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1. Bevezetés 

 

A világ minden (biológiai-fizikai-kulturális) értelemben változatos, beleértve a 

fizikai környezet, az élıvilág és az emberi kultúra sokféleségét. Ez társadalmi 

konfliktusokhoz, nyersanyagért folyó háborúkhoz vezethet, viszont Földünk ettıl lesz 

érdekes és sokszínő. (GRAY M. 2004.) 

A diverzitás szó hallatán elsıként mindenkinek a biodiverzitás (az élıvilág 

sokfélesége) jut az eszébe, pedig a geodiverzitás vele egyenrangú és elválaszthatatlan 

eleme a tájnak, feltétele a biodiverzitás kialakulásának.  

A geodiverzitás legrövidebben kifejezve az élettelen környezeti tényezık 

sokfélesége. Ezalatt a kızetek, ásványok, fosszíliák, tájak, felszínformák, felszínalakító 

folyamatok, a talajok és a vízrajzi elemek változatosságát értjük.  

A geodiverzitás egy új fogalom a szakirodalomban, a mai értelemben vett 

geodiverzitás kifejezést az 1990-es évek végétıl használják. A geodiverzitás-vizsgálat 

nem igényel tudományos felfedezéseket, inkább egy új szemléletmód, amely 

szempontjai szerint a már meglevı ismereteinket rendszerezzük, összesítjük. Elsısorban 

gyakorlatorientált megközelítés, mely az élettelen környezeti tényezıket (és az azokat 

veszélyeztetı tevékenységeket) veszi sorra, számszerősíti és ez alapján tesznek 

javaslatot a terület további fejlesztésére, hasznosítására és védelmére. Ez napjainkban a 

környezetvédelem elıtérbe kerülésével válik aktuálissá. 

Magyarországon a geodiverzitás még a geográfusok körében is új kutatási terület. 

Eddig csak KEVEINÉ B I. (2007, 2008) foglalkozott a témával. Két cikkében a fogalom 

értelmezése mellett megemlíti a külföldi kutatókat és vizsgálataik legfontosabb irányait, 

emellett a karsztos területek kiemelkedı geodiverzitását hangsúlyozza.  

  

2. Célkitőzés 

 

A geodiverzitás definiálása és rövid jellemzése után a munkám során alkalmazott 

módszereket tekintem át. Értékelem a rendelkezésemre álló szakirodalmat, ismertetem a 

terepbejárás céljait, a legfontosabb térinformatikai feladatokat és a geodiverzitási-index 

kiszámolásának fıbb lépéseit.  

Dolgozatom legfıbb célja, hogy a mintaterület geomorfológiai alapon lehatárolt 

részegységeinek a geodiverzitás-indexeit kiszámítsam és összehasonlítsam. A vizsgálat 
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alapjául egy Spanyolországban kidolgozott képlet szolgál, melyet Magyarországon 

elsıként alkalmazok Ez a nemzetközi szakirodalomban eddig az egyetlen módszer a 

geodiverzitás számszerősítésére. Eredetileg módszert egy szerkezeti völgyekkel tagolt 

fennsíki területre dolgozták ki, én egy várhatóan magas geodiverzitású karsztos 

középhegységi területre alkalmazom.  

Egyrészt arra keresek választ, hogy a mintaterület egészének, és azon belül az 

egyes részeinek mekkora a geodiverzitása egymáshoz, illetve a szerzık által meghúzott 

határértékekhez képest. Másfelıl azt vizsgálom, hogy a módszer alkalmazható-e erre a 

területre, a kapott eredmények a várakozásokhoz képest hogyan alakulnak, milyen 

tényezık okozzák a legnagyobb különbségeket. Végül megnézem, hogy a 

természetvédelem jelenlegi állapotában mennyire igazodik a geodiverzitási-indexhez, 

illetve, hogy célszerő lenne-e ezen változtatni. 

 

3. A geodiverzitás általános jellemzése 

 

3.1. A geodiverzitás fogalma 

A mai értelemben vett geodiverzitás fogalmát az 1990-es évek második felétıl 

kezdték el használni elıbb a geológusok majd a geomorfológusok az élettelen 

környezeti tényezık sokféleségének a kifejezésére. A fogalom az angolszász 

szakirodalomból (Ausztrália, Tasmánia, Nagy Britannia, Egyesült Államok) terjedt át 

Európába és a nemzetközi szintre. Az angolszász területekrıl származik a publikációk 

jelentısebb része. Ezek az országok Geodiverzitás Akcióterveket készítettek a 

geodiverzitásuk értékelésére, a védelem fı céljainak és feladatainak a meghatározására. 

A többi országban csak néhány cikk jelent meg, ezek inkább a fogalmat értelmezik és 

országuk általános helyzetét vázolják.  

A geodiverzitás fogalmát többféleképpen határozták meg. 

A geodiverzitás szót DAUS, F. A. argentín geográfus alkalmazta elsıként az 1940-

es években, de akkor még nem terjedt el a szakirodalomban. A geodiverzitás akkori 

értelmében inkább földrajzi diverzitást jelentett, a tájak kulturális sokszínőségét (és nem 

az élettelen környezeti tényezık változatosságát) illusztrálta. (SERRANO CANADAS, E.-

RUIZ-FLANO, P. 2007/a) 

A fogalmat legszőkebben a geológusok értelmezik, szerintük a geodiverzitás 

kizárólag geológiai diverzitást, azaz a földtani tényezık változatosságát jelenti, egyéb 

tényezık már nem tartoznak bele. (KEVEINÉ, B. I. 2007) 
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Az elızınél kifejezıbb GRAY, M. (2004) definíciója: a geodiverzitás az élettelen 

környezeti tényezık sokfélesége, azaz a geológiai (kızetek, ásványok, fosszíliák), 

geomorfológiai jellemzık (felszíni formák és felszínalakító folyamatok) és a talaj, 

továbbá ezen tényezık kapcsolatainak sokfélesége.  

EBERHARD, R. megfogalmazza, hogy a geodiverzitás tartja fenn az 

ökoszisztémákat és ezzel a biodiverzitást is, ezért a koncepciót figyelembe kellene 

venni a természeti területek igazgatásánál, a döntéshozásban, a tervezésben és az 

oktatásban is. (GRAY, M. 2004) 

KOZLOWSKI, S. (2004) definíciója GRAY M. (2004)-tıl eltérıen figyelembe veszi a 

felszíni vizeket és a természeti folyamatokkal egyenrangúnak tekinti az antropogén 

hatásra bekövetkezett változásokat.  

Az elızıeket SERRANO CANADAS, E. és RUIZ-FLANO, P. (2007/a) foglalta össze: A 

geodiverzitás az élettelen környezeti tényezık változatossága beleértve a kızettani, 

tektonikai, geomorfológiai, talaj, hidrológiai, topográfiai elemeket és a földfelszínen 

valamint a tengerek, óceánok felszínén lejátszódó fizikai folyamatokat, a külsı, belsı 

erık által mőködtetett természeti jelenségeket és az antropogén hatásra bekövetkezı 

változásokat. A fogalom részecske, elem és területi szinten is értelmezhetı. 

SHARPLES, C. (2002) szerint a geodiverzitás az a minıség, amit meg akarunk 

ırizni. Ettıl két fogalom megkülönböztetését hangsúlyozza: a geokonzerválás 

(geoconservation) az az igyekezet, ahogy próbáljuk megırizni és a földtani örökség 

(geoheritage): konkrét példák, amelyek jelentıs értéket képviselnek, ezért megırzésük 

különösen indokolt.  

 

3.2. A biodiverzitás és a geodiverzitás kapcsolata 

 

A biodiverzitás az élılények és a köztük lévı kapcsolatok, folyamatok 

változatosságát jelenti. Alapja a bioszféra fejlıdésének és fennmaradásának. A 

biodiverzitás a biológiai szervezıdés összes szintjén értelmezhetı. A genetikai 

diverzitás a populációk alkalmazkodóképességét meghatározó genetikai változatosságot 

jelenti. A fajdiverzitás az adott élıhely fajgazdagságát vizsgálja. A közösségi diverzitás 

a fajgazdagság mellett a tömegességi viszonyokat is figyelembe veszi. A tájdiverzitás a 

tájelemek megoszlásával foglalkozik. 

A biodiverzitással párhuzamosan a SERRANO CANADAS, E. és RUIZ-FLANO, P. 

(2007/a) a geodiverzitást is négy szinten értelmezi.  
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A hierarchia legalsó szintjén a részecskék (particles) állnak: atomok, molekulák, 

ásványok.  Ezeknek nincs térbeli dimenziójuk. Terepen nehéz ıket vizsgálni, 

értékelésüknek inkább elméleti, mint gyakorlati jelentısége van.  

Az elemek (elements) alkotják a következı szintet: topográfia, geológia, 

geomorfológia, hidrológia, talaj. A geodiverzitás értékelésénél célszerő az elemeket 

használni, mivel könnyen térképezhetıek és a köztük levı kapcsolat is kimutatható.  

A területek (places) különbözı elemek magasan szervezett csoportjai. 

Összetettebbek, ezért a gyakorlatban nehezebb ezt a szintet alkalmazni, viszont a 

nagyobb területek egységeit célszerő ezek alapján elkülöníteni.  

A hierarchia legfelsı szintjét a tájak geodiverzitása alkotja. Ebbe az osztályba az 

abiotikus tényezık mellett már a biotikus környezeti tényezık is beletartoznak, melyek 

együttesen alkotják a természet diverzitását. Ezekre az antropogén tevékenység is nagy 

hatással van. A tájak geodiverzitását itt már nemcsak a geodiverzitás legmagasabb 

szintjeként, hanem földrajzi diverzitásként is értelmezhetjük.  

 Az élıhelyek kialakulásában meghatározó a geo-tényezık szerepe. A táj 

abiotikus elemeinek integrált mőködése során jönnek létre azok a feltételek, amelyek 

meghatározzák a biodiverzitást. (KEVEINÉ B. I. 2008) 

A bio- és a geo-rendszerek kapcsolatát vizsgálhatjuk a jelenben, illetve a 

földtörténeti múltban, a mikroszkopikustól kezdve a globális szintig.  

3.2.1.Kapcsolatok a múltban 

A földtörténeti korok lehatárolása legtöbbször az élıvilágban bekövetkezett 

változásokhoz köthetı (tömeges kihalások), ezeket az élettelen tényezık nagy léptékő 

megváltozása is kiválthatta.  

A korai élet maradványai a kızetekben ırzıdtek meg fosszíliák vagy lenyomatok 

formájában. Az élet robbanásszerő elterjedését a kambriumban a légkör 

oxigénszintjének az emelkedése engedte meg. 

Az eljegesedések egyrészt az éghajlati övek, így az élıvilág délebbre tolódását 

eredményezték, másrészt csökkent a tengerszint, jelenleg különálló kontinensek között 

földhíd képzıdött, melyeken az élılények átkelhettek, új helyeken telepedtek meg és 

versenyre kényszerítették az ott élı fajokat.  

Attól függıen, hogy a barlangi üledékekben hideg- vagy melegkedvelı fajokat 

találtak, következtethetünk az adott kor éghajlatára is. 

3.2.2. Kapcsolatok napjainkban 
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A hegységek csapásiránya hatással van a szelekre és a csapadékhullásra. A 

levegıbe kerülı vulkáni hamu részecskék nagy távolságra elszállítódhatnak, elısegítik a 

felhıképzıdést, így nagyobb területek éghajlatára is kihatnak. 

 A tavak kialakulását a geomorfológiai feltételek is elısegítik (kalderák, 

eltömıdött töbrök), a vizek kémiai összetétele függ a vízgyőjtı geológiájától, ezek mind 

hatással vannak a vízi élıvilág elterjedésére.  

