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1. BEVEZETÉS  

A kutatási terület a Fertőmelléki-dombság zömmel Lajtai Mészkőből felépülő része, a 

Keleti-Alpok legkeletibb nyúlványát képező Soproni-hegység főtömegétől az Alpok 

felgyűrődését kísérő mozgások nyomán különült el. A területet a középső-miocénben 

sekélytenger borította, ennek az üledékeiből keletkezett a leginkább a Fertőrákosi kőfejtő 

különleges feltárásából ismert Lajtai Mészkő, mintegy 15,5-12 millió évvel ezelőtt. A kőzet 

zátonyfáciesű, s rendkívül gazdag tengeri gerinctelenek maradványaiban. Fő tömegét vörös 

algák, kagylók, csigák, tengeri sünök alkotják, a tízlábú rákok olló- és karapax-maradványai 

szintén nem ritkák a Lajtai Mészkőben. A középső-miocén Lajtai Mészkő a hazai földtörténet 

utolsó trópusi tengerében keletkezett. A rátelepülő szarmata rétegek már csökkent sótartalmú 

vízben rakódtak le.  

A dolgozatban a kőzet fizikai jellemzésénél a paraméterek természetesen nem a Lajtai 

Mészkő Formációra, hanem egy adott kőzettestre vonatkoznak. Ezekben az esetekben a Lajtai 

Mészkő Formációba tartozó mészkő kőzettest megjelölésére az egyszerűség kedvéért a mészkő 

kifejezést használjuk. 

A mészkő blokkon korábban végzett kutatások során (KOTSIS T. 1940, BULLA B. 1964, 

KÁRPÁTI L. – ÁDÁM L. 1975) megemlítik a felszínen csoportosuló, beszakadásos töbrökre 

emlékeztető mélyedéseket.  A mélyedésekhez kisebb-nagyobb üregek kapcsolódnak és 

nagyobb barlangok is ismertek. Tómalom környékén végzett kutatásaival kapcsolatban Kotsis 

Tivadar (KOTSIS T. 1940) megjegyzi: „A kutatás megkezdésénél megtévesztett a sok hasonló 

gödör, csakhamar láttam, hogy nem egy üreg várja a kutatókat ezen a tájon.”  A 

mélyedésekkel, mélyedésrendszerekkel, üregekkel kapcsolatban felvetődött esetleges karsztos 

folyamatok  jelenléte, de azok antropogén eredetét is okkal lehetett feltételezni. A területet a 

történelem során ugyanis igen intenzív tájhasználat jellemezte. Ebben legnagyobb szerepe 

éppen a kitűnő építőkőnek bizonyult Lajtai Mészkő bányászatának volt. Gazdasági 

hasznosításán Sopron szabad királyi város és a nagyhatalmú győri püspök osztozott.  

Részletes vizsgálatok a felszíni formák eredetére, genetikájára vonatkozóan nem 

készültek.  

A Fertőtáj 2001-ben kultúrtáj kategóriában a világörökség része lett, ezzel új lendületet 

kaptak a természeti és kultúrtörténeti értékek feltérképezésére, megőrzésére irányuló 

kutatások. A Balf és Fertőrákos közötti mészkőfelszín geomorfológiai képződményeinek 

feltérképezése, a formák elemzése Veress Márton professzor (Nyugat-magyarországi 

Egyetem, Savaria Egyetemi Központ) vezetésével kezdődött.  
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  1.1. Célkitűzések 

Az értekezés fő célja a kutatási területen előforduló felszínformák, illetve a hozzájuk 

kapcsolódó üregek, barlangok eredetének tisztázása, figyelembe véve a természetes eredet 

(karsztos folyamatok) feltételrendszerét és a valószínűsíthető antropogén tényezőket. Ehhez 

kapcsolódó feladatok/célkitűzések: 

 

• a földtani környezet – földtani felépítés, tektonikai viszonyok – megismerése 

• a felszínformák részletes feltérképezése, jellemzése 

• a felszíni formák geomorfológiai elemzése, értelmezése 

• a kőzet karsztosodási hajlamának vizsgálata 

• olyan felszínalatti képződmények kutatása, feltárása/kimutatása, amelyekkel a 

felszínen megfigyelhető formák összefüggésbe hozhatók 

• az adott geológiai és geomorfológiai környezetben a geofizikai módszerek 

hatékonyságának, alkalmazhatóságának a vizsgálata 

• antropogén eredetre, későbbi hatásokra utaló történeti adatok feldolgozása  

1.2. Alkalmazott módszerek 

Már a kutatás kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a felszínformák eredete csak tágabb 

geográfiai-geológiai összefüggésrendszerben értelmezhető, ennek megfelelően az alkalmazott 

módszerek sokrétűek. 

- A felszíni formák terepi azonosítása, elterjedésük lehatárolása, térképi megjelenítése 

áttekintő (1:5000) térképen. 

- Az összetett nagyobb mélyedésrendszerek felmérése, domborzatrajzi (1:400) térképek, 

geomorfológiai térképek és a hozzá tartozó jelkulcs elkészítése. 

- A felszínformák geomorfológiai jellemzése, elemzése. 

- A karsztosodás földtani, kőzettani feltételeinek vizsgálata. 

- A földtani környezet megismerése végett irodalmi adatok, nem publikált egyéb 

földtani adatok gyűjtése, rendszerezése, geológiai térképezés, terepi megfigyelések, 

fedetlen földtani térkép szerkesztése, kőzetminták porozitásának vizsgálata.  

- Földtani adatok kiegészítése áttekintő geofizikai mérésekkel. 

- Két- és háromdimenziós szerkezetek leképezésére alkalmas geofizikai mérések 

tervezése, mérések végrehajtása, mérési adatok értelmezése. 

- Történeti, levéltári dokumentumok kutatása, feldolgozása.   
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  2. A KUTATÁSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETE ÁLTALÁNOS 

JELLEMZÉSE 

2.1. A „Fertő-táj” 

A kutatási terület az Alpok és a Kárpát-medence átmeneti zónájában található, 

Magyarország északnyugati részén (1. ábra). Olyan síksági, dombsági és hegységi 

középtájakból álló átmeneti jellegű terület része, melynek legfőbb földrajzi jellemvonása a táji 

heterogenitás.  Ez a heterogenitás a domborzatban, éghajlatban, vízrajzban, növény- és 

talajföldrajzában egyaránt megmutatkozik. A terület átmeneti jellege élesen kifejezésre jut a 

táj határainak elmosódottságában is.  

A mintegy 20 ezer éves Fertő-tó két tájegység határán alakult ki – maga a tó földtanilag és 

tájbeosztás szerint is (ÁDÁM L. 1975) a Kisalföldhöz tartozik, a nyugati partot szegélyező 

dombsor pedig a Soproni-hegység nyúlványa és így a Nyugat-magyarországi peremvidék 

kistája. A Soproni-hegység a Fertőmelléki-dombsággal, valamint a Kőszegi-hegység a Vas-

hegy csoporttal a Keleti-Alpok autochton kristályos vonulatának, a Wechsel-masszívumnak 

legkeletibb nyúlványai. A bádeni korszakban (kb. 17 millió éve) bekövetkezett transzgresszió 

a Soproni-hegység lábánál agyagrétegeket, keletebbi sziklazátonyos területén (a Fertőmelléki-

dombvonulat) Lajtai Mészkő rétegeket rakott le.  

A részletes geomorfológiai kutatás területe a Fertőmelléki-dombságnak az a része, ahol a 

bádeni és a szarmata mészkő a felszínen megjelenik. Ezt a szerkezeti vonalakkal jól 

körülhatárolt egységet Balfi-blokknak nevezzük. 

A Fertőt a tavi elöregedés előrehaladott állapota, feltöltődöttség, iszaposság, kis 

vízmélység (80-120 cm), a víz szélsőséges felmelegedése, illetve olykor teljes átfagyása 

jellemzi. A nyíltvízi terület kisebb-nagyobb területrészekre, öblökre, sőt teljesen a nádasba 

zárt kisebb „belső tavakra” is tagolódik. 1928/29 telén a szélsőségesen alacsony vízállás és a 

kivételes keménységű tél során a tó jelentős része fenékig befagyott. Száz napig tartott az 

egybefüggő jégtakaró, a jég vastagsága sok helyen a 60 cm-t is meghaladta (STADTLAND – 

AVL – VÁTI KHT 2003). 

A nagymértékben változó vízellátás miatt a Fertő-tó mérete tág határok között változik, a 

történelem során többször – pl. 1693-ban, 1728-ban, 1740-ben (KOGUTOWICZ K. 1936) –  

csaknem teljesen kiszáradt. 

A vízháztartást elsősorban a klimatikus viszonyok szabályozzák. A tó vízgyűjtő területe 

mintegy 900 km2, a vízbevitelt a csapadék és két patak, a Wulka- és a Rákos-patak, valamint 
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időszakos vízfolyások biztosítják. A csapadék a teljes vízbevitel kb. 67-69%-át jelenti, 24-

26% felszíni hozzáfolyásból és 5-7% talajvíz hozzááramlásból származik (LOVÁSZ GY. 1997). 

A tó vize nátrium-magnézium-hidrogénkarbonát-(szulfát) jellegű szikes víz, a pH-érték 7,7 és 

9,5 közötti. Összsótartalma kelet felé növekszik, átlagosan 1700 mg/l. 

A Fertő-tótól keletre, a Fertőzugban az Ős-Duna hordalékkúpján mintegy 40 lefolyástalan, 

sekély szikes tó van, túlnyomórészt osztrák területen. 

 
1. ábra. A Fertő-táj kutatott részlete 

(FARAGÓ I.  − SZARVAS A. 2007 nyomán) 
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A Fertő-tó és a Fertőmelléki-dombság természeti és kultúrtörténeti szempontból Közép-

Európa leggazdagabb területei közé tartozik, olyan földrajzi egység, amelynek jellege a 

természet és a civilizáció évezredes kölcsönhatása során alakult ki.  

A mintegy 70 ezer hektár terület a X. századtól az I. világháború végéig teljes egészében 

Magyarországhoz tartozott. A St. Germain-i békeszerződés (1919) előírásai nyomán az 

egykori Sopron és Moson vármegyék nyugati járásait Ausztriához csatolták, a mai határ ekkor 

alakult ki. A térség jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy egymáshoz 

közel olyan, már a római korban is jelentős településeket találunk itt, mint Sopron és 

Kismarton (Eisenstadt, Burgenland fővárosa). Fontos gazdasági, kulturális központok még 

Ruszt (Rust) szabad királyi városa, Eszterháza, a mai Fertőd és Fertőrákos, az egykori 

püspöki székhely. 

A jelenleg Magyarországhoz tartozó, mintegy 35 ezer hektár terület (a tó és a körülötte 

fekvő 10 község: Fertőrákos, Balf, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, 

Sarród, Nagycenk, Fertőd) alkotja az ún. Fertő-tájat.  

1989-től a Fertő tavat a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű (vad) vizei között is 

számon tartják. Az ökológiailag érzékeny tájon belül a nagyközönség előtt zárt, védett 

területeket (natúrparkokat) létesítettek.  1991-ben a tó magyarországi részén a védett területet 

nemzeti parkká minősítették, majd 1994-től a Hansági Tájvédelmi Körzet hozzácsatolásával 

jött létre a Fertő–Hanság Nemzeti Park. 

1993-ban a Fertő ausztriai részén is Nemzeti Parkot alapítottak Nationalpark Neusiedler 

See − Seewinkel (Fertő tószög) néven, mely 1994-ben elsőként Ausztriában nemzetközileg is 

elismertté vált a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) részéről.  

Magyarország és Ausztria közös felterjesztésére a két nemzeti parkot az UNESCO 2001 

decemberében vette fel listájára kultúrtáj kategóriában, ezzel elismerte a vidék 

megbonthatatlan természeti és kulturális egységét. A kultúrtáj világörökségi helyszín fogalma 

jól érzékelteti a táj és az ember egymást alakító kapcsolatát, kifejezi a természettel 

harmóniában élő és tevékenykedő ember jelenlétét a tájban. 
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2.2. Kultúrtörténet 

A Fertő és környéke helyzeténél fogva évezredek óta rendkívül fontos találkozási pontja a 

különféle népcsoportoknak, kultúráknak. Az őskortól napjainkig szinte folyamatosan lakott 

tóparton és környékén a különféle népek megtelepedésének nyomait a régészeti feltárások 

igazolják. 
Az emberi település első régészeti nyomait a Kr. e. VI. évezredből ismerjük. Az újkőkori 

telepek sora kísérte a Fertő déli partját. A környező területekkel fennálló kulturális és 

kereskedelmi kapcsolatokra utal a festett kerámia forma és motívum kincse. 

A római korban Scarbantia territoriumához tartozott a Fertőtől délre eső terület. Szinte 

minden mai település határában előbukkannak a római villagazdaságok nyomai (STADTLAND 

– AVL – VÁTI KHT 2003). 

Az egymást váltó kultúrák a Fertő DNy-i térségében kereszteződő távolsági utakon távoli 

vidékekkel tartottak kapcsolatot. Itt vezetett az Adriai-tenger térségét a Balti-tenger vidékével 

összekötő Borostyánkő út, ehhez csatlakozott kelet felől a Kisalföldet a Bécsi-medencével 

összekötő főút, amelynek nyomvonala a Fertő déli partján vezetett. A Borostyánkő út 

történelmi vonala már alig kivehető, sok helyütt teljesen el is fedik a modern utak és a 

jelenlegi földhasználat, de Burgenland középső részén, Großmutschennél, a legjobban 

megőrződött szakaszt feltárták és a nagyközönség számára is elérhetővé tették egy közeli 

bicikliösvényen keresztül (STADTLAND – AVL – VÁTI KHT 2003). 

A kismartoni (Eisenstadt) Burgenlandi Tartományi Múzeumban található az egyik 

legnagyobb gyűjteménye a Borostyánkő út mentén valaha folyt kereskedelmi és kulturális 

kapcsolatok tárgyi emlékeinek.  

A mai kultúrtáj lényegében a 18. század második felében alakult ki, amikor a térség 

alapvetően az osztrák-magyar arisztokrácia, az Esterházy, Széchenyi és Habsburg főhercegi 

családok és a győri püspökök kezén volt. Kisebb területeket birtokolt a katolikus egyház 

(parokiális birtokok, ciszterci rendi birtokok), de többségében a nagybirtokok uralták a falvak 

és (mező) városok külterületét. Ez megmutatkozik a vidék építészetében is. 

A versailles-i kastély mintájára épült a fertődi Esterházy-kastély és műemléki környezete, 

ahol Joseph Haydn Eszterháza urának szolgálatában töltötte pályafutásának legnagyobb 

részét. A 18. században (1769-től 1790-ig) több mint két évtizedet töltött itt udvari 

zenészként. Itt csendültek föl művei először: a kastély operaháza számára írta dalműveit, 

bábszínháza számára színpadi muzsikáit, zenekari műveit és kamaramuzsikáját a kastély 

zenetermében mutatták be. Nem kevésbé látványos a nagycenki kastély és műemléki 
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környezete, amelynek egykori birtokosa gróf Széchenyi István (1791-1860), a Magyar 

Tudományos Akadémia megalapítója, a magyar történelem egyik legnagyobb alakja. A 

kastélyban Széchenyi István emlékmúzeum található. A kastélytól induló híres hársfasor, az 

Esterházy uradalmat behálózó platánsorok, a kastélyok barokk kertjei mind hozzátartoznak az 

összképhez.  

A barokk kor nemcsak a „grandiózus” épületekben jelenik meg markánsan, hanem a 

kisemlékek területén is. Az egyes településeken belül oszlopos szentek, feszületek, keresztek, 

képoszlopok, szobrok sokaságával találkozunk az utak mentén, melyek a XVIII. századtól a 

XX. század elejéig keletkeztek. (A Szentháromság-oszlopok, Nepomuki Szt. Jánosok, Pieta 

szobrok, Kálváriák, Ecce-Homo szobrok, Szt. József szobrok, Szt. Annák, Mária-oszlopok, 

Pestis oszlopok között sok kiemelkedő egyedi alkotás fedezhető fel.) 

A határon átnyúló világörökség kiemelt történelmi és kulturális emléke a hidegségi román 

kori freskótöredékeket őrző templom (szentélyében XII-XIII. és XVI. századi falfestmények 

találhatók), Fertőrákos műemléki jelentőségű területként védelem alatt álló településmagja (a 

település a középkortól kezdve a győri püspök birtoka egészen 1945-ig), valamint a település 

határában található római kori Mithrasz szentély, a római legionáriusok áldozóhelye. 

Az ausztriai oldal legjelentősebb kulturális értékeként a tó ausztriai nyugati partján 

található, szintén műemléki védelem alatt álló Ruszt városa említhető. A történelmi 

Magyarország legkisebb városa volt, 1681-ben I. Lipót császár emelte szabad királyi város 

rangjára. A zárt óváros teljes egészében műemlékvédelem alatt áll. Ruszt, mint érintetlenül 

megmaradt vincellérváros jelentőségét felismerve az Európa Tanács a szabadvárost 

modellvárossá nyilvánította 1975-ben, a Műemlékgondozás Nemzetközi Évében. 

 A Fertő környékén történelmi örökség a helyi borkultúra is. Bél Mátyás leírása szerint 

(BÉL M. 2001) a rómaiak idejében már megbecsült hegyoldalakon, a Lajta-hegység alja és a 

ruszti dombsor talaján szüretelték a híres fertőmelléki bort századokon keresztül. Később már 

a Pandorfi-fennsík tövében is, a Fertőzugban, a tó keleti partján is mindenütt űzik a 

szőlőtermesztést. A bortermelés 16. századi felvirágzása Ruszt városában számos polgárház 

megépítését tette lehetővé, amelyek ma műemlékegyüttesként védelem alatt állnak. A 

bortermelésre épülő anyagi jólét tette lehetővé Ruszt polgárai számára, hogy megváltsák 

városuk szabadságát, és így bizonyos fokú függetlenséget nyerjenek.  

A több évezredes emberi tevékenység nyomait hordozza a fertőrákosi és a 

szentmargitbányai (St. Margarethen) kőfejtő. A könnyen fejthető, jól faragható, időjárásnak 

jól ellenálló Lajtai Mészkőből épültek már az egykori Scarbantia és Vindobona középületei, 

lakóházai is. De nemcsak Sopron, Pozsony, Bécs templomaihoz, palotáihoz szállították a 
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kváderkövet, hanem a Fertőmelléken sok falunak temploma, egyéb építménye készült belőle. 

A különleges szépségű – az egyiptomi sziklatemplomokra és sziklasírokra emlékeztető – 

fertőrákosi püspöki kőfejtő ma ipartörténeti és természetvédelmi terület. Oszlopcsarnokos 

formáját sajátos bányászati mód során nyerte el.  

A szőlőművelés és bortermelés Sopron számára egészen a XVIII. század közepéig 

elsőrendű bevételi forrás volt, a vármegye jólétéhez is hozzájárult (BÉL M. 2001). A Fertő 

mellékén termelték legjobb boraikat a soproni poncichterek is. A soproni borok a XVIII. 

század második feléig a tokaji után ismertségben és kelendőségben második legfontosabb és 

legjobb borunknak számítottak (BÉL M. 2001). 

A szőlőtermesztés mellett a vidék gazdaságához már a kezdetektől a nád mezőgazdasági 

és kereskedelmi felhasználása is hozzájárult. Kogutowicz Károly azt írja 1936-ban 

(KOGUTOWICZ K. 1936), hogy a Fertő mellékén kétféle ember él: a nádi ember és a 

szőlőműves. 

A nádat a múltban főleg csak a parasztság használta. Olcsó építőanyag volt, ma megint 

némi kereskedelmi fellendülés jellemző rá. 

2.3. Klíma- és talajviszonyok 

A Fertő-tónál találkozik a Kisalföld mérsékelt éghajlati körzete az erős alpi befolyás alatt 

álló csapadékos, nyugati határzónával. Éghajlatára délről a Földközi-tengeri, nyugatról az 

Atlanti-óceáni, keletről a kontinentális áramlat van hatással. Legjobban az óceáni áramlatok 

hatása érvényesül, amelynek szélsőségeit az Alpok hegytömege részben mérsékli. Ezért a 

Fertő-táj éghajlata enyhe, meglehetősen egyöntetű, kevésbé szélsőséges. A Kisalföldhöz 

tartozó Fertő-medence és az Ikva-völgy Kópháza alatti szakasza a mérsékelten száraz, enyhe 

telű éghajlati körzethez tartozik, míg a Fertőmelléki-dombság bizonyos mértékig már a hűvös, 

nedves, enyhe telű éghajlati körzetbe sorolható (ÁDÁM L. 1974). 

A Fertő-tó nagyjából 300 km2 nagyságú víztükre, mint párolgási felület, kedvező hatással 

van a helyi- és a mikroklímára. 

Mivel a tavon a klimatikus állapotot jelentősen stabilizáló vízfelület és nádvidék nem 

sokat változott a 19. század óta, a tó körül a hagyományos mezőgazdasági földhasználat, 

különösen a szőlőkultúra feltételei megmaradtak. Ez segített megőrizni a kölcsönhatás 

egyensúlyát a természeti környezet és a népesség között. 

A meghatározó geológiai és klimatikus adottságok révén a területen változatos talajtípusok 

fejlődtek ki. Az erősen szikes szoloncsák és szolonyec talajoktól a humuszban gazdag, 

agyagbemosódásos barna erdőtalajig számos talajféleség megtalálható.  
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Legelterjedtebb zonális talajfajtái a hazai barna erdőtalajok csoportjába tartoznak, s a 

helyi tényezők területi módosulásai szerint – genetikájukat tekintve – többféle egyéni 

sajátsággal rendelkező típusuk, altípusuk és változatuk van. Az agyagbemosódásos barna 

erdőtalaj típusba tartoznak a bővebb csapadékú Kőhidai-medencének és a Balfi-blokk nyugati 

peremterületének talajai. Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj részben szarmata homokon és 

kavicsos homokon (Dudlesz-erdő, Simon-kereszt, Kecske-hegy stb.), részben pedig felső-

pliocén homokon, kavicsos homokon, pannóniai agyagon és deluviális löszös üledéken (főleg 

a Kőhidai-medence belseje és déli pereme) alakult ki (ÁDÁM L. 1974). 

Túlnyomóan rendzina talajok (fekete és barna rendzina) jellemzik a Fertőmelléki-

dombság Lajtai Mészkővel borított központi részét és váztalajok a kristályos pala 

kibukkanásait (Gödölye-bérc, Réti-bérc, Kőhegy) és a szarmata konglomerát rétegfejeit 

(Zsíros-hegy, Réti-bérc nyugati perem). A rendzinák termőrétege általában 20-70 cm között 

váltakozik, amely humuszban gazdag, kőzettörmelékkel kevert, gyengén lúgos kémhatású, 

morzsás szerkezetű. Ez a talajtípus erodálódó, így kopár felszín előfordul (ÁDÁM L. 1974). 

A lejtőhordalék-talajok a vízgyűjtő egész területén jellemzőek. Főleg a Fertőmelléki-

dombság keleti lejtőjén, melyek közül a réti talajok, réti öntéstalajok, a láptalajok és a szikes 

talajok (szoloncsák és szoloncsák-szolonyec) a legelterjedtebbek. 

A nyugat-magyarországi és az alpesi éghajlat között húzódó átmeneti zónában –

viszonylag kis területen – az élőhelyek rendkívül széles skáláját találjuk meg. Egyaránt 

előfordulnak az eurázsiai sztyeppekre jellemző füves élőhelyek, illetve az Alpokaljára 

jellemző lombos és tűlevelű erdők, pangóvizes lápok. A terület képét ma az óriási kiterjedésű 

nádasok, az egykori öbölszerű képződmények és kisebb öblök lefűződésével kialakult, 

nádasba záródott kisebb tavak határozzák meg. Jellemzőek a gyepek, kisebb kiterjedésű a fás 

vegetáció.  

A nagyrészt náddal borított tómedence fokozottan védett madárfajok fészkelő, illetve 

tápláló területe. Úgy a fajok számát tekintve, mint az egyes fajok állománynagysága 

szempontjából, Közép-Európa egyik legjelentősebb vízimadár-élőhelye. Szerepel a jelentős 

madárélőhelyek listáján (Important Bird Areas), és a Ramsari Egyezmény által is védett 

terület. 

