzel telítettségnek világos bizonyítéka volt a csúszó földár fel
színén állott sok pocsolya és a három kis forrás.

Az így elmozdult és jórészt használhatatlanná vált terület mintegy 
6750 m2. Ebből a megmozdult földtömeg — 3,5 m átlagvastagsággal szá
mítva — 23 600 m3-re tehető.

A csúszás nem újkeletű. Régebbi súvadások és csuszamlások nyomát 
(vízzel telt vagy sásos növényzettel borított karéjos vápákat, megcsúszott 
földtömegek meredek, ívelt homlokait) több helyen észlelhetjük a falu 
alatti lejtőn.

4. ábra. A csúszás alján, a patakm eder fölötti rész egym ásra 
türem kedett rétegei

Fig. 4. Au pied du glissem ent; les couches glissées les une au- 
dessus des autres dans la partié située sur le lit du ruisseau

A szóban forgó telken is már 1922-ben kezdődtek egyes helyeken 
szakadások és süppedések. 1937 tavaszán az istálló sarkától mintegy 2 m 
távolságban szakadt be félkörösen a föld; a tárgyalt szakadás 1937 kará
csonya előtt kezdett kialakulni, és 1938 januárjában és februárjában szállt 
le a vizsgálat idejében talált szintre. Az istálló sarka már januárban 
leszakadt.

FÖ LD TA N I FE L É P ÍT É S

A csúszások keletkezését és annak módját a terület földtani felépítése 
szabta meg. A gerincet kékesszürke, pikkelyes darabokra széteső eocén 
agyag alkotja (feltárva a 13. sz. pontnál), amelyre a 8. sz. pontnál mélyített 
kutatófúrás szelvénye szerinti pleisztocén rétegek települnek:

0,00 — 0,35 m-ig humusz
0,35 — 1,00 m-ig lösz
1.00 — 2,00 m-ig mészgöbecses lösz
2.00 — 2,50 m-ig mészgöbecses, zöld eocén agyag
2,50 — 3,50 m-ig fehér mészfoltos, zöldesszürke eocén agyag

Több meredek szakadáspart falában földdel kevert, mogyoró-ököl- 
nagyságú kvarckavics van a lösz alatt.
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5. ábra. A bakonybéli csapadékmérő állomás csapadékadatai 1936. IX. 1. — 1938. II.
15. (Az Orsz. Meteorológiai Intézet adatai alapján összeállítva). Jelmagyarázat:
1. legnagyobb napi csapadék, 2. havi összcsapadékok, 3. havi átlagok az 1901— 1930.

évi adatokból szám ítva

Fig. 5. Données de précipitation, mesurées par la station de Bakonybél du 1 septembre 
1936 au 15 février 1938 (en u tilisant les données de Г In stitu t N ational de Météorolo- 
aie). Legende: 1. maximum journalier, 2. to ta l mensuel, 3. moyennes mensuelles 

calculées des données des années 1901 a 1930

Puc. 5. Данные об осадках дождемерного поста с. Баконьбел за период с / сентября 
1936 г. по 15 февраля 1938 г. (по данным Государственного Метеорологического Инс
титута). Легенда: 1. максимальные суточные осадки, 2. суммарные месячные осадки 

3. средние месячные величины на основании данных 1901 —1930 гг.


