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A oaoport kutató tevékenysége 
Д Hárskuti-fennsik vizsgálata

Д Hárskúti-formaik kát különböző magasságú szintre osztható, mint a Bakony ás a Du- 
nántuli-középhegyság más tagjainál is /Láng S. 1952./. Tehát a Papod-Hajag osoportból 
a Hárskuti-fennslknak azt a karsztos rögök által határolt területét tekintjük, melynek 
felszíni rizsit zömmel a Gerenoe és az öregfolyás vezetik le.
Adatgyűjtés

Д morfológiai adatgyűjtés kivételével nem ragaszkodtunk a részletesebben vizsgált 
Klein-pusztai völgy vízgyűjtő területéhez. A különböző jellegű adatok zöme ennek elle
nére az említett területről és a Hárskút község közvetlen környékéről származik.
Kőzettani adatok

A K-1-вз víznyelőn túli völgyrészletben kavicsokat gyűjtöttünk /33. ábra/. A kavi
csokat kőzettanilag a MÁFX-ban megvizsgálták és anyaguk az alábbiaknak bizonyult:
- világosszürke, drapp mészkő, valószínűleg az alapkőzetből származik,
- kováé mészkő, vasas-mangános kiválással,
- sárgásszürke homokkő,
- kvarcszemcsékből álló konglomerátos, kötőanyaga valószínűleg kovavas,
- kvaroit, sárgásfehér, sötét és világosszürke színekben,
- diabáz és diabáz-tufa,
- kvaroporfir,
- bazalt.

Az itteni kaviosok anyagának kőzettani jellege azt bizonyltja, - akárcsak pl. a Ba- 
konynak a K-i részén /Sidó M. 196^./ - hogy különböző eredetű és korú a kaviostakaró.
A vulkanikus eredetű kavicsok jelenléte távolabbi kapcsolatra utal. A bazalt jelenléte 
a kavicstakaró egy részének a fennsíkra kerülését legfeljebb a pliooén végére datálja, 
vagyis a terület a miocén végétől valószínűleg legalább a pliooén végéig alaosony tönk
felszín volt, melynek egyes részein az üledékek akkumulálódtak. A megvizsgált kaviosok 
esetleges utólagos áthalmozódással jelenlegi helyükre még a K-l-es víznyelő kialakulása 
előtt kerülhettek. Ugyanis a víznyelő a völgy vízfolyását lefejezte.
Források vízminta adatai

19 77. október 19-én a fennsik 5 forrásából /30. ábra/ vízmintát vettünk. A kapott 
adatokat a III. táblázat mutatja. Az idevágó kutatási eredményeket nem ismerjük. Ada
taink sem teljesek, a Mg-tartalom meghatározása folyamatban van. Valószínű, hogy a K-l- 
es vízfolyás forrásának tápláló területe kaviostakaró. A Gerenoe forrásai azonban mész
köves területről kaphatják vizüket. CaCOtartalmuk nagyfokú egyezése alapján feltehe
tő a Gerence ugyanazt a karsztvizzónát csapolja meg. Az Esztergáll-vőlgy alaosony CaCO^ 
tartalmának okozója valószínűleg a tápláló terület dolomitos felépítése. Joggal vetőd
het fel azonban annak a lehetősége, hogy két egymástól eltérő karsztvizzónával állunk 
szemben.
Klimatológiai adatok

A caapadékadatokat egyelőre a közeli Lókutról sikerült beszerezni /Hajósy F. 1975«/. 
20 év átlagában a oaapadék 776 mm, azonban előfordulnak 6OO mm—es osapadékosságu évek 
is. A osapadék évi alakulása nem mutat lényeges eltérést az országostól, legfeljebb 
annyiban, hogy a Julius feltűnően osapadékos. Az ekkor lehullott osapadék mennyisége 
meghaladja a júliusit. Feltűnően szárazak az úgynevezett havas hónapok.
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1977» Junius 15-én a H-l-es és K-l-es nyelők mélybe vezető Járatainál erős huzatot 
tapasztaltunk. Sajnos ekkor a légmozgás mérésére nem került sor, időhiány miatt. A hu
zat irányára vonatkozó adatszolgáltatás is bizonytalan. Abból a óéiból, hogy következ
tetni tudjunk a nyelők folytatását képező Járatok fejlettségére, alkalmazni kivánjuk 
/Fodor I. 1976./ által kidolgozott módszert, aki a felszínen és a barlangban mórt hő
mérsékletkülönbség függvényében ábrázolt légáramlat-sebességből kapott görbe meredek
sége alapján von le következtetéseket erre.

Természetesen a nyelők folytatását képező esetleges barlangokba nem tudtunk bejutni. 
Ezért annyiban módosítottunk az eljáráson, hogy a barlangi hőmérséklet helyett a nyelő- 
tölcsérek aljából a mélybe vezető Járatokba tettük a hőmérőket. A mérési sorozatokat, 
melyeket a 33. ábra mutat, 1977* október 9-én végeztük el. Sajnos a levegőmozgás olyan 
csekély volt, hogy azt csak a mért hőmérsékletváltozások mutatják. Ezért nem a hőmér
sékletkülönbségek adatait használtuk fel, hanem az idő függvényében ábrázoltuk a fel
színen és a járatokban mórt hőmérsékleteket /33» ábra/.

Az igy kapott grafikonokból a következő megállapítások tehetők:
- a járatok hőmérsékletének abszolút nagysága és független viselkedése a külszíni hő
mérséklettől azt bizonyltja, hogy nem követünk el hibát, amikor a módszert alkalmaz
zuk részben eltömődött járatokkal rendelkező nyelők esetében.

- az a tény, hogy a K-l-es nyelőnél 1977» Junius 15-én erős huzat volt, 1977« október 
9-ón pedig gyenge, arra hívja fel a figyelmet, hogy csak kb. 10 C°-nál nagyobb hőmór— 
sókletkülönbség indukál számottevő légáramlatot. A belső hőmérőn tapasztalt hőmérsék- 
letváltozás talán azt a minimális hőmérsókletkülönbséget mutatja, amikor a levegő 
áramlása elindul. A hőmérséklet növekedését a belső hőmérőn az válthatta ki, hogy a 
mélyben mozgó levegő helyére a felszínről melegebb levegő került. Ebben az esetben a 
gyenge légmozgást nem a nyelő melletti levegő felmelegedése válthatta ki, hanem a 
napi maximum nyomán egy másik helyen felmelegedő levegő.

- a H-l-es nyelőnél a hőmérséklet /abszolút/ egész nap alacsonyabb, a hőmérséklet vál
tozása jóval hosszabb ideig tart, nagyobb és nem egyirányú, mint a K-l-es nyelő já
ratánál tapasztalt. Ha a hőmérsékletváltozás tényleg a járatok levegőjének áramlását 
jelenti, akkor ebből az következik^" hogy tágabb járat vagy Járatrendszer a folytatá
sa a H-l-es nyelőnek, mint a K-l-es nyelőnek. Ezt egyébként más adatok is megerősí
tik. Itt a légáramlat kisebb hőmérsékletkülönbségnél is fellép, ellentétben a K-l-es 
nyelővel. Ezt nem az itt elhelyezett külső hőmérő grafikonjából következtetjük, ami 
alacsonyabb helyzete miatt eleve alacsonyabb hőmérsékletet mért, hanem abból, hogy a 
hőmérséklet a belső hőmérőn hosszabb ideig ingadozott, a K-l-es belső hőmérsékleté
hez képest. A hőmérséklet ingadozása a belső hőmérőnél talán azt bizonyltja, hogy a 
levegő mozgása a nap folyamán itt változó volt.

A morfológiai adatokat terepi megfigyelésekkel gyűjtöttük. A továbbiakban ezekre sok
szor hivatkozunk.
A Klein-pusztai völgy vízgyűjtő területének víznyelői

A továbbiakban főleg a Klein-pusztai völgy vízgyűjtő területén előforduló nyelőkkel 
foglalkozunk, ugyanis az 1977-as évben ezt a területet tanulmányoztuk leginkább, mi
vel a víznyelők itt fordulnak elő - legalábbis jelenlegi tudásunk szerint - a legna
gyobb számban /32. ábra/. Más területek víznyelőit a fennsíkról annyiban tárgyaljuk, 
amennyire azt az itt leírtak megkívánják és az onnan szerzett ismereteink azt megenge
dik.
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Megjegyezzük, hogy a Klein-pusztai-völgy vízgyűjtő területén előforduló víznyelőknek 
a további feldolgozása mellett /mivel mág ez nem mondható lezártnak/ fokozatosan dol
gozzuk fel a jövőben a fennsík többi részét is, lehetőleg földrajzi vagy földtani egy
ségekként haladva.

Az alábbiakban indokoljuk a víznyelőknek a felszíni hidrográfia alapján történő 
elkülönítését a fennsik többi részétől.
a/ A terület nyelőinek jelentős része /32. ábra/ a völgyben helyezkedik el /6 víznye

lő/. A terület nyelőinek egy másik osoportja a völgyhöz osatlakozó mellékvölgyek
ben, esetleg azok torkolati szakaszán nyílik, tanúsítva ezzel egyes mellékvölgyek 
vízfolyásainak lefejeződését /pl. a K-l-es és a G-l-es nyelők völgyei/. Más nye
lők a völgy felé lejtő térszínen, esetleg ősi völgyekben fordulnak elő /kb. 5 víz
nyelő/.

b/ A Klein-pusztai-völgy vízgyűjtő területe behatárolható. A vízválasztó kijelölése a 
Hajagon pontatlan, de nem objektiv okok miatt, hanem mert itt a terepbejárások még 
hiányosak.