Értékét fokozza, hogy a Fertő a Közép-Ázsiától Közép-Európáig húzódó szikes 

sztyeppetavak láncolatának legnyugatibb tagja. A nádasok és a vizek élővilágát a szikes 

területekre jellemző sajátos növény- és állatfajok teszik még változatosabbá (GYŐRY J. – 

SCHMIDT E. 1976). 
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A legkiterjedtebb száraz szikesek Európában az Ibériai-félszigeten találhatók, de Románia 

keleti része is híres szikes tavairól és pusztáiról. A fertőzugi tájra jellemzőek a szikfokok, 

vagyis az olyan sekély részek, mélyedések, amelyek időszakosan vízborítás alatt állnak, 

nyáron pedig gyakran teljesen kiszáradnak. Amint a szikfokokat szegélyező szikpadkák 

kiszáradnak, az erősen szikes vályogtalajok sótartalma kikristályosodik. Csak néhány nagyon 

specializált növényfaj képes fennmaradni ilyen rendkívül barátságtalan környezetben, pl. a 

sziki sóballa (Suaeda maritima), a sziki őszirózsa (Aster tripolium) és a pozsgás zsázsa 

(Lepidium cartilagineum).  

E fajok fő elterjedési területe rendszerint Európa tengerpartjai mentén húzódik 

(STADTLAND – AVL – VÁTI KHT 2003). 

Míg a Fertő-tó egész medencéje, keleti és déli partvidékével, továbbá a Hansággal a 

magyar flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidékének (Eupannonicum) kisalföldi 

flórajárásához (Arrabonicum) tartozik (sőt némileg a tó nyugati partjának sík része is ide 

vonható), a tó nyugati partján húzódó Fertőmelléki-dombságon már a magyar flóratartomány 

átmeneti vagy előalpesi (Praenoricum) lajtai flórajárása (Laitaicum) kezdődik. Ez utóbbihoz a 

Szárhalmi-erdő, a Fertőmeggyes és Ruszt közötti dombsor (3 településsel), illetve a Lajta-

hegység tartozik. Ez a lajtai flórajárás a Lajta folyóig, illetve a keletalpesi flóravidék 

(Noricum) hazánk területére is benyúló Ceticum flórajárásának határáig tart (CSAPODY I. 

1975). 

A Fertő-táj növényvilága már az 1570-es évek végétől kezdve nagy vonzerőt gyakorolt a 

botanikusokra. Az újabbkori magyar kutatók közül, pl. Varga Lajos, Gáyer Gyula, Gombocz 

Endre, Kárpáti Zoltán, Kárpáti István, Csapody István, Tóth László számos növény 

előfordulási helyét fedezték fel a Fertő-táj térségében (CSAPODY I. 1975). 

A táj növényzetéről Csapody István készített gazdag összeállítást, amelyben 1522 fertőtáji 

növényfajt sorol fel. (Az adattár megjelent az MTA Fertő-táj Bizottság 

„Adatgyűjteményének” III, „Természeti adottságok. A Fertő-táj bioszférája” című kötetében 

420 oldal terjedelemben.)  

A Fertőmelléki-dombság részét képező Balfi-blokk növénytani ritkaságokban különösen 

gazdag része a Sopron és Fertőrákos között található Szárhalmi-erdő (GYŐRY J. – SCHMIDT E. 

1976). Sajátos társulásai közül különösen a lejtősztyepprétek, a karsztbokorerdők és a Kis-

tómalmi lápmedence reliktum növényzete jelentős. Ezek mellett ősi csereseket is találunk a 

molyhostölgyesekhez és karsztbokorerdőkhöz csatlakozva. A Szárhalom növényzete a 

domborzati viszonyok, a talajmélység és a talajtípusok változatossága miatt is mozaikos, de 

egyértelműen az erdők dominálnak  (GYŐRY J. – SCHMIDT E. 1976). Védett élőhelye számos 
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növényfajnak, mint pl. az orchideák közül a Légy-bangó (Ophrys insectifera), illetve az 

országos viszonylatban is ritka Prémes-tárnics (Gentiana ciliata), vagy a Sziklai benge 

(Rhamnus saxatilis és gayeri), a Gérbics (Limodorum abortivum). A Boldogasszony 

papucsának (Cypripedium calceolus) és a hagymaburoknak (Liparis loeselii) kevés (2-5) 

lelőhelye van Magyarországon, de a jelölt területen stabil állománya él. Jelentős még a 

szikesen élő pókbangó (Ophrys sphecodes) és mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris) 

(STADTLAND – AVL – VÁTI KHT 2003). 
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 3. FÖLDTANI FELÉPÍTÉS 

3.1. A kristályos alaphegység 

Magyarország területén a Keleti-Alpokhoz sorolható szerkezeti egységek a nyugati határ 

közelében a felszínen jelennek meg és a neogén képződmények alatt a Rába-vonaláig 

követhetők.  A Kisalföld aljzatát alkotó metamorf kőzetsorozat (Alsó- és Felső-ausztroalpi-

alegység) a kelet-alpi-takarórendszer részét képezi, amely a Rába-vonal mentén tektonikusan 

érintkezik a Pelsói-egységgel (2. ábra). 

 
2. ábra. Magyarország mélyföldtana 

(HAAS J. In: MÉSZÁROS E. – SCHWEITZER F. 2002) 
 

A kutatási terület földtani szempontból igen érdekes elhelyezkedésű, itt végződnek el a 

Keleti-Alpok kristályos palái, s már csak néhány kisebb-nagyobb sziget formájában 

emelkednek ki a neogén és pleisztocén üledéktakaró alól.  Itt érintkezik az alpi hegység a 

Kisalföld síkságával, amely érintkezés jelentős geográfiai és geomorfológiai határt is jelent. A 

legnagyobb kristályospala-sziget a Soproni-hegység magja, kisebbek a Harkai-kúp és északi 

előtere, a Kőhegy, az ún. Halászkunyhói rög (Balftól északra 2 km) és a Fertőrákosi 

palasziget. 

A Soproni Kristályospala Formációcsoport legjellemzőbb kőzettípusa a csillámpala és a 

gneisz. Korábban két formációra, Soproni Csillámpala Formációra és Soproni Gneisz 
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Formációra tagolták (FÜLÖP J. 1990), ma a következő négy formációt különböztetjük meg: 

Óbrennbergi Csillámpala, Vöröshídi Csillámpala, Sopronbánfalvi Gneisz és Füzesárki 

Fehérpala Formációk (GYALOG L. 2005). A csillámpala (KISHÁZI P. – IVANCSICS J. 1987) 

dominanciájú, 400-500 m vastag gyűrt, fillonitosodott kőzettestben muszkovitos, illetve 

biotitos csillámpala, szürke és fehér kvarcit, klorit-muszkovitpala, amfibolit, disztén-

leuchtenbergit(kianit és klinoklór)-kvarcit, andaluzit-szilimanit-biotitpala kőzettípusok 

fordulnak elő.  

Az  eredeti kőzetek  – a csillámpala kiinduló kőzete – jelenlegi előfordulásuktól sok száz 

kilométerre délre képződtek, majd a Keleti-Alpokra jellemző takaróredő-áttolódással kerültek 

jelenlegi helyükre (SZAKMÁNY GY. 1997). Vándorlásuk közben az eredetileg agyagos-

aleuritos üledékes kőzetekből már korábban kialakult metamorfitok több szakaszos alpi 

retrográd metamorfózist szenvedtek (LELKESNÉ FELVÁRI GY. 1986, KISHÁZI P. – IVANCSICS J. 

1987). A takarós szerkezet kialakulását előidéző horizontális mozgás nagyrészt valószínűleg 

az Alpok fő felgyűrődési szakaszában, a felső-kréta-eocén korban következett be, de 

megszakításokkal a középső-miocénig folytatódott (KISHÁZI P. – IVANCSICS J. 1987). 

A mintegy 300 m vastagságra becsült Soproni Gneisz (CSÁSZÁR G. 2005) a csillámpalánál 

sokkal kevésbé gyűrt szerkezetű és alapvetően muszkovitgneisz, alárendelten biotitos 

muszkovitgneisz összetételű. Jellemző ásványai a kvarc, a földpát, a muszkovit és a biotit. Az 

eddigi adatok alapján a Soproni Gneisz a Soproni Csillámpalán belül foglal helyet. Protolitját 

leukogránitnak tekintik, amelynek genetikájánál az anatektikus és az intruziós eredet egyaránt 

felmerült (CSÁSZÁR G. 2005). 

A Fertőrákosi Kristályospala Formációcsoport uralkodó csillámpala és amfibolit-tartalma 

alapján a Wechseli-takaróval azonos. Uralkodó kőzettípusainak megfelelően Fertőrákosi 

Amfibolpala Formációra és Fertőrákosi Csillámpala Formációra tagolható (FÜLÖP J. 1990). A 

600 m vastag Fertőrákosi Amfibolpala jellemző kőzetváltozatai az almandinos amfibolitpala, 

a kloritosodott, aktinolisodott amfibolitpala. Az 1000 m-t meghaladó Fertőrákosi Csillámpala 

összletben a jellegadó földpátos (albitos) csillámpala és grafitos csillámpala mellett 

apatitlencsék, mikroklin-albit-muszkovit gneisz, leuchtenbergit (klinoklór), márvány- és 

dolomárvány-közbetelepülések is vannak (CSÁSZÁR G. 2005). 

A nagy takarós mozgások során jelentősen megnövekedett helyi nyomás és a jelenlévő 

illók (elsősorban H2O) hatására képződő igen érdekes és megjelenésében is egyedülálló kőzet 

a területről a leukofillit.  A kristályos kőzetek között általában vékony zónában jelenik meg, 

leginkább a csillámpala- és gneisztakarók határán. Gneiszekkel, fillites csillámpalákkal és 

disztén-leuchtenbergit(kianit és klinoklór)-kvarcitokkal – palás textúrájú és szinte hófehér 
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színű kőzetekkel – együtt fordul elő (VENDEL M. 1972). A különböző kristályos palák 

ellenállóképessége igen változó. A kvarcitok nehezen mállanak, a gneiszek elsősorban 

aprózódnak, ezzel szemben a fillitek igen könnyen mállanak el (KÁRPÁTI L. 1955). 

Az Alsó-ausztroalpi-egység idős kőzetei az óalpi hegységképződéskor részben újra 

átalakultak, de a belőlük kiformált felszín a középső-miocénra le is pusztult (MAKÁDI M. 

1997). A kristályos palákat fiatal törések is átjárják, amelyek a terület fiatal süllyedékeinek 

kialakulásával egykorúaknak vehetők (VENDEL M. 1964). 

3.2. Neogén tektonika, ősföldrajzi fejlődés, üledékek 

A terület neogén előtti ősföldrajzi viszonyairól viszonylag kevés a konkrét ismeret. A 

mezozoikumban a Fertő-táj ősföldrajzi képét az országhatártól a Rába vonaláig ókori 

kristályos kőzetekből felépült szárazulat jellemezte. A mai kristályos hegységroncsokhoz 

(Soproni-, Kőszegi-hegység) hozzáforrott szárazulaton többnyire nedves, meleg trópusi 

éghajlat alatt, tönkösödés folyt erős mállással és areális erózióval (BULLA B. 1956, 1958). A 

triász, jura, kréta – amely időszak alatt a kristályos alaphegység minden valószínűség szerint 

többszöri tönkösödésen ment át (ÁDÁM L. 1975) – hosszan tartó trópusi denudáció az 

oligocénban és az alsó-miocénban is folytatódott és jelentős lepusztulást eredményezett. Főleg 

ekkor alakultak ki a hegységek mai tönkfelületei. A középső-miocénig a kristályos 

roncshegységekkel együtt a Fertő-táj egész területe is többnyire egységes hullámos 

tönkfelületté alakult (ÁDÁM L. 1974). 

A terjedelmes kristályos szárazulat süllyedése és feldarabolódása nyugaton kezdődött meg 

(NAGYMAROSY A. 1997). A kristályos palákra az ottnangi korszakban a brennbergi mocsári-

lápi barnakőszéntelepes rétegek (60-180 m, CSÁSZÁR G. 1997) rakódtak le. Ezek a 

kőszénlencsék és rétegek voltak az elsők, amelyeket Magyarországon már a 18. században 

ipari céllal bányásztak. A kőszenet beágyazó homokos-agyagos rétegekben édesvízi 

molluscafaunát és meleg klímára utaló növényi maradványokat találunk. A Brennberg-

környéki kora-miocén kavicsképződményekkel rokon képződmény az ún. ruszti kavics, amely 

magyar területen csupán a Fertőrákosi-palasziget északi végén és a Halászkunyhói rögön 

látható a kristályospala aljzaton (VENDEL M. 1972). A kőszéntelepes rétegek fölött kárpáti 

korú, 400-500 m vastag (CSÁSZÁR G. 1997) folyóvízi konglomerátum és kavics következik 

(Ligeterdői Formáció). A metamorf gneisz, kristályos mészkő és dolomit, metahomokkő 

anyagú kavicsok jól kerekítettek, kalcittal cementáltak. A formáció felfelé aleuritos 

finomhomokkőbe megy át, amelybe visszatérően újabb és újabb kavicsszintek települnek (pl. 

Brennbergi blokk-kavics)  (NAGYMAROSY A. 1997). 
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Az egységes, egybeforrott - paleozoikumi, mezozoikumi, paleogén - szárazulatot az Alpok 

felgyűrődését (KÁRPÁTI L. – ÁDÁM L. 1975) kísérő szerkezeti mozgások feldarabolták, s ezzel 

megszűnt a többszöri tönkösödésen átment alsó-miocén egységes trópusi tönkfelszín. Ekkor 

alakult ki a Soproni-hegység lapos tönkfelületének lépcsős alapszerkezete (KÁRPÁTI L. 1955), 

ekkor vehette kezdetét a Soproni-medence süllyedése és különülhetett el a hegység 

főtömegétől a Fertőmelléki-dombság is (ÁDÁM L 1974). A törési síkok mentén – a Pannon-

medence tágulásának folyamatában – rögsorok süllyedtek a Kisalföld felé egyre mélyebbre, 

amit a különböző kutatófúrások adatai is jeleznek. Közvetlenül a Fertő-tó partján, Balf és 

Fertőrákos között (a Halászcsárdától északra kb. 600 m-re) a kristályospala még sekély 

mélységben (3,6 m) megtalálható (fúrás éve: 1969), Hegykőnél már 1340 m mélyen van 

(fúrás éve: 1969), Fertőd térségében 1634 m-nél ütközött paleozoikumi fillitbe a fúrás (1957), 

Petőházánál pedig az 1506 m-ig lemélyített fúrás (1970) alsó-pannóniai képződményekben 

állt meg, nem érte el a medencealjzatot (KISHÁZI P. – BOLDIZSÁR I. 1974). A feldarabolódás a 

Fertőmelléki-dombvonulat, a Fertő-medence és a Soproni-medence mai területén is jelentős 

volt. Itt a szerkezeti mozgások a Soproni-hegységhez korábban hozzáforrott, alsó-miocén kori 

kristályos tönkrögöket süllyesztette különböző mélységekbe, amelyeknek felszínen maradt 

kisebb rögei, pl. a Gödölye bérc, Réti bérc, Kőhegy (ÁDÁM L. 1974). 

A miocén elejére jellemző igen erős kéregmozgások nyomán kialakult egymást keresztező 

törésvonalaknak a későbbi völgyek előképzésében volt igen nagy jelentősége.  A vetőknek 

egy része valószínűleg többszörösen felújult, s a később települt üledékcsoportokat is érte. 

Bádeni 

A középső-miocén bádeni korszakában a terület süllyedése következett be (VENDEL M. 

1972), s a szárazulatra előrenyomuló tenger a kristályos alaphegység lepusztuló anyagából 

görgetett kavicsokat – alapkonglomerátumot – rakott le (3. ábra). A kavics anyagát főleg 

gneiszek, csillámpalák, grafitkvarcit, dolomit alkotják (VENDEL M. 1972, KISHÁZI P. – 

BOLDIZSÁR I. 1974). 

A területen a feldarabolódás és a süllyedés intenzitása térben és időben meglehetősen 

egyenetlen volt, így a transzgresszió a környék különböző részein különbözőképpen fejlődött 

ki. A mélyebb területeken – a hegység lábánál és a Soproni-medence területén – agyag 

(Bádeni Agyag Formáció), a sekély, parti részeken – a keletebbi sziklazátonyos területen, a 

Fertőmelléki-dombságon – mészkő (Lajtai Mészkő Formáció) képződött. Az agyagos tengeri 

üledékek helyenként nagy (a mélyebb tengerrészekben 600 méternél is vastagabb (MAKÁDI 

M. 1997), átlagosan 150-300 m vastagságúak, a mészköveké is meghaladja a 100 m-t 
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(VENDEL M. 1964). A mészkőképződés egyik alapfeltétele a meleg éghajlat volt, az egyéb 

törmelékes anyag behordása a tengerbe pedig jóval gyengébb volt, mint a korábbi  

 

 
3. ábra. A Kárpát-medence és környezetének középső-miocén (17,5-14,5 millió év) ősföldrajzi térképe 

(HÁMOR G. 2001.) 

1.  A Kárpátok jelenlegi íve 2. A szárazföldek területe 3.  Szerkezeti törések mentén kirobbant vulkáni 

hamu- és porfelhő („középső-riolittufa”) 4. Nagyobb andezitvulkánok kitörési központjai 5.  Vulkáni és tengeri 

kőzetek váltakozása (összefogazódása) 6. Folyóvízi üledékek 7.  Édesvízi (a) és tengerparti (b) szénmocsarak 8. 

Folyótorkolati delták 9.  Tölcsértorkolati váltakozó édesvízi-tengeri rétegek 10. Lagúnák kősóképződéssel 11. 

Pusztuló tengerpart durvatörmelékei 12. Síkparti homoküledékek 13. Korallos algazátonyok 14. Sekélyvízi, part 

közeli agyagos képződmények 15.  Mélyvízi, part távoli üledékek 16.  A tenger-előnyomulás iránya 17. A 

szárazföldi üledékbehordás iránya 18. A tenger visszavonulásának iránya a középső-miocén végén 19. 

Őskörnyezeti határ 

korszakokban. Jelentős mészkőtömegek rakódtak le a Lajta-hegységben, Fertőrákos 

környékén, a Nyugati-Bakonyban, a Mecsekben, a Tétényi-fennsíkon és Nógrád-megyében. A 

gazdag tengeri élővilág (korallok, kagylók, csigák, rákok) maradványainak vizsgálata alapján 

bizonyosra vehető, hogy szubtrópusi vagy meleg-mérsékelt éghajlat uralkodott. A bádeni 

korszak vége felé egyre szűkült az összeköttetés a nyílt tengerekkel, s a fokozatosan elzáródó 

tengerágban a fejlettebb élőlények számára egyre kedvezőtlenebbé váltak a körülmények, 
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kihaltak a korallok, a puhatestű-fauna is megfogyatkozott, így a szarmata tenger élővilága a 

bádeni tengerénél sokkal szegényesebb volt. A víz sótartalma gyakran és hirtelen változott 

(MÜLLER P. 1997). 

 

Szarmata 

A bádeni korszak végén a terület előbb kiemelkedett, a tenger visszahúzódott, s e 

regressziós fázis következtében a bádeni korú mészkőre egy homokosabb réteg, majd egy 

max. 2 m, de van, ahol csak 1-2 cm vastag (IVANCSICS J. 2009) abráziós konglomerátum réteg 

települt. A bádeni-szarmata határt jelző – főleg gneisz és kvarc görgetegekből felépülő – 

alapkonglomerátum Sopron környékén kezdő tagként található meg mindenütt, ahol bádeni 

képződményekre (akár agyag, akár mészkő) szarmata rétegsor települt (VENDEL M. 1964). A 

regressziót újabb transzgresszió követte, s gyakorlatilag visszaállt ugyanaz a fácies, ami 

korábban volt, csak most már a szarmata korszakban, csökkentsósvízi környezetben: a 

sekélyvízi lerakódásokban gyakori a mészkő, a mélyebb tengerrészekben márga vagy aleurit 

rakódott le (IVANCSICS J. 2009). A szarmata korszak idősebb tagozata leginkább 

mészkövekből, konglomerátumokból, meszes homokkövekből áll, a fiatalabb szarmata 

üledékek viszont mészalpi kavicsokban gazdag deltaképződmények (KISHÁZI P. – BOLDIZSÁR 

I. 1974, ROSTA É. 1993).  

A delta üledékeket a Soproni-medence keleti peremén Rosta Éva vizsgálta (ROSTA É. 

1993). Az É-D-i lefutású Kőhidai-vetőzóna környezetében három szarmata és pannóniai 

üledékeket feltáró kavics- és homokbányát vizsgált (4. ábra). 

A terület északi részén a Piusz-pusztai és szentmargitbányai feltárásban meredek, 

durvatörmelékes Gilbert-típusú deltát, délen a Réti-forrás melletti kavicsbányában meredek 

parti üledékképződési környezetet azonosított szedimentológiai vizsgálatok alapján.  

A bádeni-szarmata tengerszint fölé emelkedett alacsony középhegységi szárazulatokon 

(Soproni-hegység magja) többnyire szubtrópusi éghajlat és megújuló szerkezeti mozgások 

mellett folytatódott a kristályos tönkfelszín areális és lineáris letarolódása, melynek 

eredményeként jelentősen fokozódott az alsó-miocénben kialakult felszínek további 

pusztulása és feldarabolódása (ÁDÁM L 1974). 
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4. ábra. A Soproni-medence északi részének földtani térképe (KISHÁZI P. – IVANCSICS J. 1983, illetve Síkhegyi 

F. 1991 személyes közlése alapján).  

1. holocén-pliocén 2. pannóniai homok és agyag 3. késő-szarmata homok és kavics 4. késő-szarmata mészkő 5. 

kora-szarmata márga, homok 6. bádeni agyag 7. bádeni mészkő 8. kárpáti kavics 9. paleozoos kristályos kőzetek 

10. a vizsgált feltárások elhelyezkedése 

 

 Pannóniai 

A középső-miocén végére megszűnt az összeköttetés a Tethys maradványának tekinthető 

Földközi-tengerrel, s a kiédesedő vizű Pannon-tó jött létre. Élővilága – a tavak élővilágára 

általában nem jellemző módon – rendkívül gazdag volt. A szarmata korszak végén emelkedés 

következett be, majd a pannóniai korszakban ismét süllyedés, amely mozgások itt is 

jellegzetesen regressziót, majd transzgressziót mutató rétegsorokat – a Kőhidai medencét 

kitöltő fehéres színű homokos-kavicsos rétegek, szürkéssárgás agyagok – találunk (VENDL M. 

1972, KISHÁZI P. – BOLDIZSÁR I. 1974). A kavics-homok rétegsor hidrológiai szempontból 

igen jelentős, ugyanis a rétegek többszöri vetődés révén kialakult teknőszerű településük miatt 

nagy mennyiségben tárolják a talajvizet (KÁRPÁTI  L. 1955).  

A Pannon-tó körülbelül 6 millió éven keresztül folyamatosan töltődött fel és a pannóniai 

korszak végére (miocén-pliocén határra) eltűnt. A pannon rétegek – homokos-kavicsos-

agyagos képződmények – lerakódása után szárazulattá vált a terület. Sopron környékén a 

Soproni-medence feltöltésével és a tengerfenék lassú kiemelkedésével zárult a neogén 

(középső- és felső-miocén) üledékképződési szakasz a felső pannóniai korszak végén (ÁDÁM 

L. 1974). Az alsó- és felső-pannóniai üledékek együttes vastagsága 100-200 m-t tesz ki 

(feltételezhetően legvastagabb a Fertő-medencében) (ÁDÁM L. 1974). 
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     A Pannon-tó visszahúzódásával, az Alpok szegélyének megemelkedésével szárazulati 

denudációs szakasz kezdődött (KÁRPÁTI L. – ÁDÁM L. 1975), a többszörösen tönkösödött 

kristályos alaphegységhez hozzáforrott neogén (bádeni, szarmata, pannóniai) felszínen – 

ezeket az üledékeket elnyesve – hegylábfelszín képződés indult meg (ÁDÁM L 1974).  