 A talaj az élı és élettelen világ közötti kapcsolatot biztosítja. Összetételét a 

talajképzı kızet határozza meg, az ebbıl származó ásványi anyagokat veszik fel a 

növények (melyek elterjedését a talajtípus is befolyásolja).  

A domborzat változatossága habitatok (élıhelytípusok) sokaságát biztosítja, erre a 

legtipikusabb példa a hegyvidékekre jellemzı magassági övezetesség.  

A hegyláncok, mély völgyek, felszíni vizek, sivatagok, akadályt jelentenek a 

migráció útjában, a tengerszint-változások, kontinens-vándorlások összekötnek vagy 

elválasztanak élıhelyeket. Ezek a migrációs folyosók vagy gátak hatással vannak a 

lokális, regionális és globális biogeográfiai eloszlásra.  

Egy hegység kiemelkedése, egy völgy mélyülése, egy tó keletkezése során 

megváltoznak a környezeti tényezık, megzavarhatják az adott terület élıvilágát és 

vándorlásra kényszerítik az ott élı fajokat. (KEVEINÉ B. I. 2008, SANTUCCI, V. L. 2005) 

 

Az élettelen tényezık nagy hatással vannak az élet kialakulására és 

fennmaradására ökoszisztéma, közösség, faj, egyed, sejt és genetikai szinten is. A 

geodiverzitás a biodiverzitás kialakulásának a feltétele, az élettelen környezetben 

bekövetkezı változásokra az élıvilág is reagál valamilyen formában. Ha körülmények 

kedvezıtlen irányba való módosulnak, a populációk minıségi és mennyiségi jellemzıi 

is romlani fognak. Mindezekbıl következik, hogy a biocentrikus szemlélet helyett az 

élı és az élettelen környezeti tényezıket egymással összefüggésben, holisztikus 

szemlélettel kell megközelíteni. (KEVEINÉ B. I. 2008) 

 

3.3. A geokonzerválás 

A geodiverzitás a biodiverzitás fennmaradásának a feltétele, sokféle értéket 

képvisel, de az antropogén tevékenység ezeket veszélyezteti. „A geodiverzitás 

megırzéséhez holisztikus szemlélető megközelítés és intézkedés szükséges, ami a földi 

erıforrások, a geodiverzitás, illetve azok fenntartható kezelésének és fejlıdésének az 

integrálását jelenti.” (KEVEINÉ B. I. 2007) Ez a geokonzerváláson keresztül biztosított.  
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A nemzetközi szakirodalom a „geoconservation” szót használja a geodiverzitás-

értékek védelmének a kifejezésére. Ez magyarul a földtani értékek megırzésére 

fordítható, viszont így veszít az eredeti jelentésébıl, (mert a geodiverzitást nemcsak a 

földtani értékek jelentik) ezért KEVEINÉ B. I. (2008) az idegenen hangzó 

geokonzerválást vezette be a magyar szakirodalomba. (Ez sem tökéletes, a konzerválás 

statikus, a jelenlegi állapot változatlanul történı megırzését sugallja, pedig a definíció 

megengedi a folyamatok természetes viszonyok között jellemzı mőködését.)  

A geodiverzitás elemei különbözı gyakoriságúak, érzékenységőek, ennek 

megfelelıen kell a használatukat és a védelmüket megszervezni. Ennek többféle módja 

lehetséges: védetté nyilvánítás és az ehhez kapcsolódó törvények, turistautak kiépítése, 

a védendı objektumok bekerítése, esetleg a védett elemek (fosszíliák, megkövesedett 

fák, ásványok) elszállítása és múzeumban történı bemutatása. A képzıdmények 

megırzése érdekében az oktatás is fontos szerepet játszik, mivel a jövı generációk 

szemléletmódját formálja. Továbbá fontos még a környezet állapotának a monitorozása, 

és a geodiverzitás értékeinek a népszerősítése akár természetfilmek, akár 

ismeretterjesztı kiadványok formájában 

A karsztok a többi területhez képest különösen érzékenyek és nagy a 

geodiverzitásuk. Ez annak köszönhetı, hogy a folyamatok a felszín mellett a felszín 

alatt is lejátszódnak a mészkövön átszivárgó víz miatt. Ez amellett, hogy gazdag felszín 

alatti formavilágot hoz létre, veszélyeket is hordoz. A talaj szennyezıdései (mőtrágyák, 

növényvédı szerek) a felszínrıl akadálytalanul a mélybe juthatnak, ezzel romlik a 

karsztvíz készlet minısége és a barlangok állapota. 

 

4. Alkalmazott módszerek 

4.1. A szakirodalom áttekintése 

A felhasznált szakirodalom két részre osztható: a geodiverzitás-vizsgálatokról 

szóló, fıleg külföldi cikkekre és a Bükköt bemutató természetföldrajzi leírásokra. 

Mivel a geodiverzitás vizsgálat egy új módszer, a témával kevés nagyobb 

lélegzető irodalom foglalkozik és ezekhez Magyarországról nehéz hozzáférni.  

Hazánkban KEVEINÉ B. I. (2007, 2008) két cikke érinti a témát, ı a geodiverzitás 

fogalmát vezeti be a magyar szakirodalomba és a karsztok kiemelkedı geodiverzitását 

hangsúlyozza.  

A geodiverzitás értékelésére kevés példát találunk a szakirodalomban. GRAY M. 

(2004) csak megemlíti, hogy célszerő lenne geoindikátorokat alkalmazni a geodiverzitás 
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számszerősítésére, de ennek nem dolgozta ki a módszertanát. KOZLOWSKI, S. (2004) 

Lengyelország geodiverzitásának regionális szintő értékelését dolgozta ki és javasolta, 

hogy a módszertant az Európai Unió többi országában is célszerő lenne alkalmazni. 

A geodiverzitás számszerősítésére az eddig egyetlen eljárást SERRANO CANADAS, 

E. és RUIZ-FLANO, P. (2007/a, 2007/b, 2009) és PELLITERO, R. et al (2009) dolgozták ki 

Spanyolországban, a késıbbiekben ezt alkalmazom a mintaterületemre. A szerzıkkel 

egyik cikkük elolvasása után felvettem a kapcsolatot, és SERRANO CANADAS, E. több 

nehezen hozzáférhetı és akkor még meg nem jelent elsısorban módszertani cikkét volt 

szíves elküldeni nekem. 

A Bükkrıl szóló irodalommal szerencsésebb volt a helyzetem: A területrıl 1983-

ban és 2002-ben is adtak ki monográfiát. Elıbbi inkább ismeretterjesztı jellegő, utóbbi 

viszont kellıen átfogó, részletes és aktuális. Ezek mellett elsısorban HEVESI A. (1986, 

1997), TÓTH G. (1982, 1983, 1984), LÉNÁRT L. (1977) ÉS LEÉL-İSSY S. (1954) 

publikációira támaszkodtam.  

 

4.2. A geodiverzitás értékelése 

 

Elsı lépésként a mintaterület élettelen környezeti tényezıit (geológia, 

geomorfológia, hidrológia, talaj) veszem számba és elkészítem a terület geomorfológiai 

térképét.  

A következı feladat a területi egységek lehatárolása. Ez a geomorfológiai térkép 

és a terepbejárás alapján történik. Ezután a vizsgálati eredményeket mindegyik 

egységrıl külön táblázatban foglalom össze. 

Végül az egységek geodiverzitás-indexét számítom ki az alábbi képlet 

segítségével: Gd=Eg*R/lnS, melyben Gd= geodiverzitási index, Eg=a geodiverzitás 

elemeinek a száma, R=roughness, érdesség, azaz a terület lejtésviszonyait kifejezı 

érték, S=az egység felszínének a területe.  

Az Eg értéket úgy kapom, hogy összeszámolom, mennyi elemet (kızettan, 

földtani szerkezet, szerkezetmorfológia, geomorfológia, eróziós és akkumulációs 

felszínformák, említésre méltó antropogén és mikroformák) írtam be a táblázatokba. 

Minden elem egynek számít, függetlenül attól, hogy hány darab van belıle a 

területegységben. A hidrológiai elemekkel és a talajjal szintén számolok. Az ásványokat 

és fosszíliákat (melyek szintén a geodiverzitás elemei) ebben az esetben figyelmen kívül 

hagyom. 
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A topográfiai viszonyokat és az éghajlati tényezık változatosságát az R 

tényezıvel reprezentálom. Az R-et úgy számítom ki, hogy a területek domináns 

lejtıszögét pontozom. Ettıl függ ugyanis az anyag- és az energiaáramlás, azaz a lejtın 

lejátszódó folyamatok intenzitása. 

 

4.3. A terület geomorfológiai térképének az elkészítése: 

A geomorfológiai térképet Telbisz T. (2009) által kidolgozott módszerrel, a terület 

domborzatmodelljébıl vezetem le az ArcView GIS 3.3-as programmal. Az eljárás 

elınye a hagyományos módszerhez képest, hogy ha rendelkezésünkre áll a 

domborzatmodell, nagy területrıl rövid idı alatt készülhet geomorfológiai térkép. A 

módszerrel elkülöníthetık a tetıszintek, a völgyek és a völgyközi hátak. Térképünk 

látványosabb lesz, ha az elızıeket lejtıszög-térképre vetítjük. A módszer hátránya, 

hogy a kismérető formákat, a völgyek különbözı típusait a domborzatmodellbıl nem 

tudjuk levezetni. 

A terület nagyobb részének korábbi munkák során készült domborzatmodelljéhez 

Telbisz T. Tanár Úrtól hozzájutottam. A maradék nyugati terület szintvonalait EOV 

1:10 000-es méretarányú térképrıl ArcView GIS 3.3-as programmal digitalizáltam be. 

A Bélkı-területén ezeket a 1:2000-es méretarányú bányászati térkép alapján 

pontosítottam. A két gridet a Transform Grid menü Merge parancsával illesztettem 

össze.  

 

5. A mintaterület geodiverzitásának jellemzése 

 

5.1. A mintaterület lehatárolása 

A mintaterületem a Bükk hegység nyugati részén helyezkedik el. A tájbeosztást 

tekintve az Északi-Bükk és a Központi-Bükk részét alkotja, a nyugati szélei már a 

Heves-Borsodi-dombság részei. 

Mivel az abiotikus tényezık változatosságát vizsgálom, törekedtem arra, hogy 

különbözı jellegő egységek alkossák a mintaterületemet. Az Ablakoskı-völgy - Leány-

völgy és a Bükk-fennsík letörése földtani értékekben kiemelten gazdag, fokozottan 

védett, alig látogatott területek. A Szalajka-völgy természeti értékekben szintén gazdag, 

viszont a bükki idegenforgalom egyik központja, a turizmus környezetterhelése 

érvényesül. A fennsíki töbrökkel tagolt területeket jóval kevesebben látogatják, nehezen 

megközelíthetı ezért viszonylag érintetlen. Bélapátfalva határában a bányászat okozott 
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helyrehozhatatlan tájsebeket és a település is hatással van a környezetére. A terület 

északnyugati része viszonylag jellegtelen, dombsággá lealacsonyodó hegységperem  

(1. ábra). 

 

 

1. ábra: A mintaterület domborzata (magassági színezés és domborzatárnyékolás) 
 

A lehatárolás kızettani és morfológiai alapon történt, ahol ez nem volt markáns, 

antropogén határokhoz igazítottam. Szilvásvárad-Szalajkavölgy vasúti megállóhelytıl 

indulva az óramutató járásával megegyezıen haladok. A terület északnyugati határának 

az Ablakoskı-völgy - Leány-völgy fokozottan védett terület határát választottam, ez 

északkeleten gyakorlatilag a Bálványról Nagyvisnyóra ereszkedı gerinccel esik egybe. 