о/ Néhány nyelő környezetében a felszíni vizek úgy tűnik, megosztva folynak le a fel
színen, illetve a nyelőkön keresztül a mélybe. Mindez azt is bizonyltja,- melyet 
még később más adatokkal is alátámasztunk - hogy a völgy vízgyűjtőjén belül kiala
kult víznyelők fiatalok. Vízgyűjtőjük még nem mindenütt különült el élesen a völgy 
vízgyűjtőjétől.

A völgy jellemzése
A völgy vízgyűjtőterülete kb. 3-3,5 ka'. Ebből kb. 0,5 krf-nél kevesebb terület, az 

eddigi adataink szerint, állandóan száraz /a völgy torkolatának a környéke/ és az itt 
található meder tanulsága szerint az esőzések alkalmával lefolyással rendelkezhet az 
öregfolyás felé. Továbbá szintén kb. 0,5 k»*-nél kisebb területen az év egy részében 
legalább vízfolyás van /Bari-Horvát-tanya melletti mellékvölgy/, melynek vize azonban 
a Klein-pusztai-völgybe érve elszivárog /1977. ápr./, de esőzések alkalmával vize 
szintén az Öregfolyásba kerülhet. A vízgyűjtő terület megmaradó részén összegyűlő vi
zek jelenleg már nem érik el az Öregfolyást, hanem elnyelődnek vagy elszivárognak 
/esetleg túlfolyás lehet/. A völgy a fennsik központi részén húzódik, vízgyűjtőjének 
határa azonban DNy-on a Hajagon halad.

A földtani térképen látható, hogy alsó É-D-i völgyszakasza fedett és fedetlen 
karszt határán halad. Délről ez a széles, lapos, kis esésű völgyszakasz három mellék
völgyet vesz fel. Ebből a két szélső helyzetű mellékvölgy nyelőben végződik, a közép
ső /Bari-Horvát-Tanya melletti völgy/ nyelő nélkül kapcsolódik a fő völgyhöz.

A К-l mellékvölgy /a K-l-es víznyelő völgye/, bár a völgy folytatása nyomozható 
még a felszínen a Klein-pusztai-völgyig, már vakvölggyé fejlődött.A Ny-i mellékvölgy 
/a Gombás-tanya melletti völgy/ a fiatalabb, de valószínűleg egy idősebb völgyből 
fejlődött. Vízfolyása lefejeződött ugyan /G-9-es nyelő, 7» ábra /, de a völgy csat
lakozik a Klein-pusztai-völgyhöz, még nem fejlődött vakvölggyé olyan mértékben sem 
mint az a K-l-es nyelő völgyénél látható. Bár a nyelőhöz világosan felismerhető me
der vezet, csapadékos időszak esetén a viz egy része esetleg a Klein-pusztai-völgybe 
kerülhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy innen a vizfölösleg az Öregfolyásba kerül
ne. Valószínűbb, hogy a viz itt a Klein-pusztai-völgyben található nyelők egyikébe 
kerül /К-2-es nyelőbe, 8. ábra/. Ennek eldöntése további megfigyeléseket igényel.
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A lefejeződés nemosak azért érdemel figyelmet, mert ez a jelenség most Játszódik 
le, hanem azért is, mert fő- és mellékvölgy között történik. Innen a nyelők két irány
ban nyomozhatók. A Klein-pusztai-völgyben, illetve a Gombás-tanya-völgyben, valamint 
annak folytatásában /32. ábra/. Ezeken kivül a völgy vízgyűjtőterületén két különálló 
nyelőről tudunk /I. táblázat/.
A Klein-pusztai-völgyben képződött nyelősor 
/Részletes jellemzésük az I. és a II. táblázatban/

A nyelősor követi a völgy lefutását. A soron belül két kisebb osoport különül el. A 
nyelőtölosérek a völgy tengelyének irányában megnyúltak, egyébként időszakosan aktívak. 
Vízgyűjtőjük főleg a lapos és széles Klein-pusztai-völgy, amely egymástól, illetve a 
völgy vízgyűjtőterül tétől teljesen elkülönül. A nyelőtölosérek morfológiája, valamint 
a terepen felismerhető működési nyomok alapján valószínű, hogy közel egyidejűleg kép
ződtek. Kialakulásuk oka az, hogy a kis esésű völgyben /7. és 31» ábra/ a felszíni 
mészkő a völgytalpon a felszínre bukkan, sőt a D-i völgyoldalban is.
A Gombás-tanya melletti nyelősor
/Részletesebb jellemzésük az I. és a II. táblázatban/

A Gombás-tanya mentén, lényegében a Hajag kiemelkedésével párhuzamos irányban 9 nye
lő sorakozik. A köztük lévő területen medernyomok, illetve ezek mentén kisebb mélyedé
sek is találhatók, melyek a felszín beroskadását jelzik. A nyelők talán kőzettani hatá
ron vagy vető mentén képződtek, esetleg mindkettő közrejátszott kialakulásukban.

A felszin a G-5-ös nyelőtől enyhén lejt a Klein-pusztai-völgy irányába, melybe végül 
völgy mélyül. Ennek megfelelően a G-9-es nyelő EK-DNy-i irányban megnyúlt. A G-6-os 
és a G—5—ös nyelők nem völgyben, hanem csak lejtős térszínen találhatók. Ezzel lehet 
összefüggésben, hogy alakjuk kerek tölcsér. Ezen nyelők vize lapos, széles térszínről 
szedődik össze. Tovább dél felé, ahogy a felszin egyre lefolyástalanabb lesz és a Ha— 
jag egyre inkább a terület fölé emelkedik és igy ÉNy-ról egyre erősebb a hidrográfiai 
hatás, a nyelőtölcsérek egyre inkább megnyultabbá válnak, mégpedig ENy-DK-i irányban.
Ez a G-5-ös nyelőnél a megfelelő oldalak eltérő meredekségében fejeződik ki. Ugyanez 
tapasztalható a kisebb nyelőtölcséreknél, valószinüleg a legfiatalabbaknál, a nyelősor 
D-i végénél. Bizonyára koruk előrehaladásával ÉNy-i irányban tovább hátrál a peremük, 
kialakítva ezzel a megnyúlt nyelőtölcséreket.

Egyirányú intenzív vizbefolyás és megfelelő idejű fejlődés esetén alakulnak ki a 
hosszúkás nyelőtölosérek. Ez a jelleg megfigyelhető a Klein-pusztai völgy esetében is, 
de megnyilvánul a Gombás-tanyai nyelősornáÍL s megfigyelhető hosszabbik nyelőtengely 
megváltozásában is. A nyelőtölosérek megnyúlása a vizbefolyások irányában összhangban 
van más ^egységekben tapasztaltakkal /Juhász A. 1976./

A nyelőképződés hátrálása dél felé folyamatban van. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy 
ezt a folyamatot minden bizonnyal fékezi a Homód-árok vizgyüjtőjének a Hajag felé hát
rálása. A G-l-es víznyelő már erre a vízgyűjtő területre helyezhető. A nyelősor nem 
egyetlen É-nak tartó vízfolyás lefejezéssorozatából alakult ki. Valószinüleg az emlí
tett lapos térszínen elhelyezkedők közül a déliek későbbi képződmények, mint az észa
kiak.
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Д víznyelők általános Jellemzése 
X. Földtani adatok

A nyelők képződési helyei egybeesnek a karsztos kőzetek felszíni elterjedésével.
Ezen karsztos kőzetek többnyire a földtörténeti középkorban keletkeztek. A nyelők vi
züket - különösen ha nem völgyi nyelők - mészköves felszínről kapják. Környékükön gya
kori a löszboritás. Elhelyezkedésük alapján valószínű, hogy zömük vető- vagy kőzetosa- 
pás mentén képződött.
2. Előfordulásuk

Az egyedüli nyelők völgyoldalban /esetleg nagyobb karsztos jellegű mélyedésben/, a 
völgy vízfolyásának lefejeződésénél és erősen lejtős felszínek elvégződésénél fordul
nak elő. A csoportos, de vonalas elrendeződésü nyelők völgyben, lejtős térszínek végé
nél találhatók. A fennsik más részein sorban elrendeződő nyelők előfordulnak völgyol
dalban, sőt völgyháton /inaktívak/.
3« Morfológiájuk

A nyelők tölcsérük alakja szerint lehetnek kerekek, megnyúltak avagy szabálytalanok. 
Gyakran a szabálytalan a.iakuaknál is megfigyelhető a hosszúkás alak. Előfordul olyan 
nyelő is, ahol a tölcsér vak völggyé alakulása folyamatban van. A megnyúlt nyelőknél a 
meder gyakori, de nem mindegyiknél tapasztalható /egyes völgyi nyelők/ és esetenként 
a kerek tölcsérüeknél is megfigyelhető /fejlődésük kezdeti stádiumában lévő nyelők/.

A megnyúlt nyelők tengelye ÉK-DNy, illetve erre merőleges ÉNy-DK-i. Tölosér alakú 
nyelőknél találkozunk /ha belőlük járat vezet a felszín alá/ a kitöltésben képződött 
beroskadásokkal. A völgyben képződött nyelőknél a lefelé vezető járat szintén kisebb 
mélyedésben foglal helyet. Ez azonban sohasem olyan meredek falu, mint az emlitett be- 
roskadásoké. A levezető járat körüli kőzet a folyamatosan képződő anyaghiányt a felszí
nen behorpadással egyenlíti ki. Ez a jelenség a kitöltéssel rendelkező nyelőtölcsérek
ben is végbemegy. Itt a kitöltésben a jelenség nyomán a beszakadozásnak megfelelő, me
redek falu felület képződik. Ritkán egyes tölcsérekben teraszok is kimutathatók, mint 
pl. a Gy-9-es víznyelőnél, ahol szintén kifejlődött a beroskadásos forma. A nyelők meg
nyúlásával keresztmetszetük aszimmetrikussága fokozódik.
k. Működésűk

A nyelők vizük jelentős részét csapadékból kapják, kisebb részét a fennsikon eredő 
forrásokból. A források vize lényegében nem nyelőn keresztül jut a felszín alá, hanem 
elszivárog. A csapadékvizek által előidézett nyelőaktivitás ideje, időtartama hiányo
san ismert.