A tómedence üledékei pusztulásnak indultak. Elsősorban a hegység peremén lévő pannóniai 

és szarmata rétegek pusztultak el, ez lehetővé tette az idősebb rétegek felszínre kerülését. A 

mai felszín még nem volt meg, azonban már megindult a helyi vízrajzi hálózat kialakulása 

(KÁRPÁTI L. 1955). Ettől az időtől számítható a mai felszín kialakulástörténete (KÁRPÁTI L. – 

ÁDÁM L. 1975). 

Pliocén 

A középső-miocénben kialakult neogén medence fejlődése a pliocénben is folytatódott, de 

a Pannon-tó homokos, kavicsos, agyagos üledékeit ma már csak a tágabb értelemben vett 

Kőhidai-medencében, a várostól délkeletre az Ikva mentén, valamint a Fertő-medence tavi 

üledékei alatt találjuk meg. A neogén medencealakulaton belül a süllyedés mértéke és 

intenzitása területenként különböző volt, s így a feltöltődő tó (beltenger) a mélyszerkezeti 

alapzat mozgásviszonyainak megfelelően helyenként vastagabb, másutt pedig vékonyabb 

rétegekben rakta le sekélytengeri üledékeit.  

A fejlődésszakasz alsó részében folytatódott a hegylábfelszín képződés, amelyet a terület 

beerdősülése, a galériaerdők kialakulása követett. Ennek eredménye a fluviolakusztrikus 

vízrendszer kialakulása és a keresztrétegzett homok képződése (SCHWEITZER F. 2010). 

Kezdetben meleg és nedves, később mérsékelten nedves, majd szárazföldi éghajlat mellett 

a középső- és felső-pliocénban kezdett kialakulni (ÁDÁM L. 1974) a kristályos roncshegységet 

É, ÉK és K felől övező hegylábfelszín. A tönkhegységből kilépő patakok-folyók, illetve az 

időszakos vízfolyások a hegységperemi területet felületi leöblítéssel és laterális erózióval a 

felszín lejtésének irányában jelentősen legyalulták, elegyengették (ÁDÁM L 1974). A fiatal 

kéregmozgások, az erózió és a defláció a pliocén után is formálták felszínét (KÁRPÁTI L. – 

ÁDÁM L. 1975). 

A bádeni, szarmata és felső-pannóniai gyengén hullámos felszínen a folyóvízi 

akkumuláció a pleisztocénben is folytatódott, azonban a tönkös kristályos hegységkeret 

emelkedésével és az éghajlat hűvősebbé és nedvesebbé válásával a folyók eróziós 

tevékenysége felerősödött, megváltozott a lepusztulás minősége (ÁDÁM L 1974). Az Ős-Ikva 

már kavicsos hordalékot terített szét a Fertőmelléki-dombság lenyesett hegylábfelszínére és az 

Ikva menti terület felső-pliocén keresztrétegzett homokos takarójára. 
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Az enyhén lejtősödő hegylábfelszín-maradványok a különböző ellenállóképességű bádeni, 

szarmata és pannóniai üledékeket egyaránt metszik. A Balfi-blokkon számos helyen a Lajtai 

Mészkő egybe van nyesve a legidősebb és legfiatalabb szarmata rétegekkel (mészkő, 

homokkő, homok, kavics, konglomerát), valamint a felső-pannóniai agyagos, homokos 

felszínnel. A felső-pliocén végén uralkodó pedimentációt  megváltozott klimatikus 

körülmények között az alsó-pleisztocénban kriogén folyamatok váltották fel és a 

hegylábfelszín további formálódását eredményezték (ÁDÁM L 1974).  A Soproni-hegység 

miocén képződményei nem a szomszédos Kisalföldhöz kapcsolódnak, amelytől a középső- 

miocénben a kiemelt Mihályi-hát választotta el, hanem inkább a Bécsi-medence egykori 

víztömegeihez, amelyek a Kismartoni- (Eisenstadti-) öböl révén egészen Sopronig nyúltak 

(NAGYMAROSY A. 1997). 

3.3. Pleisztocén felszínfejlődés 

A pleisztocén jégkorszakok folyamán a hordalékkúp képződés és a völgyképződés mellett 

a szerkezeti mozgásoknak, a löszképződésnek, valamint a szoliflukciós, deráziós és deluviális 

folyamatoknak is jelentős szerepük volt a vízgyűjtő felszínének formálásában (ÁDÁM L. 

1974). A folyóvízi akkumuláció a pleisztocénben is folytatódott, változás az üledékszállítás 

minőségében állott be. A finomszemű, egynemű asti homokszelvények és pedimentek erodált 

felszínére többnyire osztályozatlan (nagy szemű, durva és aprókavicsos) kavicsrétegek 

települtek. A pleisztocén legfontosabb lerakódásai kavicstakarók, teraszkavicsok, löszszerű 

homokok és homokos-vályogos üledékek, szoliflukciós képződmények (KISHÁZI P. – 

BOLDIZSÁR I. 1974). 

A pleisztocént az erős klímaváltozáshoz kötött üledékek és az ismétlődő, élénk, 

függőleges kéregmozgások alapján jól el lehet különíteni a pliocéntől. A hegységek 

emelkedése és feldarabolódása nyomán felerősödött a folyók eróziós tevékenysége is, s a 

felső-pliocént követően még dél felé tartó Ős-Duna, majd az Ős-Ikva már kavicsos hordalékot 

terített szét a Fertőmelléki-dombság lenyesett hegylábfelszínére és az Ikva menti terület felső-

pliocén keresztrétegzett homokos takarójára.  Ezt követően a kora-, közép- és késő- 

pleisztocénben az Ős-Ikva behálózta az egész vízgyűjtőterületet és hatalmas hordalékkúp-

rendszert épített (ÁDÁM L 1974). 

A pleisztocén kéregmozgások a Fertő-tájon belül jelentős geomorfológiai változásokat 

eredményeztek.  A Fertő-medence süllyedésével egyidejűleg, az új-pleisztocénban alakult ki a 

Kőhidai-medence teknőszerű mélyedése, amely közel É-D irányú párhuzamos vetődések 

mentén a Fertőmelléki-dombság szarmata (homok, kavics, konglomerát) és pannóniai 
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(homok, kavicsos homok, agyag, agyagos homok) üledékekből álló, letarolt pliocén-

pleisztocén hegylábfelszínébe süllyedt be. Vizeit a Lajtai Mészkőbe antecedens 

völgyszakasszal bevágódva a Rákos-patak vezeti le a Fertőbe. A Rákos igen gyérvízű patak, 

száraz periódusban alig van vize, a Fertő-tó fő táplálója az országhatáron kívül torkolló 

Wulka. A Fertőmelléki-dombság déli részét, valamint az Ős-Ikva hordalékkúp-felszínét (a 

medence déli peremterülete) egyetlen eróziós völgy sem tagolja.   A Fertő-medence 

bezökkenése az Ősikva-rendszer megszűnését eredményezte (ÁDÁM L. 1974). 

A süllyedékterületek, mint helyi erózióbázisok fokozott mértékben hatottak vissza a 

környező területek letarolására. A hegylábfelszín Lajtai Mészkővel fedett központi részének 

(Tómalmi-domb, Szárhalmi erdő, Pinty-tető) kivételével a Fertő-medence vízgyűjtője gyenge 

reliefenergiájú, gyér völgyhálózatú, többnyire tagolatlan eróziós-deráziós dombsággá alakult 

a pleisztocén végére (ÁDÁM L. 1974).  

Az alpi jégtakaró elolvadása után a würm glaciális végére, a holocén elejére kialakult a 

mai vízrajzi és domborzati kép. Az Ikva és mellékvizei mellett ekkor került mai helyére a 

Kőhidai-medencét lecsapoló Tómalom- és Rákos-patak (ÁDÁM L. 1974). A leginkább 

kavicsból felépülő feküre idősebb holocén durva homok-murvás homok települ, vagy 

közvetlenül sötétszürke 50-80 cm vastag homokos öntés agyag. Kialakult a talajtakaró és a 

zárt erdők. Az új-holocénban már az antropogén tájfejlődés vált meghatározóvá (ÁDÁM L. 

1974). A Fertő-táj felszíni geológiai képződményeit mutatja az 5. ábra. 

3.4.   A Fertőmelléki-dombság földtana, vízföldtana a fúrásadatok alapján 

A Fertőmelléki-dombság szerkezeti vonalait kutatófúrások is jelzik. Pl. a Tómalom 

környéki és a Kőhidai-medencében végzett vízkutató fúrások, illetve a Sopron-1 

szerkezetkutató fúrás esetében (1. Melléklet) látható, hogy itt a kb. 100 m-t kiemelt 

dombvonulat levett a Tómalom szintjére.  Jánostelepnél (Jánostelep-1 fúrás, 1969) a Lajtai 

Mészkő már csak roncsokban van meg. Alig néhány 100 m-re (de max. 1 km-re) nyugatra, a 

Kőhidai-medencében már bádeni agyagot (nyíltvízi fácies) találunk, amelyben nincs vagy 

csak nagyon kevés parti anyag került be. E két fácies – sekélytengeri és nyíltvízi – közelsége a 

bádenben (alsó- és középső-bádeni) működő nagyon erős tektonikai mozgásokkal 

magyarázható. A mozgások következtében igen nagy szintkülönbségek alakultak ki, s a parti 

résznél nem voltak olyan folyók, tulajdonképpen patakok se nagyon, amelyek törmeléket 

szállítottak volna a mélyebb tengerrészbe.  
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5. ábra. A Fertő-táj geológiai térképe 

(IVANCSICS J. térképvázlata alapján készítette PRODÁN, T. H. 2010) 

1. nádas 2. tőzeg, tőzegsár, kotu 3. friss öntés (kavics, homok, iszap) 4. Holocén általában 5. homokos lösz, 

vályog 6. folyóvízi kavics 7. folyóvízi hordalékkúp 8. folyóvízi kavics (bozi terasz) 9. terasz kavics 10. 

Pleisztocén általában 11. folyóvízi homok 12. agyag, márga, homok 13. agyag, homokos agyag, vasas agyag 14. 

homok és kavics, alárendelten konglomerátum 15. homok, homokkő, kavics, konglomerátum 16. mészkő, 

homokos mészkő 17. alapkonglomerátum 18. durvamészkő, mészhomok 19. agyag, kőzetlisztes agyag 20. 

alapkonglomerátum 21. Ruszti kavics 22. fillites csillámpala 23. muszkovitgneisz 24. földpátos csillámpala 25. 

amfibolit, amfibolpala 26. leukofillit 27. disztén(kianit)kvarcit 28. biotitos muszkovitgneisz 29. csillámpala 

 
Érdekes a Fertőrákos-22 (FrK-22) fúrás (2. Melléklet), amelyiknek közvetlen közelében 

további fúrásokat (FrK-22A, FrK-22B) is mélyítettek. Az FrK-22 fúrást kb. 100 egynéhány 

m-nél leállították, mivel elérte a kristályos alaphegységet. Azonban az anyag alsó részének 

megvizsgálása után arra a következtetésre jutottak, hogy nem alaphegységet értek, hanem 

gneisz és csillámpala alkotta törmeléket. Fél méterrel odébb, az FrK-22A fúrásban 250 m 

körül szintén az előbbi törmelékszerű anyagba fúrtak, ráadásul pár cm vastag (bádeni 

foraminifera tartalmú) mészkőbetelepüléseket is tartalmazott. A következő fúrás 300 m körül 
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valóban elérte a csillámpalát. A törmelékes anyag vastagsága kb. 150 m, s valószínűleg 

hegylábi törmelék (IVANCSICS J. 2009), ami azt jelzi, hogy ott jelentős kiemelkedés, nagyon 

magas partszakasz lehetett. (Valószínű a Fertő-tó felé volt a hegység, mert a fent említett 

fúrásokban és az FrK-21-ben megvan, de a hegység felé nincs.) A KKH1 (Kópháza, Kőhegy)- 

ferde fúrás 300 m-es és végig gneiszben mélyült. 

A dombságra jellemző vetőzónák jól követhetők a Fertőrákosi és Tómalmi vízműtelepek 

közötti földtani szelvényen (3. Melléklet). 

Fertőrákos környékén a mészkő a felszínen van, amely a Fertő-tó felé fokozatosan a 

mélybe süllyed (KISHÁZI P. – BOLDIZSÁR I. 1974).  A Kőhidai-medence felől, valamint a 

dombokon beszivárgó csapadék a Fertő-tó felé áramlik a mészkőben, tehát a területen a 

karsztvízszint enyhén a Fertő-tó felé lejt. Ez a víz a Fertő-parton források formájában tört elő 

(a tópart fiatal agyagos-iszapos rétegei kényszerítették a felszínre), de a Soproni Regionális 

Vízmű által (1968-1970 között) fúrt kutak következtében az összes forrás elapadt. A vízparti 

fúrássort (14 fúrás) a Balfi-blokk keleti határát képező vető (ún. Keleti-vető) mentén 

telepítették, 2 km hosszan. A 15. fúrás Fertőrákos községtől kb. 3 km-el keletre, a Vitorlázó 

töltés végében mélyült.  

A terület medenceperemi jellege nem csupán a morfológiából tűnik ki, hanem 

mélyföldtani felépítéséből is, következésképpen a felszínalatti vizek megjelenési formájából 

és hidrodinamikai viszonyaiból. Az alaphegység vízzáró, vízrekesztő tulajdonságú, 

vízföldtani tekintetben csak a kristályos alaphegységre települt neogén és negyedkori 

üledékes komplexumnak van jelentősége.  

A Fertő-tó nyugati szegélye mentén futó kópházi vető vízföldtani szempontból is jelentős. 

Ettől a szerkezeti vonaltól keletre és nyugatra különböző hidrogeológiai egységek alakultak 

ki. A keleti egység fő jellemzője a többszintes homokrétegek alkotta víztároló rendszer. E 

rendszert az a nagyméretű medencesüllyedés hozta létre, amely a fiatal alpi hegyképző 

mozgásokkal, kiemelkedéssel egyidejűleg ment végbe.  A nyugati hidrogeológiai egységet 

karbonátos víztárolók, valamint a soproni belső részmedencék deltaüledékei alkotta helyi 

víztartók képezik.  

Az idős szarmata meszes-homokos, kavicsos, partközeli üledékek és a fiatalabb szarmata 

homokos-kavicsos-konglomerátumos deltaképződmények egységes víztározórendszert 

alkotnak, amelynek vize közvetlenül kapcsolódik a Lajtai Mészkő karsztvizéhez. A homokos-

kavicsos pannóniai üledékek vize viszont a szarmata vizekkel van kapcsolatban (KISHÁZI P. – 

BOLDIZSÁR I. 1974). 
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A hidrodinamikai és áramlási viszonyokat nagymértékben befolyásolják a víztároló 

típusok és azok helyzete. A fertőrákosi karbonátos víztároló, illetve a keleti többszintes 

rétegvíztartó rendszer egymástól igen eltérő vízáramlási sajátságokat mutat. 

A talajvíz a tőzeges-iszapos-homokos, néhol kavicsos holocén rétegekben helyezkedik el. 

Balf környékén a tóparton  – a tó jelenti az egész vidék erózióbázisát – számos forrás kíséri a 

talajvízrendszert, ahol tőzeges, homokos, iszapos rétegekből szénsavas-kénes jellegű víz tör 

fel (KORIM K. – IHRIG D. 1975). 

A szabad felszíni talajvíz áramlását és vízháztartását elsősorban a primer hidrológiai 

alapelemek, tehát a csapadékvíz beszivárgása és az evapotranspiráció szabja meg. A 

hasadékvíz a miocén korú bádeni és részben szarmata mészkő képződményben fordul elő.  A 

vízmozgás jellegét és rendszerét a kőzetfizikai szerkezet határozza meg.  

A 100 m vastagságot meghaladó durva mészkő összlet vastagpados kifejlődésben települ, 

melyet vékony repedések-hasadékok hálóznak be. Emellett jelentős hézagközti térfogattal is 

rendelkezik és a réteglapok is bizonyos hidrológiai jelentőséggel bírnak. A karbonátos tárolók 

tehát kettős porozitású tárolókőzet-rendszert képviselnek (KORIM K. – IHRIG D. 1975), a 

bádeni mészkő repedéshálózatában, pórusaiban jelentős vízmennyiségeket tartalmaz. 

3.5. A Lajtai Mészkő 

A Lajtai Mészkő települése 

A Lajtai Mészkő Formációba az országban öt különböző néven szereplő, de egymástól 

megkülönböztethetetlen bádeni mészkő, meszes homokkő rétegsorú képződményeket 

(bázisukon esetenként konglomerátummal): Rákosi, Pécsszabolcsi, Ebesi, Abonyi és 

Sámsonházai Formációkat vonták össze (GYALOG L. – BUDAI T. 2004).  

A Lajtai Mészkő jellegzetes szigettengerben képződött. Az összefüggő szárazföld nyugati 

partvonala ekkor nagyjából Győr-Répcelak vonalában húzódott, ettől nyugatra kisebb-

nagyobb szigetekből álló szigetvilág terült el (VENDL M. 1964). A szubtrópusi tenger bádeni 

mészköve és a vele teljesen megegyező településben előforduló szarmata durva mészkő 

Fertőrákostól nagyobb megszakításokkal Mátraszőllősig, délen pedig a Mecsek aljáig, 

északon Selmecbányáig található (PAPP F. 1975).  A Balfi-blokkon megfigyelhető üledékek 

ősmaradványokban igen gazdag, sekély, melegebb hőmérsékletű tengerben keletkezett 

partszegélyi képződmények, olyannyira, hogy a tengerfenék még általában a hullámverés 

övébe esett. Ennek következtében a mészkő anyagát elsősorban, kőzetalkotó jelleggel, a 

Lithothamnion ramosissimum Reuss mészalga szolgáltatta. E vörös alga leginkább a 30 m-ig 
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terjedő tengermélységet kedvelte, sekélyebb tengerrészek fenekén – legfeljebb 100 m-es 

mélységig – élt. A mészalga fenéki gyepszőnyegei a hullámverés áldozatául estek, 

összetöredeztek és ez a törmelékanyag a mészkő felépítésében főszerephez jutott. A 

mészkőben és a mészhomokban gyakori az osztrigapadokat alkotó Cubitostrea digitalina 

Eichwald. Nem ritkák egyéb kagylók sem, főleg különböző Pectenek (pl. Pecten aduncus 

Eichwald, Flabellipecten leythajanus Partsch stb.), igen elterjedtek a mohaállatok (Bryozoák), 

továbbá pörgekarúak (Brachiopodák) és tüskésbőrűek (Echinodermaták) is akadnak (VENDEL 

M. 1972).                                   

A több mint 100 m vastag (VENDL M. 1964) gyengén rétegzett Lajtai Mészkő összlet 

keskeny É-D-i csapású sávban húzódik. Általában durva, porózus, ritkán keményebb tömött 

mészkőből (6. ábra), vagy laza mészhomokból álló képződmény, amelybe helyenként 

agyagos-márgás vagy homokköves padok is települnek.  

A mészkőben található kristályospala zárványok szintén közeli partvonalra – kelet felé a 

mai Fertő-tó táján lehetett – utalnak, a kristályospala felépítésű szigetek abráziós 

pusztulásából származnak (VENDEL M. 1972). 

6. ábra. Durvaszemcsés, porózus közetminta a B-11 jelű mélyedésrendszer területéről 1,5 m mélységből  

(PRODÁN T.) 

A Fertőrákosi-kőfejtő közel 40 m vastagságban tárja fel a Lajtai Mészkövet. A kőfejtő 

mélyebb szintje pados kifejlődésű mészalgás mészkövet tár fel, amelyben vulkáni működésre 

utal a két vékony réteget alkotó – tufa (vulkáni hamu) mállásával keletkezett – zöldesszürke 

bentonit (VENDEL M. 1964, SELMECZI I. 2009). E rétegek fölött krémszínű, tömörebb és 
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keményebb mészkő települ. A kőfejtőben ezt a kb. 10 m vastagságú mészkőréteget 

(biokalkarenit) bányászták úgy, hogy a felette levő kemény, de szétesésre hajlamos, 

felszínközeli mállott részt a helyén hagyták (PAP S. 2008).   A fejtés padosan történt, sajátos 

módon.  Felülről lefelé, fekvő oszlopok alakjában vésőkkel réseket vágtak, majd a kőpadot 

vasékekkel alulról fölrepesztették (VARGA L. 1931). 

A bányafal legfelső részén, a Lajtai Mészkő fedőjében konglomerátum települ (Tinnyei 

Formáció), amely a középső-miocén későbbi korszakában, a szarmatában keletkezett 

SELMECZI I. 2009). A jól gömbölyített kavicsok kőzetanyaga (gneisz, csillámpala, kvarc, 

kvarcit) a közeli szárazulati területek lepusztulásából származik. 

 

 A Lajtai Mészkő porozitása 

Kőzetminták alapján vizsgálatokat végeztünk a mészkő néhány kőzetfizikai 

tulajdonságának meghatározása céljából. A mintákat a mészvonulat három különböző 

területéről gyűjtöttük: a Balfi-blokk északi feléről, az ún. tesztterületről (Tómalom I), a déli 

területről a Szárhalmi-kőfejtő falából (Szárhalom II), illetve az ausztriai oldalon található 

Szentmargitbányáról (Szt. Margitbánya III). Mindegyik területről kettő darab – egy kisebb és 

egy nagyobb (1, 2) – mintát vizsgáltunk. Teljes kiszárítás után a kőzeteket ioncserélt vízbe 

merítve időközönként megmértük a minta tömegének növekedését (a felvett víz mennyiségét). 

A vízfelvétel mind a hat minta esetében igen rövid idő alatt (15-20 perc után) elért egy olyan 

felső értéket, amely a későbbiekben már nem változott, tehát a kőzetminták telítődtek vízzel 

(1. Táblázat).  

A mért adatok alapján készített vízfelvételi görbék (7-12. ábrák) jól jellemzik a kőzet 

porozitását és a permeabilitását is. Mindegyik mintához tartozó görbe meredeken kezdődik, 

majd igen gyorsan ellaposodik. Minél nagyobbak a hézagok, annál gyorsabb a telítődés. 

Kapilláris hézagok esetén a vízfelvételi görbe gyorsan ellaposodik, és hosszú ideig észlelhető 

állandó víztartalomváltozás (KERTÉSZ P. 1975).  

A vizsgálat során számított értékek alapján a nagyobb (kb. 20 m) mélységből származó 

szentmargitbányai kőzetek vízfelvétele közepes, a szárhalmi és a tómalmi kőzeteké pedig az 

5, 1 – 15 % közötti értékeknek megfelelően nagynak tekinthető (KERTÉSZ P. 1975).  

A miocén tengeri eredetű biogén mészkövek szerkezetére a nagy porozitás jellemző, amit 

a vizsgálataink során kapott porozitás-értékek is alátámasztanak (2. Táblázat). 

A porozitás meghatározza a kőzet vízfelvevő képességét (13. ábra). 
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  Tómalom (I) Szárhalom (II)
Szt.Margitbánya 

(III) 
t 

(min.) 
m 1 

(g) 
m 2 

(g) 
m 1 

(g) 
m 2 

(g) 
m 1 

(g) 
m 2 

(g) 
0 

(száraz) 434 789 522 893 520 910 
5 480 859 546 921 538 931 
10 484 873 549 935 539 938 
15 488 880 551 940 540 943 
20 488 887 552 942 540 945 
40 488 888 552 944 540 945 
80 488 889 552 944 540 945 
160 488 889 552 944 540 945 

Vízfelvétel 
% 11 11,1 5,4 5,4 3,7 3,7 

1. Táblázat. A vizsgált kőzetminták vízfelvétele (PRODÁN T.) 

 

   

7. ábra. Tómalom, 1. vízfelvételi görbe (PRODÁN T.) 

 

8. ábra. Tómalom, 2. vízfelvételi görbe (PRODÁN T.) 
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9. ábra. Szárhalom, 1. vízfelvételi görbe (PRODÁN T.) 

 

10. ábra. Szárhalom, 2. vízfelvételi görbe (PRODÁN T.) 

 

11. ábra. Szt. Margitbánya, 1. vízfelvételi görbe (PRODÁN T.) 
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12. ábra. Szt. Margitbánya, 2. vízfelvételi görbe (PRODÁN T.) 