Bánkúttól délre fordulok. A Központi-Bükk területén jellegzetes morfológiai határ híján 

Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye határát követem. A délen a fennsík letörésének 

alját választottam, ez egybeesik a mészkı-turbidit határral. A Sándor-hegynél letértem a 

kızettani határról és a völgyvonalakat, majd Bélapátfalva városának közigazgatási 

határát követtem Bélapátfalva vasútállomásig. A nyugati határ meghúzására több 

lehetıség (Eger-Kazincbarcika mőút, Eger-Putnok vasútvonal, a Bükki Nemzeti Park 

határa, Recska-patak) nyílt, ezek 1 km-es sávban húzódnak; a vasútvonalat 

választottam, ez követi leginkább a hegység peremét. 
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5.2.A geodiverzitás elemei a mintaterületen 

 

5.2.1. Tájak 

A terület középhegység: karsztfennsík és peremvidéke, mely a nyugati részén 

lealacsonyodik. A Bükk-fennsík tipikus fennsík kis belsı tagoltsággal és közel azonos 

magasságú tetıszintő bércekkel. Ezt különbözı korú és magasságú lepusztulásfelszínek 

övezik, ezekbe epigenetikus szurdokvölgyek vágódtak be. Egyedi a fennsík déli 

letörése, a palaterület fölé magasodó a kövek vonulata, ahonnan páratlan kilátás nyílik. 

A földfelszíni képzıdményeket: karrmezık, sziklakibúvások, töbrök, forrásmészkı- 

kiválások, ördögbordák, víznyelık, barlangok képviselik. Az összefüggı, magasan 

tetızı karsztvízrendszer, a víznyelık és az állandó és idıszakos karsztforrások adják a 

terület hidrológiai különlegességét. Kisebb nyugati peremterületek kivételével a Bükki 

Nemzeti Park területéhez tartozik. ( Ezen belül fokozottan védett az Ablakoskı-völgy - 

Leány-völgy, a Szalajka-völgy - Tótfalu- völgy és a fennsík letörése.) 

A mintaterület az emberi jelenlét két szélsıséges példáját mutatja. A Bél-kı tetejét 

gyakorlatilag legyalulták mészkı-bányászat mindenek elé helyezésével (1. kép). A múlt 

század bányászata és cementgyártása befejezıdött, az ebbıl származó környezetterhelés 

megszőnt, viszont helyreállíthatatlan változásokat okozott. Az ipari leterheltség súlyától 

megszabaduló természet bizonyos határok között rehabilitálni tudja magát, de még 

ideális körülmények között is csak töredékében fogja reprodukálni az eredeti állapotot. 

 

1. kép: A Bél-kı 
 

Bélapátfalva határában a település nyomja rá bélyegét a tájra. A falu határában 

illegális hulladéklerakók sorakoznak, az építkezések mellett az agyagbányászat is 

módosította a domborzatot. 
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A Szalajka-völgy fokozottan védett, viszont a bükki turizmus legfontosabb 

célpontja. Szerencsére érvényes a mézesmadzag-elv: a turisták túlnyomó része 

megelégszik a könnyen elérhetı, kiépített látványosságok megtekintésével és csak 

kevesen merészkednek a belsı területekre, ahol tömeges megjelenésük nagyobb károkat 

okozna. Természeti értékekben gazdag (Istállós-kıi ısemberbarlang, Szalajka-vízesés, 

Szalajka-forrás, Szikla-forrás és annak a barlangját magában foglaló rétegborda). A 

tiszta viző patakban pisztrángot tenyésztenek.  

A mintaterület többi része viszonylag érintetlen. A fokozottan védett területekre 

elvileg a belépés is tilos, a fennsíkot és az elıterét, a nehéz megközelítésüknek 

köszönhetıen csak a természetjárók látogatják. 

 

5.2.2. Kızetek 

A Bükk alaphegységi kızetei a késı-karbontól a jura végéig rakódtak le a Tethys 

déli passzív peremén. Fıként mészkı, agyagpala, radiolarit kisebb részben dolomit és 

homokkı képzıdött.   

A karbonban a Bükk helyén tenger hullámzott, melyben sötét színő agyagpala, 

mészkı és barnásszürke homokkı rakódott le. A permben a tenger visszahúzódott 

hazánk területérıl, a Bükkben egy elzáródó tengeröbölben oxigénszegény rothadó 

környezetben fekete bitumenes mészkı keletkezett. Ezek az Északi-Bükk területén 

találhatók. 

A triászban 3500 m vastagságú üledékösszlet győlt össze. Legjellemzıbb a fehér 

és világosszürke jól szellızött környezetben kialakult mészkı, mely a hegység fı 

tömegét alkotja és a karsztformákat hordozza. Emellett az alsó-triászban fıleg tarka 

homokkı keletkezett. A középsı-triász dolomitja a mintaterületen csak kisebb foltokban 

fordul elı, agyagpala és homokkı több helyen is megtalálható. A felsı triászban 

mélytengeri és szigetív-képzı vulkanizmus zajlott le, ennek következtében riolit, 

andezit és bazalt települt az üledékrétegek közé. 

A jurában mélységi magmás kızetek rakódtak le, leghíresebb a gabbró. A Bélkı 

oldalában ekkor keletkezett párnaláva is található. Ekkor kezdett szubdukálódni a 

Tethys aljzata, a peremek egymásra csúsztak, közéjük óceáni kéregdarabok csípıdtek 

be.  

A krétában zajló mozgások során létrejött a dél felé buktatott redıkbıl és 

pikkelyekbıl álló győrt-takaróredıs hegység, mely a korai paleogénben kiemelkedett 
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és tönkfelszínné pusztult le. Ezzel a szerkezetmorfológiai egységek 

magasságkülönbsége lecsökkent. 

A felsı-eocénban és az oligocénban tengerelöntés és visszahúzódás váltakozott, 

de a terület döntıen szárazföld volt. Abból az idıbıl kavicsos, márgás, meszes üledékek 

maradtak fenn. 

A kora-miocént szárazföldi lepusztulás jellemzi, a középsı miocén kızetek 

közvetlenül a triászra rakódtak. Az ekkor kezdıdı észak-alföldi tőzhányó-tevékenység 

során riolittufa borította be a hegységet. A középsı-miocénben megsüllyedt a hegység, 

a tengeri és szárazföldi környezet váltakozott. A hegységet a középsı- és felsı-

miocénban vastag üledékes takaró borította be. A késı-miocénban újra emelkedés 

indult meg, ezután már csak a peremeket borította tenger. Ettıl fogva folyamatos a 

karsztosodás és a vízhálózat kialakulása.  

A pliocénben a hegység tovább emelkedett és ezzel párhuzamosan pusztult le az 

üledéktakarója. Egyre több területen (elsısorban a magaslatokon) bukkant felszínre a 

mészkı, melyen tetıközeli töbrök, zsombolyok, és forrásbarlangok alakultak ki. Az 

ezekbıl táplált vízfolyások alakították ki a völgyhálózatot a nemkarsztos fedıtakarón, 

mely a mészkı felszínre bukkanásával víznyelıkön keresztül folyamatosan a mélybe 

fejezıdött, ezzel a völgyhálózat átöröklıdött a mészkı-térszínekre. A nyelési helyek 

völgyfı felé hátrálásával töbörsoros völgyek alakultak ki. 

A pleisztocén felszínformálást a glaciálisok és interglaciálisok váltakozása 

határozta meg. A jégkorszakokban mérséklıdött a karsztosodás, fıleg aprózódás és 

fagyos talajfolyások formálták a felszínt és töltötték fel a mélyedéseket (völgytalpakat, 

töbröket, barlangokat). Az interglaciálisok mainál melegebb és csapadékosabb 

éghajlatán felerısödött a mállás, a karsztosodás és a vízfolyások felszínformálása. 

A jelenkorban a hegység elérte a mai magasságát, csak a domborzat finomabb 

vonásai módosulnak. (HEVESI A. 2002, TÓTH G. 1983.) 

 

5.2.3. Felszínalakító folyamatok 

Napjainkban a belsı erık közül a szerkezeti mozgások méltók említésre. A Bükk 

északnyugatra tolódik és emelkedik, ezt a szintezési alappontok tengerszint feletti 

magasságának a változása mellett a kisebb, de gyakori földrengések is alátámasztják. 

(HEVESI A. 2002) 

A lejtıs tömegmozgások közül a kıomlásokra, csuszamlásokra és a kúszásra 

találunk jellegzetes példákat a mintaterületen. Az omlások a meredekebb sziklás 
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hegyoldalakon (a fennsík letörésénél a kövek oldalában) jellemzık. A kúszással a 

meredek, erdıvel borított hegyoldalakon találkozunk, például az Istállós-kı oldalában. 

A fluviális folyamatok elsısorban a nemkarsztos területek fejlıdésében játszanak 

szerepet. A fennsíkon nincs állandó vízfolyás, viszont a korábbi vízhálózat völgyei 

átöröklıdtek a karsztos kızetekre. Két nagyobb patak ered a fennsík peremén, azok 

látványos, a szelektív lepusztulásnak köszönhetıen sziklakibúvásokban, 

ördögbordákban gazdag szurdokvölgyeket mélyítettek ki a jelenleginél csapadékosabb 

éghajlat idején. A fennsík déli elıterének idıszakosak a vízfolyásai és így az eróziós 

tevékenységük is. Vízmosások fıleg a hegység lealacsonyodó nyugati peremét 

szabdalják. 

A terület felszínformálásában a késı-miocén óta tartó karsztosodás szerepe a 

legmeghatározóbb. Formavilágát a felszíni formáknál fogom ismertetni (5.2.4.).  

 

5.2.4. Felszínformák:  

 a )  A  B ü k k - f e n n s í k  é s  a  h e g y s é g  a l a c s o n y a b b  l é p c sı i   

A Bükk fennsík (2. kép) hazánk legmagasabban fekvı fennsíkja, közel azonos 

tetımagasságú csúcsokkal és kis belsı tagoltsággal. 

 

2. kép: A Bükk-fennsík a Bálványról 
 

TÓTH G. (1983) a Központi-Bükkben három magassági szintet különít el. A 950 

m-es tetıszintő Bükk-fennsík a „hegység legmagasabbra felboltozódott felsı-kréta-

középsı-miocén trópusi-szubtrópusi tönkfelszín legkevésbé lepusztult megmaradt 

darabja.” A 850-870 m-es idısebb pliocén lepusztulási felszín a mintaterületen a Nagy-
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mezı és a Fekete-sár-rét öblözetében és a fennsík déli peremén néhány párkány 

formájában maradt meg. A fiatalabb pliocén tönkfelszín 650-700 m tetıszintő, az 

Északi- és a Déli- Bükk nagy részét alkotja. A hátráló lejtık alatt hegylábfelszín 

képzıdött, melybe völgyek vágódtak be.  

  A Bükk-fennsíknak emlegetett területnek TÓTH G. (1984) véleménye szerint 

csak egy része felel meg a fennsík geomorfológiai követelményeinek: 1 km2-n belül 

maximum 200 m szintkülönbség, és a legmagasabb hegyeken átfektetett sík maximum 6 

ezrelékes lejtéső. A tényleges fennsík az Istállós-kı – Bálvány – Borovnyák - Kis-kıhát 

- Tar-kı - Istállós-kı által határolt terület. A Borovnyák és a megyehatár közötti kisebb 

területet leszámítva a fennsík és a fennsík jellegő terület keleti határa a mintaterület 

keleti határával esik egybe. A fennsík jellegő területnek azokat nevezi, melyeken a 

tagoltság 200 m/km2-nél kisebb, viszont a terület általános lejtése 6 ezreléknél nagyobb. 

Ebbe a mintaterületen a Bél-kı - Tar-kı - Istállós-kı háromszög tartozik. Ahol a 

tagoltság és a lejtés is meghaladja a fennsík követelményeit, tagolt területnek nevezi. 