Jelenleg a nyelők időszakos aktivitásuak. A vízgyűjtőterületen belül osak egy olyan 
nyelőről tudunk, mely jelenleg nem működik /Gy-4-es víznyelő/. Feltöltött /nagy széles
ségéhez osekély mélység tartozik/ a tölosére, medernyom nem található benne. A Gombás- 
tanyai nyelősor déli végén előforduló nyelők, bár szintén osekély mélységüek, de ehhez 
osekély átmérő is tartozik. Mindez, valamint asszimetrikus keresztmetszetük és osopor- 
tos előfordulásuk azt jelenti, hogy fiatal, most kialakuló nyelőkkel állunk szemben.

A vízgyűjtő területen kívül az Öregfolyás és a Gerence vízválasztóján sorakozó né
hány mélyedés már szintén nem aktiv. A fentebb felsorolt bélyegek jelenléte ezt jól bi
zonyltja. Aktivitásuk elvesztésének az oka az, hogy elvesztették vízgyűjtőterületüket.
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A jelenleg időszakosan aktiv nyelők aktivitása a múlthoz képest nőtt. A korábbi ősök
ként aktivitást a tölcsérek részleges feltöltése, az aktivitás jelenlegi növekedését a 
nyelők oldalában bevágódó és vízgyűjtőjükön hátráló medrek bizonyítják, melyek esetleg 
kavicsokat és feltárnak. Ez arra utal, hogy egyes nyelők bizonyos időszakokban kavicsot 
kaphattak. Az említett beroskadásokat kiváltó aktivitásnövekedés fiatal korú. Ezt nem
csak a behorpadások csekély mértéke, hanem a berosl dások viszonylag ép fala is bizo
nyltja. A nyelők kitöltése, mivel nem mindenegyes tölcsérnél található meg, valószínű, 
hogy emberi tevékenységgel kapcsolatos. Azoknál a nyelőknél található ugyanis jelentős 
feltöltés, melyek vize olyan lejtőkről származik, ahol szántóföldi vagy erdőirtásos 
tevékenységgel lehet számolni. Az aktivitás növekedésének az oka a fennsik utolsó, ta
lán jelenlegi emelkedési szakasza lehet. Egyes nyelőkben, mint pl. A G-9-esben, nem ta
lálható beroskadás. Ez arra utalhat, amit az ilyen nyelők más adatai is megerősítenek, 
hogy a már említett beroskadásokkal közel egyidejű képződmények. Az emberi tevékenység 
továbbra is fékezi egyes nyelőknél az aktivitást /К-1-es, K—2—os, K-3—as viznyolők/. 
Kgyos nyelőknél a tölcsérek teraszai alapján a működésben esetleg többszöri intenzitás
változás tételezhető fel.
5. Keletkezési ideje

A nyelők többségénél a fiatal és közel egyidejű keletkezést a következők támasztják 
alá :
- völgy vízgyűjtőjén belül képződtek,
- vízgyűjtőjük esetenként nem különül el,
- egyes nyelők kialakulása a jelenben megy végbe,
- egyes nyelőknél a mólybevezető járatok a szálkőzetben, mint pl. a K—1—es nyelőnél 

/Markó L. i960./ keskenyek.
6. Kialakulásuk módja

A nyolőképződés általános oka az, hogy a kiemelkedő és ugyanakkor egyre lefolyásta
lanabbá váló fennsíkon a felszíni vizek, főleg a már kialakult eróziós völgyekbe kon- 
oentrálód tak.
A nyelőtölcsórek a következő okok miatt képződnek:
- lefolyástalanná vagy közel ilyenné váló völgytalpakon, ahol a mészkő a felszínre 

vagy annak közelébe kerül /pl. Gy-3-as nyelő/,
- lefolyástalanná vagy közel ilyenné váló völgyoldalban, melynek előidézője a völgy 

csekély mélyülése /a Klein-pusztai-völgy vízgyűjtőjén kivül eső területek/, a Gy-9- 
es víznyelő esetében ezt a folyamatot a terület valószinü, karsztos jellegű besüly— 
lyedése tovább erősiti,

- a mellókvölgyek vízfolyásainak lefejeződése következtében /pl. K-l-es viznyelő/,
- esetenként a csekély lejtésű peremi részek a vizgyüjtüterületen, a határoló lejtők

ről jelentős mennyiségű vizet kapva helyenként a víznyelőképződés helyei lehetnek 
/pl. egyes Gombás-tanya melletti nyelők/.

A Klein-pusztai-völgy vízgyűjtőjében képződött nyelők egy részének sajátossága, hogy
vízgyűjtő területük és Így tápláló vizeik elkülönítése is esetenként nehézségekbe ütkö
zik.



71 -

Ö s 8zefoglalás
A fermait topográfiai, kőzettani, karsztmorfológiai, hidrográfiai szempontból is 

egy külső, változó szélességű és egy belső, közel kör alakul területből áll. A belső 
területnek azon részén, ahol a Klein-pusztai-völgy vízgyűjtője kialakult, a víznyelők 
nagy gyakorisággal, főleg sorban, de nem egyenletes eloszlásban fejlődtek ki. A víz
nyelőképződés oka a terület lefolyástalanságának növekedő mértéke. Ennek következtében 
völgyi, mellékvölgyi,völgyoldali és völgyön kivül eső nyelők alakulnak ki.

A völgyi nyelők morfológiailag és talán müködésbelileg is elkülönülnek más nyelők
től. A nyelőtölosérek hosszabbik tengelye igazodik a szerkezeti irányokhoz, a nyelő- 
tölosérek hosszabbodása a befolyó vizek irányában megy végbe.

A nyelők fiatalok, közel egykoruak, időszakos aktivitásuak és ez az aktivitás is bi
zonyos ingadozást mutat. Ennek az ingadozásnak oka a terület szakaszos emelkedése és 
az emberi beavatkozás.

A kk23. számú kataszteri terület Csesznek és Dudar községek közé eső területén előfordu
ló barlangok vizsgálata
Bevezető megjegyzések a terület karsztos üregeinek genetikai jellemzéséhez

A karsztos eredetű járatok esetében - különösen a csőszerű és hasadék barlangoknál - 
kézenfekvőnek látszik az, hogy maradványokkal, roncsokkal, torzókkal állunk szemben /Ve
ress M. 1976., I977. I./. Ezt a felfogást több tény is megerősíti. így a járatok rövidsé
ge, hirtelen elvégződése akár a felszín felé /magasan nyílnak sziklafalakban/, akár a 
bezáró kőzetben. Ugyanezt erősiti a gyakori, szabályszerűséget nem mutató megjelenés. 
Roncs, illetve torzó jellegüket bizonyltja erősen pusztuló jellegük is. Mennyezetük sé
rült, vagy hiányos, gyakran omladékos. A mennyezetek intenzív pusztulását mutatják a bar
langok mennyezetén és oldalán gyakran fellelhető gyökerek, ill. ahol a padozaton puhább 
a kitöltés és állandó az esőosepp nyomok hatására kialakult mélyedések láthatók.

A Magos-hegyi barlangok esetében a mennyezetek jóval kevésbé mutatják a pusztulás je
leit, amit itt a völgyoldali lepusztulás hiányának tulajdonítunk. A Kő- és Ördög-árok 
üregeinél az ilyen lepusztulás tényét, valamint a barlangok maradvány jellegét erősíti 
az, hogy a medertől esetenként tekintélyes távolságra esnek.

A jelenleg található roncsok, torzók megitélésénél azonban két problémával is szembe
találjuk magunkat:

1. Eltérő jellegű üregrendszer maradványai lehetnek.
2. Eltérő fejlődéssel érték el a jelenlegi állapotukat.
A megítélés véleményünk szerint csak több szempont alapján dönthető el, akkor ie csak 

meglehetős bizonytalansággal. Először, ahol csak rövid járatok vannak, a paraméter segít
ségével /Veress M. szélességi index/ elvégezzük az üregek csoportosítását, oső-, hasa- 
dék-, illetve köztük lévő átmeneti tipusu barlangokra /IV. táblázat/. Az 1* pont alatt 
említett feltételeknél nagy jelentősége van a lencsezónás üregek elkülönítésének, mely
nél Bögli A. /i960./ és Jakuos L. /1971«/ kutatásaira támaszkodtunk. A barlangok megjele
nési szabályszerűsége mindkét említett szempontra ad útbaigazítást.

Ennek megfelelően az említett típusok fejlődését a következőképpen tudjuk nagyvonalak
ban vázolni /Veress M. I. 1977./.
l/а/ Csőszerű barlangok kialakulása rendszerben mozgó viz korróziójának az eredménye. Kö

zülük alcsoportba nem oszthatók és magányosan előfordulók a korróziós forrásbarlan
gok. Ezek vagy jelenleg is őrzik eredeti formájukat, vagy a völgyoldal normális le
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pusztulása következtében bejárati szakaszuk kisebb-nagyobb részét elveszítették, te
hát maradványbarlangok.

b/ Az altípusba sorolhatók osoportosan, de vonalas elrendeződésben, esetleg barlangma
radványokkal /mennyezetüket vesztett barlangok/ előfordulók, a lenosezóna feltáru- 
lása által nyíltak fel a felszínre, ezzel hozzáférhető barlangok lettek.

о/ Azok a csőszerű barlangok, melyek hasadékbarlangokkal, esetleg átmeneti jellegű bar
langokkal szabálytalan elrendeződésü csoportodat alkotnak, valamint környezetűkben 
számos barlangmaradvány fordul elő, olyan maradványbarlangok, melyek hajdani, nagyobb 
feltehetően korróziós forrásbarlangok torzói.