           

 

Tómalom (I) Szárhalom (II) 
Szt.Margitbánya 

(III) 

  
m 1 

(g) 
m 2 

(g) 
m 1 

(g) 
m 2 

(g) 
m 1 

(g) 
m 2 

(g) 
Felvett 

H2O (g) 54 100 30 51 20 35 
Térfogat 
(cm³) 260 469 238 416 207 357 
Porozitás 
(%) 20,7 21,3 12,6 12,25 9,6 9,8 

2. Táblázat. A felvett vízmennyiség, a kőzetminták térfogata és porozitása (PRODÁN T.) 

 

 

 
13. ábra. A kőzetminták porozitása és vízfelvétele (PRODÁN T.) 
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A durva mészkövekre korábban végzett vizsgálatok hasonló értékeket szolgáltattak. Pl. a 

porozitást illetően 10-25 V % értékek (ROZGONYI N. 2002), a vízfelvételre vonatkozóan  

8–16 V % (KLEB B. 1980), 12–28 %. (PAPP F. 1975). A tömött mészkövek, márványok alig 

0,1–0,8 súlyszázalék vízfelvétellel rendelkeznek. 
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4. A BALFI-BLOKK FELSZÍNFORMÁINAK VIZSGÁLATA 

4.1. Geomorfológiai térképezés 

A Balfi-blokk és a Fertő-medence határát, illetve a blokk keleti peremét egy É-D-i irányú 

vetődés (vetőrendszer) mentén kialakult töréslépcső képezi. Nyugati határát egy a Nagy- és 

Kis-Tómalmot magába foglaló regressziós völgy lejtője jelöli ki. Ez a völgy dél felé a Pinty-

tető magasságában már olyan mértékben kiékelődik, hogy az Arany-hegy környékén a blokk 

morfológiailag nem különül el a Soproni-medencétől. Északi peremét a Rákos-patak 

epigenetikus völgye – amely a Lajtai Mészkő vonulatot kettévágja – alkotja. Délen, a kópházi 

vető (Deutschkreutz-Balf vonal) mentén a Soproni-hegység kőzetei hirtelen nagy mélységbe 

kerülnek. Az MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban az elektromágneses 

mélyszondázások alapján az üledék vastagsága már meghaladja az 1500 m-t. 

A Lajtai Mészkő összlet általában durva, ritkán keményebb, tömött mészkőből, vagy laza 

mészhomokból álló képződmény, amelybe helyenként agyagos-márgás vagy homokköves 

padok települnek. A sekély tengerben a tengerfenék partszegélyi képződményei még általában 

a hullámverés övébe estek. Ennek következtében a mészkő anyagának fő tömegét adó, 

kőzetalkotó Lithothamnion ramosissimum Reuss mészalga fenéki gyepszőnyegei a 

hullámveréstől összetöredeztek. A mészkőben és a mészhomokban gyakori az 

osztrigapadokat alkotó Cubitostrea digitalina Eichwald és nem ritkák az egyéb kagylók sem, 

főleg különböző Pectenek (VENDEL M. 1972). A Lajtai Mészkő keskeny É-D-i csapású 

sávban húzódik. Vastagsága nem jelentős (a fúrási adatok alapján mintegy 150–200 m), 

rétegzettsége gyenge, az általunk mért dőlésszögek nem jelentősek (15–20o-os értékűek).  

Geomorfológiailag a Balfi-blokk hegyláblépcsővel elkülönülő hegylábfelszín-maradvány. 

Felszíne két szintre különíthető. A nyugati részen sorban elrendeződő három magaslat 

(Kecske-hegy, Pinty-tető és egy névtelen magaslat) környezetük fölé legfeljebb néhányszor 

10 m-rel emelkednek. E magaslatokat fogja közre egy 200 m-nél alacsonyabb viszonylag sík 

térszín, amit csak a blokk keleti és északi részén tagol néhány rövid, sekély és széles, száraz 

völgy. Előbbiek K-Ny-i csapásúak és regressziósak (esetleg regressziós-epigenetikus), 

utóbbiak csapása É-D irányú és epigenetikus, vagy deráziós eredetűek lehetnek. 

A blokk területéről a Tómalmi-dombról és a Pinty-tető környékéről több szerző 

(KOTSIS T. 1940, BULLA B. 1964, KÁRPÁTI L. – ÁDÁM L. 1975) ír le olyan felszínformákat, 

amelyek karsztos eredetűek (felszakadt barlangok, dolinák) lehetnek. Geomorfológiai 

térképezésünk alapján ezek a karsztszerű felszínformák három nagyobb területen 

csoportosulnak (14. ábra).  
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14. ábra. Karsztszerű formák előfordulása a Balfi-blokkon (PRODÁN T. – VERESS M. 2007) 

 

1. Kisméretű egyszerű mélyedés 2. Kisméretű összetett mélyedés 3. Nagyobb összetett mélyedés vagy 

mélyedésrendszer 4. Kisméretű összetett mélyedés csoportosan 5. Barlang 6. Földút 7. Műút 8. Nyiladék 9. 

Villanyvezeték 10. A felszínformák főbb csoportosulásai 

 

Jellegzetes képződmények a többnyire íves szegélyű, beszakadásos töbrökre emlékeztető 

mélyedések, valamint a mélyedések oldalában felnyíló üregek. A 15–16. ábrákon egy tipikus 

mélyedés és egy átjáró barlang látható.   
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15. ábra. Tipikus töbörszerű mélyedés a Balfi-blokkon (PRODÁN T.) 

 

 
 

16. ábra. Két mélyedés közötti átjáró (barlang) (PRODÁN T.) 
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Az összetett, nagyobb méretű mélyedésrendszerekről 1:400 méretarányú domborzatrajzi 

térképet készítettünk (17–19. ábra). 

A mélyedésrendszerek és képződményeik bemutatásához, valamint kialakulásuk 

értelmezéséhez e mélyedésrendszerek részletes geomorfológiai felmérését is elvégeztük. A 

terepi munka adatainak felhasználásával a domborzatrajzi térképeket geomorfológiai 

térképekké fejlesztettük (20–22. ábrák). A mélyedésrendszerek és képződményeik viszonylag 

kis mérete, sajátságos geomorfológiája és genetikája miatt a geomorfológiai térképekhez 

egyedi jelkulcsrendszert alakítottunk ki. 

 

17. ábra. A B-2 jelű mélyedésrendszer domborzatrajzi térképe (VERESS M. 2006/a.) 
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18. ábra. A B-11 jelű mélyedésrendszer domborzatrajzi térképe (VERESS M. 2006/b.) 

 
19. ábra. A B-12 jelű mélyedésrendszer domborzatrajzi térképe (VERESS M. 2006/c.)  
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 20. ábra. A Balfi-blokk B-2 jelű mélyedésrendszerének geomorfológiai térképe 

 (PRODÁN T. – VERESS M. 2007) 
 

1. szintvonal 2. kőzetkibúvás 3. mélyedésrendszert határoló meredek lejtő 4. mélyedésrendszert határoló 

lankás lejtő 5. zárt, lankás oldalú mélyedés (mélysége méterben) 6. zárt, aszimmetrikus, meredek oldalú 

mélyedés (mélysége méterben) 7. majdnem zárt, lankás oldalú mélyedés 8. magaslat (magassága méterben) 9. 

síktetejű magaslat (magassága méterben) 10. küszöb 11. magaslatok közti kis lejtésű felszín 12. törmelékkúp 13. 

omlással kialakult függőleges lejtő 14. nyereg 15. barlang 16. felszín dőlésiránya 17. kis lejtésű sík térszín 18. 

mélyedés oldala és aljzata 19. határoló sík térszín  
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21. ábra. A Balfi-blokk B-11 jelű mélyedésrendszerének geomorfológiai térképe (PRODÁN T.) 
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22. ábra. A Balfi-blokk B-12 jelű mélyedésrendszerének geomorfológiai térképe (PRODÁN, T. H. 2010) 
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4.2.  A Balfi-blokk felszínformáinak osztályozása 

A kutatási területen feltérképezett felszínformáknak alapvetően három változata 

különíthető el: 

• Kisméretű, sekély, többnyire magányosan, néha párosan megjelenő, egyszerű 

mélyedések. Aljzatuk egyenetlen, belsejükben a mészkő nem, vagy csak ritkán 

bukkan elő. 

• A szintén kisméretű, összetett mélyedések kettőnél több részmélyedésből állnak. 

Kiterjedésük mintegy 50–100 m közötti, aljzatuk egyenetlen, belsejükben esetleges 

anyagáthalmozáshoz köthető kiemelkedések is megfigyelhetők. 

• A nagyobb összetett mélyedések vagy mélyedésrendszerek (számuk 4 db.) több száz 

méter átmérőjűek is lehetnek. Alaprajzban szabálytalanok, de mindegyikük megnyúlt 

kissé K-Ny-i irányban. Mivel több részmélyedés kapcsolódik egymásba, peremük 

nagyobbrészt ívesen összetett.  A mélyedésrendszerek peremein füzérszerűen 

félkörös aszimmetrikus keresztmetszetű bemélyedések (aszimmetrikus 

szakadéktöbrök) sorakoznak. Meredek (függőleges) oldallejtőjük a mélyedésrendszer 

peremének részét alkotja, s itt többnyire előbukkan a mészkő. Belsejükben ritkán, de 

előfordulnak kisméretű (legfeljebb 1–2 m-es átmérőjű) halmok. Gyakoribbak a 

sziklás, meredek oldallejtőknek támaszkodó, ugyancsak 1–2 m-es kiterjedésű 

kőzettörmelék- és mállástermék-kúpok.  

A 23. ábra a mélyedésrendszerek főbb geomorfológiai jellemzőit ismerteti. 

 

A szakadéktöbrökhöz kisméretű barlangok, üregek kapcsolódnak. Egyes barlangok 

bejáratát a leomló anyag részben vagy teljesen elfedi. 

 A fűzérszerűen sorakozó szakadéktöbröket küszöbök, félküszöbök különítik el egymástól. 

A küszöbök két szakadéktöbör közötti keskeny formák, amelyek az eredeti térszín 

maradványai.  

 A mélyedésrendszer felé vagy hirtelen végződnek el, vagy ha félküszöbök, akkor 

fokozatosan alacsonyodva belesimulnak annak aljzatába.  
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23. ábra. A Balfi-blokk mélyedésrendszereinek elvi geomorfológiai szelvénye 

1. mészkő 2. omladék 3. talaj- és kőzettörmelék (PRODÁN T.  – V ERESS M. 2007) 

4.3. Barlangok, üregek  

A területen előforduló barlangok a mélyedésrendszerekhez viszonyított helyzetük szerint 

lehetnek a mélyedésrendszertől független helyzetűek és azokhoz kapcsolódók.  

• Mélyedésrendszerektől független barlang a Szárhalmi-kőfejtő két kisebb ürege és egy 

barlangja (a Szárhalmi-kőfejtő barlangja). A barlang, illetve az üregek bányászat 

során tárultak fel, mivel a kőbánya falában sorakoznak. A Szárhalmi-kőfejtő 

barlangja, amely a kőzet törésirányával megegyező irányú, mintegy 20 m hosszúságú 

(4,0–4,5 m magas, 7 m széles) képződmény, keresztmetszete szerint kétosztatú. Felső 

részén, a mennyezeten és az oldalfalakon oldásos eredetű forma is előfordul (24. 

ábra). Alsó részén az oldásos formakincs hiányzik, ez bizonyára bányászat során jött 

létre. Elképzelhető, hogy korábban két egymástól elkülönülő, egy természetes és egy 

mesterséges eredetű üreg lehetett és a bányászat hatására növekedő mesterséges 

üregnek a természetesbe nyílásával alakult ki a jelenlegi barlang.  

• Mélyedésrendszerhez kapcsolódó barlang, pl. a pillérekkel (11 db) tagolt, markáns 

oldódásos formakincs nélküli Zsivány-barlang. A barlang dőlésirányban 

elhelyezkedő, 1–2 m magas, 20 m széles, 50 m hosszú, mindegyik végén zártan 

elvégződő képződmény. Jelenlegi bejáratai részben a mennyezet omlásával, 

beszakadásával alakultak ki. KOTSIS T. (1940) egy, GIMESI E. (1979) kettő, GÖBL GY. 

(1989) három, illetve négy bejáratot említ. A különböző időszakokból származó 

leírások szerint tehát a bejáratok száma időben változik, a barlang mennyezetének 

beomlásával új bejáratok nyílnak, a beszakadásos mélyedések oldalából nyílók pedig 

omlással elzáródnak. A pillérek arra utalnak, hogy a barlang bányászat során alakult 

 40



ki, nem ismert viszont olyan bejárata, ahol a bányászott követ könnyen ki lehetett 

volna szállítani.  

• A mélyedésrendszerek oldalfalában felnyíló kisebb méretű barlangok, üregek a nagy 

mélyedésrendszerek mindegyikében előfordulnak, sőt a kisebb méretű összetett 

mélyedések némelyikében is megtalálhatók. E barlangtípusnak két változata is 

megkülönböztethető: a zsákszerű barlangok és az átjárók. A zsákszerű barlangok a 

mélyedésrendszerek peremein fordulnak elő a szakadéktöbrök folytatásában. Közülük 

a legnagyobb a Mészégető-közeli barlang, amelyet már KOTSIS T. (1941) is megemlít 

a Szárhalmi üregek egyikeként. A barlangok hossza és szélessége meghaladja 

magasságukat. Átjáróknak a szomszédos szakadéktöbröket elválasztó küszöbök 

(félküszöb) alatti üregeket nevezzük. 

• Az üregek egy sajátságos típusát a kis kiterjedésű (1–2 dm-es átmérőjű) járatok 

képviselik. A járatok – amennyire a felszíni viszonyok alapján megállapítható – 

függőleges helyzetűek. Felszínre nyílhatnak közvetlenül, vagy közvetve is. Előző 

esetben a járatnál nincs felszíni mélyedés, míg utóbbi esetben a járat egy 1–2 m-es 

átmérőjű mélyedés (fiatal felnyílás) oldalában vagy aljzatán nyílik. A járatok 

előfordulhatnak a mélyedésrendszer peremén, vagy belsejében. Előző helyzetűek a 

peremektől néhány méterre helyezkednek el a sík, határoló felszínen (ritkábban a 

mélyedésrendszert övező lejtőn). Ha csoportos előfordulásúak, akkor a peremekkel 

párhuzamos sorokba rendeződnek. A mélyedésrendszer belsejében elhelyezkedők a 

magaslatok tetőszintjén, vagy tövénél nyílnak. A mélyedésrendszerek peremein, a 

magaslatok tövénél borzvárak, más üreglakó gerincesek járatai, üregei is 

előfordulnak.   
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24. ábra. Oldásos formakincs a Szárhalmi barlangban (PRODÁN T.) 

4.4. A felszínformák geomorfológiai elemzése, genetikája 

4.4.1. Karsztos felszínformákról általában 

– A karrok a karsztosodó kőzetek felszínén végbemenő oldódás legközvetlenebb formái. 

Típusainak kialakulását a kőzet szövete, szerkezete, rétegzettsége, a levegő CO2 tartalma, a 

talaj, növényzet, aprózódás, mállás stb. befolyásolja. Jellemző formai jegyeik: éles, hegyes, 

szögletes, töredezett alakzatok, többnyire poligenetikus formák. Az 1 cm-nél kisebb 

(mikrokarr) és a több méteres nagyság között számos típusa, pl. csatorna- (barázda-) karrok, 

rovátkakarrok, saroknyomkarrok, sziklafalkarrok, gyökérkarrok, hasadékkarrok, csúcskarrok 

stb. (ZÁMBÓ L. 1998). 

 A karros formák leírása, rendszerezése CVIJIČ, J.  (1924) és BÖGLI, A. (1961, 1976), 

Magyarországon VERESS M. (2001), TÓTH G. – BALOGH Z.  (2000) nevéhez köthető. 

– A karsztterületek leggyakoribb formái a dolinák (töbrök) (25. ábra).  A töbörképződés 

megindulását elsődleges vízvezető rendszer létrejötte kell megelőzze. A megközelítően kör 

alakú, néha ovális vagy csillagszerűen formált, eredetileg zárt, esetenként más 

karsztformákkal kombinálódó felszíni bemélyedések meghatározzák a karsztdomborzat 

jellegét. Átmérőjük néhány métertől több mint ezer méterig, mélységük pár métertől több száz 

méterig terjedhet. Felszíni megjelenési formáik nagy változatosságot mutatnak, ugyanazon a 
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karsztterületen igen változatos sűrűségben lehetnek jelen, s általában három genetikai 

csoportba sorolják őket: oldásos, szakadék- és szuffóziós (süppedt) dolinák (ZÁMBÓ L. 1998). 

Geomorfológiai környezetük szerint előfordulhatnak völgytalpon, völgyfőben, völgyoldalban, 

völgyközi háton, fennsíkon, karsztos magaslaton, karsztos mélyedés talpán vagy lejtőjén 

(poljéban, nagyobb dolinában) (VERESS M. 2004). A karsztos völgytalpak feletti tetőközeli 

töbrök a függő töbrök (HEVESI A. 2002). Eltérő éghajlatú karsztterületeken az oldódásos 

dolinák mérete, alakja rendszerint különböző. A mérsékelt övi dolinák többnyire közepes 

méretűek, lankás lejtővel és sík aljzattal. A magashegységi dolinák kis átmérőjűek, meredek, 

függőleges, sziklás oldalúak. 

A trópusi dolináknak több változata különíthető el, legjellemzőbb a csillag alakú dolina 

(FORD, D. – WILLIAMS P. W.  1989), illetve a „Schachtdoline” (aknadolina) (VERESS M. 

2004). 

A karsztos felszínfejlődés előrehaladtával a vízelvezetés formái egymásba átalakulhatnak, 

azonos és eltérő típusok egyesülései, társulásai jöhetnek létre a karsztosodási tényezők 

egymásra hatásának megfelelő változatokban (pl. összetett töbrök, uvala, cockpit – a dolina 

trópusi megfelelője) (ZÁMBÓ L. 1998). 

 

 
25. ábra. A töbrök morfológiája (VERESS M. 2004) 

 

Az oldásos töbrök fedetlen karszton képződnek felszíni vagy felszínközeli oldódással. 

Számos változatuk közös jellemzője az egy helyre összpontosult (fókuszált) mélybeszivárgás, 

 43



amely koncentrált korrózióval és mélybe irányuló anyagelhordással jár együtt (ZÁMBÓ L. 

1998). A vízelvezetés sebességének fokozódása az oldódási intenzitás növekedését 

eredményezi (WILLIAMS, P. W. 1983, VERESS M. 2004). 

A fedett karsztos dolinák csoportjába az átöröklődéses és az utánsüllyedéses dolinákat 

sorolják (CVIJIČ, J. 1893, CRAMER, H. 1941, THOMAS, T. M. 1954).  Átöröklődéses dolina 

(„Senkungsdoline”, „subjacent dolina”) képződik, ha a fedő összeálló üledékes kőzet és az 

beleszakad az oldódással kialakult anyaghiányos térbe, vagy, ha egy vízszintes helyzetű 

karsztos barlang mennyezete omladozik be (VERESS M. 2004). 

Utánsüllyedéses dolinák a karsztosodó kőzeteket borító, nehezen oldódó, laza szerkezetű 

üledékes kőzetekben vagy allochton törmelékben, vastag málladéktakarókban keletkeznek oly 

módon, hogy a beszivárgó víz korróziója által kitágított karsztvíz-járatok, karrok, nyelők 

környezetében szuffóziós üregek jönnek létre (ZÁMBÓ L. 1998). Ezek megrogyásával a 

takarókőzetekben süppedéses dolinaforma keletkezik, amely azonban nem mélyül be a 

karsztos alapzatba. Gyakran előfordulnak lösszel, glaciális tillittel, alluviális felhalmozódással 

borított karsztokon.  

A szakadékdolinák kialakulása felszínközeli üregek, barlangok beomlásához kötött.  

A litológiai tulajdonságoknak meghatározó jelentőségük van. A szakadéktöbör beomlása 

akkor következik be, amikor a fellépő feszültség felülmúlja a kőzetszilárdságot (VERESS M. 

2004). Merev, rideg kőzetekben omlás következik be és szakadéktöbör jön létre, laza 

szerkezetű kőzetekben megrogyásos töbör keletkezik.  A megrogyás, szakadás, omlás 

kiváltásában a kéregmozgások mellett nagy szerepük van a karsztvízszint ingadozásoknak 

(Floridában és Dél-Afrikában a karsztvízszint mesterséges csökkentése vezetett számos 

szakadékdolina beomlásához) (ZÁMBÓ L. 1998). Omlást kiváltó tényező a kőzet vékony 

rétegzettsége és a törések sűrűsége. 

Ha az üreg felszínközeli és alacsony, a kivékonyodott mennyezeti rész kőzeteinek 

beomlásával kisméretű töbör keletkezik. A kivékonyodást okozhatja felszíni lepusztulás, az 

üreg felett oldódásos dolina képződése, a felszín irányába fejlődő kürtő, üregek, járatok 

előfordulása.  

Nem karsztos kőzetben is alakulhat ki beszakadásos mélyedés, pl. ha egy gázhólyagüreg 

vékony törésekkel, hűlési hasadékokkal átjárt mennyezete omlik be. Ilyen képződmények 

gyakoriak az izlandi lávamezőkön. 

A szakadékdolinák kialakulhatnak mesterséges üregek beomlásával is. Ilyenek fordulnak 

elő, pl. a Dohányos-hegyen (Kab-hegy), ahol a szénbánya vágatainak főtéje omladozik be, 

 44



vagy Parajdon, ahol a kősó bányászata során kialakult járatok, üregek járatok omlanak be 

(VERESS M. 2004). 

A víznyelő jellegű töbör víznyelőből alakul ki (pl. a Bükk-hegység, Aggteleki-karszt 

völgytalpi sordolináinak egy része így alakult ki). Ilyen töbör esetén a mélyedés a 

fedőüledéken képződik (nem a karsztosodó kőzeten), az üledékek a karsztos járatokba 

halmozódnak (VERESS M. 2004). 

A poljék több km-es átmérőjű zárt (alaktanilag medencék), általában megnyúlt (gyakran 

tektonikus vonalak mentén) karsztos formák (elsősorban mészkövön képződnek, de 

kialakulnak gipszen is – Törökország). Főleg mediterrán éghajlatú karsztokon jellemzőek, de 

előfordulnak mérsékelt éghajlatú (Pádis, Ponor-polje; Szilicei-fennsík, Borzovai-polje), 

magashegységi karsztokon (Dachstein), trópusi karsztokon is (VERESS M. 2004). 

Három alaptípusuk különíthető el (FORD, D. C. – WILLIAMS, P. W. 1989): a határ-polje 

(karszt-nemkarszt érintkezésnél), a szerkezeti-polje, s a bázisszint-polje (a karsztvízszint és a 

felszín találkozásánál). Sík aljzat és meredek lejtőjű oldalak jellemzik, elhelyezkedhetnek a 

karszt belsejében vagy a karszt peremén. CVIJIČ, J. (1893) szerint a poljék szerkezeti elemek 

(redők, törések, vetők) csapásirányaiban megnyúltak. SWEETING, M. M. (1973) elkülönít 

felszíni megcsapolású (nyílt) és karsztos megcsapolású (zárt) poljéket. Fontos, hogy az 

uvaláktól eltérően a poljék peremei nem íves szakaszokból állnak.  

4.4.2. A  karsztosodást befolyásoló tényezők 

Amennyiben a karsztosodás alapfeltételei adottak, a karsztosodási folyamat erősségének 

és az általa létrehozott karsztformák mennyiségi és minőségi meghatározó tényezői a kőzet 

fajtája (petrovariancia), a szerkezeti viszonyok (epirovariancia), klímaviszonyok 

(klímavariancia), domborzati adottságok (geomorfológiai variancia) (BÜDEL, J. 1963). Ehhez 

járulnak még a talajtakaró minőségi és mennyiségi tulajdonságai (ZÁMBÓ L. 1998). 

 

Petrovariancia 

A petrovarianciális feltételen belül a mészkő anyagi összetételének sajátosságai, 

kristálytani és szövettani sajátosságai, rétegtani és strukturális jellemzői befolyásolják a 

karsztkorróziót. 