Ezeket a fennsík peremén találjuk. 

A fennsík részeinek elıbb említett módon történı megkülönböztetésével HEVESI 

A. (1986) nem ért egyet. Szerinte a tetıkön átfektetett síkok a lepusztulási szintek 

kimutatására alkalmasak, nem a fennsíkokéra. Véleménye szerint a Bükk-fennsík 

karsztfennsík, azaz karsztos lepusztulás által létrehozott tökéletlen síkság. A 

peremvidékek tagoltsága minden kiemelt fennsík jellemzıje, ezért a peremterületeket 

szükségtelen külön vizsgálni. 

 

 b )  B é r c e k   

A bércek a kora-középsı-eocén tönk késı-oligocén - kora-miocén további 

elegyengetésével alakultak ki. A miocén takaró a szarmata végén kezdett kihantolódni, 

a tetıszintek helyzetét az akkori vízhálózat határozta meg. Helyzetük szerint külsı és 

belsı bérceket különböztetünk meg.  

A belsı bércek csonkakúp-alakúak (nincs is csúcsuk), legtöbb esetben  

50-100 m-rel emelkednek ki a fennsíki völgyekbıl. (HEVESI A. 2002) 
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3. kép: A Tar-kı (a fennsík letörése) 
 

Elıbbieknél sokkal látványosabbak a fennsík peremén elhelyezkedı bércek, a 

„kövek” (3. kép), melyek a mészkı-pala kızethatáron alakulnak ki, ahol a fennsík 950 

m-es átlagos csúcsmagasságú tönkfelszíne (TÓTH G. 1983) emelkedik ki. Ezt 

megszakítja 850-870-m-es átlagmagasságú idısebb pliocén elegyengetett felszín, majd 

a lejtık a 650-700 m-es fiatalabb pliocén lepusztulásfelszínen, vagy az abba bevágódott 

völgyeken érnek véget. A külsı bércek hátráló peremén újabb és újabb romosodó 

formák tárulnak fel: barlang és kürtımaradványok, kürtıközi bordák és tornyok. A 

leomló törmelék kıfolyásokat, törmeléklejtıket alkot. (HEVESI A. 2002) 

A kövek keletkezését és a fennsík kialakulását eleinte törésvonal menti 

kiemelkedésnek tulajdonították, de nem tudtak olyan vetıket kimutatni, melyek mentén 

akkora függıleges elmozdulás történhetett volna. A magyarázatot TÓTH G. adta meg: a 

fennsík határa szelektív denudáció által kipreperált szerkezeti lépcsı. A lepusztulás 

perem a pikkelyezıdés feltolódási vonala, mely mentén a mészkınél átlagosan ötször 

gyorsabban pusztuló agyagpala a kızethatáron kipergett a rádılı mészkırétegek alól. 

(HEVESI A. 2002) 

 

c )  V í z n y e lı t ö b ö r s o r o s  v ö l g y e k  
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A fedett karszt vízfolyásainak mélybe fejezıdésével kialakult epigenetikus 

völgyek. Legtöbb esetben a fennsík peremérıl a belseje felé tartanak. Ezek a völgyek 

sekélyek, viszonylag szélesek, oldalaik lankásak, esésük kicsi. A bennük levı töbrök 

mélyek, tölcsér alakúak, korábban víznyelıként funkcionáltak. (HEVESI A. 2002) 

 

d )  S z u r d o k v ö l g y e k   

Szurdokvölgyek általában törésvonalak mentén alakultak ki idıszakos vízfolyások 

hátravágódásával. Mélyülésük ott volt a leggyorsabb, ahol a terület a legjobban 

emelkedett. Gyakran epigenetikusak: könnyen erodálható fedıkızetrıl vésıdtek át 

ellenállóbb kızetekre. Mészkıre jutva a mélybe fejezıdhettek és a felszín alatt 

barlangokat hozhattak létre. Ezek felszakadásával még meredekebb lett a völgy.  

 

e ) R é t e g b o r d á k  

Ezek a függıleges helyzető eltérı keménységő kızetrétegek esetén alakultak ki a 

szelektív lepusztulással a pleisztocénben felerısödött aprózódás során. A legszebb 

ördögbordák az Ablakoskı- és a Leány- völgyben (4. kép) találhatók. 

 

4. kép: A Leány-völgy rétegbordája: a Holló-kı 
 

f )  K a r r o s  f e l s z í n e k  

 Felszínen vagy talajtakaró alatt oldódtak ki. A legszebben meredek dıléső tiszta 

mészkövön alakultak ki. A karrmezık jellegzetes példáit találjuk az Istállós-kı, a Tar-

kı, a Pes-kı, a Cserepes-kı (5. kép), a Fekete-sár-bérc és a Kıris-hegy oldalában. A 
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legtöbb holocén eredető, de néhány bércen találunk paleo-karrokat is, melyek a 

közelmúltban exhumálódtak. (HEVESI A. 2002) 

 

5. kép: A Cserepes-kı karrmezıje 
g )  D o l i n á k :   

A legidısebb töbrök 2-4 millió évesek, a magasabban fekvı lápákban 

helyezkednek el.  

A tetıszintek dolinái ezeknél fiatalabbak, 1-2 millió évesek, mivel a magaslatokon 

tovább megmaradt a fedıüledék, így késıbb kezdıdött el a töbrösödés.  

A völgyi víznyelıtöbör-sorok mellett a bércek oldalában ún. tetıközeli magányos 

töbröket találunk. Ezek a tetıközeli zsombolyokhoz hasonlóan szintén késı-pliocén 

víznyelık maradványai. Jellemzı rájuk, hogy az aljuk majdnem vízszintes és 

átmérıjükhöz képest sekélyek. A nagy-fennsíki Tányéros-teberrıl elnevezett 

tányérosodással keletkeztek: az aljukon felhalmozott agyagos üledék eltömte az aljukat, 

ezért csak szélesedni tudtak, mélyülni nem.  

A bércek oldalában fekvı töbrök aljzata a völgy felé lejt, mivel az üledék a hegy 

felıli oldalról érkezik. Aszimmetrikus keresztmetszetőek: a völgyfelıli peremük 

alacsonyabb, esetenként hiányzik a gyorsabb lepusztulás miatt, völgyfı látszatát keltik. 

Ha felnyílnak, a bennük felhalmozott üledék elkezd kihordódni, a korábbi töbör 

kiszélesedett víznyelı kürtıje újra aktivizálódhat. A mészkövön kialakult völgyek 

oldalai a pliocén végétıl száz métereket hátráltak, közben eltüntették a dolinákat.  

A víznyelıtöbörsoros völgyek dolinái tölcsér alakúak, mélyek. (HEVESI A. 2002) 

 

h )  V í z n y e lı k  

  A víznyelık a karsztfelszín azon nyílásai, amelyeken a csapadékvíz lefolyik a 

karszt belsejébe és ott felszínalatti hidrográfiai hálózatot hoz létre. A víznyelıknek 
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vízgyőjtıjük van és búvópatakmeder kapcsolódik hozzájuk. A víznyelıkben források 

vagy idıszakos vízfolyások vize nyelıdik el. A víznyelık legtöbbször szerkezeti 

határon alakulnak ki, a víz oldó hatása (karsztos korrózió) mellett a szállított hordalék is 

koptatja ıket (karsztos erózió), gyakran barlang méretővé, mely a karsztvízszintig 

járható, vizük a karsztforrásokban bukkan újra felszínre.  

A Bükkben a kızethatáron kialakult víznyelık a legjellemzıbbek ezek vagy 

tipikus karsztperemi víznyelık: (Hármaskúti víznyelıbarlang), vagy a triász mészkıt 

telérként áttörı porfirit sávokhoz köthetık. A karsztfennsík belsı részein mélyedések 

dolinák, lápák fenekén is kialakulhatnak kisebb víznyelık. (LEÉL-İSSY S. 1954) 

 

i )  B a r l a n g o k :  

A krétában a hegységet alkotó kızetek győrıdtek, pikkelyezıdtek, palásodtak, 

kisfokú metamorfózis zajlott le. Sok repedés alakult, ki melyek mentén a kihantolódás 

után barlangok keletkeztek. A barlangok kialakulását a földtani feltételek mellett a 

csapadékos idıjárás és a rendelkezésre álló idı is segítették. A Bükkben sok barlang 

található, de ezek viszonylag kicsik. 

A bérceken találjuk a Bükk legidısebb karsztformáit, a tetıközeli zsombolyokat, 

ezek késı pliocén, vagy idısebb vízgyőjtıjüket vesztett víznyelık maradványai, a 

felszíni vízfolyások ott fejezıdtek a mélybe. A belsı bérceken viszonylag kevés a 

barlang, a külsı bércek peremén látszólag több a különféle üreg (6. kép). Ezek azonban 

gyakran egy, korábban lepusztult barlang járatai voltak. (HEVESI A.2002) 

 

6. kép: A Pes-kı-barlang 
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A területen a barlangok fejlıdésének több stádiuma egyszerre van jelen: fosszilis 

forrásbarlangok (Istállós-kıi-barlang, Mély-sári-barlang, Kırös-lyuk), az idıszakosan 

mőködı (Imó-kıi-barlang) és az aktív forrásbarlangok (Szikla-forrás barlangja), 

fosszilis (Kis-kıháti-zsomboly, Kálmán-réti-zsomboly), idıszakosan aktív és aktív 

víznyelıbarlangok. A Bükk legtöbb barlangja átmenı barlang, azaz víznyelıben 

indulnak és forrásban végzıdnek. (FERENCZY G. 2002) 

 

7. kép: A Fátyol-vízesés 
 

j )  M é s z t u f a  g á t a k  

Az édesvízi mészkı-lerakódások a Bükk legfiatalabb földtani képzıdményei. A 

forrásokból felszínre jutó víz kicsapódó mésztartalmából keletkeznek, mivel a mész 

oldatban tartását biztosító CO2 kilép a nyomás lecsökkenése, a hımérséklet 

megemelkedése, és a növények széndioxid-elvonása miatt.  

Forrásmészkı lerakódással az Imó- és a Vöröskı-forrásnál és Bélapátfalva felett 

is találkozhatunk, de legjellegzetesebb példája a Szalajka-völgyben található Fátyol-

vízesés (7. kép). (HEVESI A. 2002) 

 

5.2.5. Vízrajz  

a )  K a r s z t v í z  

A Központi-Bükk Magyarország legmagasabban fekvı karsztterülete, Miskolc, 

Eger és több falu vízellátását biztosítja. A Bükk területére 550-580 mm csapadék hull 

(HEVESI A. 2002). A mészkıterületekrıl ennek átlagosan 35,5%-a beszivárog (TÓTH G. 
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1983), közben oldja a mészkövet és a karsztvízrendszert gyarapítja. A többi víz 

elpárolog, vagy a vízzáró kızetekrıl olvadékvizek, záporpatakok formájában folyik le, 

közben elszállítja a málladékot. 

A Bükk több hidrogeológiai egységre osztható, a mintaterületemre ebbıl három 

esik.  

A Nagy-Fennsíkot döntıen középsı-triász fennsíki mészkı alkotja. A 

karsztvízszint óraüvegszerően feldomborodik, a TÓTH G. (1982) sikeres 

víznyomjelzései kimutatták, hogy a Fekete-sár-rétnél tetızik. SÁSDI L. (2002) ezzel 

szemben azt állítja, hogy a tetızés a Nagy-mezı térségében van, a vízállás 

függvényében 520-540 m magasan. A fennsíkon kisebb felszíni vízgyőjtıjő víznyelık 

találhatók.  

A Délnyugati-Bükk karsztvízterülete gyakorlatilag a fennsíki terület folytatása. A 

triász mészkövet jura vízzáró fedi, utóbbiak felszínre bukkanásánál alakultak ki az 

idıszakos karsztforrások. 