2/ A hasadékbarlangok szintén különböző fejlődéssel érhették el jelenlegi állapotukat.
a/ A magányos, a völgytalp felett osekély magasságú, feltehetően helyi oldás mentén 

alakult ki.
b/ A völgy talp felett nagyobb magasságban lévők akár csoportosan /a osoportosság itt a 

csőszerű barlangokkal való együttes előfordulásra vonatkozik/, akár magányosan for
dulnak elő, ha a környezetükbon barlangmaradvány található, a nagyobb barlangok ma
radványai , tehát maradványbarlangok.

A Kő-árok barlangjainak jellemzése
A Kő-árok eróziós völgye rövidebb, fejletlenebb és kevésbé összetett, mint az Ördög

árok völgye. A völgy teljes egészében átvágja az eocén mészkövet, sőt néhol a dolomitot 
is. Ez nem a völgy az Ördög-árokhoz képest nagyobb fokú bemélyedése, hanem a terület kő
zettani viszonyaival magyarázható jelenség. ÉNy-i irányban kb. azonos magasságú a fel
szín, mind a két árok környékén. A két árok közül mégis a Kő-árokban uralkodó a dolomit 
jelezve ezen kősót magasabb helyzetét. ÉNy-felé az eocén, de a dolomit is kivékonyodik.
A Kő-ároktól ENy-ra már idősebb m é szkövek jelennek m e g  a felszínen. Az árok igy karsztos 
üregekben szegény. Barlangjaival /V. táblázat/ Bertalan K. /1955*/ és Roska M. /1950-53*/ 
foglalkozott.
Az üregekről az alábbiakat tudjuk elmondani:
- Csoportokat alkotnak, melyek a kevés szám alapján, nehezen állapítható meg, nem mutat

nak elrendeződősükben szabályszerűséget.
- Kőzethatáron, a magányosak törésvonal mentén képződtek, a völgy tengelye és az üregek 

tengelye között kapcsolat mutatható ki.
- Az Ördög-árokra jellemző hasadékbarlangok hiányoznak.
- Számos üreg közülük kőfülkében végződik /esetenként ezért a keresztmetszetüket két 

részre bontva vizsgáltuk/. Torzók, ronosbarlangok, melyeknek fejlődésmenete nehezen és 
csak bizonytalansággal rajzolható meg.

- Pusztuló jellegüket bizonyltja a áok helyen.sérült mennyezet, az omladékok /13* ábra/.
- Oldásos jellegüket bizonyítje a helyenként fellelhető függőoseppkövek, bekórgeződések, 

a lekerekített mennyezet, mely helyenként szinte egyenes / X k . és 15* ábrák/. Az oldás 
osekély mértékére és a keveredési korrózió hiányára hivja fel a figyelmet az a tény, 
hogy üstszerü bemélyedéssel az árokban nem találkozunk.

- A barlangok relativ magassága, valamint a szélességi index nagysága között fordított 
arányosság állítható fel /VI. táblázat/. Ennek valószínűleg egyik oka az tehet, hogy 
egyrészt a osekély kiterjedésű, izolált üregekben a feltöltás minimális lehetett, más
részt a kőzethatárokon képződő járatok vízszintes irányban fejlődtek kialakulásuk kez
detén.
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KO ÁROK Gaz. BARLANGJA

Készítetté.
Cholnoky Janó barlangkutató csoport, 1977.
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Készítette ■■
Cholnoky Jenő barlangkutató csoportl 1977.
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А Кб-árki barlangok sok tekintetben hasonlítanak a* Ördög-árki barlangokhoz, ugyanak
kor eltérések is tapasztalhatók. Az ördög-árokban alkalmazott módszer ezért, bár nem al
kalmazható teljes érvényességgel, az itteni barlangok fejlődésére is utal. Az 1., 3« és 
5. számú barlangok egy viszonylag nagyobb rendszer maradványai. A 11. és a 13« számú 
barlangoknál esetleg szintén fennáll az ilyen származás. A 8. és 9« számú barlangok 1-1 
nagyobb járat maradványai.

A keveredési korrózió hiánya a völgyből azt bizonyíthatja, hogy a környékén összefüg
gő karsztvíz még lokalizáltan sem alakult ki. Ezzel összhangban vannak azok az ismeretek, 
melyek a barlangok sűrűségére, méreteire és a bezáró kőzetekre vonatkoznak.

Mivel helyi kiterjedésű képződmények, forrásbarlang jellegük, néhánynál esetleg ose- 
kély ideig és osekély aktivitással eróziós föltárulásuk után állhatott fenn. Forrásbar
lang jellegüket bizonyító tényt egyébként nem találtunk. Előterük üledékei viszonylag jól 
ismertek /Roska M. 1950-53./, mégis mindössze a 9. számú üregnél mutatható ki mésztufa.
A bejáratok közelében néhány barlangnál kürtők találhatók, melyek az oldásnak zárt üreg
ben végbemenő jellegét bizonyítják. A 8. számú barlangból ezenkívül megfigyelhető, hogy 
a bejárat közelében az egyetlen járat elágazik. Igaz, az elágazó mellékjárat származhat 
kifagyásból is.

A leírtakból következhet az is, hogy a Kő-árok karsztos üregei helyi oldás mentén ala
kultak ki, melyek az árok bevágódása nyomán tárultak fel és ezután még további pusztulá
son mentek át.
Vizsgálatok az Ördög-árok barlangjaiban

Az árok barlangjainak jelentős részével már 1976-ban foglalkoztunk, melynek eredményé
ről már beszámoltunk /Veress M. 1976., 1977. I./. Az Ördög-árokban munkánk 1977-ben is 
folytatódott, sőt még 1978-ban is folytatódni fog.

1977-ben végzett munkánk két részre osztható. A munka egyik részét jelenti ebben az 
évben számbavett néhány kisebb barlang /V. táblázat, valamint ezen barlangokról készült 
térképek/. Külön nem emlékezünk meg ezekről, mivel jelentőségük csak az összes Ördög-ár
ki barlangokkal van. Együttes jellemzést viszont az összes barlangfeldolgozás után ter
vezünk. A munka másik fele a már megismert és többó-kevésbé feldolgozott barlangokhoz 
kaposolódott. Ez szintén további két területen történt! klimatológiai adatgyűjtés, vala
mint üledékvizsgálat.
Klimatológiai adatgyűjtés

Az Ördög-árokban, de a Kő-árokban is csőszerű barlangok, valamint hasadékbarlangok 
nagyszámban találhatók. Klimatológiai mérést ezért kettős oéllal terveztünk!

1. A terület jellemző barlangjairól minél többet megtudjunk ilyen vonatkozásban is.
2. Van-e eltérés klimatológiai vonatkozásban a osőszerü és hasadékbarlangok között?
A kiválasztott barlangokba /osőszerü barlangokba: Ö-l4. és Ö-17. számú barlangokba, 

hasadékbarlangokba: Ö-8/a és Ö-10. számú barlangokba/ 0,2 C°-os beosztású hőmérőket he
lyeztünk el. A osőszerü barlangokba egyenlő magasságokban a barlang bejáratánál, a bar
lang közepénél és végénél helyeztük el a hőmérőket. A hasadékbarlangokban a rövid távol
ság miatt vízszintes irányban kettő hőmérőt osak egyik barlangban sikerült elhelyezni. 
Igaz az előbbi típusnál viszont több hőmérő függőleges irányú elhelyezése ütközött ne
hézségbe /5 1» 6s 52. ábra/.

Itt térünk ki még egyéb nehézségekre is. A két típus hőmérsékleti összevetése azono-
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aan elhelyezett hőmérők esetében oldható meg telje* egészében megbízhatóan. Sajnos a hasa- 
dókbarlangok az átlagos osdezerU barlangok hosszánál lányegeeen rövidebbek.

Nem törtónt egyidejű móróe eszközhiány miatt. A klimatikus különbségek Így nőttek, kü
lönösen amiatt, hogy az ójszakák hőmóreókletl viszonyai igen különbözőek voltak. А oső- 
szerü barlangok esetében - mivel erre lehetőség volt - egyet-egyet a völgyoldal ellenté
tes oldalaiból választottunk ki. Azt kívántuk ezzel megtudni, hogy a más klimáju völgy
oldalak /ami a külső hőmérsékletekből egyértelműen kiderült/ befolyásolják-e a barlangok 
hőmérsékletének alakulását.

Mindkét tipus esetében sikerült kiválasztani egy-egy szálkőzetben elvógződő /10. és 14. 
számú barlangok/, illetve egy járhatatlanul elkeskenyedőt /8/a. és 17. számú barlangok/. 
Érdemleges levegőmozgást nem tapasztalva ezen járatokba, igy reméltük, hogy választ ka
punk arra a kérdésre, van-e a járatokon keresztül levegőáramlás.
Az adatok elemzése

A hasadékbarlangok típusán belüli eltérések részben a barlangok morfológiai eltérésé
vel magyarázható. Ahhoz, hogy a tipus klimatológiai természetét megismerjük, több üreg
ben kell mérést végezni. Tény, a hasadékbarlangok hőmérséklete követi a kinti hőmérsék
let változását. Késéssel és Edekor sem osak tükröződése a benti hőmérséklet a kintinek.

A jövőben talán tisztázni lehet a jelleg kialakításában mennyire felelős a szurdok és 
mennyiben e tipus morfológiája. A 10. számú barlangnál látható hőmérsékleti adatok arra 
utalnak, hogy egy vertikális irányú levegőosere van. Ez a levegőosere azonban nem folya
matos, az adatok tanúsága szerint esetleg szakaszosan működő. A levegő mozgásának irá
nyát, időtartamát további mérésekkel lehet eldönteni. A 8/a. számú baxlang végében talán 
az emelkedő levegő /az 1 . sz. hőmérőt részben elkerülő/ melegíti fel jelentősen a 2 . szá
mú hőmérőt.