A mészkő, mint kőzet az egyásványos (monomineralikus) kőzetek csoportjába tartozik, 

alkotó alapanyaga a kalcium-karbonát (CaCO3). Az eltérő összetételű mészköveknek oldódási 

dinamikájában jelentős nagyságrendi különbségek vannak. Legáltalánosabb idegen 

komponens a magnézium-karbonát (MgCO3), amelynek jelenlétével a legtöbb mészkőnél 
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számolni kell. Alig néhány százaléknyi szennyező anyag is leállíthatja a karsztosodást, mivel 

mállási maradék vonja be a vízvezető pályákat határoló felületeket (VERESS M. 2004), 2–5 % 

mennyiség esetén az oldódási intenzitás mintegy felére csökken (GERSTENHAUER, A. – 

PFEFFER, K. H. 1966). 

Homokos, agyagos mészkövek, illetve meszes homokkövek, márgák esetében a 

mészanyag kioldódhat, de ez a kismértékű üregesedés nem teszi lehetővé az áramlási rendszer 

kialakulását.  

A korrózió dinamikáját, az oldódás sebességét befolyásolja a mészkő kristályosodottsági 

foka is – a kristályalak, valamint a kristályméret. A kisebb kristályokból álló kőzet oldódása 

intenzívebb lehet, mivel a kisebb méretű kristályok térfogathoz viszonyított fajlagos felülete 

nagyobb (VERESS M. 2004).  A nagyobb méretű kristályok viszont közvetetten növelhetik az 

oldódást, mivel a nagyobb kristályú kőzet töréseinek, vetőinek síkjai egyenetlenebbek 

(érdesebbek), ami az oldódást gyorsító turbulens áramlás kialakulásának kedvezhet. 

 A tömött, egynemű konzisztenciájú („szalonnakőszerű”) mészkövek, amelyek kagylósan 

törnek, nehezebben oldódnak, mint a kristályszemcsés szerkezetű mészkövek (JAKUCS L. 

1971).  

 A karsztosodást meghatározó egyik legfontosabb tényező a kőzetszöveti porozitás. 

Általában elmondható, hogy az üledékes kőzetek annál tömöttebbek, minél idősebbek. Pl. a 

szarmata mészkő porozitása Közép-Európában 1–7%-os, míg az ennél is fiatalabb édesvízi 

mészköveké a 10–20%-os értékeket is meghaladhatja (PIA, J. 1933).  

A vizsgálatok alapján a kőzet akkor karsztosodik jól, ha az elsődleges porozitása (amely a 

kőzet képződése során keletkezik) által adódó hézagtérfogat 15%-nál kisebb. Ennek oka az 

lehet, hogy az elsődleges porozitás mikroüregei nem, vagy kevésbé képeznek egységes 

áramlási rendszert (VERESS M. 2004). 

A porozitás mellett a vízvezető képesség másik fontos feltétele a kőzet rétegzettsége. Az 

erősen rétegzett (1–30 cm vastag rétegek) és a réteglapok síkja mentén könnyen elváló 

mészkőfajták karsztosodási feltételei kedvezőtlenebbek, mint a rétegzetlen, durván pados, 

egynemű mészköveké (JAKUCS L. 1971, VERESS M. 2004). A vékony rétegzettség fékezheti 

az oldódást, mert a réteglapokon nagyon gyakran szingenetikusan agyagbevonat keletkezik 

(ez szigetelőként funkcionálhat), illetve a kőzet nem lesz eléggé állékony, vagyis a kialakult 

üregek beomlanak, megakadályozva, lefékezve a víz áramlását. A tapasztalatok szerint a 

vastagon rétegzett (30–100 cm közötti), valamint a vastag pados mészkövekben (100 cm 

felett) a karsztosodás feltételei sokkal kedvezőbbek (VERESS M. 2004). 

 46



A rétegzetlen mészkövekben (zátony mészkövek) azonban a réteglapok hiánya 

hátráltathatja az oldódást. A mészkőben gyakran előforduló kova, márga, agyag, kőszén 

betelepülések szintén fékezhetik a karsztosodást, ha a kőzetben túl sűrűn helyezkednek el 

(VERESS M. 2004). 

A kőzet rétegzettségével és repedezettségével szoros összefüggésben áll a mészkő 

állékonysága. Legnagyobb állékonyságúak a teljesen tömött, egynemű, kevéssé vagy nem 

rétegzett tiszta mészkövek, kevés nyitott szerkezeti mikrohasadékkal. Legkisebb 

állékonyságúak ezzel szemben a laza mésztufaüledékek, valamint az erősen rétegzett és a 

réteglapok mentén idegen rétegsávokat tartalmazó mészkövek (JAKUCS L. 1971).  

Epirovariancia 

A víz oldóképességén és a kőzetanyag sajátosságai mellett a karsztosodás fontos tényezője 

a kőzettömeg tektonikai viszonyai, a kőzet hasadékossága, megfelelő réstérfogata. A törések 

és vetők igen gyakran kijelölik a karsztformák helyét, irányultságát. 

 Minél nagyobb a másodlagos porozitás (törések, vetők, az antiklinálisok húzásos 

hasadékai), annál nagyobb a kőzet karsztosodási hajlama. Nagyon jó vízvezető pályák, e 

szerkezeti elemek felületeinél kezdődik és itt a legintenzívebb az oldás. 

A különböző törési típusok közül főleg a diaklázisok fontosak. A rések ugyanis jó 

vízvezetők, bár a litoklázisok mentén is végbemehet vízmozgás (VERESS M. 2004). 

Elsősorban az idősebb (paleozoikumi) tömöttebb mészkövekben alakult ki a legtöbb törés, 

repedés, mivel a tömöttség miatt a mészkő merev, rideg anyagként viselkedik. Ennek ellenére 

a mezozoikumi mészkövek karsztosodnak a legjobban (CAYEAUX, L. 1935), mert a karbon és 

annál idősebb kőzetek hasadékai kalcitlerakódásokkal erősen cementáltak, így azok 

hézagtérfogata és vízvezető képessége erősen lecsökkent.  A kainozoikumi kőzetekben pedig 

a törésszám kicsi (VERESS M. 2004). 

Klímavariancia 

Az éghajlat nagymértékben meghatározza az oldódást, a növényzetet és a 

talajadottságokat is. 

A talaj adottságai (típusa, vastagsága stb.) pedig megszabják a talajélet intenzitását, s így a 

CO2 produkciót is (VERESS M. 2005). 

A XX. század közepéig a geomorfológusok a különböző klímazónák karsztosodásában 

csupán mennyiségi, de nem minőségi különbségeket láttak.  Ezután mutattak rá arra 
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(legelőször MAKSZIMOVICS, G. A. 1947, GVOZDETZKIJ, N. A. 1947, 1950), hogy a 

karsztosodásban bizonyos klimatológiai zonalitási kritériumokat is figyelembe kell venni. 

A karsztterület klímája szerint elkülönítenek tundra, mérsékelt övi folyóvízi, mediterrán, 

sivatagi és trópusi karsztot (JAKUCS L. 1971). 

A mérsékelt övi karszton több a csapadék és magasabb a hőmérséklet, mint a tundra 

vidékeken, ennek megfelelően a talajélet intenzitása is nagyobb. Ugyanakkor számottevő 

hatással van a karsztosodásra az évszakos periodicitás is. A téli félévben a víz és talajélet 

hiányában az oldódási folyamatok leállnak, ilyenkor eróziós, aprózódási folyamatok hatnak a 

karszton. A mérsékelt övi folyóvízi karszt formakincsét elsősorban a talaj alatti karrok 

(gyökérkarrok és kürtők, hasadékkarrok), a dolinák, uvalák, korróziós és eróziós barlangok, 

zsombolyok jellemzik (VERESS M. 2004). 

A mediterrán karsztokon a magas hőmérséklet következtében a karsztosodás intenzitása és 

mértéke lényegesen nagyobb, mint a tundra, vagy mérsékelt övi karsztokon.  Legintenzívebb 

oldódás az egész évben sok csapadékkal és magas hőmérséklettel jellemzett trópusi 

karsztokon van. Az intenzív oldódás eredménye a poligonális karszt és a szigethegyes karszt. 

A karsztfolyamatot egy adott helyen természetesen a hely mikroklimatológiai jellemzői 

erősen befolyásolják. 

4.4.3. A Balfi-blokk felszínformáinak kialakulása a morfológiai jegyek alapján 

A Balfi-blokkon kopár mészkőfelszín alig fordul elő, a mészkő a felszín közelében néhol 

több méter vastagságban erősen mállott, ezért poligenetikus formák (karrok) nem figyelhetők 

meg. 

Az előforduló mélyedések nagy része a morfológiai jegyek alapján karsztos eredetű 

szakadéktöbörként (dolina) értelmezhető, részben, vagy teljes egészében üregek, barlangok 

beomlásával alakultak ki. A feltárt üregek, barlangok felszín közeliek, a fedőkőzet pedig 

erősen mállott, így az egykori zárt üregek mennyezete könnyen beomolhat. A beomlásos 

eredetű szakadéktöbrök az irodalom alapján jellegzetesen (JENNINGS, J. N. 1985, FORD, D. C. 

– WILLIAMS, P. W. 1989, WILLIAMS, P. 2003) hengeres, meredek oldalú formák, aljzatukon 

omladékhalommal, oldalfalaik alatt barlangmaradványokkal (26. ábra). A szakadéktöbröknek 

azonban a beszakadó üreg helyzetétől, alakjától, méretétől és egyéb más tényezőtől függően 

számos változatát különítik el. A változatok morfológiájában is mutatkoznak kisebb-nagyobb 

eltérések. VERESS M. (1999) szerint kisméretű (néhány dm-es, m-es mélységű) 

szakadéktöbrök is kialakulhatnak, ha az üreg mennyezete vékony, az üreg felszínközeli és 

kicsi magasságú (27. ábra). 
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26. ábra. Szakadéktöbör 

a. JENNINGS, J. N.  1985 szerint 

b. WILLIAMS, P. 2003 szerint 

  

 
27. ábra. Felszínközeli üreg beomlásával kialakuló szakadéktöbör (VERESS M. 2004) 

1. mészkő, 2. omladék 

 

VERESS M. ilyen szakadéktöbröket ír le a Dörgő-hegy (Bakony-hegység) környékéről. 

Mélyedésrendszereink szakadéktöbrei rendelkeznek ezekkel a tipikus, beomlás során 

létrejövő jellemzőkkel. Igaz aszimmetrikusan, de hengeres, meredek oldalú képződmények, 

barlangban folytatódnak, esetenként omladékhalommal rendelkeznek. A töbrök kis mélysége 

azzal magyarázható, hogy az üregek, amelyekből kialakultak maguk is kis mélységűek, ami 

néhol az oldalfalakból nyíló zsákbarlangokon közvetlenül is megfigyelhető. Körkörös alakjuk 

attól van, hogy a beszakadó üregek is ilyen alakúak. Némelyik szakadéktöbör oldallejtőjét 

50% kiterjedésben is zsákbarlangok határolják. A vékony fedőréteg (mennyezet) egyúttal azt 

is megmagyarázza, hogy az omlással kialakult félkörös bemélyedések aljzatáról miért 

hiányoznak (vagy miért fordulnak elő ritkán) az omlási halmok. Az omladék elrendeződése 

jól magyarázható az egykori üreg helyzetével, valamint azzal, hogy hol helyezkedett el a 

mélyedésrendszer falához képest (28. ábra). A folytatásukat képező zsákszerű barlangok az 

omlások során létrejött barlangmaradványok. Az átjárók ugyancsak a beomlásos kialakulás 

bizonyítékai. Az egymás mellett elhelyezkedő szakadéktöbrök közötti olyan egykori üregek 

maradványai, amelyek az omlások során rövidülve nyerték el mai formájukat. Tehát a 
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szakadéktöbrök, a zsákszerű barlangok, az átjárók, a peremekről kiágazó küszöbök egyetlen 

folyamat során jönnek létre, nevezetesen zárt üregek mennyezetének részleges pusztulása 

során keletkeznek. A szomszédos szakadéktöbrök között az egykori üregek átjárókká 

alakulnak, küszöbök maradnak vissza, majd a sziklahidak beomlásával az átjárók is 

elpusztulnak. 

 
28. ábra. Szakadéktöbrök kialakulásának néhány lehetséges esete a mélyedésrendszerek peremén 

1. mészkő 2. omladék 3. áthalmozott anyag 

a–b: az üreg vagy barlang közel vízszintes helyzetű c–d: ferde helyzetű üreg vagy barlang 

(PRODÁN T. – VERESS M. 2007) 

 

Azok a kiemelkedések (a mélyedésrendszerek belsejében), amelyeknél a felszín alatt zárt 

üregek, vagy a felszínükön, illetve a környezetükben járatok találhatók, a beomlásos 

kialakulás közvetett bizonyítékai. E helyeken a felszín eredeti magassága megmaradt, mivel 

az itt előforduló üregek nem omlottak be. Ennek lehetséges oka, hogy az üregek a felszínhez 

képest mélyebb helyzetűek lehetnek, emiatt vastagabb és beomlásra kevésbé hajlamos 

mennyezetük van. Kialakulhattak a küszöbök lefűződésével is. Ez úgy történik, hogy az 
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átjárók mennyezete beomlik, így a félküszöb vagy küszöb lefűződve a mélyedésrendszert 

határoló térszínről magaslattá alakul. 

A mélyedésrendszerek peremén túli járatok, illetve zárt üregek ugyancsak az omlásos 

kialakulás közvetett bizonyítékai. Ez utóbbiak adalékul szolgálhatnak a mélyedésrendszerek 

ma is végbemenő fejlődésének. A mélyedésrendszerek peremein túli üregek beomlanak, 

miáltal azok oldalirányban növekednek. A peremek oldalirányú eltolódása miatt újabb 

üregeknél vékonyodhat ki a bezáró kőzet, ezáltal további beomlások történnek. Egy oldalfal 

szakasz hátrálása annak nem teljes hosszában történik, hanem lokálisan csak egy-egy helyen. 

A sorozatos beomlások azonban végső soron egy oldalfal szakasz teljes hosszában 

eredményezik annak hátrálását. Az oldalfalak hátrálásának folyamata ma is megfigyelhető a 

mélyedés peremén lévő fák dőlése réven. A B-11 mélyedésrendszer egyik szakadéktöbrének a 

peremén lévő fa megdőlt, ami egyrészt az omlást bizonyítja, másrészt annak fiatal korára utal. 

A fa becsült kora legfeljebb 30 év. Az omlás tehát ennél csak fiatalabb lehet. Ugyanennek a 

mélyedésrendszernek egyik felnyílásánál egy olyan elszáradt fa található (29–30. ábrák), 

amelynek gyökerei elszakadtak, illetve elmozdultak, valószínűleg a felnyílás következtében. 

A fa, amelynek kora legfeljebb 20 év, nemcsak a felnyílás folyamatát, hanem annak igen 

fiatal kialakulását is bizonyítja.  

A mélyedések – különösen a nagy mélyedésrendszerek – omlások, felnyílások sorozatával 

jöttek létre. A felnyílással kialakult formák (szakadéktöbrök) már kialakulásukkor, vagy 

később, növekedésük során egymásba kapcsolódtak. Tehát a nagy mélyedésrendszerek 

szakadék-uvalák, amelyek peremén sorakozó félkörös bemélyedések recens, kisméretű, 

aszimmetrikus szakadéktöbrök. A mélyedésrendszerek – a fiatal beomlások, illetve a 

peremeiken túli járatok jelzik ezt – jelenleg is növekednek. 

A mélyedésrendszer morfológiája utal a kőzet üregesedettségére. Így pl. magaslatok ott 

maradtak meg, ahol üreg egyáltalán nem volt. Ha igen, akkor az üregek mennyezete 

viszonylag vastagabb. Ezt azonban okozhatja az üreg helyzete (az üreg a felszínhez képest 

mélyebb helyzetű), vagy alakja (vertikális irányban kiterjedése kisebb) is.  
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29. ábra. Kidőlt fa (Balfi-blokk, B-11 jelű mélyedésrendszer) 2006-ban és 2007-ben (PRODÁN T.) 

 

   
 

30. ábra. Kidőlt fa (Balfi-blokk, B-11 jelű mélyedésrendszer) 2010-ben (PRODÁN T.)  

 

Egyes mélyedések kialakításában a bányászat is szerepet játszhatott. A kisméretű egyszerű 

mélyedések többsége valószínűleg bányászat során jött létre. Az összetett mélyedések formai 

jegyeik alapján természetes eredetűek, de a területükön lévő formák a bányászat során 

részben, vagy teljesen átalakulhattak, de újabb formák is létrejöhettek. A nagyméretű összetett 

formáknak egyes peremi részei is teljes egészében bányászat során alakulhattak ki, míg más 

részeik teljes mértékben természetes eredetűek. Belsejükben keverten fordulhatnak elő 

természetes eredetű (omladékhalmok) és mesterséges eredetű (a belső mélyedések egy része) 

formák. Az ismert barlangoknál természetes eredetre utaló oldásos formakincs csak nagyon 

ritkán figyelhető meg. A kőbányászat közvetlen bizonyítékai lehetnek a pillérek (Zsivány-

barlang), a barlangok kis magassága (közel ember magasságúak), valamint a mélyedések 

belsejében, peremén és környezetükben a törmeléksáncok és a változatos alakú törmelék 
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felhalmozódások, illetve az olyan mélyedéstalpak, ahol szabálytalan, gödörszerű mélyedések 

fordulnak elő. 

Mindazon kisméretű mélyedések, amelyek környezetében vagy belsejében törmelék 

felhalmozódások vannak, vagy aljzatuk egyenetlenül tagolt, nagy valószínűséggel 

mesterséges eredetűek. A nagyméretű mélyedések, vagy mélyedésrendszerek azon részei, 

ahol sáncok, kőfalmaradványok fordulnak elő ugyancsak. Természetes, tehát karsztos 

eredetűek lehetnek a félkörös mélyedésekkel tagolt peremek és valószínűleg azon belső 

részek, ahol magaslatok fordulnak elő. A földtani térképet a geomorfológiai térképpel 

összevetve azt találtuk, hogy a kutatott képződmények mind olyan területre esnek, ahol a 

felszínen nagy (legalább 90-95%) CaCO3 tartalmú mészkő található. (A jelen vizsgálatok 

szempontjából közömbös, hogy ez a mészkő bádeni vagy szarmata korú, mert mindkettő 

ugyanazokkal a fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkezik.) Ez az egybeesés a 

képződmények karsztos eredetével kapcsolatos feltevéseket támasztja alá. 

Ha a morfológiai jegyek mellett a karsztosodás egyéb feltételeit is figyelembe vesszük, 

akkor a karsztos eredettel kapcsolatban több kétség is felmerül. 

A mélyedésrendszerek nem köthetők a geológiai térképezésből és a mélyszerkezet-kutató 

geofizikai mérésekből ismert olyan tektonikai vonalakhoz, amelyek mentén a karsztosodás 

erőteljesebb lehet. A feltárások és fúrásadatok azt mutatják, hogy a mészkő rétegzettsége is 

kismértékű (határozott réteglapok hiányoznak), továbbá csekély mértékben kompaktálódott, 

alig töredezett. A kőzetmintákon a mért porozitásértékek meghaladják a 20%-ot is, ami a 

kőzet alacsony karsztosodási hajlandóságát jelzi.  A nagy porozitás és permeabilitás mellett a 

domborzati viszonyok is olyanok, hogy a legalábbis a jelenlegihez hasonló klímaviszonyok 

közepette nem tud annyi víz meggyűlni a mélyedésrendszerek területén, ami számottevő 

karsztfolyamatokat eredményezhet.  

A területen folytatott több évezredes intenzív tájhasználat – elsősorban a kőbányászat, 

mészégetés – nyomai, a mészkő csekély kompaktáltsága, a tektonikai zónák, repedezettség, 

töredezettség hiánya, a nagy porozitás és permeabilitás kérdésessé teszi a morfológiai jegyek 

alapján karsztos formáknak tekintett képződmények eredetét. A B-11 területen végzett 

mérések három éve alatt a mélyedés oldalfalának gyors erózióját figyeltük meg (ld. fentebb a 

bedőlt fákat is). Erre utal az is, hogy az ott elhaladó földút 100 évvel ezelőtti nyomvonala ma 

a részletesen vizsgált mélyedést harántolja, a mélyedés peremétől 3–4 m távolságra  

(31. ábra). 
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31. ábra. Mélyedést harántoló ösvény (2006, 2010) a B-11 mélyedésrendszer peremén (PRODÁN T.) 

 

A mélyedés oldalából nyíló üregek és az oldalfal gyors pusztulása azt jelzi, hogy a 

megfigyelt folyamatokat nem geológiai, hanem inkább történelmi időskálán kell mérni. Ez a 

megfigyelés további kétségeket kelt a képződmények természetes eredetét illetően. 

A megfigyelt képződmények és a háttérfolyamatok olyan összetettek, hogy azok 

tisztázására a geomorfológiai elemzést és a rendelkezésre álló földtani adatokat ki kell 

egészíteni. Áttekintő és részletes (nagy felbontóképességű) geofizikai mérésekkel próbáltuk a 

felszín alatti (néhányszor 10 m mélységig) térrész kőzetfizikai paramétereit, azok térbeli 

változását meghatározni, így a karsztosodás feltételeinek meglétét vagy hiányát igazolni. A 

kőzet felszín alatti inhomogenitásainak (rétegek, törések, hasadékok, üregek) vizsgálatával 

párhuzamosan ipartörténeti dokumentumokat is kerestünk a területen egykor folytatott 

tevékenységről a Soproni Levéltár gazdag gyűjteményében. 
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5. GEOFIZIKAI KUTATÁSOK 

Karsztos területek kutatása a topográfia, a kőzetfizikai paraméterek nagymértékű 

horizontális és vertikális tagoltsága és a képződmények változatos helyzete, geometriája miatt 

a geofizika igazi kihívásai körébe tartozik. Az alkalmazott geofizikai módszerek számos 

lehetőséget kínálnak a felszín alatti inhomogenitások, kétdimenziós (2D) és háromdimenziós 

(3D) képződmények kutatására, a módszerek hatékonysága, felbontóképessége azonban 

nagyon eltérő. A helyi adottságoknak leginkább megfelelő módszereket és a mérési 

elrendezést kellő apriori ismeret, a kutatási mélység, geometria, morfológiai jegyek, geológiai 

és hidrogeológiai adatok, kőzetfizikai paraméterek alapján lehet kiválasztani. Figyelembe kell 

venni a kutatási területen fellépő zajokat és természetesen a földtani szerkezetek 

sérülékenységét is. A geofizikai kutatás általában két fázisban történik. Az előkutatási 

fázisban áttekintő kvalitatív képet kapunk a kutatott képződmények jellegéről, 

előfordulásáról. Nagy felbontóképességű módszerek alkalmazására csak a részletes kutatás 

fázisában van mód. Ebben a fázisban a helyes értelmezés (interpretáció) érdekében több 

kőzetfizikai paraméter térbeli változását kell leképezni. A tektonikai zónák és a területi 

összefüggések vizsgálatára felhasználtuk a korábbi geofizikai mérések eredményeit, jelen 

kutatási projekt keretében pedig az előkutatási fázisban elektromágneses szelvényezést  

(VLF) végeztünk. A felszín alatti képződmények részletes kutatására egy olyan tesztterületet 

választottunk, ahol minden jellegzetes képződmény megtalálható. A terület kiválasztásánál 

további szempont volt az alacsony zajszint, valamint az, hogy a terepviszonyok lehetővé 

tegyék tomográfiás módszerek alkalmazását. Ezen a területen szabályos hálózatban földradar 

(GPR) méréseket, geomágneses térképezést, valamint 2D és 3D geoelektromos tomográfiát 

végeztünk. 

5.1.  A kutatási területen alkalmazott geofizikai módszerek 

A felszíni geofizikai kutatási módszerek közül talán a geoelektromos és elektromágneses 

módszerek a legsokszínűbbek. Az elektromos, mágneses és elektromágneses módszerek 

esetében a Föld felszínén történik az elektromos és mágneses tér meghatározása, majd a mért 

értékek felszíni eloszlásából következtetünk a fizikai paraméterek mélybeli eloszlására, ennek 

alapján pedig a rétegek (1D), illetve laterális inhomogenitások (2D, 3D) tulajdonságaira, 

elhelyezkedésére. A kőzetek elektromos és mágneses paraméterei a fajlagos ellenállás (és 

ennek reciproka a fajlagos vezetőképesség), a dielektromos állandó vagy permittivitás, a 

mágneses permeabilitás és a vele összefüggő mágneses szuszceptibilitás.  
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Az elektromos, mágneses és elektromágneses geofizikai kutatómódszerek egyen- és 

váltóáramú, természetes és mesterséges „források” elektromos, mágneses, illetve 

elektromágneses terének mérésén alapszanak. Ezen források tere a normál térhez képest – 

amit homogén, izotróp féltérre számíthatunk − az eltérő vezetőképességű, dielektromos 

állandójú, szuszceptibilitású földtani inhomogenitások miatt eltorzul. 