Az Északnyugat-Bükk (karbon) palájából mészkılencsék állnak ki, ezeknek a 

legmélyebb felszíni pontjain kisebb források fakadhatnak. (SÁSDI L. 2002) 

 

b )  F o r r á s o k :   

A karsztvíz a fennsík pereménél karsztforrásokban tör a felszínre. Ezek 

vízhozama a legnagyobb, több ezer liter/percet is elérheti. A mintaterület legnagyobb 

forrása a Szalajka forrás, leszálló viző karsztforrás. A nyugatabbra a Mária-forrás már 

felszálló viző forrás. A fennsík déli peremén idıszakos, attól délebbre, már a 

mintaterületen kívül állandó viző felszálló karsztforrásokból tör a felszínre. 

A vulkáni kızetekbıl és radiolaritból fakadó hasadékforrások hozama ennél 

kisebb (maximum 200 liter/perc), de még kisebb létesítmények ellátását tudják 

biztosítani, például a Bánkúti turistaközpont, vagy a Csurgói, Hármaskúti épületekét.  

A vízvezetı rétegekbıl feltörı rétegforrások hozama néhány liter percenként.  

A legkisebbek a mállott kızetekbıl feltörı talajvízforrások. (SÁSDI L. 2002) 

 

c )  I dı s z a k o s  k a r s z t f o r r á s o k   

A Bükk-fennsík déli pereme alatt nyílnak 440-500 m magasan a répáshutai 

mészkı és az agyagpalák határán. Felettük inaktív forrásbarlangok, alattuk állandó 

karsztforrások találhatók, az idıszakos források az átmenetet jelentik közöttük.  
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8. kép: A Vörös-kıi-alsó-forrás 
 

A Feketeleni-forrás 440 m, a legnagyobb vízhozamú Imó-kıi-forrás 450 m a 

Vörös-kıi-alsó-forrás 460 (8. kép), a Vörös-kıi-felsı-forrás 500 m tengerszint feletti 

magasságban ered. A karsztvízszint hóolvadás vagy rendkívüli mennyiségő csapadék 

hatására történı megemelkedésével ebben a sorrendben kezdenek mőködni. A 

Feketeleni-forrás a legkiegyenlítettebb vízjárású, a Vörös-kıi-felsı-forrás pedig a 

legszélsıségesebb. Alacsonyabb karsztvízszint esetén a felszín alatt áramlik a víz 

alacsonyabban fekvı karsztforrások felé. (TÓTH G. 1984) 

 

d )  V í z f o l y á s o k  

A töbrös fennsíki területeken nem alakultak ki felszíni vízfolyások, a mészkı 

területeknek nincs is felszíni lefolyásuk.  

A mintaterület északi részén az Északnyugat-Bükki palás területek patakjai 

Szalajka-patak, Nagy-völgyi patak még karsztforrásokból erednek, de kapnak vizeket a 

palás területek rétegforrásaiból is. A Bán-patakon és a Sajón át a Tisza vízrendszeréhez 

tartoznak.  

A fennsík déli elıterének vízfolyásai a források idıszakos mőködése és a 

medernyelık miatt idıszakosak. (SÁSDI L. 2002) 
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e ) T a v a k   

A mintaterületen csak kisebb tavakat találhatunk, azok is antropogén eredetőek. A 

Bélapátfalvi Gyári-tó (9. kép) a cementgyár fejlesztésekor megnövekedett vízigényt volt 

hivatott biztosítani. A Szalajka-völgyben találunk még duzzasztott tavakat. Egy 

részükben pisztrángokat tenyésztenek.  

Nedves idıszakban a töbrök, víznyelık fenekén is kialakulhatnak idıszakos 

állóvizek. 

 

9. kép: A bélapátfalvi Gyári-tó és háttérben a Bél-kı 
 

5.2.6 Talajok 

Az eltérı talajképzı tényezıknek (talajképzı kızet, domborzat, klíma, élıvilág, 

idı) köszönhetıen a mintaterületen változatos talajtakaró alakult ki. A Bükk a barna 

erdıtalajok zónájába tartozik, a mintaterületen emellett, kızethatású, váztalajok és 

hidromorf talajok is megtalálhatók.  

Az északi agyagpala területeken savanyú, de nem podzolos barna erdıtalaj 

alakult ki, ezek sekélyek, rossz a vízgazdálkodásuk, gyenge a termıképességük.  

A karbonátos kızeteken rendzina található. Fekete rendzina szervesanyag 

tartalma magas, de rossz a vízgazdálkodása. Barna rendzina magasabb agyagtartalom 

esetén képzıdik, jobb a tápanyag-szolgáltató képessége, kevésbé szélsıséges a 

vízgazdálkodása. A vörösagyagos rendzina színét a hematit ásványok okozzák. Ezek 

reliktum talajok, agyagtartalma nem a mészkı, hanem a ráhordódott magas 

szilikáttartalmú üledékek mállásából származik, fıleg a töbrök fenekén ırzıdtek meg.  
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Agyagos talajon alakulnak ki az ún. sarak, melyek szintén a Bükk 

jellegzetességei: Veres-sár völgy, Mély-sár-völgy, Fekete-sár, Virágos-sár-hegy, Kis-sár 

bérc.  

A meredek hegyoldalakon köves, sziklás váztalajok, vagy az elıbb említett 

talajtípusok erodált változatai jelennek meg. A lejtık alján a lehordott anyagból 

lejtıhordalék talaj jön létre. 

A vízfolyások mellett hidromorf talajokat találunk. (DOBOS E. 2002) 

 

6. A geodiverzitás értékelése 

 

6.1. A terület geomorfológiai térképének az elkészítése: 

A geomorfológiai térkép szintén az Arc View GIS 3.3-as programmal készült. 

Elsı lépésnek a terület lejtıszög-térképét készítettem el. A felszínformák hátterének 

háromra osztályközt különítettem el: 0-12 fok, 12-25 fok, 25 fok felett. 

A tetı a lokális maximum és annak lapos környéke. Úgy lehet kijelölni, hogy a 

lokális maximum értékekbıl (Analysis menü / Neighbourhood Statistics) kivonjuk a 

magasságértékeket. Ahol ez kisebb, mint az általunk kiválasztott küszöbszint, azok a 

tetık. Ha a szőrı sugarát kicsire állítjuk, akkor túl kicsi tetıket kapunk. Ha viszont túl 

nagy sugárral számolunk akkor a lapos tetıszintek mellett a csúcsok vesznek el. Ennek 

a kiküszöbölésére elkülönítettem a csúcsokat és a tetıszinteket. Azok lettek a csúcsok, 

ahol 100 m-es körzetben maximum 3 m-es a magasságkülönbség. Az 500 m-es sugarú 

körben maximum 5 m magasságkülönbségő területek pedig a tetıszintek. A 

határértékek megállapítása szubjektív, több lehetıség végigpróbálása során alakul ki. 

A gerincek, völgyközi hátak azok a formák, ahol a magasság és a lokális 

átlagmagasság különbsége egy adott értéknél nagyobb és nem tetık. Jelen esetben ahol 

150 m-es sugarú körben a lokális átlagmagasságtól minimum 7 m az eltérés. 

A völgytalpak a környezetüknél alacsonyabb formák. A térképemen azok a 

területek a völgyek, ahol a magasságértékek a 150 m-es sugarú körben értelmezett 

lokális átlagmagasságnál legalább 5 m-rel kisebbek. 

Az így kapott térképet kiegészítettem a topográfiai térképrıl bedigitalizált 

töbrökkel, vízfolyásokkal, és vízmosásokkal (2. ábra).  



 

2. ábra: A mintaterület geomorfológiai térképe és egységei 
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6.2. A területi egységek lehatárolása és jellemzése 

Az elızıeket figyelembe véve a mintaterületemet geomorfológiai alapon 

osztottam fel 10 egységre (2. ábra). A lehatárolás nem mindig igazodik a kızettani 

határokhoz és egyes esetekben a legfıbb antropogén hatásokat is figyelembe vettem. A 

következıkben a 10 részt jellemzem röviden és lehatárolásukat indoklom.  

1. Ablakoskı-völgy - Leány-völgy: az Északi-Bükk palaterületeirıl 

hártavágódó, fokozottan védett szurdokvölgyek. Különlegességük a helyenként 

30 m magasságot is elérı ördögbordák. Teljesen érintetlen terület, még 

turistautak sem keresztezik. 

2. Tótfalu-völgy: A Szalajka-völgy mellékvölgye, fokozottan 

védett, de különlegesebb geomorfológiai képzıdményekkel nem jellemezhetı. A 

rajta áthaladó mőúton megengedett az autós forgalom. A Kalapatra épített kilátó 

(melyrıl a fennsík nyugati peremét csodálhatjuk meg) és a hozzá vezetı 

tanösvény vonzza a turistákat. 

3. Szalajka-völgy: a bükki idegenforgalom egyik legjelentısebb 

központja (a Garadna-völgy mellett). A völgyet ennek megfelelıen kiépítették. 

Természeti értékekben rendkívül gazdag. A Szalajka-forrás a terület legnagyobb 

vízhozamú karsztforrása, a vizébıl kicsapódó édesvízi mészkın kialakult 

Fátyol-vízesés a legfıbb látványossága. Itt található még az Istállós-kı, a Bükk 

legmagasabb csúcsa oldalában a hegység legjobban látogatott 

ısemberbarlangjával. A területen még alig ismert szurdokvölgyek is találhatók: 

Istállós-kı-lápa, Balog Miklós-völgye.  

4. Peremvidék: a Bácsó-völgyet és a Bükk nyugati, lealacsonyodó, 

hullámos, de vízmosásokkal szabdalt felszínét foglalja magában. Viszonylag 

jellegtelen terület, szélén már megszőnik az erdıborítás.  

5. Bélapátfalva - Lak-völgy: Az egységet a mintaterület többi 

részéhez képest jelentıs antropogén hatások alapján különítettem el. A Lak-

völgy alján források fakadnak, belılük édesvízimészkı rakódik le. Alsó 

szakaszán a patakot felduzzasztották, az így keletkezett tó partja a horgászok és 

a helyi lakosság kedvelt sétálóhelye. Mellette hétvégi házak sorakoznak, 

ezekben a szennyvíz-elvezetés nem megoldott. A Kiskövesd-tetıi (felhagyott) 

agyagbánya, a hozzá vezetı út és a falu határában levı kisebb agyaggödrök ma 

már csak illegális hulladék-lerakóként funkcionálnak. 
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6. Bélkı: A Bükk-fennsík legnyugatibb peremköve. A felsı, emberi 

beavatkozások által leginkább érintett régióját különítettem el. A közel száz 

éven át tartó kitermelés során a tetejét gyakorlatilag legyalulták, a hajdani 

sziklás ormok helyén csak kopár síkot találunk. A terület elkülönítésével arra 

kerestem választ, hogy a bányászat által eltüntetett és létrejövı formák és 

folyamatok milyen irányban és mértékben változtatják a geodiverzitási index 

értékét.  

7. A fennsík letörése, azaz a kövek vonulata. A bércek tetıszintje 

és a terület határa (mészkı-agyagpala kızettani határ) közötti részt különítettem 

el. A kövek vonulata kızetminıségi különbségen kialakult szerkezeti lépcsı. 

Geomorfológiailag a perem hátravágódása során feltárt sziklaformák és a 

törmelék omlások-folyások a jelentısek. Fokozottan védett terület, csak a jelzett 

turistautakon szabad látogatni. 

8. A fennsík elıtere. A fennsík peremérıl induló idıszakos 

vízfolyások medernyelıs völgyei szabdalják. Az egység különlegességét az 

idıszakos karsztforrások adják. Ha beindulnak a források, látogatók százai 

keresik fel a területet, egyébként ritkán járt vidék. 