A osőszerü barlangok hőmérséklete is ingadozik a külső hőmérséklethez és egymáshoz 
rokon vonásokat mutat. Az is látható azonban, hogy a kinti hőmérsékletváltozás egyre ki
sebb ilyen jellegű változásokat idéz elő a bejárattól távolabb.

A K-i oldal barlangi levegője Jobban felmelegszik /17. számú barlang/, mint a Ny-i ol
dal barlangjának a levegője /l4. számú barlang/. A hőmérsékletosökkenés a l4. számú bar
langnál gyorsabb. A hőmérséklet osökkenése a bejárattól távolodva a két barlangnál hason— 
lsságot mutat, melynek az oka az eltérő klimatikus hatások ellenére a közös morfológiai 
jellegzetesség lehet. A mérés alatt a legbelső hőmérők ingadozása minimális, függetlenül 
attól, hogy folytatódik-e az üreg vagy sem. Ez arra utalhat, hogy az üregben ninos víz
szintes irányú levegő átáreunlás. Esetleges ingadozások kisebbek, időlegesek, valószínűleg 
kinti intenzív meteorológiai hatások utórezgései. A mérési adatokból azt a következtetést 
vonjuk le, hogy ezen barlangokban a hőmérséklet hőátadás utján alakul.

Nagyjából egyező távolságra a bejárattól a két típust összevetve, osak a l4. számú 
barlang 2. számú és a 10. számú 2. számú hőmérői voltsik. Az adatok azt mutatják, hogy a 
hasadékbarlangok jobban igazodnék a külső hőmérsékletváltozáshoz, amely elsősorban a hő
mérséklet magasabb értékeiben, valemint nagyobb és gyorsabb változásaiban nyilvánul meg.
Próbaáaatás és feltárási kísérlet

1977. Junius 29-én a Barlangtani Intézet B-I 100-42/1977. számú engedélye alapján 
feltáró kutatást és próbaásatást végeztünk az ö-28/a. számú barlangjában. Ezzel a bar
langgal már 1976-ban foglalkoztunk, a munka eredményét ismertettük /Veress M. 1976.,
1977. I./.
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A próbaásatásra és feltárásra a barlang legfelsS szintjét adó termet választottuk 
/53. ábra/. Kőzeteik az alábbiak:

1. Talajmaradvány, kvaroitkavios, kifagyásos kőzettörmelék.
2. Sziklatömbök, ezek hézagaiban az 1. számú réteg anyagai.
Különböző mélységekből üledékmintát vettünk /sajnos a szükségesnél kisebb mennyisé

gűt/, amelyet aztán a próbaásatás szakértője /Dr. Kordos László, MÁFl/ megvizsgált ős
lénytani szempontból. Az őslénytani és kronológiai adatok ismertetésénél az 6 véleményé
re támaszkodunk. Szerinte valószínű, hogy a megvizsgált üledékek kora holooén és nem 
pleisztocén /VII. táblázat/. A feltárásból egyértelműen kiderült /a terem aljzatát ugyan
is átvágta a próbagödör/, hogy a terem aljzata álfenék. A barlang omladékos jellege a- 
mellett szól, hogy az álfenéket a holooénnél idősebb vagy holooénvégi omlások alakítot
ták ki.

Az omladékos rész feletti kitöltés valószínű, hogy a terem megsérült mennyezetén ke
resztül a felszínről mosódott be. Ezt nemcsak a sérült mennyezet /gyökérzet látható a 
terem mennyezetén/, hanem a kitöltés talaj eredete, továbbá a kitöltés faunája is bizo
nyltja /VII. táblázat/. Egyes fajoknak a fent említett esetleg passzív besodródása sok
kal inkább elképzelhető, mint a bejáraton keresztüli bekerülése a nagy távolság miatt.
Az sem elhanyagolható, hogy a feltalálási helyük sokkal magasabban van, mint a barlang 
bejárata.

A teremben feltárással is kísérleteztünk /53. ábra/. Ezzel azonban lényeges előreha
ladás eredménye nélkül felhagytunk. Egyrészt az omladékosság miatt, másrészt az álfenók 
csökkentette annak valószínűségét, hogy itt a barlang folytatódásában reménykedhetnénk.

A Magos-hegy barlangjai
Mielőtt a barlangok jellemzésére rátérnénk, az itt végzett vizsgálatok eredményeiről 
szólunk.
Próbaásatás az M-7-ез számú barlangban

Ebben a barlangban a Barlangtani Intézet E—I 100—^9/1977« számú engedélye alapján 
19 77* június 23-án próbaásatást végeztünk. A feltárás faláról készült szelvény az 53« 
ábrán látható /fotó: 21. ábra/.
A szelvény kőzetei a következők:

1. Rétegzetlen agyag a felső 20 cm részén kifagyásos kőzettörmelék, egyébként elszór
tan kvaroitkaviosok vannak benne, melynek mennyisége lefelé csökken.

2. a. 2.b. faszén /?/, a feltárás felé eső végük kiékelődik vagy egymásba megy át.

3. Sziklaaljzat.
Dr. Kordos László vizsgálata szerint a minták faunát nem tartalmaztak. A kvarokavi— 

osok feltehetően a barlangot bezáró kőzetből kerültek a kitöltés anyagába. Más módja ki
zárható a kaviosok idekerülésének. Egyrészt ugyanis a bejárat felől árvízi elöntést nem 
kaphatott, másrészt a barlang szálkőzetben végződik.

A bezáró kőzetben jelenleg is találhatók ilyen kaviosok. A barlangot lezáró kiskupo- 
la mennyezetéről még kézzel is könnyen leszedhető /22. ábra/• A kaviosok a bezáró kőzet
tel szingenetikusak. Tomor-Ihirring J. /193^./ szerint ugyanis a SUrü-hegy tengerparti 
terület volt az eooénban. Mivel a kifagyásos eredetű törmelékkel együtt is előfordulnak 
és az alatt is előkerültek a kitöltésből, idekerülésük a bezáró kőzetbe valószínűleg 
kétféleképpen ment végbe időben egymást követően.
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1. A feltárás első részében az Itt található agyaggal együtt ezen kavicsok mállást ma
radékok.

2. A glaoiálisok /vagy az utolsó glaciális/ alatt a már vízzel nem borított üregben a 
bezáró kőzetből kiperegtek. Ha származási helyük a már említett fülke, Jelenlegi 
helyükre lejtőn szállítással kerültek a kitöltés felső részébe.

A Magos-hegyi barlangok Jellemzése /V. táblázat/
A barlangok a Magos-hegy eocén mészkő alkotta letörésében sorakoznak /5^. ábra/. A 

letörés átöröklődő szerkezeti határ a fennsík és a dudari medenoe között. E sáv É-i ré
szének meredek sziklafala vető mentén keletkezett /Tomor-Ihirring J. 193**./, Itt sora
koznak az 5-10. számú barlangok. A sáv D-i részének meredek sziklás oldala részben eró
ziós eredetű, itt sorakoznak az 1—i*. számú barlangok.

A D-i osoport barlangjai több tekintetben is eltérnek az É-i csoport barlangjaitól, 
így magasabb helyzetük, kis méretük miatt az oldás! nyomok kevésbé figyelhetők meg, szé
lességi indexük nagy. Utóbbi valószínűleg az erőteljes feltöltés miatt van. A D-i bar- 
langosoport tagjai maradványok, torzók, különösen a 2. , 3• , számú barlangok.

Az É-i barlangosoport szintén két további osoportra osztható, a sziklafal délebbi ré
szében az 5., 6., 7. számú barlangok találhatók, melyek karsztos eredetűek és ettől é- 
szakabbra a 8. és 9. számú, majd a 10/a és 10/b számú barlangok találhatók, melyek nem 
karsztos eredetűek. Néhányuknál azonban oldásos eredetű hasadékok is előfordulnak. Ezek 
között előfordulnak kifagyásos /8. 10/a számú barlangok/, komplex /9. számú barlang/ és 
talán mesterséges / Ю /b számú barlang/ eredetűek is.

Külön kívánunk foglalkozni az 5*, 6., 7. számú barlangokkal. Ezen barlangok jelentős 
méretűek, számos közös vonással rendelkeznek. Ez arról győz meg bennünket, hogy nemosak 
közös genetikáju üregekről lehet szó, hanem közös eredetüekről is /pl. a szélességi in
dex ezen barlangoknál 1, 3 1 - 1 ,  5^ közötti/. A közös korróziós, mégpedig keveredési 
korrózióra utaló jegyek: szeszélyes alaprajz, szintek, kupolás fülkék, üstök /20. ábra/, 
különböző mészkiválások, agyagos kitöltés. A keveredési korrózió jegyeit még az Ördög
árok barlangjaiban sem tapasztaltuk ennyire jól, kifejletten.

Az Ördög-árokban alkalmazott módszer /Veress M. 1977» I./ segítségével valószinüsithe— 
tő, hogy ezen barlangok szintén maradványok: a távolság csekély köztük, egy magasságban 
nyílnak, sziklafalban végződnek, környezetükben mennyezetüket vesztett barlangmaradványok 
fordulnak elő. Jelenlegi állapotukat a sziklafal erőteljes, főleg fagyaprózódásos erede
tű pusztulásának következtében nyerték el. Ennek jelentős mértékét különösen a sziklafal 
lábánál megfigyelhető hatalmas, kifagyásos eredetű törmeléklejtő bizonyltja. Ugyanakkor 
feltehetően más járattal, vagy járatokkal kapcsolatban voltak a felszinnen, ez azonban 
megsemmisült a bezáró kőzettel.
Összefoglalás

Az alábbi összefoglalás Dudar-Csesznek községek között elhelyezkedő eooénkoru mészkő- 
fenneikra vonatkozik, illetve azon belül is három területre: Kő-árok, Ördög-árok, Magoо- 
hegy. Ezen a mészkőfenneikon két uralkodó törésirány van: EK-DNy, illetve ÉMy-DK. Az 
előbbi az eooén mészkő feltámlásának iránya /eróziós völgyek, illetve kiemelkedések/, 
az utóbbi a barlangok iránya.