Az egyenáramú módszereknél egyenáramot, vagy hatását illetően egyenáramnak 

tekinthető kisfrekvenciás váltóáramokat használunk. Ezek terének tárgyalásánál az elektromos 

és mágneses összetevő egymástól függetlenül külön-külön vizsgálható. A mágneses összetevő 

felhasználására ritkábban kerül sor. A váltóáramú módszereknél az elektromos mellett 

sokszor előtérbe kerül a mágneses összetevő mérése. Szoros kapcsolatuk miatt az elméleti 

vizsgálatoknál az elektromos és mágneses összetevőt együttesen kell figyelembe venni. A 

Maxwell-egyenletekben az időfüggő tagot elhanyagoló (azaz az egyenáramú tér 

törvényszerűségeit kihasználó) módszereket geoelektromos módszereknek, míg az időfüggő 

taggal számoló (azaz az elektromágneses indukció jelenségét figyelembe vevő) módszereket 

elektromágneses módszereknek nevezzük. Mindkét esetben a felszín alatti térség fajlagos 

ellenállás-eloszlásának meghatározása a cél. 

Az elektromos fajlagos ellenállás anyagi tulajdonság: egységnyi hosszúságú és egységnyi 

keresztmetszetű test elektromos ellenállása. (Az elektromos ellenállás a test két végpontja 

között mért ∆V feszültség és az átfolyó I áramerősség hányadosa.) Egy hasáb ∆V / I 

ellenállása annál nagyobb, minél nagyobb a test l hossza és minél kisebb az S keresztmetszete 

(32. ábra). A fajlagos ellenállás ebből közvetlen átrendeződéssel kifejezhető, de felírható a 

∆V / l térerősség és I / S áramsűrűség hányadosaként is: 

                                                                                                                                                                  

                 ρ = (S / l)(∆V / I)=(∆V / l)(I / S)   
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32. ábra A fajlagos ellenállás meghatározásának definíciója 

(UBRÁNKOVICS CS. 2000) 

 

A vertikális egyenáramú szondázások (VESZ) esetében a mérés mesterségesen létrehozott 

elektromos térrel történik. Az elektromos tér függ a kőzetek elektromos tulajdonságaitól, 

valamint a kőzetek térbeli elhelyezkedésétől. A mérés során ennek az elektromos térnek 

felszíni értékét és a teret keltő áramerősséget mérjük. A feldolgozási és kiértékelési eljárás 

során kapjuk a földtani objektumok elektromos és geometriai struktúráját, melyeket 

földtanilag értelmezhetünk. Az értelmezés eredményét a valós földtani szerkezetet 

megközelítő modell formájában szokás megadni. A lehetséges modellek elméleti eredményeit 

hasonlítjuk össze a mérési eredményekkel, a modellek illesztésével megkapjuk a végső, 

valósághoz legközelebb álló eredmény-modellt. A mérési adatokból a végső modell 

előállítását inverziónak nevezzük. Ezek a módszerek a különböző kőzetek eltérő fajlagos 

vezetőképességén alapulnak. A kőzetek legfőképpen elektrolitosan vezetnek, a kőzetváz maga 

szigetelőnek tekinthető. A kőzet fajlagos ellenállását felírhatjuk a telítő folyadék fajlagos 

ellenállásának (ρw) és a kőzetre jellemző formáció ellenállás faktornak (F) a szorzataként. 

   ρ = F • ρw 

A telítő folyadék fajlagos ellenállása (ρw) függ az elektrolit paramétereitől (pl. oldott sók 

koncentrációjától, minőségétől). A kőzet fajlagos ellenállása természetesen függvénye a 

kőzetmátrix tulajdonságainak (porozitásnak, alaki tulajdonságoknak, az alkotó ásványok 

fajlagos ellenállásának), amiket az F formáció faktor tartalmaz. A gyakorlatban: 

 
57



ahol m a cementációs kitevő (1.6<m<2.3), a pedig a tortuozitás (értéke 0.5 és 2.5 közötti), 

melyek laborméréssel határozhatók meg, közelítésképpen a = l-et szokás alkalmazni. Ezt a 

képletet nevezzük Archie-féle első formulának. A kőzetek osztályozása (a teljesség igénye 

nélkül) fajlagos ellenállásuk szerint: 

Nagy fajlagos ellenállású kőzetek: 

• vulkanikus kőzetek 200–10000 Ωm 

• karbonátok 100–5000 Ωm 

Kis fajlagos ellenállású kőzetek: 

• agyag 2–20 Ωm 

• agyagmárga 5–50 Ωm 

• márga 5–50 Ωm 

• bentonit 1–10 Ωm 

Változó fajlagos ellenállású kőzetek: 

• kavics kiszáradtan 100–10000 Ωm 

• kavics nedvesen 50–1000 Ωm 

• homok kiszáradtan 50–1000 Ωm 

• homok nedvesen 20–100 Ωm 

• homok sós vizesen 1–5 Ωm. 

A fajlagos ellenállás nem egyedi jellemzője egy kőzettípusnak, ezért meghatározása 

általában nem jár együtt a kőzettípus egyértelmű megismerésével. Adott kutatási területen 

azonban egyéb információkat felhasználva (mérnökgeofizikai szondázások, fúrások) 

meghatározhatóak az előforduló rétegek fajlagos ellenállásai, amelyeket a továbbiakban fel 

lehet használni a mérések feldolgozásánál és értelmezésénél. 

A mérés gyakorlati végrehajtásánál két elektródán (A és B jelű) keresztül a földbe vezetett 

I erősségű egyenáram hatására stacionárius elektromos tér alakul ki. A földfelszín tetszőleges 

két pontján N és M elektródák között ∆V potenciálkülönbség alakul ki. 

Az egyenáramú geoelektromos műszerek az I tápáram és az általa keltett ∆V feszültség 

együttes mérése révén, az A, B és M, N elektródák elrendezését és egymástól való távolságait 

is figyelembe véve határozzák meg a ρL látszólagos fajlagos ellenállást. Ennek definíciós 

képlete: 
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A különböző indexű r-ek az indexükben adott táp- és potenciál-elektródák egymástól való 

távolságát jelentik. Az összefüggésben szereplő KAMNB együttható az A, M, N, B elektródák 

geometriai elrendezésére jellemző konfigurációs koefficiens, melynek alakja az általunk 

használt Schlumberger-féle elrendezés esetén: 

                      

A fenti definíciós képlet kizárólag végtelen féltér esetén érvényes, amikor az elektródák a 

felszínen vannak. Erre utal a benne szereplő 2 • π  tag. (Teljes tér esetén 4 • π szerepel benne.) 

Az elektródák elhelyezkedésére jellemző, hogy vonal mentén, középpontra (0) 

szimmetrikusan – AB/2 távolságra az áramelektródák, MN/2 távolságra pedig a 

potenciálelektródák – helyezkednek el (33. ábra): 

 

 

33. ábra. Az alkalmazott vertikális elektromos szondázás geometriája (UBRÁNKOVICS CS. 2000) 

A VLF-módszer (Very Low Frequency Electromagnetic (EM) Method) igen alacsony 

frekvenciájú (kb. 10–30 kHz) rádióadók elektromágneses hullámait használja. A hullámok 

egy része felszíni hullámként terjed, viszont vannak olyan módosulatok, amelyek az 

ionoszféra rétegeiről visszaverődnek. Ezek a hullámok a Föld és az ionoszféra között többször 

reflektálódhatnak. Az adótól nagy távolságra (1000 km) már az első visszavert hullám válik a 

VLF tér domináns részévé. A felszíni és a többször reflektált hullámok térerősségei a Föld 

felszínén hasonló orientációt mutatnak.  

A felszíni hullám a Föld elektromos vezetőképessége folytán jön létre, mivel az 

elektromágneses hullám a felszín mentén haladva a közeli rétegekben áramokat indukál, ami 

energiaveszteséggel jár (TAKÁCS E. 1987). 
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Adott fajlagos ellenállás mellett az adó sugárzási frekvenciája határozza meg a behatolási 

mélységet. Homogén féltérben a behatolási mélység a következő összefüggéssel adható meg:         

         
f

p ρ
π

10
2
1

=       ][km

A behatolás mélysége tehát a kőzet ρ fajlagos ellenállásával és a hullámhosszal növekszik. 

Egy rádióadó által sugárzott elektromágneses hullám a felszínen egy primer elektromágneses 

teret hoz létre, amely magába foglal egy vertikális elektromos térkomponenst EPz és egy 

horizontális mágneses térkomponenst HPy, amely merőleges az elektromos összetevőre, és az 

adó irányára is. Az elsődleges EM térkomponensek alapján horizontálisan lefelé haladó 

hullám feltételezhető. Az adótól távolodva az elektromos térkomponens befordul a terjedés 

irányába, a mágneses térkomponens pedig erre merőleges a vízszintes síkban (csak vízszintes 

összetevője van). A horizontális mágneses térkomponens (HPy) a féltérbe hatolva indukció 

folytán egy másodlagos elektromos térkomponenst ESx is létrehoz, amely összefügg a 

másodlagos mágneses tér kialakulásával Hs. A másodlagos mágneses térnek mind 

horizontális, mind vertikális összetevője is van. A VLF adók általában távol esnek a mérési 

területtől, így a VLF-módszernél elfogadható a síkhullámú tér közelítés.  

Az adó általában vertikális helyzetű elektromos dipólus, vagy monopólus. A kutatott 

objektumok szempontjából nem mindegy, hogy milyen az adó irányítottsága, mivel a földtani 

objektum kimutathatósága az inhomogenitás méretén és alakján kívül az inhomogenitást 

okozó földtani képződmény csapása és a síkhullám polarizációs iránya – azaz az adó iránya – 

közötti szögnek is függvénye. 

Az adó orientációja szempontjából két esetet különböztetünk meg: 

    E polarizáció esete: az elektromos tér csapásirányú, a mágneses tér a kutatott objektum 

                                     csapásirányára merőleges, 

    H polarizáció esete: az elektromos tér, amely merőleges a szerkezet csapásirányára,  a    

                                     mágneses tér csapásirányú. 

  

A VLF-módszert főként horizontális szelvényezésre alkalmazzák. A VLF-módszer 

klasszikus változatában a függőleges és a vízszintes mágneses összetevők hányadosát mérik: 

laterális ellenállásváltozás hiányában ugyanis a vertikális mágneses tér nulla. Különösen a 

Hz/Hφ hányados „out of phase” (imaginárius) része alkalmas felszínalatti ellenállás 

változások kimutatására. 
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A VLF-R mérési változatánál az Er és a Hφ összetevőkből a magnetotellurikus 

összefüggések alapján számítanak látszólagos fajlagos ellenállást és fázist.  

A VLF-R módszer a klasszikus változatnál valamivel lassúbb, de közvetlenül 

értelmezhető eredményt (látszólagos fajlagos ellenállást) szolgáltat.  

A földradar (Ground Penetrating Radar, GPR) nagyfelbontású elektromágneses geofizikai 

módszer. A mérés során a vevővel egybeépített adóberendezés függőlegesen fókuszált 

nagyfrekvenciás, általában 100–1000 MHz közötti frekvenciájú, elektromágneses impulzust 

bocsát a talajba. A hullámterjedés sebessége a közeg dielektromos állandójától és a mágneses 

permeabilitástól függ: e/cv = , ahol c a vákumbeli fénysebesség, e pedig a relatív 

dielektromos állandó és a relatív mágneses permeabilitás szorzata. Azokon a közeghatárokon 

(réteghatár, testek felülete), ahol a hullám terjedési sebessége megváltozik, a hullám a 

geometriai optika szabályai szerint törést, visszaverődést szenved. A vevőberendezés a 

visszavert hullám beérkezési idejét méri.  A beérkezési időből a terjedési sebessség 

ismeretében az út, vagyis a visszaverő felület távolsága – vízszintes rétegek esetén a mélysége 

– egyszerűen kiszámolható. A reflexiót a két szomszédos réteg dielektromos állandójának és 

mágneses permeabilitásának viszonya határozza meg. Az elektromágneses hullám behatolási 

mélysége – az elektomágneses síkhullám analógiájára – a fajlagos ellenállás és a frekvencia 

függvénye. Kis ellenállású közegben a hullám gyorsan csillapodik, jólvezető felszíni, 

felszínközeli agyagréteg a módszer alkalmazását lehetetlenné teheti. A nagyobb 

frekvenciához kisebb hullámhossz, így nagy felbontóképesség, viszont a gyors csillapodás 

miatt csak kis kutatási mélység tartozik. Átlagos elektromágneses paraméterekkel számolva a 

kutatási mélység 100 MHz-en kb. 8–10 m, 1000 MHz-en már csak mindössze 0.5–1 m. A 

frekvenciával a hullámhossz (felbontóképesség) néhány métertől néhány deciméterig változik. 

 A geomágneses módszer alapja a kőzetek eltérő mágnesezhetősége (szuszceptibilitása). 

Mágneses szuszceptibilitásuk alapján dia-, para- és ferromágneses anyagokat, ásványokat 

különböztetünk meg. A geomágneses anomáliák szempontjából a ferromágneses anyagoknak 

van kitüntetett szerepe. A földkéreg kőzetei az erős földi mágneses térben képződnek, így 

azokba az éppen aktuális irányú és nagyságú geomágneses tér a több-kevesebb ferromágneses 

ásványtartalom révén rögzül (belefagy). Ez az ún. remanens mágnesezettség  termikus és 

ülepedési, esetleg mállási remanens mágnesezettség lehet. A termikus remanens 

mágnesezettség a vulkáni kiömlési kőzetekben jelenik meg akkor, amikor azok hőmérséklete 

a Curie-pont alá csökken. Ez a jelenség lép fel az agyagtárgyak kiégetésénél is. Ülepedési 

remanens mágnesezettségnél az ülepedő elemi mágnesek szintén a geomágneses tér irányába 
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rendeződnek. Kőzetek mágnesezettségének másik formája az indukált mágnesezettség, ami 

csak külső mágneses térben áll fenn, tehát nem rögzült. Valamely kőzetben a remanens és az 

indukált mágnesezettség hányadosa (Jr/Ji, Königsberger hányados) a kőzetre és a képződés 

körülményeire egyaránt jellemző. Az indukált és a remanens mágnesezettség mindig együtt 

van jelen: az indukált mágnesezettség a Föld pillanatnyi mágneses tere irányába mutat, míg a 

remanens mágnesezettség ettől független. 

A legelterjedtebb mágneses ásvány a magnetit (Fe3O4, Curie hőmérséklete 578 ºC), a 

gyakorlatban a kőzetek mágnesezettsége lényegében magnetit-tartalmukkal arányos, de 

üledékes kőzetekben a greigit (Fe3S4) is gyakori. 

A geomágneses mérések során a geomágneses teret, pontosabban a mágneses 

indukcióvektor nagyságát határozzuk meg szelvények mentén, vagy valamilyen hálózatban. A 

mágneses indukcióvektor nagysága szoros kapcsolatban áll a mérési hely környezetében 

jelenlévő objektumok mágnesezettségével és a földmágneses tér nagyságával, illetve 

irányával. A mérés szempontjából fontos információt a mágneses anomáliák, azaz a kőzet 

remanens mágnesezettségének, mágneses szuszceptibilitásának eltérései hordozzák. A 

geomágneses módszer igen széles skálán alkalmazható, a nagy földtani szerkezetek 

kutatásától egészen a régészeti leletek feltárásáig.  

5.2. Áttekintő geofizikai mérések 

A kutatási területről korábbi geofizikai mérések alig ismertek. Az MTA Geodéziai és 

Geofizikai Kutatóintézet 1957-ben magnetotellurikus mélyszondázással meghatározta az 

MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban a kristályos medencealjzat mélységét. 

Eszerint a Balfi-blokktól 3–5 km-re délre a Soproni-hegység kőzeteit már 1500 m vastag, kis 

fajlagos ellenállású (3.5 ohmm) üledék fedi (ÁDÁM A. 1974). Az aljzat fajlagos ellenállása 

130 ohmm, a szondázási görbék jelentős anizotrópiáját a több 10 km mélységig követhető K-

Ny irányú töréses zóna okozhatja. A magnetotellurikus méréseket szeizmikus adatok is 

alátámasztják. A nagycenki obszervatóriumtól DNy-ra az alaphegység mélysége 2100 m  

(ÁDÁM A. – HOLLÓ L. – TÁTRALLYAY M. 1967).  Az MTA GGKI 1960-ban végzett kísérleti 

tellurikus mérései a Kőhidai-medence aljzatát térképezték fel (ÁDÁM A. – VERŐ J. 1961). Itt a 

nagyellenállású aljzat átlagos mélysége 200–300 m (VENDEL M. 1961). Ugyancsak 

előkutatási előzménynek tekinthetők azok az egyenáramú geoelektromos szondázások, 

amelyeket a Nyugat-magyarországi Egyetem (Savaria Egyetemi Központ) Természetföldrajzi 

Tanszék készíttetett 2004-ben a Terratest Kft-vel.  Ennek a kutatásnak keretében a Balfi-

blokkon 32 pontban egyenáramú geoelektromos szondázást végeztek (BODRI GY. 2004). A 
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mélyedésrendszerek területén több olyan szondázási pont van, ahol a rétegzett féltértől 

jelentősen eltérő görbealak és a nagymértékben megnőtt fajlagos ellenállás alapján felszín 

alatti üregek, barlangok feltételezhetők. Meg kell azonban jegyezni, hogy a pontszerűen 

végzett geoelektromos szondázások alapmodellje egydimenziós (rétegzett féltér), 2D, 3D 

inhomogenitások leképezésére alkalmatlan. A szondázási görbék „rendellenes” viselkedését a 

kőzet fajlagos ellenállásának laterális változása mellett a felszín egyenetlenségéből eredő 

oldalhatások is okozhatják. Az áramtérbe eső mélyedés (anyaghiány) éppúgy torzíthatja a 

felszínen kialakuló potenciálteret, így a látszólagos fajlagos ellenállást is, mint a mérési 

vonalba eső felszín alatti üreg. Ezt a torzító hatást két egymásra merőleges mérési 

elrendezéssel, ún. keresztszondázással mérsékelni lehet, de ez a területen – nyilván 

költségkímélés miatt – nem történt meg. A szondázások során alkalmazott áramelektróda-

távolság 20 m körüli, aminek alapján a kutatási mélység nem haladja meg a 10 m-t. A 

torzítatlan (1D) szondázási görbék alapján három réteg különíthető el. A felszínen 50–120 cm 

vastag törmelékes, humuszos, agyagos, erősen változó ellenállású réteg van. Az alatta 

elhelyezkedő réteg erősen mállott, feltehetően nagy porozitású, változó ellenállású.  A 

mérések idején feltehetően kiszáradt állapotban volt, ezért a fajlagos ellenállása viszonylag 

magasnak (600–1000 ohmm) adódott. A harmadik, legalsó réteg fajlagos ellenállása 250–350 

ohmm. Ez az érték a fiatal, porózus, nedves mészkövekre általában jellemző érték. A nagy 

területet lefedő kutatás azt mutatja, hogy a kőzet az egész kutatási területen hasonló 

geoelektromos tulajdonságokkal rendelkezik, így a tesztterület részletes kutatásainak 

eredményeit az egész területre általánosíthatjuk.  

Az elektromágneses módszerek közé tartozó VLF (Very Low Frequency) módszerrel a 

látszólagos fajlagos ellenállás horizontális változásait térképeztük fel a felszínalatti 

néhányszor 10 m vastagságú összletben. A fajlagos ellenállás hirtelen és számottevő változása 

lép fel rendszerint törésvonalak mentén. Távoli hosszúhullámú (VLF) adók keltette 

elektromágneses tér függőleges és vízszintes mágneses komponenseinek hányadosa jó 

indikátora a laterális inhomogenitásoknak, hiszen ennek hiányában a mágneses térerősségnek 

elméletileg nincs függőleges komponense. A hányados hirtelen megváltozása nagy 

valószínűséggel szerkezeti vonalakat jelez. 

Nagyjából É-D irányban egy, az egész blokkot átszelő VLF-szelvény készült 10 m-es 

ponttávolsággal, majd a terület északi részén ennél nagyobb felbontóképességgel (2 m 

ponttávolság) további négy szelvényt mértünk (34–39. ábrák). A VLF-szelvényeken 

tapasztalt jelentősebb laterális inhomogenitásokat mutatja be a 40. ábra. 
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34. ábra. I. EM-VLF szelvény, 20,8 KHz-en (PRODÁN T.) 

 

 

   
35. ábra. I. EM-VLF szelvény, 21,6 KHz-en (PRODÁN T.) 

 

 

  
36. ábra. II. EM-VLF szelvény (PRODÁN T.) 
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37. ábra. III. EM-VLF szelvény (PRODÁN T.) 

 

 

  
38. ábra. IV. EM-VLF szelvény (PRODÁN T.) 

 

 

   
39. ábra. V. EM-VLF szelvény (PRODÁN T.) 
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40. ábra. VLF-szelvények a törésvonalak indikációival  

(PRODÁN T., FARAGÓ I. − SZARVAS A. 2007. felhasználásával) 
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Ezek a VLF mérések a korábban ismert tektonikai vonalak mellett több új törést tártak fel 

(41. ábra), de a vizsgált képződmények területi elhelyezkedése és a fiatalabb tektonika között 

sem lehet összefüggést megállapítani. 

 

 
 

41. ábra. A VLF szelvények alapján kijelölt törésvonalak  

(PRODÁN T., FARAGÓ I. − SZARVAS A. 2007. felhasználásával) 

5.3. Részletes geofizikai térképezés 

Részletes geofizikai kutatásokra az egész területen természetesen nincsen mód, így egy 

olyan helyet kerestünk, ahol a jellegzetes képződmények – íves peremű töbörszerű 

mélyedések, üregek – mind megtalálhatók és a terepi viszonyok is alkalmasak arra, hogy a 

geofizikai módszereket nagyobb előkészítés nélkül alkalmazni lehessen. 

A tesztterület (42. ábra) a B-11 jelű mélyedésrendszer peremén található, környezetében a 

terep viszonylag sík, bolygatatlan, növényzettel gyéren borított. Az egyik, kb. 7 m átmérőjű 

töbör (mélyedés) oldalában a felszíntől kb. 2 m-re egy nagyobb méretű üreg 1–1,5 m 

átmérőjű, omladékkal részben elzárt bejárata nyílik (43. ábra). 
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42. ábra. A tesztterület a Balfi-blokk topográfiai térképén  

(PRODÁN T., FARAGÓ I. − SZARVAS A. 2007. felhasználásával) 
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43. ábra. Mérési terület a mélyedés ÉNy-i peremén (PRODÁN T.) 

 

 

44. ábra. Földradar szelvények (kék színnel jelölve) (PRODÁN T.)  

 

Földradar mérés 

Figyelembe véve a kutatott üreg méretét és annak mélységét, 100 és 250 MHz frekvencián 

végeztünk párhuzamos szelvények mentén méréseket. A hullám behatolási mélysége a 

fajlagos ellenállástól erősen függ, agyagmentes, száraz talajban 100 MHz-en elérheti a 20 m-t 

is, de nedves felszínközeli agyagrétegben akár teljesen el is nyelődhet, így az alatta lévő 
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rétegeket leárnyékolja. A radarszelvényen a közel vízszintes réteghatárok általában jól 

követhetők, az oldalirányú reflexiók 2–3D szerkezeteket (pl. üreg) indikálnak.  

Az úttal (beszakadásos mélyedés peremével) párhuzamosan négy (S1-S4), arra 

merőlegesen hat (S5-S10), egyenként 21 m hosszú radarszelvény készült (44. ábra). 

A 100 MHz-es radarszelvényeken a hullámhossz vélhetően túl nagy az üreg méreteihez 

képest (időszelvények: 45–48. ábrák, a megfelelő mélységszelvények: 49-53. ábrák). A 

pontosabb leképezéséhez nagyobb frekvenciát (250 MHz) is alkalmaztunk, de a talaj erős 

csillapító hatása miatt a kutatási mélység annyira lecsökkent, hogy az üregről értékelhető 

reflexiót nem kaptunk (54-57. ábrák).    