9. A fennsík: triász mészkövön kialakult, hullámos karsztfennsík kis 

belsı tagoltsággal, sekély, széles völgyekkel és lapos tetıszintő bércekkel. 

Jellemzı formái a töbörsoros völgyek. Az északi részén húzódó porfirit sávhoz 

víznyelık kötıdnek. (Leél-İssy S. 1954) 

10. Fennsíkperem: a Bükk-fennsík része, TÓTH G. (1984) különíti el 

tıle a Tar-kı - Istállós-kı vonal mentén, de HEVESI A. (1986) ezzel nem ért 

egyet. Azt vizsgálom, hogy ennek a tagoltabb résznek a geodiverzitása mennyire 

különbözik a szigorú értelemben vett fennsíkétól. 

 

6.3. A geodiverzitás elemei a területi egységekben 

Az egységek abiotikus környezeti tényezıinek a számbavétele táblázatos 

formában a legátláthatóbb.  SERRANO CANADAS E. ÉS RUIZ-FLANO, P. (2009) táblázata 

mintájára készítettem el a sajátjaimat. Az 1. táblázat a mintaterületen elıforduló 

elemeket összesíti, generalizálást csak az antropogén formák esetében végeztm. A többi 

egységrıl készített táblázatot a melléklet adatlapjai (1-10. adatlap) tartalmazzák. A 

táblázatokban a geodiverzitás következı elemeit összegeztem. 
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Név Mintaterület 
S (km 2) R Eg Gd 

68 3 84 60 
Elemek 

Kızettan 

*agyag *agyagpala *bazalt *dolomit 
*evaporit *gabbró *homok *homokkı 

*kavics *márga *metaandezit 
*metabazalt *mészkı *radiolarit 

*riolittufa *turbidit 
Földtani szerkezet *feltolódások *normál vetı *törések 

Szerkezetmorfológia 
*ördögbordák *antiklinális 

*szinklinális *lepusztulásperem 
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs 
 *fluviális 

*kızetelıkészítés 
*karsztosodás 

*kızetelıkészítés 
*lejtıs *fluviális  
*karsztosodás 
*vulkanizmus 

Eróziós formák 

*vízmosások *omlások  
*csuszamlások *eróziós völgyek 

*deráziós völgyek *szurdokvölgyek 
*töbörsoros völgyek  
*széles talpú völgyek 

Akkumulációs 
formák 

*törmelékszoknyák *lejtıtörmelék 
*allúvium    *édesvízi mészkı 

*töbörkitöltés *terasz *pd (proluviális-
deluviális üledék) 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák 

*kisvasút *turizmushoz 
felszínalakítása *mesterséges tavak 

*bányászat formái (mészkı és 
agyag) *vár *település 
 *mészégetı boksák 

Mikroformák 
*barlangok *sziklaalakzatok 

*karrmezık *töbrök *párnaláva 

Jelenlegi folyamatok 

* omlás *kúszás *csuszamlás 
*felületi leöblítés *vízmosások 

fejlıdése *folyóvízi erózió  
*édesvízi mészkı-lerakódás 

*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok 
*karbon *perm *triász *jura *miocén 

*pleisztocén *holocén 

Hidrológiai elemek 

*források *idıszakos források * 
idıszakos vízfolyások *patakok 

*víznyelık *karsztvíz 
Talaj *BET *kızethatású *hidromorf *váz 

1. Táblázat: A geodiverzitás elemei a mintaterületen 
 

1. Kızettan: az egységekben megtalálható kızetfajtákat 1:50 000-es 

méretarányú földtani térképrıl olvastam le. Ha egy adott kızetfajtából több 

korban is keletkezett, akkor is csak egyszer számoltam. Ennek az ábrázolását és 

digitális úton történı kiszámolását nehezíti, hogy a földtani térkép formációkat 

ábrázol, és egy formációban több kızetfajta is lehet. 
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2. Geológiai szerkezetek: a szerkezeti vonalakat (töréseket, 

vetıdéseket) szintén az 1:50 000-es méretarányú földtani térképrıl olvastam le.  

3. Szerkezetmorfológia: A terület felszíni formái legtöbb esetben 

nem követik látványosan a szerkezei elemeket, a terület alatt húzódó, vetıkkel 

szabdalt szinklinális-antiklinális rendszer nem jelenik meg markánsan a 

domborzatban. A terület szerkezetmorfológiájáról egységesen nem foglalkozik 

tanulmány és a földtani térkép sem tartalmaz elegendı információt. A különbözı 

publikációk földtani keresztszelvényei nem fedik le az egész területet. A 

szerkezeti formák közül az ördögbordák a legmarkánsabbak a felszínen, ezeket 

az EOV térképrıl és a monográfia felszínalaktani fejezetébıl kerestem ki. 

Emellett még a szakirodalom által említett szinklinális és antiklinális 

szerkezeteket különítettem el. (SÁSDI L. 2002) 

4. Aktív és reliktum felszínalakító rendszerek: Ez a vizsgált 

terület kis mérete miatt az egyes részeiben alig tér el, legfeljebb a folyamatok 

szerepe változik. A rendelkezésemre álló táblázatot figyelembe véve 

kızetelıkészítést, karsztosodást, fluviális és lejtıs folyamatokat különítettem el, 

ezeket tovább nem részleteztem. Kızetelıkészítést jelentısebb felszíni 

sziklakibúvások esetében, fluviális folyamatokat a vízfolyásokkal, 

vízmosásokkal rendelkezı egységekben számoltam. Karsztosodás és lejtıs 

tömegmozgások minden egységben jellemzık, mivel mindenhol vannak 

mészkıfoltok, illetve meredekebb lejtık. A fennsík letörésénél jura vulkáni 

képzıdmények is találhatók a felszínen.  

5. Aktív és reliktum makro és mezoformák: Az értékelést a 

geomorfológiai térkép, a terepbejárás, a földtani térkép és a szakirodalom 

segítette és a földrajzi analógiákat is figyelembe vettem. 

a) Eróziós formák: Az eróziós formáknál vízmosásokat, 

eróziós és deráziós völgyeket, szurdokvölgyeket, töbörsoros völgyeket, 

széles talpú völgyeket különítettem el. A formák az EOV térképen is 

szépen kirajzolódnak, a szurdokvölgyek a lejtıszög-térképpel 

illusztrálhatók a legjobban. Itt kell számolni a tömegmozgásokkal 

keletkezett anyaghiányos formákat is. Omlásfészkek az ördögbordáknál 

és a nagyobb sziklaalakzatok oldalában jellemzıek, a csuszamlásokat az 

EOV térkép szintvonalai rajzolják ki. 
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b) Akkumulációs formák : A területen az akkumulációs 

formákat a nagyobb törmelékszoknyák, lejtıtörmelékek, töbörkitöltések, 

folyóteraszok, allúviumok és az édesvízi mészkı-lerakódások képviselik. 

A földtani térképen jelölt kızetfoltokat (formákat) a terepbejárás során 

látott elemekkel egészítettem ki. Az édesvízi-mészkı lerakódásokat 

HEVESI A. (2002) is felsorolja.  

c) Antropogén formák: a bányákat és az ezekre jellemzı 

formákat, földvárakat, mesterséges tavakat, kisvasúti töltéseket, 

jelentısebb domborzat-módosításokat vettem figyelembe. Ezeket az 

EOV térképrıl is le lehet olvasni. 

6. Mikroformák : Mikroformáknak a karrmezıket, egyéb 

sziklaalakzatokat, töbröket, barlangokat vettem, de ezek fajtáit tovább nem 

részleteztem. A karrmezıket HEVESI A. (2002) felsorolja, a többi mikroforma az 

EOV térképrıl leolvasható.  

7. Felszínalakító folyamatok: A mintaterületen napjainkban lejtıs 

tömegmozgások (omlás, kúszás, csuszamlás), eróziós folyamatok (felületi 

leöblítés, vízmosások fejlıdése, folyóvízi erózió), karsztosodás és 

édesvízimészkı-képzıdés zajlik. Kúszásokkal a legmeredekebb hegyoldalakon 

számoltam, a többi folyamatot a formáknál már említettem. 

8. Képviselt földtörténeti korok : az idıszakokat és a 

harmadidıszaktól kezdve a korokat számoltam a földtani térkép alapján. 

9. Hidrológiai elemek: A topográfiai térkép és SÁSDI L. (2002) 

vízföldtani térképe alapján az állandó és idıszakos forrásokat, az állandó és 

idıszakos vízfolyásokat, a víznyelıket és a mészkı repedéseiben tárolt 

karsztvizet vettem számításba. 

10. Talaj : A Bükk területérıl egységesen nem készült talajtérkép. A 

szerzı által javasolt 1: 25000-es talajtérkép Magyarország területén az erdıvel 

borított területeken nem elég informatív (nem részletezi, hogy az erdık alatt 

milyen talaj van).  

Talajtérképet kerestem a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságán, ott azt 

mondták, hogy ık nem foglalkoznak a talajjal. Az MTA Talajtani 

Kutatóintézetében az elıbb említett térkép áll rendelkezésre. Megkerestem 

Dobos Endrét a Mickolci Egyetem Természetföldrajz - Környezettan 
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Tanszékének docensét is, aki a monográfia Talajtan c. fejezetét is írta, neki sincs 

talajtérképe a Bükkrıl. 

Egyetemi tanulmányaim és a szakirodalom alapján a kızettani, domborzati 

és hidrológiai adatok alapján megpróbáltam levezetni, hogy az egységekben 

milyen talajok fordulhatnak elı. Ehhez a módszerhez elég csak fıtípus szinten 

vizsgálni a talajokat és az egyes talajfoltok pontos kiterjedését nem szükséges 

ismerni, csak azt, hogy az adott egységben jelen vannak-e. 

A mészkı-területeken kızethatású-, a meredek hegyoldalakon váz-, a 

vízfolyások mellett hidromorf talajokat feltételeztem, a fennmaradó területet 

barna erdıtalajnak számítottam. 

 

A geodiverzitás elemei esetében a területegységekre jellemzı értékek között kicsi 

a szóródás (15%). Ez egyrészt köszönhetı annak, hogy a mintaterület viszonylag kicsi 

és homogén, így hasonló formákkal és folyamatokkal jellemezhetık a részei, maximum 

ezeknek a fontossága (uralkodó vagy alárendeltebb szerepe) vagy eloszlása különbözı, 

ezt meg nem veszi figyelembe a módszer.  

A másik oka kapcsolódhat a részegységek lehatároláshoz is. A geomorfológiai 

térkép alapján húzott határok nem pontosan illeszkednek a földtani határhoz, elıfordul, 

hogy az egyes részekbe rájuk egyébként nem, csak a szomszédjukra jellemzı 

kızetfoltok, formák és folyamatok is belecsúszhatnak. Munkám során objektivitásra 

törekedtem, és az elıbb említett formákat, jelenségeket nem hanyagoltam el. 

 Eg 
Bélkı 32 
Fennsík 39 
Fennsík el ıtere 42 
Bélapátfalva - Lak-ölgy 46 
Hegységperem-Bácsó-völgy 46 
Fennsík nyugati pereme 49 
Fennsík letörése 50 
Tótfalu-völgy 50 
Ablakosk ı-völgy - Leány-völgy 51 
Szalajka-völgy 59 
Mintaterület összesen 84 

2. Táblázat: A geodiverzitás elemei az egységekben 
 

A geodiverzitás elemei tekintetében az egységek sorrendje a várakozásaimnak 

megfelelıen alakult. Legkevesebb elem a Bélkın található (32), ez reális, mivel 

gyakorlatilag a felhagyott mészkıbányát és szőkebb környezetét különítettem el. A 

legtöbb a Szalajka-völgyben van (59), nem hiába ez az idegenforgalom célterülete. Az 
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átlagnál (46) több elem található a szurdokvölgyekben és a fennsík letörésénél és a 

tagoltabb nyugati fennsíkperemen, a fennsíki és a hegységperemi részeken az átlagosnál 

kevesebb elem található.  