A főleg törésvonalak mentén kialakuló barlangok eooén mészkőben vagy kőzethatáron 
/Bertalan K. 1955./ alakultak ki. Méréseink szerint a járatok igen sokszor követik a kő
zethatárokat és a réteghatárokat. Az eddigi vizsgálatok alapján a barlangok képződésé
ben a tektonikának jelentős szerepe van.
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m intavétel sávja

feszítette: Cho/noky Jenő banlongkutatc* csop / 977.

/
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Az eddigi vizsgálatok alapján a karsztos barlangokra jellemzS területi elrendeződés-
ben sok tényező játszott szerepet*
1. Ш у -felé az üregesedás mértéke és ezzel együtt az eooén mészkő vastagsága, pontosab

ban a dolomit mélysége egyre osökken. Az irodalomban jól ismert a jelenleg karsztvíz- 
szintnek emeletes jellegű elhelyezkedése a fő karsztvízszint felett /Juhász L. 1976./ 
a Bakony hegységben. Ha feltételezzük, hogy a dolomit részben "vízzáróként” viselke
dett, akkor a szóbanforgó területen egy olyan emeletes karsztvizszint létezhetett, 
amelynek kifejlődés! lehetősége egyre korlátozottabb volt a Kő-árok felé.

2. Valószínűleg ez a karsztvíz emelet a következő okci í miatt egymástól elkülönülten több 
helyen kifejlődött /az ilyen elkülönült "karsztvizgóook" száma és kiterjedése Óíy-fe- 
lé ősökként/:
а/ a kaviostakaró jelenléte miatt,
b/ a dolomit sajátságos kifejlődése miatt, amely helyi kivastagodásokat okozott az 

eooén mészkőben, mely helyeken a "karsztvizgóook" kialakultak,
о/ a terület rögösödése miatt.

3. Külső hatásokra a "karsztvizgóook" feltáródtak, közben a járatok egyrésze megsemmi
sült.

4. A maradék járatok megsemmisülése azóta is intenziven folyik, melynek jelenlegi formái 
az eltérő származás 0з fejlődés, valamint kőzettani és tektonikai adottságok miatt 
egymástól többé-kevésbé eltérő.
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I. TÁBLÁZAT

A HÁRSKÚTI FENNSÍK MEGVIZSGÁLT VÍZNYELŐINEK NÉHÁNY JELLEMZŐ ADATA 

Hárskút - 1» szánni víznyelő /Н-1./ ; 2., 3* » 33» ábrák
Helyzete: A fennsík központi részének kissé kieseit részén.
Kőzettani adatok: Felső triász-daohsteini mészkő határán nyílik, a szálban álló kőzet

D-DK-i felében több méteres vastagságban előbukkan, kitöltése talaj 
és más finomabb hordalék.

Morfológiai adatok: Nagy, szabálytalanul megnyúlt nyelő, kétszintes, alja elkeskenyedik, 
a felső szint hordalék, a szálban álló kőzetből vízszintesen egy 
járat nyílik, mely jelenleg részben kitöltött, asszimetrikus kérész, 
metszetű, É—i fala lankásabb mint a déli.

Működése: Időszakosan aktiv, 1977- Junius 15-én erős huzat, 1977. október 9-án
gyenge huzat.

Emberi beavatkozás: Körülötte építési törmelék, a tölosérben hulladék és szemét, I96O-65 
között a falu plébánosa megkísérelte kibontani, a kísérlettel fel
hagytak, mivel a járat elszükült és meredekké vált.

Hárskút - 2. számú víznyelő /Н-2./:
Helyzete: A nyelőtölosér karsztos vakvölggyé fejlődött, az eredeti völgy ezen

túl is nyomozható, a nyelő kialakulása után ebben az időben völgyben 
egy fiatalabb völgy mélyült, mely már csak a К-l. számú nyelőhöz ve
zet.

Kőzettani adatok: Rinoideás, brachiopodás mészkőben képződött, kitöltésében omlásos
eredetű sziklatömbök, bemosott talaj és lösz, főleg a tölcsérbe veze
tő mederben kavicsok.

Morfológiai adatok: Nagy, hosszúkás tölesérü, a mederrel átellenes oldal meredek, alja
sikká feltöltött, ebben két helyen beroskadás képződött, az egyikből 
két járat vezet a felszín alá.

Működése: Markó L. /i960/ szerint májusban állandóan nyel, 1977. évi adatok
szerint azonban a völgy patakjának vize a nyelő előtt elszivárog, 
sőt október 19-i észlelés szerint a völgyön létesített gáton sem jut 
túl.

Emberi beavatkozás: Patakját betongyűrűn engedik át, ezért a gát mögött a völgy elmoosa- 
rasodik, előtte a meder bevágódik, feltárási kísérlet során kutató
aknát létesítettek, de elakadtak a mészkőben folytatódó szűk járat
ban /Markó L. i960./, kutatóakna nem látszik.

Klein-pusztai 2« számú víznyelő /К-2./: 7., 3. ábrák
Helyzete: a Klein-pusztai-völgy talpán nyílik, a Gombás-tanyai mellékvölgy

torkolatánál.
Kőzettani adatok: Oldalában szálbanálló kőzet bukkan elő, tölosérében minimális meny-

nyiségü talaj.
Morfológiai adatok: Közepes nagyságú, a völgy tengelyének irányában megnyúlt tölosérü, 

keleti vége elkeskenyedő, hosszanti tengely mentén két behorpadás, 
ezekből egy-egy járat vezet a mélybe, meder nem vezet hozzá.

Működése: Időszakosan aktiv.



Klein-pusztai 3. azáau víznyelő /К-3. / : 8. ábra
Helyzete: Hasonló az előzőhöz, attól néhány méterre Ny-ra van.
Kőzettani adatok: Alján talaj és törmelék.
Morfológiai adatok: Kiesi, kerek átmérőjű nyelő, aljáról kőtörmelékes járat vezet a mély

be, meder rém vezet hozzá.
Működése: Időszakosan aktiv.
Emberi beavatkozás: Innen Ny-ra a völgyet szintén -gáttal lezárták, igy vizgyüjtőjének 

egy részét elvesztette.

Gyenes-pusztai 1. számú víznyelő /Gy-1./: 7. ábra
Helyzete: A Klein-pusztai-völgy alján nyílik.
Kőzettani adatok: Oldalában karsztos szálkőzet, a tölosérben némi talaj.
Morfológiai adatok: Közepes nagyságú, szabálytalanul megnyúlt a völgy tengelyének irá

nyában, alja lapos, belőle járat nyílik, meder ninos.
Működése: Időszakosan aktiv.

Gyenes-pusztai 2» számú víznyelő /Gy-2./:
Helyzete: A Klein-pusztai-völgy alján nyílik.
Kőzettani adatok: Kevés talaj.
Morfológiai adatok: Közepes nagyságú, szabálytalanul megnyúlt a völgy tengelyének irányá

ban, aljzata lapos, belőle kettős járat nyílik, meder vezet hozzá a 
Gy-l-es nyelő irányából.

Működése: Időszakosan aktiv.

Gyenes-pusztai 3. számú víznyelő /Gy-З./: 9., 10. ábrák
Helyzete: A Klein-pusztai-völgy talpán nyílik, közel a Hajag kiemelkedéséhez.
Kőzettani adatok: Alsó-jura fehér tömött mészkőben, amely a nyelőtölcsér oldalában a

felszínre bukkan, a folytatását adó barlangban különböző anyagú és 
nagyságú kavicsok, említett barlang iránya a völgy és a nyelőtölosér 
iránya, valamint a barlangban nyomozható vető iránya egybeesik.

Morfológiai adatok: A tölcsér közepes nagyságú, hosszabbik tengelye a völgy tengelyével 
egybeesik, D-i fala a tölcsérnek meredek, aljában a D-i oldalhoz kö
zelebb a lapos aljzatban egy kisebb horpadás, melyből lefelé ember 
számára járható függőleges járat vezet /kibontott, a járat hamarosan 
egy kisebb teremben folytatódik, amelyből két elkeskenyedő hasadék 
vezet tovább, a járatok omladékosak, három meder vezet a tölosérhez 
a völgy alján, kettő Ny-ról egy K-ről, a medrek nem mutatnak inten
zív bevágódást.

Működése: Időszakosan aktiv.
Emberi beavatkozás: A veszprémi barlangkutató osoport bontotta ki /Markó L. I960. Jakuos

L. - Kessler H. 1962./, a Cholnoky J. Barlangkutató Csoport a kibon
tott járatot 19 77-ben lezárta.

Gombás-tanyai 9. számú víznyelő /G-9./: 7., 8. ábrák
Helyzete: Mellékvölgy torkolatánál, nyelősor tagja.
Kőzettani adatok: Kevés talajjal keveredett kőtörmelék.
Morfológiai adatok: Közepes nagyságú, a mellékvölgy tengelyének irányában megnyúlt ten

gelyű, alja lapos, ahonnan emberderék szélességű járat vezet a fel
szín alá a törmelékben, közvetlenül a felszínhez közel kiszélesedik,
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a völgy kezdetétől meder vezet hozzá.
Működése: Időszakosan aktív, völgyének vizel közvetlenül a Klein-pusztai-völgy-

be juthatnak.