 45. ábra. 1–3. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen az idő nanosecundumban, a vízszintes 
tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.)

46. ábra. 4–6. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen az idő nanosecundumban, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.)
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47. ábra. 7–8. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen az idő nanosecundumban, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 

 

 
48. ábra. 9–10. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen az idő nanosecundumban, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 
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49. ábra.  1-2. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen a mélység méterben, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 

 
50. ábra.  3-4. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen a mélység méterben, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 

 
51. ábra.  5-6. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen a mélység méterben, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 
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52. ábra.  7-8. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen a mélység méterben, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 

 

 

 

53. ábra.  9-10. radarszelvények (100 MHz, a függőleges tengelyen a mélység méterben, a vízszintes 

tengelyen a szelvény mentén mért távolság méterben) (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 
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54. ábra: 1–3. radarszelvények (250 MHz, a függőleges tengelyen: mélység méterben) 

 (PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 
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55. ábra: 4–6. radarszelvények (250 MHz, a függőleges tengelyen: mélység méterben)  

(PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 
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56. ábra: 7–9. radarszelvények (250 MHz, a függőleges tengelyen: mélység méterben)  

(PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 
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57. ábra: 10. radarszelvény (250 MHz, a függőleges tengelyen: mélység méterben)  

(PATTANTYÚS Á. M. – PRODÁN T.) 

Mágneses mérés 

A tesztterületen rádiófrekvenciás gerjesztésű protonmagnetométerrel (GSM-19) 

nagyfelbontású mágneses mérést is végeztünk 0.25 m ponttávolságú szabályos hálózatban 

(58. ábra). 

 
58. ábra. Mágneses térképezés területe (sárga színnel jelölve) (PRODÁN T.) 
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A protonmagnetométer a geomágneses tér skalárértékét méri. A mágneses térerősség 

nagysága szoros kapcsolatban áll a mérési hely környezetében lévő objektumok indukált és 

remanens mágnesezettségével, az információt tehát az eltemetett objektumok, illetve 

környezetük mágneses paramétereinek eltérése hordozza. 

A mágneses anomália térképen egy gyenge (kb. 5 nT) pozitív anomália mutatkozik, ami 

utalhat arra, hogy a felszínalatti üreget részlegesen nagyobb szuszceptibilitású anyag (pl. 

agyag) tölti ki (59. ábra). 

 
 

59. ábra. Mágneses anomáliatérkép (PRODÁN T.) 

 

 Geoelektromos mérések 

A feltételezett üreg felett 26 m × 27,5 m-es területen 168 elektródával szabályos 

hálózatban multielektródás mérést végeztünk (60. ábra). Ezzel az elrendezéssel a vizsgált 

térrészre több mint 8000 látszólagos fajlagos ellenállás értéket kaptunk.   
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60. ábra. Geoelektromos tomográfia területe (zöld színnel jelölve) és a mérési elrendezés (PRODÁN T.) 

 

 

Az inverzióval kapott háromdimenziós kép az üreget kitöltő levegő és a beágyazó kőzet 

közötti nagy ellenálláskontrasztot nagyon jól jelzi (61. ábra). Az üreget határoló felületet úgy 

választottuk meg, hogy ott a néhány 100 ohmm-es beágyazó kőzetben a fajlagos ellenállás 

3000 ohmm-re változik. Ez a magas fajlagos ellenállás érték nagy valószínűséggel nem a 

beágyazó kőzet ellenállása, hanem legalábbis részben levegővel kitöltött térrész. Az inverzió 

sajátsága, hogy a választott ellenálláskontrasztnak megfelelően változik az üreg és a kőzet 

határfelülete, így annak mérete (62. ábra). Az üreg méreteinek megállapításához támpontot 

ad, hogy a bejárat fölött a fedő vastagságát ismerjük. Az üreg-ágyazó kőzet határfelületre 

feltételezett ellenálláskontraszt helyességét alátámasztják az előkutatási fázisban 

meghatározott ellenállásértékek is. A VESZ szondázásokból az adódott, hogy a mészkő 

fajlagos ellenállása átlagosan néhány 100 ohmm, tehát a több ezer ohmm-es képződmény 

valószínűleg egy levegővel kitöltött üreg lehet. 
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61. ábra. A fajlagos ellenállás eloszlása a 3D  geoelektromos tomográfia alapján (PRODÁN T.)  

 

                               1500 ohmm                                                      2000 ohmm                                                

   
 

                               2500 ohmm                                                     3000 ohmm 

   
62. ábra. Különbözö fajlagos ellenállásoknak megfelelő határfelületek (PRODÁN T.) 
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A 3D módszerrel kapott eredmény ellenőrzésére 2D egyenáramú szondázást végeztünk 

(63. ábra), kétféle elrendezéssel.  

 
63. ábra. 2D geoelektromos szondázások mérési vonalai (piros színnel jelölve) (PRODÁN T.) 

Az invertált szelvényeken látható (64–76. ábrák), hogy a felszín közelében viszonylag kis 

ellenállású réteg van, s ahogy haladunk lefelé (egyre kevésbé mállott a mészkő), úgy nő az 

ellenállás. A több 1000 ohmm-es ellenállás itt sokkal kiterjedtebben jelenik meg. A 

szembetűnő eltérésre az adhat magyarázatot, hogy a két mérés időpontjában a nagy (20% 

körüli) porozitású kőzet nedvességtartalma különböző volt. A pórustérfogat kiszáradása akár 

nagyságrendi ellenállás növekedést is okozhat. 

 
64. ábra. Schlumberger elrendezés, 1. szelvény (PRODÁN T.) 
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65. ábra. Schlumberger elrendezés, 2. szelvény (PRODÁN T.) 

 

 

 
66. ábra. Schlumberger elrendezés, 3. szelvény (PRODÁN T.) 

 

 

 
67. ábra. Schlumberger elrendezés, 4. szelvény (PRODÁN T.) 
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68. ábra. Schlumberger elrendezés, 5. szelvény (PRODÁN T.) 

 

 
69. ábra. Wenner elrendezés, 1. szelvény (PRODÁN T.) 

 
70. ábra. Wenner elrendezés, 2. szelvény (PRODÁN T.) 
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71. ábra. Wenner elrendezés, 3. szelvény (PRODÁN T.) 

 

 
72. ábra. Wenner elrendezés, 4. szelvény (PRODÁN T.) 

 

 
73. ábra. Wenner elrendezés, 5. szelvény (PRODÁN T.) 
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74. ábra. Wenner elrendezés, 6. szelvény (PRODÁN T.) 

75. ábra. Schlumberger elrendezés (1, 2, 3, 4, 5 szelvények) (PRODÁN T.) 

 

76. ábra. Wenner elrendezés (1, 2, 3, 4, 5 szelvények) (PRODÁN T.) 
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A részletes geofizikai mérések során alkalmazott módszerek mindegyike egy olyan, a 

töbör oldalából nyíló zsákszerű üreget jelez, amelyik minden irányból jól lehatárolt, másik 

üreggel, repedésekkel nincs kapcsolatban. Ezt az üreg későbbi részleges feltárásával sikerült 

igazolni (77–78. ábrák). Eredményünk mindenekelőtt az alkalmazott módszerek jó leképezési 

tulajdonságait jelzi – legalábbis az adott földtani környezetben. A felszínformák eredetének 

kutatása szempontjából ugyanilyen fontos megállapítás, hogy a területen nincs a töbörtől 

független üregesedés. Egy bejárattal nem rendelkező izolált üreg előfordulása ugyanis csak 

természetes, oldódásos eredettel lenne magyarázható. A töbör oldalából egykor több, mára 

beomlott zsákszerű üreg nyílt. Ezek sugaras elrendezése, a töbörnek a szomszédos 

mélyedéshez átjáróval való kapcsolódása arra utal, hogy a mélyedések és az oldalfalukból 

nyíló üregek inkább anyagkivételi helyek lehettek. Az utóbbiak egyúttal – méreteik alapján – 

ideiglenes lakhelyül és tároló céljára is szolgálhattak, pl. az égetett mész számára. A 

térképezéssel felkutatott képződmények az egész területen nagy hasonlóságot mutatnak mind 

a méretek, mind a formák tekintetében, ami alapján a tesztterületen kapott eredmények 

általánosíthatók. 

 
77. ábra. A tesztterület  mélyedése oldalából nyíló üreg a  részleges feltárás előtt (PRODÁN T.) 
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78. ábra. A tesztterület mélyedése oldalából nyíló üreg a részleges feltárás után (PRODÁN T.) 
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6. TÖRTÉNETI, IPARRÉGÉSZETI KUTATÁS 

Számos forrásból ismert a római idők óta használt Lajtai Mészkő építészeti jelentősége. 

Az építőkő évezredes intenzív bányászatát tapasztalhatjuk a ma kulturális és turisztikai célra 

használt fertőrákosi és szentmargitbányai kőfejtőben. Tudjuk, hogy a Fertő és a Hanság 

egybefüggő vízi útján a 80 km-re található 1208-ban épült lébényi apátsági templom 

építéséhez szállították, de Bécs középületeinek is kedvelt építőköve volt.  

Sopron közelében 1222-ben említenek először ”Mezverem” (mészverem) nevű határnevet 

Alsólók, Doborján és Lakfalva Árpád-kori határleírásaiban (GÖMÖRI J. 1981). 

Meszesd község neve – ma Kalchgruben Burgenlandban, 15 kilométernyire DNy felé 

Soprontól – ma is az ottani középkori mészégetés emlékét őrzi.  

A fertőrákosi püspöki uradalom építőkővel, Sopron szabadkirályi város elsősorban égetett 

mésszel kereskedett. A mezőgazdasági területek birtoklása mellett a mészkőlelőhelyekért is 

folytonos viszály dúlt a nagyhatalmú győri püspök és a város között. A szabad királyi városi 

rang elnyerése után (1277) a mészégetés – a téglaégetés mellett – városi privilégium lett. 

A bőséges levéltári anyagot iparrégészeti szempontból többen is feldolgozták, pl. NOVÁKI 

GY. (1962), MOLLAY K. (1992), GÖMÖRI J. (1981). Ezek tanúsága szerint a viszonylag kis 

terület nagyon nagy körzetet látott el építőkővel és égetett mésszel. Egy, a soproni égetett 

mész piaci körzetét bemutató térkép tanúsága szerint (79. ábra) erről a területről látták el 

égetett mésszel az egész egykori Sopron vármegyét (MOLLAY K. 1992). 

 
79. ábra. A soproni égetett mész piaci körzete a vármegyében (1495–1530) 

(MOLLAY K. 1992) 
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Nováki Gyula (Nováki Gy. 1962) a Soproni Állami Levéltárban található dokumentumok 

alapján közöl adatokat és térképet a területen folytatott mészégetésről. A 15–16. században a 

város mészégető kemencéi a Felberbrunn és az Attengräben dűlőben voltak (Okl. II/5. 94. 

1499, Okl. II/5. 89. 1498). A Felberbrunn dűlő a Szárhalmi erdő és a Fertő-tó között található, 

az Attengräben pedig a Tómalom környékén, azon a vidéken, ahol a Kalkweg (Mészút) 

kezdődik (80. ábra). Az égetett meszet ezen a ma is használt dűlőúton szállították a városba 

(Gömöri J. 1981). 

 

 
80. ábra. Mészégető kemencék az Attengräben és Felberbrunn dűlőben 

(Gömöri J. 1981) 
 

Egy 1788-ban készült térképen a Pinty-tetőtől délre, a ma is meglévő kőbánya „Kalk 

Ofen” néven van megjelölve (81. ábra). 
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81. ábra. Térképrészlet a Szárhalmi erdőnek a Pintytetőről délre eső részéről (1788) 
(Soproni Áll.  Levéltár. Sv. T. 1/10.) 

 

A 82. ábrán látható 1760-ban készült térképen feltüntetett „Kalch Offen” megfelel a 

Nováki Gy. (1962) által feltárt 18. századi mészégető helyének. Közelében további két 

mészégető van jelölve. 
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82. ábra. Térképrészlet Sopron és Fertőrákos határáról (1760) 

(Soproni Áll.  Levéltár. Sv. T. 69.) 
 

Elszámolás először az Attengräben (Tómalom környékén) és a Felberbrunn dűlőben levő 

mészégetőben égetett mészről Schöttel Mihály polgármester és városi kamarás 1498. aug. 24 

– 1499. máj. 18-i számadáskönyvében szerepel (Okl. II/5. 81–82.). Az írás szerint a 

mészégetőkből nemcsak soproniaknak, hanem a környékre (Szentmargitbánya, Oka, Ruszt, 

Darufalva, Petőfalva) is szállították a meszet. („Először ömlesztve, a szekérre tett gyékényen, 

majd 24 dénáros kosarakban szállították és fateknőben (muelter) mérték ki.” Okl. II/3: 248.) 

Az 1400-as évek elején a mész eladásával kereskedők, kőművesek (II/2: 377, 379, II/3: 

12) foglalkoztak, s 1432-ben az égetett mész mutja 10 dénársolidusba (300 dénárba) került 

(Okl. II/3: 8). Az 1440-es évektől Eilinsgrab Egyed (1428–1467) – aki hétszer volt városbíró 

és háromszor polgármester – felügyeli a mész eladását. 1466-ban mérőedényt (kalichmeczen) 

és zárat vettek a városházi mészraktárra (kálichkamer, Okl. II/4: 266), ami arra utal, hogy a 

mész akkor igen megbecsült portéka volt.  

MOLLAY K. (1992) tanulmányában 3 mészégető kemence működéséről számol be. Az első 

a Balfi-blokk területén kívül esik, a XIV. század első felében (első adat: 1403) a Dudlesz 

dűlőben épült. Itt ideiglenesen, kísérleti jelleggel égették a meszet 1434–1441 között (Okl. 

II/6. 110. 1434–1441), mert a területen található kőzetek (konglomerátumok), bár 

tartalmaznak meszet, mészégetésre nem a legalkalmasabbak. A második mészégetőt, az ún. 

 91



„kis kemencét” a XIV. század második felében építették (első adat: 1432) a Felberbrunn 

dűlőben (83. ábra), 1441-ben már erről a területről szállították a meszet a városházára (II/3: 

329). A harmadik ún. „nagy kemence” 1470-ben az Attengräben dűlőben épült. Az 1990-es 

évek eleji térképek is feltüntették még a Tómalmi-dombon a Meszes dűlőt, illetve a Régi 

mészégetőt (84. ábra). 

 

 
 

83. ábra. A második kemence a Felberbrunn dűlőben (MOLLAY K. 1992) 
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84. ábra. A „nagy kemence” az Attengräben dűlőben (MOLLAY K. 1992) 

 

A Balfi-blokkon a geomorfológiai térképezés során csoportosított mélyedések mind a fent 

említett dűlők környékére helyezhetők. Sőt, a részletes geofizikai mérések helyszínét – a 

tesztterületet – is magába foglaló B-11, illetve a B-12 mélyedésrendszerek egyértelműen a 

térképen Attengräbenként megjelölt területtel azonosíthatók, tehát a mészégető kemencék 

éppen azokon a területeken – azok közvetlen környezetében – működtek, ahol a kutatott 

képződmények találhatóak. A B-2 és B-3 mélyedésrendszerek pedig a Felberbrunn dűlő 

közelében, attól kissé nyugatra helyezkednek el. E két utóbbi kemence működése 1536-ig 

követhető (MOLLAY K. 1992). 

Attengräben „nagy kemencéjéhez” a követ a mészégető közelében fejtették (Okl. II/5: 

312). 1495-ből ismerjük a forgalmát is: 36 mut 22 méc meszet adnak el, nemcsak 

soproniaknak (1 méc/8 dénár áron), hanem pl. Bánfalvára, Csepregre, Lövőre (1 méc/12 dénár 

áron) (MOLLAY K. 1992). Nem egészen 10 évvel később, 1503-ban már majdnem kétszer 
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annyi – 61 mut 17 mécet, 8, illetve 10 dénárjával mécenként – égetett meszet adnak el (Okl. 

II/5: 123–125). 

1504–1505-ben a városi számadáskönyvekben oldalakon sorolják fel a városi polgárokat 

azzal, hogy mennyi meszet és mennyiért vásároltak (Okl. II/5. 149. 1504). 

A megnövekedett eladott mész mennyisége is jelzi, hogy a mészeladás igazából a XVI. 

században lendült fel, s nemcsak Sopron városában, hanem az egész vármegyében. 1524-ből 

még nagyobb eladott mészmennyiségek (71 mut 14 méc) ismeretesek, amit Sopronba és 11 

vármegyei helységbe adnak el (MOLLAY K. 1992). 

A XV. századi Sopron környéki mészégetés sokban hasonló volt a későbbről ismert népi – 

önellátásra szolgáló – mészégetéshez. Kedvező adottságú vidékeken a mész égetésével a 

parasztság jövedelemkiegészítést biztosíthatott magának.  

A mészégető mester, aki Sopronban általában kőműves volt, kövekből építette a kemencét. 

„Ezt gyakran partoldalban készítik, így a környező talaj a kemence jelentős részét szigeteli. A 

tűztér fölé boltozatosan összehajló falakkal égőteret emelnek. A kemence teteje meglehetős 

szélesen nyitott marad. A megfelelő kőzetfajtákból kifejtett darabos köveket itt rakják a 

tűztérbe. Miután ezt megtöltötték, a kemence felső nyílása felé púpozzák tovább úgy, hogy az 

nagyjából boglya alakúra nő. – A meszet fával égetik, ahol rendszeresebb a termelés, tűzifát 

használnak… Egy-egy helyen rendszeresen több kemencét építenek, hogy folyamatosan 

dolgozhassanak. Mivel hosszú időn át éjjel-nappal tüzelni kell a kemencék alatt, a mészégetők 

ideiglenes szállásokról gondoskodnak, kunyhót építenek. Égetés után a kemencét hűlni 

hagyják, majd kirakják a kész égetett meszet…” (MOLLAY K. 1992). 

A mészégetés nem a nyári hónapokban zajlott, így a kemencék közelében a mészégetők 

gyakran építettek szállást maguknak az égetés idejére. A mészégetésre alkalmas 

területkijelölés után általában első tennivaló egy szálláshely kiépítése volt, amit 

leggyakrabban a kemence közelében helyeztek el úgy, hogy ajtónyílása a kemence felé 

nézzen. Legegyszerűbben és leggyorsabban elkészíthető „lakás” a földbe ásott gödör volt, 

amely fölé négy tartóelemet illesztettek és a tartóelemek közötti részt kitöltötték fás, ágas-

bogas leveles gallyakkal. A mészégető kemence szétbontása után a gödör is szállásul szolgált 

egy ideig, mert jól tartotta a hőt. Gondoskodni kellett természetesen az égetett mész megfelelő 

tárolásáról is. 

1722-ben a levéltári adatok négy égetőről tesznek említést, 1867-ben már hat kemencében 

égették a meszet (WINKLER G. 1968, KELÉNYI F. 1964). 

A 19. századi adatok már mind a kurucdombi mészégetőkkel foglalkoznak, a szárhalmi 

erdeiekről nem tesznek említést (NOVÁKI GY. 1962). 
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1759-ben Sopronban (Magyarországon először) már termeltek kőszenet, s a soproni tégla- 

és mészégetők szívesen tértek át a szén felhasználására. A szénnel való égetés egyik soproni 

propagátora Mumb Ferenc, aki 1793-ban téglaégetésre és mészégetésre vonatkozó 

megállapodást kötött a városi tanáccsal. Eszerint új, szénnel való égetésre alkalmas kemencét 

épít (NYITRAI E. 1956). Részben ez lehetett az oka, hogy a 15–17. századra jellemző kisüzemi 

mészégetést a 18. században nagyüzemi technológiák váltották fel. Nagy valószínűséggel 

ekkor kezdődött az egykori anyagkivételi helyek, mészégetők és a hozzá tartozó „raktárak”, 

szálláshelyek eróziója, pusztulása, amit többéves munkánk során megfigyeltünk. 

A „Fertőrákos földjén” található kőfejtő kiváló kövéről és „kidolgozott üregeiről” Bél 

Mátyás (1684–1749) is említést tesz a Sopront és Sopron vármegyét ismertető leírásaiban 

(Bél M. in: Soproni Levéltár 2001): „Számos barlangja van, köztük három rendkívüli, 

egyedülálló jellegű és oly különleges, hogy leírni sem könnyű. Ezek afelől, amerre Sopronból 

Rusztba vezet az út, óriási nyílással tárják fel a tó melletti dombot mindjárt annak 

legtetejéről. Azután mélyre süllyednek, és amint süllyednek kitágulnak, s mesterségesen 

kialakított oszlopokkal lesznek megtámogatva, nehogy a szélesen kivájt kőtömeg a bent 

dolgozó bányászokra omoljon. Az üregek egész kiterjedésében kivájt kövekből akkora részt 

hoznak elő, amekkorára a további bányászathoz szükség van. Fölülről kezdik, mígnem a 

megfelelő mennyiségű kő kivájásával – akár egy folyamatos lépcsőn– alulra jutnak. Ha egy 

szakaszt kitermeltek, másikba kezdenek, és így apránként kiásva sziklákat napról-napra 

beljebb érnek a kőfejtőbe.” 

Bél szerint a szentmargitbányai kőfejtő kövénél jobb minőségű a fertőrákosi mészkő. 

Sopronról és Sopron vármegyéről számos más érdekességet is megtudhatunk Bél Mátyás 

(1684–1749) leírásaiból (BÉL M. 2001, 2006). 

A Balfi-blokk térképezett geomorfológiai formáinak alaki hasonlósága, a formák és a 

területen folytatott egykori bányászati, mészégető tevékenység területi egybeesése azt jelzi, 

hogy a Balfi-blokk jellegzetes képződményei nagy valószínűséggel a területen folyt intenzív 

emberi tevékenység eredménye, amelyeket az idők során a természeti folyamatok tovább 

alakítottak, pusztítottak. 

 

 

 95



7. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A Balfi-blokk a világörökségi védelem alatt álló Fertő-táj természeti és kultúrtörténeti 

értékekben különösen gazdag része. A területet a történelem során erőteljes tájhasználat 

jellemezte. A természeti értékek felmérése és védelme érdekében végzett kutatás során 

elsősorban azokat a felszínformákat vizsgáltuk, amelyekről karsztos eredet feltételezhető, 

illetve kialakulásukban karsztos folyamatok is szerepet játszhattak. A jellegzetes, területileg 

csoportosítható és morfológiai jegyeik alapján tipizálható felszínformák eredetét a felszíni 

megfigyelések és geomorfológiai elemzés alapján nem sikerült egyértelműen tisztázni, ezért 

megvizsgáltuk a terület földtani felépítését, a földtani viszonyok és a felszínformák közötti 

összefüggéseket, a karsztosodás feltételrendszerét, valamint geofizikai méréseket végeztünk a 

felszín alatti térrész fizikai paramétereinek, inhomogenitásainak meghatározására.  

Az előzetes földtani ismeretek, a kőzetfizikai paraméterek, a kutatott képződmények és a 

terep adta lehetőségek figyelembevételével geoelektromos, elektromágneses és mágneses 

módszereket alkalmaztunk a képződmények leképezésére.  

A karsztmorfológiai, geológiai és a geofizikai kutatások kiegészítésére irodalmi, levéltári 

adatokat is kerestünk a területen egykor folytatott ipari és bányászati tevékenységről.    

7.1. A terület földtani felépítése  

A kutatott terület szerkezetileg a Keleti-Alpok nyúlványa. A Soproni-hegységet felépítő 

kristályos palákat itt több száz méter vastag üledék fedi. Az idős paleozoikumi kristályos 

kőzetek a területen csak néhány helyen bukkannak felszínre. A mezozoikumi és paleogén 

képződmények hiányoznak. Nagy üledékhézaggal a miocénben, a bádeni korszak kezdetén 

megindult süllyedés miatt indult meg az újabb üledékképződés. A mélyebb területeken agyag 

(Bádeni Agyag), a sekély, parti részeken mészkő (Lajtai Mészkő) képződött. A bádeni és a 

szarmata korszak között a tenger visszahúzódott, s e regressziós fázis következtében a 

mészkőre rátelepült egy homokosabb réteg, majd egy abráziós konglomerátum réteg. A 

regressziót újabb transzgresszió követte, s gyakorlatilag visszaállt ugyanaz a fácies, ami 

korábban volt, csak most már a szarmata korszakban. Ennek eredménye a szarmata agyag és a 

szarmata mészkő. A területet számos vető darabolja fel, ezeknek a vetőknek egy része 

valószínűleg többszörösen felújult. A miocén eleje körül kialakult vetők felújulása a később 

települt üledékcsoportokat is érte. A fő törésvonalak É-D-i irányúak és legalább bádeni 

korúak, a haránttörések másodlagosak. Ezeken kívül rendszertelen alsóbbrendű vetők is 
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bőven lehetnek. Korábban csak részben publikált adatok alapján a kutatott területről részletes 

földtani térképet készítettünk.  