Már így is a meredekebb területeken van több elem (ahol az R tényezı nagyobb 

értékeket vesz majd fel). Várható, hogy az R-rel történı szorzás növelni fogja az 

egységek közötti szórást, de a területek sorrendjén nem fog jelentısen változtatni. 

 

6.4. A lejtésviszonyokat reprezentáló „R” kiszámítása 

A terület domborzatmodelljét az Arc View programban egy script segítségével 

vágtam szét a részek poligonjait tartalmazó shapefile-lal. 

Az R kiszámolásakor a részegységek domináns lejtıszögét pontoztam. A módszer 

lejtıszög-intervallumokat használ, ezekhez rendeli hozzá az r értéket (3. táblázat). 

R 1 2 3 4 5 
Lejtıszög (fok) 0-5 5-15 15-20 25-35 35- 

3. Táblázat: A lejtıszög-intervallumokhoz tartozó R értékek 
 

Elsı lépésben mindegyik részre külön lejtıszög-térképet készítettem. (Az 

egységek lejtıszög-térképeit a melléklet 1-10. adatlapjai tartalmazzák.) Majd az 

ezekbıl készített hisztogramon kerestem a domináns lejtıszöget, melyet fokonként 

néztem. A táblázatból diagramot készítettem, a domináns fokhoz tartozó R értéket tized 

pontossággal tudtam leolvasni (4. táblázat). A domináns fok legtöbb esetben beleesik a 

domináns intervallumba, csak Bélapátfalva és a Tótfalusi-völgy területén nem. Utóbbi 

két terület esetében a két domináns lejtıszög-intervallumhoz tartozó R értéket a 

hozzájuk tartozó (hisztogramról szintén leolvasható) területtel súlyoztam, és a két 

intervallum határával majdnem megegyezı értéket kaptam.  

 
Domináns 
lejtıszög R Eg Eg*R  

Fennsík 13 2.2 39 85.8 
Bélapátfalva - Lak-völgy 2 2.1 46 96.6 
Hegységperem - Bácsó-völgy 8 2.3 46 105.8 
Bélkı 36 4.5 32 144 
Fennsík pereme 16 3 49 147 
Fennsík el ıtere 24 3.9 42 163.8 
Fennsík letörése 20 3.5 50 175 
Tótfalu-völgy 27 4.1 50 205 
Ablakosk ı-völgy - Leány-völgy  29 4.2 51 214.2 
Szalajka-völgy 23 3.8 59 224.2 
Mintaterület  14  3 84 252 
4. Táblázat: Az R kiszámítása és az azzal való szorzás a területi egységekben 
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A domináns lejtıszög a várakozásoknak megfelelıen a Bél-kın a legmagasabb 

(36 fok) és a bélapátfalvi területnél a legalacsonyabb (2 fok). Utóbbinál, ha a lejtıszög-

intervallumokat nézzük, a második (5-15 fok) intervallum a leggyakoribb, ezért a két 

intervallum határához tartozó értéket kapott az R. A fennsíki, a hegységperemi területek 

20 fok alatti, a szurdokvölgyek 20 fok feletti értékekkel bírnak. A mintaterületen 

összességében a 14 fokos lejtıszög a legkiterjedtebb, de ha intervallumokat nézünk, 

akkor az 5-15 és a 15-20 fok közé esı intervallumok egyforma nagyságú területeken 

jellemzıek. 

Az Eg*R szorzás még mindig nem változtat számottevıen a területek sorrendjén. 

Csak a Bél-kı és a Fennsík elıtere csúsznak elıre a rangsorban a meredekségüknek 

köszönhetıen. 

 

6.5. A geodiverzitási-index kiszámítása, értékelése 

A Eg*R szorzatot a felszín logaritmusával elosztva megkapjuk a területek 

geodiverzitási-indexeit és ennek megfelelıen az egységek sorrendjét is (3.ábra). 

 

 

3. ábra: A részterületek geodiverzitás-indexei 
 

6.5.1. Eredmények 

Az index a Bél-kın kiugróan magas értéket vett fel (1043). Ez a kicsi területének 

és a meredek lejtésének köszönheti. Az elemek tekintetében még az utolsó helyen állt, 

az R-rel való szorzáskor a rangsor közepére került és csak a terület beszámításakor vett 

fel a többi egységnél egy nagyságrenddel nagyobb értéket.  
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Ezt számomra meglepıen a Tótfalu-völgy követi. Ez is kisebb az átlagosnál és a 

terület beszámítása hozta elıre a rangsorban, mivel a többi szurdokvölgyhöz hasonló 

mennyiségő elemet számoltam benne össze és a lejtése sem tér el azokétól.  

Ezeket a fennsík elıtere és a szurdokvölgyek (Szalajka-völgy, Ablakoskı-völgy) 

követik. A szigorúan vett fennsíktól megkülönböztetett nyugati pereme és a fennsík 

letörése még átlag feletti geodiverzitású. Bélapátfalva – Lak-völgy még átlaghoz közeli, 

a Hegységperem – Bácsó-völgy és a Fennsík átlag alatti értéket kapott.  

A fennsík alacsony geodiverzitásának oka egyrészt az, hogy kevés elemet 

tartalmaz, mert kızettanilag homogén (fennsíki mészkı), hiányoznak a felszíni 

vízfolyások, a meredek lejtık és az ezekhez kapcsolódó formák és folyamatok. Emellett 

kicsi lejtéssel és a többi egységhez képest nagy területtel rendelkezik. A szigorúan vett 

fennsíktól valóban elkülönül és magasabb geodiverzitású a tagoltabb peremi része. 

Ha a hivatkozott irodalom határértékeivel számolok (5. táblázat), a Bükk-fennsík 

geodiverzitása közepes, többi egységé és az egész mintaterület átlaga nagyon magas.  

 

Geodiverzitás 
nagyon 

alacsony alacsony közepes magas 
nagyon 
magas 

Gd -15 15-25 25-35 35-45 45- 
5. Táblázat: A geodiverzitás-index határértékei 

 
A vizsgálat nem várt eredményeket hozott. Fıleg a rangsor elején és végén álló 

egységeknél volt ez szembetőnı. Az index pont a legérzékenyebb és legjellegzetesebb 

területnél vette fel a legalacsonyabb értéket, az erısen degradált bányaterületen a 

legmagasabbat.  

 

6.5.2. Következtetések 

A módszert egy összességében nagyon magas geodiverzitású karsztos 

középhegységi területre alkalmaztam. Az index-értékek lényegében már csak a legfelsı 

kategórián belül differenciáltak.  

Az elemek száma még a várakozásoknak megfelelıen alakult, de nem ez volt a 

differenciáló tényezı a geodiverzitás-értékek kiszámolásakor. Véleményem szerint a 

módszer túl nagy súllyal veszi figyelembe a lejtést, növelve ezzel a szélsıségek (jelen 

esetben a fennsík és a szurdokvölgyek) közötti különbséget. A terület figyelembe vétele 

pedig a hasonló jellegő (formakincs, folyamatok, lejtés) egységek geodiverzitásában 

okoz eltéréseket fıleg a legkisebb egységeknél 
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A természetvédelem a jelenlegi állapotában nem minden esetben igazodik a 

geodiverzitás-indexhez: pont a legnagyobb geodiverzitású egyégben, a Bél-kı tetején 

terveznek kalandpályát, a második Tótfalu-völgynek csak egy része fokozottan védett és 

a harmadik egység (a fennsík elıtere) sem fokozottan védett, a sorrendben azt követı 

három viszont igen (szurdokvölgyek és a fennsík letörése). Ebben az esetben nem igaz, 

hogy, a legalacsonyabb geodiverzitású egységet kell a legkevésbé védeni. Feltehetıen a 

fennsík a legsérülékenyebb terület, csak szerencsésnek mondható, az a tény, hogy 

nehezen megközelíthetı, ezért közvetlenül nem veszélyeztetett. 

A kapott eredmények alapján, arra a következtetésre jutottam, hogy ilyen magas 

értékeknél ajánlott mindegyik egységet védetté nyilvánítani, de nem feltétlenül az 

alkalmazott módszer eredményeként kapott legnagyobb geodiverzitás-indexő 

területeket kell a legnagyobb fokú védelem alá helyezni. Természetesen a geodiverzitási 

index is fontos szempont, emellett azonban a biodiverzitást és különösen a karsztos 

területeknél a sérülékenységet, a veszélyeztetettséget és is figyelembe kell venni a 

védettségi kategóriák kialakításánál.  

A módszer alkalmazása során újabb kutatási lehetıségek merültek fel. Érdekes 

lenne különbözı tájtípusok geodiverzitását értékelni és összehasonlítani. Ezzel 

párhuzamosan a késıbbiekben szeretném olyan irányban is tovább finomítani a képletet, 

hogy ne csak az elemek létét-nem-létét reprezentálja, hanem ezek eloszlását, 

gyakoriságát figyelembe vegye például szorzó tényezıvel, vagy kategóriákhoz 

kapcsolódó pontozással.  

 

7. Összegzés 

 

Az alkalmazott képlet segítségével osztályozni lehet különbözı területek 

geodiverzitását. A módszer a geológiai elemek, felszínformák, felszínalakító 

folyamatok, rendszerek, a hidrológiai elemek és a talaj sokféleségét veti össze a 

lejtésviszonyokkal és az egységek területével.  

A geodiverzitás elemei tekintetében területegységek között kicsi a szóródás, csak 

a lejtésviszonyokat kifejezı R növeli meg az egységek közötti különbségeket. De a 

végsı sorrendet homogén (így hasonló elemszámú és lejtéső) egységek között a terület 

beszámítása szabja meg. Ezt az a tény is igazolja, hogy a legkisebb egységek esetében 

vesz fel az index kiugró értékeket. 
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A mintaterületem összességében nagyon magas geodiverzitású karsztos 

középhegység. A szurdokvölgyeknél és a fennsík peremén rendkívül magas az index 

értéke, csak a fennsíki és a hegységperemi területek jellemezhetık ezen a területen belül 

alacsonyabb (de más területekhez képest még mindig magas) geodiverzitással.  

Mintaterületemen a természetvédelem nem minden esetben felel meg a 

geodiverzitás-indexnek, de ez nem tekinthetı hibának, mivel a védett területek 

kijelölésében nemcsak a geo- hanem a bio-értékek és a sérülékenység is fontos szerepet 

kapnak. 