Gombás-tanyai 8. számú víznyelő /G-в./:
Helyzete: A Hajag lábánál egy sík területen, nem tartozik a nyelősorba.
Kőzettani adatok: Erősen kitöltött finom üledékkel.
Morfológiai adatok: Kissé megnyúlt, osekély mélységű.
Működése: Inaktiv /?/
Emberi beavatkozás: Lehet, hogy ember által teljesen feltöltött, /részletes térképeken

még jelölve van, holott ezt mélysége nem indokolja/ vagy mesterséges*

Gombás-tanyai 7» számú víznyelő /G-7./:
Helyzete: A Gombás-tanya melletti karsztos kiemelkedés lábánál, nyelősorhoz

tartozik.
Kőzettani adatok: Orbitoleses középső kréta mészkőben nyílik.
Morfológiai adatok: Kis félkör alakú bemélyedés, melyhez az említett karsztos kiemelke

désről meder vezet.
Működése: Időszakosan aktiv.

Gombás-tanyai 6. számú víznyelő /G-6./: 11. ábra
Helyzete: A Gombás-tanyai-völgy felé lejtős térszín végében, melyet mindkét

oldalról karsztos kiemelkedések határolnak, nyelősor tagja.
Kőzettani adatok: Mint az előző.
Morfológiai adatok: Nagy, kerek töloséres, alja szabályos, valószínűleg síkká töltődött 

fel, D-i irányból Jól fejlett meder vezet a tölosérhez, torkolatánál 
a talaj alól kavicsok bukkannak fel.

Működése: Időszakosan aktiv.

Gombás-tanyai 5« számú víznyelő /G-5./:
Helyzete :
Kőzettani adatok:

Morfológiai adatok:

Működése:

Ugyanaz, mint az előző.
Krinoideas, braohiopodás alsó-kréta mészkőben nyílik, a tölosér erő
sen kitöltött talajjal és lösszel, ebben sziklatömbök.
Nagy, kerek tölosérü, asszimetrikus nyelő, ahol az ÉNy-i oldal lanká— 
sabb, mint a DK-i, a tölcsérben a DK-i oldalhoz közelebb méteres 
nagyságú beszakadás van a kitöltésben, amelyből részben eltömődött 
járat vezet a felszín alá, alig látható meder vezet a Hajágról. 
Időszakosan aktiv.

Gombás-tanyai k, számú víznyelő /G-k./i
Helyzete: Mint az előző.
Kőzettani adatok: Mint az előző.
Morfológiai adatok: Kerek, erősen feltöltött 
Működése: Inaktiv /?/
Emberi beavatkozás: Szélében ásott kút nyomai.
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Gombáa-tanyai 3. számú víznyelő /G-3./:

Helyzete: Mint az előző.
Kőzettani adatok: Mint az előző.
Morfológiai adatok: Kiosi, mély töloaór, kieeé ÉNy-DK-i irányban megnyúlt tengelyű, K-i 

oldal meredekebb, mint a Ny-i, nábány métere», alig észrevehető me
der vezet hozzá.

Működése: Időszakosan aktiv nyelő /?/

Gombás-tanyai 2/B. száma víznyelő /G-2/В./:
Helyzete: Mint az előző.
Kőzettani adatok: Mint az előző, és talaj.
Morfológiai adatok: Kiosi, ÉNy-DK-i irányban kissé megnyúlt, alja síkká feltöltött, DK-i 

részében egy kisebb beszakadás, melyből köves járat vezet léfelé, a 
nyelő ÉNy-i peremén egy méteres nagyságú kisebb bemélyedés.

Működése: Időszakosan aktiv.

Gombás-tanyai 2/a. számú víznyelő /G-2/а./:
Helyzete: Mint az előző.
Kőzettani adatok: Mint az előző.
Morfológiai adatok: Kicsi tölosér, alja sik.
Működése: Időszakosan aktiv.

Gyenes-pusztai 4. számú víznyelő /Gy-4,/ :
Helyzete: A Hajag lábánál.
Kőzettani adatok: Oldalában szálban álló kőzet, erősen feltöltődött, finom hordalékkal.
Morfológiai adatok: Közepes nagyságú kissé megnyúlt tölosérű, É-i oldala szabálytalan 

alaprajzú, osekély mélységű, alja erősen feltöltött.
Működése: Nem aktiv.

Gyenes-pusztai 9. azámu víznyelő /Gy-9./: 7. ábra
Helyzete: A Klein-pusztai -völgy lankás völgyoldalában, melynek lefolyástalan-

ságát növeli egy valószínűleg karsztos eredetű bemélyedés.
Kőzettani adatok: Felső-jura, lemezes, radioláriás, tüzkőréteges mészmárgában nyílik,

erősen kitöltött lösszel és talajjal.
Morfológiai adatok: Nagy, szabálytalan tölosér, melyben a kitölt és két szintje különíthető 

el, az alsóban a kitöltésben méteres nagyságú beroskadás, melyből 
karvastagságu járat vezet a felszín alá, a tölosérhez ÉNy—i irányból 
bevágódó meder vezet megművelt környezetből.

Működése: Időszakonként aktiv.
Emberi beavatkozás: Kitöltésének jelentős része közvetlen kaposolatban lehet a mezőgaz

dasági műveléssel.
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Ill

V. TÁBLÁZAT
A CSESZNEK! TERÜLET BARLANGJAINAK NÉHÁNY ADATA

Kő-árok barlangjai

Kő-árok 1. számú barlangja /К-1./: 12., 34. , 35»* 36. ábrák
Jellege: Csőszerű barlang
1  -ingerszint feletti magassága: 401 méter 
Szélességi index: 0,87 /átlag/
Morfológiai adatok: omladékos folyosó
Genetikai megjegyzések: a K-l., a K-3. és a K-5. számú barlangok egyetlen nagyobb

üregrendszer maradványai.

Kő-árok 3« számú barlangja /К-3»/: 34., 35«, 38* ábrák
Jellege: Csőszerű barlang ?
Tengersziqt feletti magassága: 409 méter 
Szélességi index: -
Morfológiai adatok: folyosó /függőleges helyzetű/ a falak két helyen is át

szakadtak.
Genetikai megjegyzések: ugyanaz, mint az előbbi

Kő-árok 5« számú barlangja /К-5./: 1 3 ., 3b., 35», 40. ábrák
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magassága: 408 méter 
Szélességi index: 1,22 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, omlások pozitív és negativ formái, a falakon

csak cseppkőbekérgeződések.
Genetikai megjegyzések: ugyanaz, mint az előbbi

Kő-árok 2. számú barlangja /К-2./: 3b., 35*> 37» ábrák
Jellege: kőfülko
Tengerszint feletti magassága: 39b méter 
Szélességi index: 1,23 /átlag/
Morfológiai adatok: fagymunkálta falak
Genetikai megjegyzések: fagyaprózódás

Kő-árok b. számú barlangja /К-4./: 34., 35», 39» ábrák
Jellege : kőfülke
Tengerszint feletti magassága: 399,5 méter 
Szélességi index: 4,2
Morfológiai adatok: fülke, mely folyosóba megy át, utóbbi két keskeny Járat

ban folytatódik
kisebb korróziós járat maradványa, felszínre nyiló végé
nek szélesítésében a fagyaprózódás hatása a domináns»

Genetikai megjegyzések:
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Kő-árok 6. számú barlane.1a /K-6./:34., 4l. ábrák

Jellege: kSfülke
Tengerszint feletti magasságai 389 méter
Szélességi index: 2,4 /átlag/
Morfológiai adatok: fagymunkálta falak
Genetikai megfigyelés : fagyaprózódás

Kő-árok 7. számú barlangja /К-7./: 34. , 35., kZ. ábrák

Jellege: sziklaeresz
Tengerszint feletti magasságai 433»9 méter
Szélességi index: . 10,4 /átlag/
Morfológiai adatok: fagymunkálta falak
Genetikai megfigyelés: fagyapróz6dás

Kő-árok 8. számú barlangja /К-8./: ik.t 15., 34., 43. ábrák

Jellege: osőszerü barlang
Tengerszint feletti magassága: 4l4 méter ?
Szélességi index: 1,4 /átlag/
Morfológiai adatok: kőfülke, egyenes mennyezetű folyosók
Genetikai megjegyzés: torzó, roncsbarlang, az üstképződmónyek hiánya alapján 

nem valószínű a keveredési korrózió jelensége,'a helyen
ként található kisebb mélyedések azonban korrózióról ta
núskodnak, jelenlegi állapotát valószínűleg a völgyoldal 
lepusztulása által nyerhette el, inaktívvá válásában eset
leg a közvetlenül mellette kialakuló mellékvölgy is sze
repet játszhatott.

Elnevezése : Bertalan К. /1955./Kő-völgyi sziklaüreg, Roska M. /1950- 
53./ a Kő-árok 2. számú barlangja

Kő-árok 9. számú barlangja /К-9./: 34., 44. ábrák
Jellege: -
Tengerszint feletti magassága: 417 méter ?
Szélességi index: 3 ,7 /átlag/
Morfológiai adatok: omladékos terem, mely három irányban is a felszínre nyí

lik /ebből kettő beomlás/, a terem a felszín felé kőfül
kében folytatódik, ellenkező irányban lapos folyosó

Genetikai megjegyzés: a kőzethatáron /Bertalan K./ 1955*/ képződött járat oldás
sal osak rövid ideig fejlődhetett, a völgyoldali kialaku
lása által felszínre került roncs fejlődését a fagyapró- 
zódás irányította /előterében kőfülke, sok törmelék, be— 
omlások/, a függőlegesen felszínre nyíló ág még a barlang 
aktiv állapotában alakulhatott ki.