7.2. A jelenlegi domborzat kialakulása 

A jelenlegi felszín kialakulása a Pannon-tó visszahúzódásával kezdődött. Az Alpok 

szegélyének megemelkedésével a szárazulati denudációs szakaszban a többszörösen 

tönkösödött kristályos alaphegységhez hozzáforrott neogén (bádeni, szarmata, pannóniai) 

felszínen – ezeket az üledékeket elnyesve – hegylábfelszín képződés indult meg. Az enyhén 

lejtősödő hegylábfelszín-maradványok a különböző ellenállóképességű bádeni, szarmata és 

pannóniai üledékeket egyaránt metszik. A Balfi-blokkon számos helyen a Lajtai Mészkő 

egybe van gyalulva a legidősebb és legfiatalabb szarmata rétegekkel (mészkő, homokkő, 

homok, kavics, konglomerát), valamint a felső-pannóniai agyagos, homokos felszínnel. A 

beltenger homokos, kavicsos, agyagos üledékeit ma már csak a tágabb értelemben vett 

Kőhidai-medencében, Soprontól délkeletre az Ikva mentén, valamint a Fertő-medence tavi 

üledékei alatt találjuk meg. A pliocén fejlődésszakasz alsó részében folytatódott a 

hegylábfelszín képződés, amelyet a terület beerdősülése, a galériaerdők kialakulása követett. 

Ennek eredménye a fluviolakusztrikus vízrendszer kialakulása és a keresztrétegzett homok 

képződése. A meleg, nedves középső- és felső-pliocénban erőteljes mállás, areális és laterális 

erózió egyengette a felszínt. A feldarabolódott hegylábfelszíneken vörösagyagok alakultak ki. 

A pliocén időszakot követően a meg-megújuló kéregmozgások mellett főként az erózió, a 

defláció, a lösz és löszszerű képződmények kialakulása dominált.  A pleisztocén jégkorszakok 

folyamán a hordalékkúp képződés és a völgyképződés mellett a szoliflukció, a deráziós és 

deluviális folyamatok voltak a meghatározók. Az új-pleisztocén kéregmozgások során a 

Fertő-medence süllyedésével egyidejűleg alakult ki a Kőhidai-medence, melynek vizeit a 

Lajtai Mészkőbe antecedens völgyszakasszal bevágódva a Rákos-patak vezeti le a Fertőbe. 

Ezek a lesüllyedt területek, mint helyi erózióbázisok visszahatottak az egész vízgyűjtő terület 

letarolására. A hegylábfelszín Lajtai Mészkővel fedett központi részének (Tómalmi-domb, 

Szárhalmi erdő, Pinty-tető) kivételével a Fertő-medence vízgyűjtője gyenge reliefenergiájú, 

gyér völgyhálózatú, többnyire tagolatlan eróziós-deráziós dombsággá alakult a pleisztocén 

végére. Az alpi jégtakaró elolvadása után a würm glaciális végére, a holocén elejére kialakult 

a mai vízrajzi és domborzati kép. Ezt követően, főként a római kortól kezdődően az 

antropogén hatások kerültek túlsúlyba a táj fejlődésében.  
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7.3. Geomorfológiai térképezés 

A geomorfológiai térképezés alapján három nagyobb területen csoportosulnak olyan 

felszíni képződmények, amelyek morfológiai jegyeik alapján karsztos eredetűek lehetnek. 

Ezek többnyire íves szegélyű beszakadásos töbrökre emlékeztető mélyedések, kisebb részben 

pedig a mélyedések oldalában felnyíló üregek.  

A kutatási területen feltérképezett felszínformáknak alapvetően három változata 

különíthető el: 

Kis méretű, sekély, többnyire magányosan, néha párosan megjelenő, egyszerű mélyedések. 

Aljzatuk egyenetlen, belsejükben a mészkő nem, vagy csak ritkán bukkan elő. 

A szintén kis méretű, összetett mélyedések kettőnél több részmélyedésből állnak. 

Kiterjedésük mintegy 50-100 m közötti, aljzatuk egyenetlen, belsejükben esetleges 

anyagáthalmozáshoz köthető kiemelkedések is megfigyelhetők. 

A nagyobb összetett mélyedések vagy mélyedésrendszerek több száz méter átmérőjűek is 

lehetnek. Alaprajzban szabálytalanok, de mindegyikük megnyúlt kissé K-Ny-i irányban. 

Mivel több részmélyedés kapcsolódik egymásba, peremük nagyobbrészt ívesen összetett.  A 

mélyedésrendszerek peremein füzérszerűen félkörös aszimmetrikus keresztmetszetű 

bemélyedések (aszimmetrikus szakadéktöbrök) sorakoznak. Meredek (közel függőleges) 

oldallejtőjük a mélyedésrendszer peremének részét alkotja, s itt többnyire előbukkan a 

mészkő. Belsejükben ritkán, de előfordulnak kis méretű (legfeljebb 1–2 m-es átmérőjű) 

halmok. Gyakoribbak a sziklás, meredek oldallejtőknek támaszkodó, ugyancsak 1–2 m-es 

kiterjedésű kőzettörmelék- és mállástermék-kúpok.  

A szakadéktöbrökhöz kisméretű barlangok, üregek kapcsolódnak. Egyes barlangok 

bejáratát a leomló anyag részben vagy teljesen elfedi. A fűzérszerűen sorakozó 

szakadéktöbröket küszöbök, félküszöbök különítik el egymástól. A küszöbök két 

szakadéktöbör közötti keskeny formák, amelyek az eredeti térszín maradványai. 

A területen előforduló barlangok a mélyedésrendszerekhez viszonyított helyzetük szerint 

lehetnek a mélyedésrendszertől független helyzetűek és azokhoz kapcsolódók.  

Mélyedésrendszerektől független barlang a Szárhalmi-kőfejtő két kisebb ürege és egy 

barlangja (a Szárhalmi-kőfejtő barlangja). A barlang, illetve az üregek bányászat során 

tárultak fel, mivel a kőbánya falában sorakoznak. A Szárhalmi-kőfejtő barlangja, amely a 

kőzet törésirányával megegyező irányú, mintegy 20 m hosszúságú (4,0–4,5 m magas, 7 m 

széles) képződmény, keresztmetszete szerint kétosztatú. Felső részén, a mennyezeten és az 

oldalfalakon oldásos eredetű forma is előfordul. Alsó részén az oldásos formakincs hiányzik, 
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ez bizonyára bányászat során jött létre. Elképzelhető, hogy korábban két egymástól 

elkülönülő, egy természetes és egy mesterséges eredetű üreg lehetett és a bányászat hatására 

növekedő mesterséges üregnek a természetesbe nyílásával alakult ki a jelenlegi barlang.  

Mélyedésrendszerhez kapcsolódó barlang a markáns oldódásos formakincs nélküli 

Zsivány-barlang. A barlang dőlésirányban elhelyezkedő, mindegyik végén zártan elvégződő 

képződmény. Jelenlegi bejáratai a mennyezet omlásával, beszakadásával alakultak ki. A 

különböző időszakokból származó leírások szerint tehát a bejáratok száma időben változik, a 

barlang mennyezetének beomlásával új bejáratok nyílnak, a beszakadásos mélyedések 

oldalából nyílók pedig omlással elzáródnak. A pillérek arra utalnak, hogy a barlang bányászat 

során alakult ki, nem ismert viszont olyan bejárata, ahol a bányászott követ könnyen ki 

lehetett volna szállítani.  

A mélyedésrendszerek oldalfalában felnyíló kisebb méretű (jellemzően néhány méter 

hosszúságú) barlangok, zsákszerű üregek a nagy mélyedésrendszerek mindegyikében 

előfordulnak, sőt a kisebb méretű összetett mélyedések némelyikében is megtalálhatók. E 

barlangtípusnak két változata is megkülönböztethető: a zsákszerű barlangok és az átjárók. A 

zsákszerű barlangok a mélyedésrendszerek peremein fordulnak elő a szakadéktöbrök 

folytatásában. A barlangok hossza és szélessége meghaladja magasságukat. Átjáróknak a 

szomszédos szakadéktöbröket elválasztó küszöbök (félküszöbök) alatti üregeket nevezzük. 

A földtani térkép alapján megállapítható, hogy a geomorfológiai képződmények mind 

olyan területre esnek, ahol a felszínen nagy (legalább 90-95%) CaCO3 tartalmú mészkő 

található. Ez az egybeesés a képződmények karsztos eredetével kapcsolatos feltevéseket 

támasztja alá, ha azonban a karsztosodás egyéb feltételeit is figyelembe vesszük, akkor a 

karsztos eredettel kapcsolatban több kétség is felmerül: 

• A mélyedésrendszerek nem köthetők a geológiai térképezésből és a mélyszerkezet-

kutató geofizikai mérésekből ismert olyan tektonikai vonalakhoz, amelyek mentén a 

karsztosodás erőteljesebb lehet.  

• A feltárások és fúrásadatok azt mutatják, hogy mészkő rétegzettsége is kis mértékű 

(határozott réteglapok hiányoznak), továbbá csekély mértékben kompaktálódott, alig 

töredezett.   

• A tesztterületen gyűjtött kőzetminták porozitása 20% körül van, a nagyobb 

mélységből (10-20 m) származó minták porozitása 10% körüli. Ezek a magas 

porozitásértékek és a nagy permeabilitás a kőzet alacsony karsztosodási hajlandóságát 

jelzik.   
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• A nagy porozitás és permeabilitás mellett a domborzati viszonyok is olyanok, hogy 

legalábbis a jelenlegihez hasonló klímaviszonyok közepette nem tud annyi víz 

meggyűlni a mélyedésrendszerek területén, ami számottevő karsztfolyamatokat 

eredményezhet. 

7.4. Geofizikai mérések 

A tektonikai zónák feltérképezésére és a területi összefüggések vizsgálatára 

elektromágneses szelvényezés készült, a felszín alatti képződmények kutatására pedig egy 

olyan tesztterületet választottunk, ahol minden jellegzetes képződmény megtalálható, az 

alacsony zajszint, valamint a terepviszonyok lehetővé teszik tomográfiás módszerek 

alkalmazását. Ezen a területen szabályos hálózatban földradar méréseket, geomágneses 

térképezést, valamint 2D és 3D geoelektromos tomográfiát végeztünk. 

Az elektromágneses módszerek közé tartozó VLF módszerrel a látszólagos fajlagos 

ellenállás horizontális változása térképezhető fel a felszínalatti néhányszor 10 m vastagságú 

összletben. A fajlagos ellenállás hirtelen és számottevő változása lép fel rendszerint 

törésvonalak mentén. Távoli hosszúhullámú (VLF) adók keltette elektromágneses tér 

függőleges és vízszintes mágneses komponenseinek hányadosa jó indikátora a laterális 

inhomogenitásoknak, hiszen ennek hiányában a mágneses térerősségnek elméletileg nincs 

függőleges komponense. A hányados hirtelen megváltozása nagy valószínűséggel szerkezeti 

vonalakat, laterális inhomogenitásokat jelez. Nagyjából É-D irányban egy, az egész blokkot 

átszelő VLF-szelvény készült, majd a terület északi részén sokkal nagyobb pontsűrűséggel 

további négy szelvényt mértünk. Ezek a VLF mérések a korábban ismert tektonikai vonalak 

mellett több új törést tártak fel, de a vizsgált képződmények területi elhelyezkedése és a 

fiatalabb tektonika között nem lehet összefüggést megállapítani.   

Részletes geofizikai kutatásokra az egész területen természetesen nincsen mód, így egy 

olyan helyet kerestünk, ahol a jellegzetes képződmények – íves peremű töbörszerű 

mélyedések, üregek – mind megtalálhatók és a terepi viszonyok is alkalmasak arra, hogy a 

geofizikai módszereket nagyobb előkészítés nélkül alkalmazni lehessen. Ez a tesztterület a B-

11 jelű mélyedésrendszer peremén található, környezetében a terep viszonylag sík, 

bolygatatlan, növényzettel gyéren borított. Az egyik, kb. 7 m átmérőjű töbör oldalában a 

felszíntől kb. 2 m-re egy nagyobb méretű üreg 1-1,5 m átmérőjű, omladékkal részben elzárt 

bejárata nyílik.  
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Tíz szelvény mentén földradar mérést végeztünk az elektromágneses paraméterek 

(fajlagos ellenállás, dielektromos állandó) változásának felszín közeli vizsgálatára. A 

felszínen keltett nagyfrekvenciás (50–500 MHz) elektromágneses hullám azokon a 

felületeken reflektálódik, ahol a dielektromos állandó megváltozik. A hullám behatolási 

mélysége a fajlagos ellenállástól függ, agyagmentes, száraz talajban 100 MHz-en elérheti a 20 

m-t is. A radarszelvényen a közel vízszintes réteghatárok általában jól követhetők, az 

oldalirányú reflexiók 2–3D szerkezeteket (pl. üreg) indikálhatnak. Az tesztterület 

beszakadásos mélyedésének északnyugati peremével párhuzamosan négy, arra merőlegesen 

hat, egyenként 21 m hosszú radarszelvény készült. A 100 MHz-es radarszelvényeken a 

hullámhossz vélhetően túl nagy az üreg méreteihez képest. A pontosabb leképezéséhez 

nagyobb frekvenciát is (250 MHz) alkalmaztunk, de a talaj erős csillapító hatása miatt a 

kutatási mélység annyira lecsökkent, hogy az üregről értékelhető reflexiót nem kaptunk.  

A tesztterületen rádiófrekvenciás gerjesztésű protonmagnetométerrel (GSM-19) 

nagyfelbontású mágneses térképezést is végeztünk 0.25 m ponttávolságú szabályos 

hálózatban. A protonmagnetométer a geomágneses tér skalárértékét méri. A mágneses 

térerősség nagysága szoros kapcsolatban áll a mérési hely környezetében lévő objektumok 

indukált és remanens mágnesezettségével, az információt tehát az eltemetett objektumok, 

illetve környezetük mágneses paramétereinek eltérése hordozza. A mágneses anomália 

térképen az üreg felett megjelenő (kb. 5 nT) pozitív anomália arra utal, hogy a felszínalatti 

üreget részlegesen nagyobb szuszceptibilitású anyag (pl. agyag) tölti ki. 

Geoelektromos tomográfiával a felszín alatti térség fajlagos ellenállás eloszlását 

határoztuk meg. A geoelektromos módszerekkel alapesetben (1D szondázás) két 

áramelektródán keresztül a földbe bocsátott áram hatására kialakuló potenciálteret mérjük a 

felszínen, különböző geometriai elrendezések mellett. A kapott látszólagos fajlagos 

ellenállásértékek a mérési elrendezés geometriai középpontjára vonatkoznak. A kutatási 

mélységet az adott fajlagos ellenállás eloszlás mellett az áramelektródák távolsága határozza 

meg. A feltételezett üreg felett 26 m × 27,5 m-es területen 168 elektródával szabályos 

hálózatban, ún. multielektródás elrendezéssel a vizsgált térrészre több mint 8000 látszólagos 

fajlagos  ellenállás érték adódott.  Az inverzióval kapott háromdimenziós kép az üreget kitöltő 

levegő és a beágyazó kőzet közötti nagy ellenálláskontrasztot nagyon jól jelzi. Az üreget 

határoló felületet úgy választottuk meg, hogy ott a néhány 100 ohmm-es beágyazó kőzetben a 

fajlagos ellenállás 3000 ohmm-re változik. Ez a magas fajlagos ellenállás érték legalábbis 

részben levegővel kitöltött térrésznek értelmezhető. Az inverzió sajátsága, hogy a választott 
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ellenálláskontrasztnak megfelelően változik az üreg és a kőzet határfelülete, vagyis a 

képződmény/üreg mérete. 

A korábban végzett VESZ szondázásokból az adódott, hogy a mészkő fajlagos ellenállása 

átlagosan néhány 100 ohmm, tehát a több ezer ohmm-es képződmény valószínűleg egy 

levegővel kitöltött üreg lehet. A 3D módszerrel kapott eredmény ellenőrzésére 2D 

egyenáramú szondázást végeztünk, kétféle elrendezéssel. Az invertált szelvényeken látható, 

hogy a felszín közelében kis ellenállású réteg van, s ahogy haladunk lefelé (egyre kevésbé 

mállott a mészkő), úgy nő az ellenállás. A 3D méréssel azonosított több 1000 ohmm-es 

ellenállás itt is megjelenik. 

A részletes geofizikai mérések egy olyan, a töbör (mélyedés) oldalából nyíló üreget 

jeleznek, amelyik minden irányból jól lehatárolt, méreteit tekintve akár anyagkivételi hely 

és/vagy lakás céljára is szolgálhatott. A térképezéssel felkutatott képződmények az egész 

területen nagy hasonlóságot mutatnak, mind a méretek, mind a formák tekintetében. 

7.5. Történeti, iparrégészeti kutatás 

      A vizsgált képződmények antropogén eredetére vonatkozó feltevésünket történeti 

adatokkal, levéltári dokumentumokkal is megkíséreltük alátámasztani. Számos forrásból 

ismert a római idők óta használt Lajtai Mészkő építészeti jelentősége. Az építőkő évezredes 

intenzív bányászatát tapasztalhatjuk Fertőrákoson és az ausztriai Szentmargitbányán. Tudjuk, 

hogy a Fertő és a Hanság egybefüggő vízi útján a 80 km-re található 1208-ban épült lébényi 

apátsági templom építéséhez szállították, de Bécs középületeinek is kedvelt építőköve volt. A 

bőséges levéltári anyagot iparrégészeti szempontból többen is feldolgozták, pl. Nováki Gy. 

(1962), Mollay K. (1992), Gömöri J. (1981). Ezek tanúsága szerint ez a viszonylag kis terület 

nagyon nagy körzetet látott el építőkővel és égetett mésszel. Nováki Gyula (1962) a Soproni 

Állami Levéltárban található dokumentumok alapján közöl adatokat és térképet a területen 

folytatott mészégetésről. A 15–16. században a város mészégető kemencéi a Szárhalmi erdő 

környékén (Okl. II/5. 94. 1499, Okl. II/5. 89. 1498) éppen azokon a területeken működtek, 

ahol a kutatott képződmények találhatóak. A korabeli mészégetési technológia ismeretében 

okkal feltételezhető, hogy a mélyedések és az oldalfalukból nyíló üregek a mészégetéshez 

felhasznált kő kitermelésével keletkeztek. Az üregekből a meddő eltávolítása nélkül lehetett 

jó minőségű, könnyen kitermelhető alapanyagot nyerni. Ezek a mészégetőhöz közeli üregek 

átmeneti szállásul és az égetett mész raktározására is szolgálhattak. A 15–17. századra 

jellemző kisüzemi mészégetést a 18. században nagyüzemi technológiák váltották fel. Nagy 
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valószínűséggel ekkor kezdődött az egykori anyagkivételi helyek, mészégetők és a hozzá 

tartozó „raktárak”, szálláshelyek eróziója, pusztulása, amit többéves munkánk során 

megfigyeltünk. 

7.6. Az eredmények hasznosulása, további kutatások 

A kutatás elsődleges célja a kutatási területen előforduló morfológiai képződmények 

eredetének tisztázása volt. Már a geomorfológiai elemzés során kérdésessé vált a 

felszínformák természetes (karsztos) eredete, ezért a problémát tágabb geográfiai és földtani 

összefüggésrendszerben vizsgáltuk. Nem, vagy csak részben publikált adatok alapján részletes 

digitális földtani térképet szerkesztettünk. Irodalmi adatokat és a Geológiai Szolgálat egykori 

irattárában fellelt jegyzőkönyveket dolgoztunk fel az ősföldrajzi kép és a felszínfejlődés 

rekonstruálására. Ezek az eredmények más helyi környezetvédelmi, geotechnikai, földtani, 

vízföldtani vizsgálatban is hasznosulhatnak. Geofizikai módszerekkel a felszín alatti 

képződményeket kutattuk, közvetett bizonyítékokat kaptunk a felszínformák antropogén 

eredetére. A képződmények eredetére vonatkozó ismeretek és azok megfigyelése révén a 

várható eróziós, omlási folyamatok időbeli lefolyása és térbeli kiterjedése megbecsülhető. Ez 

a tájhasználat szempontjából fontos lehet. Karsztos területek kutatása a topográfia, a 

kőzetfizikai paraméterek nagymértékű horizontális és vertikális tagoltsága és a képződmények 

változatos helyzete, geometriája miatt a geofizika igazi kihívásai körébe tartozik. Az 

alkalmazott geofizikai módszerek közül a helyi adottságoknak megfelelőt geomorfológiai 

térképezés, geológiai és hidrogeológiai adatok, kőzetfizikai paraméterek alapján, illetve a 

kutatási területen fellépő zajok figyelembevételével választottuk ki. Bizonyítottuk az 

alkalmazott módszerek jó leképezési tulajdonságait, így vizsgálataink módszertani 

szempontokat szolgáltathatnak hasonló földtani környezetben a felszíni és a felszín alatti 

képződmények kutatásához. Történeti kutatásaink alapján bizonyítottnak tekinthetjük a 

felszínformák antropogén eredetét, azok további vizsgálata tehát elsősorban kultúrtörténeti, 

iparrégészeti szempontból fontos. Ami a területen elvégzendő terepi munkákat illeti, kiemelt 

szerepe lehet a geomágneses térképezés kiterjesztésének a mélyedésrendszerek tágabb 

környezetére. A mészégetés hőmérséklete ugyanis meghaladja a legtöbb ferromágneses 

ásvány Curie-hőmérsékletét, így azok a mészégető körül remanens mágnesezettségre tesznek 

szert, ami pedig jelentős mágneses anomáliát okoz, így további – akár eltemetett – 

mészégetők helye azonosítható.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

      Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik tanulmányaimat, kutatómunkámat 

közvetve, vagy közvetlenül segítették.   

      Mindenekelőtt hálával tartozom szüleimnek, Annának és Istvánnak a töretlen bizalomért, 

folytonos törődésért és a lelki támogatásért, amit a távoli Máramarosból sok éven keresztül 

mindig megkaptam. Szeretettel gondolok testvéreimre, Tündire, Attira és Robira, akik a 

viszontagságok idején is szintén mellettem voltak. 

Ez a munka nem jöhetett volna létre témavezetőm, Schweitzer Ferenc emeritusz 

professzor széleskörű támogatása nélkül. Számos teendője mellett gondos figyelemmel kísérte 

munkámat az előkészületektől a dolgozat megírásáig. Szakmai tanácsokkal, ha kellett szigorú 

kritikával is, bőven ellátott.  

Konzulensemtől, Veress Márton professzortól elsősorban a geomorfológiai térképezés, a 

geomorfológiai elemzés terén és a témakörben készített publikációim előkészítésében kaptam 

pótolhatatlan, áldozatos segítséget. 

Köszönet illeti munkahelyemet, a MTA GGKI-t, valamint az Eötvös Loránd Geofizikai 

Intézetet a geofizikai mérésekhez nyújtott segítségért. Különösen pedig Wesztergom Viktor 

igazgatóhelyettest és közvetlen kollégáimat, Szendrői Juditot és Novák Attilát, akik 

türelmükkel, értékes tanácsaikkal, technikai segítségükkel jelentősen hozzájárultak a kutatási 

feladat megoldásához. 

Végezetül, jó szívvel gondolok egykori iskoláimra, a máramarosszigeti Líceumra, a 

kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemre és a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi 

Doktori Iskolájára, ahol kiváló tanáraim, professzoraim révén értékrendet és kellő tudást 

kaptam ahhoz, hogy a természettudományokhoz szerény hozzájárulásomat ezen dolgozat 

révén megtehessem.  

                 

 

 

                                                                                          Prodán Tímea Hajnal       

 

Sopron-Máramarossziget, 2010-ben, Advent idején          
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