A módszert új és, eddig csak kevés területen alkalmazták. Gyengeségei, menet 

közben merültek fel, ezért a kapott eredményeket fenntartásokkal kell kezelni. De van 

jövıje: minél többféle területen kell alkalmazni és a levont következtetések alapján 

tovább lehet fejleszteni.  
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1.adatlap: Az Ablakoskı-völgy - Leány-völgy 
 

 

 

Név 
Ablakosk ı-völgy - 

 Leány-völgy 
S (km 2) R Eg Gd 

9 4,2 51 100 
Elemek 

Kızettan 

*agyagpala *dolomit, *homokkı 
*márga *metaandezit *mészkı 

*turbidit 
Földtani szerkezet *feltolódások *törések 

Szerkezetmorfológia *ördögbordák *antiklinális 
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs  
*fluviális 

*kızetelıkészítés 
*karsztosodás 

*kızetelıkészítés 
*lejtıs *fluviális  
*karsztosodás 
*vulkanizmus 

Eróziós formák 

*vízmosások *omlások 
*csuszamlások *eróziós völgyek 
*deráziós völgyek *szurdokvölgy 

Akkumulációs 
formák 

*törmelékszoknyák *lejtıtörmelék 
*allúvium *töbörkitöltés 

Aktív és 
reliktum 

makro- és- 
mezoformák  

Antropogén 
formák  

Mikroformák *barlangok 

Jelenlegi folyamatok 

* omlás *kúszás *csuszamlás 
*felületi leöblítés *vízmosások 

fejlıdése *folyóvízi erózió 
*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok *karbon *perm *triász *pleisztocén 

Hidrológiai elemek 
*források *patakok *idıszakos 

vízfolyások *medernyelık *karsztvíz 
Talaj *BET *kızethatású *hidromorf *váz 
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2. adatlap: Tótfalu-völgy 
 

Név Tótfalu-völgy 
S (km 2) R Eg Gd 

4 4,1 50 141 
Elemek 

Kızettan 
*agyagpala *dolomit, *homokkı *márga 

*metaandezit *mészkı *turbidit 
Földtani szerkezet *feltolódások *törések 

Szerkezetmorfológia *ördögbordák *antiklinális 
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs  
*fluviális 

*kızetelıkészítés 
*karsztosodás 

*kızetelıkészítés 
 

*lejtıs *fluviális  
*karsztosodás 
*vulkanizmus 

Eróziós formák 
*omlások  *csuszamlások *vízmosások  *eróziós 

völgyek *deráziós völgyek *szurdokvölgyek 
Akkumulációs 

formák *lejtıtörmelék *allúvium *töbörkitöltés 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák *kisvasút töltése *középkori vár 

Mikroformák  

Jelenlegi folyamatok 

* omlás *kúszás *csuszamlás *felületi leöblítés 
*vízmosások fejlıdése *folyóvízi erózió 

*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok *karbon *perm *triász *jura *pleisztocén 
Hidrológiai elemek *források *patakok *karsztvíz 

Talaj *BET *kızethatású *hidromorf *váz 
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3. adatlap: Szalajka-völgy 
 

Név Szalajka-völgy 
S (km 2) R Eg Gd 

8 3,8 59 106 
Elemek 

Kızettan 
*evaporit *homokkı *márga *metabazalt 

*mészkı *turbidit 
Földtani szerkezet *feltolódások *normál vetık 

Szerkezetmorfológia 
*ördögbordák 
*antiklinális  

aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs *fluviális 
*kızetelıkészítés 

*karsztosodás 

*kızetelıkészítés 
*lejtıs *fluviális  
*karsztosodás 
*vulkanizmus 

Eróziós formák 

*vízmosások *omlások *csuszamlások 
*eróziós völgyek *deráziós völgyek 

*szurdokvölgyek 
Akkumulációs 

formák 
*törmelékszoknyák *lejtıtörmelék *allúvium    

*édesvízi mészkı *töbörkitöltés *terasz 
Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák 

*kisvasút *turizmus felszínalakítása 
*mesterséges tavak *mészkıbánya 

Mikroformák *barlangok 

Jelenlegi folyamatok 

* omlás *kúszás *csuszamlás *felületi 
leöblítés *vízmosások fejlıdése *folyóvízi 

erózió *édesvízi mészkı-lerakódás 
*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok 
*karbon *perm *triász *jura *miocén 

*pleisztocén *holocén 
Hidrológiai elemek *források *patakok *víznyelık *karsztvíz 

Talaj *BET *kızethatású *hidromorf *váz 
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4.adatlap: Hegységperem - Bácsó-völgy 

Név 
Hegységperem -  

Bácsó-völgy 
S (km 2) R Eg Gd 

9 2,1 46 48 
Elemek 

Kızettan 

*agyag *agyagpala *evaporit, 
*homokkı *kavics *metaandezit 

*mészkı *riolittufa *turbidit 
Földtani szerkezet *feltolódások *törések *normál vetı 

Szerkezetmorfológia *antiklinális  
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 
*lejtıs *fluviális 
*karsztosodás 

*lejtıs *fluviális 
*karsztosodás 
*vulkanizmus 

Eróziós formák 
*vízmosások *csuszamlások 

*eróziós völgyek *deráziós völgyek 
Akkumulációs 

formák *allúvium *málladéktakaró *pd 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák *földvár 

Mikroformák  

Jelenlegi folyamatok 

*csuszamlás *vízmosások fejlıdése 
*folyóvízi erózió *felületi leöblítés 

*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok 
*karbon *perm *triász *jura *miocén 

*pleisztocén *holocén 
Hidrológiai elemek *források *patakok *karsztvíz 

Talaj *BET *kızethatású *hidromorf 
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5. adatlap: Bélapátfalva - Lak-völgy 
 

 

Név Bélapátfalva - Lak-völgy 
S (km 2) R Eg Gd 

5 2,1 46 60 
Elemek 

Kızettan 
*agyag *agyagpala, *homok 

*homokkı *mészkı 
Földtani szerkezet *feltolódások *törések 

Szerkezetmorfológia  
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 
*lejtıs *fluviális 
*karsztosodás 

*lejtıs *fluviális 
*karsztosodás 

Eróziós formák 

*vízmosások *csuszamlások 
*eróziós völgy *deráziós völgy 

*széles talpú völgy 

Akkumulációs 
formák 

*édesvízi mészkı *lejtıtörmelék 
*allúvium *terasz 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák 

*település *mesterséges tó 
*agyagbánya *agyaggödrök 

Mikroformák - 

Jelenlegi folyamatok 

*csuszamlás *felületi leöblítés 
*vízmosások fejlıdése *folyóvízi 

erózió *édesvízimészkı-képzıdés 
*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok 
*triász *jura *miocén *pleisztocén 

*holocén 

Hidrológiai elemek *források *patakok  *karsztvíz 
Talaj *BET *kızethatású *hidromorf 



 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.adatlap: Bél-kı 
 

 

Név Bél-k ı 
S (km 2) R Eg Gd 

1 4,5 32 1043 
Elemek 

Kızettan *agyagpala *mészkı 
Földtani szerkezet *feltolódások *törések 

Szerkezetmorfológia *ördögbordák *szinklinális 
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs 
*kızetelıkészítés 

*karsztosodás 

*kızetelıkészítés 
*lejtıs   

*karsztosodás 

Eróziós formák *omlások *csuszamlások 
Akkumulációs 

formák *törmelékszoknyák *lejtıtörmelék 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák *kıfolyások *bányaudvarok *aknák 

Mikroformák *sziklatornyok *barlangok 

Jelenlegi folyamatok 
*omlás *kúszás *csuszamlás *felületi 

leöblítés *karsztosodás 
Képviselt földtörténeti korok *triász *jura 

Hidrológiai elemek *karsztvíz 
Talaj *BET *kızethatású  *váz 
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7. adatlap: A fennsík letörése 

Név Fennsík letörése 
S (km 2) R Eg Gd 

7 3,5 50 88 
Elemek 

Kızettan 
*agyagpala *bazalt *gabbró *homokkı  

*mészkı *radiolarit 

Földtani szerkezet *feltolódások *törések 

Szerkezetmorfológia 
*ördögbordák *kızetminıségi 

különbségen kialakult szerkezeti lépcsı 
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs *fluviális 
*kızetelıkészítés 

*karsztosodás 

*kızetelıkészítés*lejtıs 
*fluviális  *karsztosodás 

*vulkanizmus 

Eróziós formák 
*vízmosások *omlások *csuszamlások 

*hátráló völgyfık 

Akkumulációs 
formák 

*törmelékszoknyák *lejtıtörmelék 
*töbörkitöltés 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák  

Mikroformák 
*sziklaalakzatok *barlangok *párnaláva 

*töbrök 

Jelenlegi folyamatok 

*omlás *kúszás *csuszamlás *felületi 
leöblítés *vízmosások fejlıdése *folyóvízi 

erózió *karsztosodás 
Képviselt földtörténeti korok *triász *jura *pleisztocén *holocén 

Hidrológiai elemek 
*források *patakok *idıszakos vízfolyások 

*medernyelık *karsztvíz 
Talaj *BET *kızethatású *hidromorf *váz 
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8. adatlap: A fennsík elıtere 
 

Név Fennsík el ıtere 
S (km 2) R Eg Gd 

5 3,9 42 106 
Elemek 

Kızettan *agyagpala *mészkı *radiolarit 
Földtani szerkezet *feltolódások 

Szerkezetmorfológia 
*geomorfológiai inverzió: szinklinálison 

kialakult tetı 
aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs *fluviális 
*kızetelıkészítés 

*karsztosodás 
*kızetelıkészítés*lejtıs 
*fluviális  *karsztosodás 

Eróziós formák 

*vízmosások *omlások *csuszamlások 
*eróziós völgyek *deráziós völgyek 

*szurdokvölgyek 
Akkumulációs 

formák *lejtıtörmelék *édesvízi mészkı *pd 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák  

Mikroformák *barlangok 

Jelenlegi folyamatok 

* omlás *kúszás *csuszamlás *felületi 
leöblítés *vízmosások fejlıdése *folyóvízi 

erózió *édesvízimészkı-képzıdés 
*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok *triász *jura *pleisztocén 

Hidrológiai elemek 
*források *patakok *idıszakos vízfolyások 

*medernyelık *karsztvíz 
Talaj *BET *kızethatású *váz 
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9. adatlap: A fennsík 
 

 

 

Név Fennsík 
S (km 2) R Eg Gd 

14 2,2 39 33 
Elemek 

Kızettan *metaandezit *mészkı *turbidit 
Földtani szerkezet *feltolódások *törések 

Szerkezetmorfológia 
*ördögbordák 
*antiklinális  

aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs  
*kızetelıkészítés 

*karsztosodás 

*kızetelıkészítés 
*lejtıs *fluviális  
*karsztosodás 
*vulkanizmus 

Eróziós formák 

*vízmosások *csuszamlások *eróziós 
völgyek *deráziós völgyek *töbörsoros  

völgyek 
Akkumulációs 

formák *lejtıtörmelék *töbörkitöltés *pd 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák *kisvasút töltése 

Mikroformák *barlangok *karrmezık *töbrök 

Jelenlegi folyamatok 
*csuszamlás *felületi leöblítés 

*karsztosodás 
Képviselt földtörténeti korok *triász *jura  *pleisztocén 

Hidrológiai elemek *források   *víznyelık *karsztvíz 
Talaj *BET *kızethatású *hidromorf (sarak) 
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10. adatlap: A fennsík pereme 
 

 

 

Név Fennsík pereme 
S (km 2) R Eg Gd 

6 3 49 80 
Elemek 

Kızettan 
*agyag *agyagpala  *homok *metaandezit 

*mészkı *radiolarit 
Földtani szerkezet *feltolódások *törések 

Szerkezetmorfológia 
*ördögbordák 
*antiklinális  

aktív reliktum 

Felszínalakító rendszerek 

*lejtıs *fluviális 
*kızetelıkészítés 

*karsztosodás 

*kızetelıkészítés*lejtıs 
*fluviális  *karsztosodás 

*vulkanizmus 

Eróziós formák 
*vízmosások *csuszamlások *eróziós völgy 

*deráziós völgy *szurdokvölgy *töbörsoros völgy 
Akkumulációs 

formák *töbörkitöltés *pd 

Aktív és 
reliktum 

makro- és 
mezoformák  Antropogén formák *mészégetı boksák 

Mikroformák *karrmezık *barlangok *töbrök 

Jelenlegi folyamatok 

*kúszás *csuszamlás *felületi leöblítés 
*vízmosások fejlıdése *folyóvízi erózió 

*karsztosodás 

Képviselt földtörténeti korok *triász*jura *miocén *pleisztocén *holocén 
Hidrológiai elemek *karsztvíz *források *patakok 

Talaj *BET *kızethatású *hidromorf *váz 
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