Elnevezései : Bertalan K. /1955./ Kő-völgyi kőfülke, Roska M. /1950-53./ 
Kő-árok 1. számú barlangja



Kő-árok 10. számú barlangja /К-10./ : jk., 45. ábrák

Jellege : kőfülke
Tengerszint feletti magassága: 406 méter 
Szélességi index: 2,2 /átlag/
Morfológiai adatok: kőfülke, kicsi folyosó
Genetikai megjegyzések: osekély oldás, majd fagyaprózódás

Kő-árok 11. számú barlangja /К-ll./: 34. > 46. ábrák
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magassága: 3*>5 méter
Szélességi index: 1,9 /kőfülke, átlag /0,59/ folyosó, átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, oseppkőlefolyás, kőfülke
Genetikai megjegyzések: oldás, kifagyás

Kő-árok 13. számú barlangja /К-13./: 34., 47. ábrák
Jellege: osőszerü barlang
Tengerszint feletti magassága: 359 méter
Szélességi index: 1,27 /kőfülke, átlag /0,6/ folyosó átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, ebből egy kürtő, kőfülke
Genetikai megjegyzések: oldás, kifagyás

Ördög-árok barlangjai
Ördög-árok 2/a. számú barlangja /Ö-2/а./: 48. ábra
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magassága: - 
Szélességi index: 1,27 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosó
Genetikai megjegyzések: oldásos eredetű, mely Jelenlegi formáját a felszín le

pusztulása által nyerte el, tehát torzó barlang

Ördög-árok 19/a« számú barlangja /Ö-19/а./: 49. ábra
Jellege: áltektonikus barlang
Tengerszint feletti magassága: 317 méter 
Szélességi index: 1,32 /átlag/
Morfológiai adatok: kőfülkeszerü előtér, mely folyamatosan átmegy egy sza

bálytalan lapos terembe, utóbbi teteje omladékos, pado
zatát egy sziklatömb alkotja

Genetikai megjegyzések: a patak eróziós jellegű kőfülkét alakított ki, melyet az
omladékos lejtő egy sziklatömbje lecsúszva még Jobban 
elzárt

Ördög-árok 26/b. számú barlangja /Ö-26/Ь./: 50. ábra
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magassága: 362 m 7 
Szélességi index: 0,38
Morfológiai adatok: folyosó, néhány kisebb üst, oseppkőkiválás a falakon

/borsókák/, omladék
oldásos eredetű, torzó, a 28/a és a 28/b. számú barlan
gokkal egy nagyobb rendszer része lehetett
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Genetikai megjegyzések:
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/járhatatlanul elkeskenyedő része a 28/a. számú barlang 
felé nyomozhátó, egymástól kb. 5-Ю méterre nyílnak/

A Magos-hegy barlangjai
Magos-heg? 1» számú barlangja /М-1./: 54. > 55« ábrák

Jellege:
Tengerszlnt feletti magassága: 
Szélességi index:
Morfológiai adatok:
Genetikai megjegyzések:

osSszerii barlang 
357 méter
4,35 /átlag, előtérrel együtt/ 
folyosó, kifagy&sos előtér 
oldás, kifagyás

Magos-hegy 2. számú barlangja /М-2./: 54., 56. ábrák
Jellege: csőszerű barlang ?
Tengerszlnt feletti magassága: 3Ő5 méter 
Szélességi index: 0,69
Morfológiai adatok: folyosó
Genetikai megjegyzések: ronosbarlang, a 3. számú barlanggal közös

üregrendszer maradványai lehetnek, mai állapotukat a 
Magos-hegy oldalának lepusztulásával nyerhették el

Magos-hegy 3. számú barlangja /М-3./: 54., 57* ábrák
Jellege: osőszerü barlang
Tengerszlnt feletti magassága: 365 méter 
Szélességi index: 2,2^
Morfológiai adatok: folyosó
Genetikai megjegyzések: mint az előző

Magos-hegy 4. számú barlangja /М-4./: 18., 19., 54., 58. ábrák
Jellege: osőszerü barlang ?
Tengerszint feletti magassága: 36l,5 méter
Szélességi index: 1,5 /átlag, bejárat: 2,87, részben kifagyásos eredetű/
Morfológiai adatok: egy kisebb terem, folyosó, falakon borsókő, két kijárat,

az egyik széles, másik keskeny, utóbbi közelében az ol
dás! nyomok még felismerhetők, sőt az egyik oldalfal is 
omladékos

Genetikai megjegyzések: nagy genetikai Jelentőségű, keskenyebb bejárata a bar
lang folytatása lehetett, a fennsík felé, biztos Jele 
egy nagyobb üregreadszer hajdani létezésének, mely a 
Magos-hegy nagyarányú lepusztulásával semmisülhetett meg 
részben, a lepusztulás tányéré és jellegére utal a Ma
gos-hegy oldalát ellankásltó törmeléke a lejtő, kevere
dési korrózióra utalhat a keskenyebb bejárat közelében 
látható üst

Elnevezései: Bártfai P. /1966/ Likaskő

Magos—hegy 5. számú barlangja /М—5./: 19», 54., 59» ábrák
Jellege: osőszerü barlang 7
Tengerszlnt feletti magassága: 336 méter 
Szélességi index: 1,42 /átlag/
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Morfológiai adatoks két folyosó, a falakon borsókő
Genetikai megjegyzésekj nagyobb rendszer maradványa a 6. és 7. számú barlangok

kal, kialakulásukban a keveredési korrózió, elkülönü
lésükben a sziklafalnak főleg fagyhatásra bekövetkező 
pusztulása játszhatott szerepet

Elnevezései : Bertalan K. /1935f 1938./ Magos-hegy 1. számú Kőlik, 
Roaka M. /1950-53/ Magos-hegy V. számú barlang, népiesen 
Csapóné konyhája, Bártfai P. /1968./

Magos-begy 6. számú barlangja /М-6./: 20., 54., 60. ábrák

Jellege« osőszerü barlang két szintben
Tengerszlnt feletti magassága: 340 méter
Szélességi index: 1,32 /átlag/
Morfológiai adatok: három folyosó, három fülke, kisebb üstök és egyéb oldást 

nyomok, függő oseppkövek, bekérgeződések, omladék
Genetikai megjegyzések: mint az előző
Elnevezései : Bertalan K. /1935- 1938/ Magos-hegy 2. számú Kőlik,

• Roska M. /1950-53/ Magos-hegy III. számú kőfülke

Mapos-hegy 8. számú barlangja /М-8./: 54., 62. ábrák

Jellege: kőfülke
Tengerszint feletti magasságai; 338 méter
Szélességi index: 2,04 /átlag/
Morfológiai adatok; kőfülke, mely Járhatatlanul elkeskenyedő járatokban foly-

tatódik
Genetikai megjegyzések: kifagyásos eredetű, de a járatában az oldásnak is szerep 

jutott
Elnevezései: Bertalan К. /1935- 1938./ Magos-hegy 4. számú kőlik, 

Roska M. /1950-53/ II. számú kőfülke

Magos-hegy 9. számú barlangja /М-9./: 23., 54., 63. ábrák

Jellege : áltektonikus barlang
Tengerszint feletti magassága: 339 méter
Szélességi index: 2,15
Morfológiai adatok: kőtömbbel lezárt terem, két elkeskenyedő járat, néhány 

helyen némi oseppkőlefolyás, talán gyenge oldást nyomok—
kai

Genetikai megjegyzések: eredetileg kifagyásos eredetű kőfülke lehetett, oldásos 
jellegű járatok végénél, melyet a sziklafalról leszakadó 
sziklatömb leosuszva elzárt

Elnevezései : Bertalan K. /1938/ Magos-hegy 5. számú kőlik, Roska M. 
/19 5О-5З/ Magos-hegy I. számú fülke

Magos-hegy 10/a. számú barlang /М-10/а./: 64., 54. ábrák

Jellege: sziklaeresz
Tengerszint feletti magassága : 342 méter
Szélességi index: 1,25
Morfológiai adatok: fagymunkálta falak
Genetikai megjegyzések: kifagyás
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Elnevezései: Bertalan К. /1955/ Magos-hegyi sziklaeresz, népiesen
Kalapalja /Bertalan K. 1955/

VI. T Á B L Á Z A T

A  K Ő - Á R O K  N É H Á N Y  K Ő Z E T H A T Á R O N  K I A L A K U L T ,  K A R S Z T O S  E R E D E T Ű , I N A K T I V  
BARLANGIJÁNAK R E L A T Í V  M A G A S S Á G A  ÉS S Z É L E S S É G I  I N D E X E  K Ö Z Ö T T I  Ö S S Z E 

F Ü G G É S

b a r l a n g  n e v e b a r l a n g  r e l a t i v  m a g a s s á g a s z é l e s s é g i  i n d e x

K - 1 3 l l,o m é t e r 0 ,6
K - l l 1 7 , 2  m é t e r 0 ,59
K-l 2 2 , 5  m é t e r o , 8 7
K-5 2 9 , 7  m é t e r 1 , 2 2
K -8 4 8 , 5  m é t e r 1,4
K-9 5 o , o  m é t e r 3 , 7

VII. T Á B L Á Z A T

A Z  Ö R D Ö G - Á R O K  2 8 / a . SZÁMFt B A R L A N G O Á N A K  F E L S Ő  T E R M É B Ő L  E L Ő K E R Ü L T
M I N T Á K  V I Z S G Á L A T I E R E D M É N Y E  /Dr. K o r d o s  L á s z l ó a d a t a i /

M i n t a  m é l y s é g e  
/ с ш - b e n /

M i n t a  a n y a g a M i n t a  f a u n á j a

1 N u m m u l i t e s z e s  k ő t ö r m e l é k A n u r a  in d e t . - b é k t

2o 1 o'b k v a r c i t k a v i c s -

4o N u m m u l i t e s z e s  k v a r c i t -  
k a v i c s o s  k ő t ö r m e l é k G a s t r o p o d a  indet. 

- 1  db.

*+o m é s z t u f a  t ö r m e l é k -

60 N u m m u l i t e s  p e r f o r á t u s o s  
m é s z k ő -

9o N u m m u l i t e s z e s  k ő t ö r m e l é k A p o d e m u s  s p . - e g é r
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