
K A R S Z T N E V E Z É K T A N I  V I T A *

Venkovits István

Az alábbi dolgozat 1953 óta lektori vélemény miatt nyomtatásban — 
sajnos — nem jelenhetett meg. Társulatunk ezt a mulasztást azzal kívánja 
helyrehozni, hogy a dogozatot eredeti alakjában teszi közzé. Az eltelt hat 
év alatt egyes fogalmak jobban kitisztultak, egyesek kibővültek, ezért Tár
sulatunk nyilvános vitát indít a karsztnevezéktan helyesbítésére, illetve k i
bővítésére. Felhívjuk olvasóink, tagtársaink figyelmét, hogy a közölt ne
vezéktant 1954 elején egy szakemberekből álló széleskörű ankét megvitatta 
és javasolt módosításokkal elfogadta. A javítások keresztülvitele után 1954 
júniusában a Magyar Földtani Társulat Barlangkutató és Kars^tvi\s%akos%táljának 
nyilvános ülésén a nevezéktant közzétették. Ezzel a nevezéktan elvileg kö
telezően érvényre lépett s mindmáig érvényben van. A hivatalos dolgozatok
ban, az oktatásban ennek nyomát meg is találjuk. Kérjük ezért olvasóinkat 
és tagtársainkat, hogy észrevételeiket nyomtatásban megjelentethető for
mában közöljék a Társulat Nevezéktan/ Munkabizottságával^ kik a beérkezett 
javaslatok fölött újabb vitát szerveznek és a kialakult álláspontot, módosítást 
teszik közzé a Társulat hivatalos lapjában.

Az alábbi nevezéktant 1956. I. 15-én Moszkvában az összp& vetsig 
Karsztkonferencián előadtuk. A Konferencia a dolgozatról elismerőleg nyilat
kozott s speciális karsztesetekkel való további kibővítését javasolta (pl. 
termokarszt).

A nevezéktan a Magyar Hidrológiai Társaság felkérésére készült, hogy a 
szerzők azonos fogalmakra használt különféle elnevezései között a nem 
geológus képzettségű szakemberek is eligazodhassanak.

A nevezéktant összeállító munkabizottság tisztában volt azzal, hogy 
tökéleteset adni nem képes, de szándéka a fokozatosan kialakuló egységes 
nevezéktan alapjainak megteremtése volt. A cél érdekében a fogalmak meg
határozását a jelenségek kialakulásának függőségeiből vezette le, szakítva 
minden korábbi meghatározással, mely nem a genetikán alapszik.

* További megvitatás céljából közöljük. (Szerk )



A nevezéktant összeállító munkabizottság tagjai: Jakucs LAszló, K essler Hubert» 
LAng SAndor. L eél-Őssy Sándor, Radó D enise, Szabó PAl Z oltán, V enkovits 
IstvAn voltak.

Bírálók: Bertalan K ároly, Bulla Béla, Horusitzky Ferenc, Pávai-Vajna 
Ferenc, Scherf E mil, Schréter Zoltán, Szádeczky-K.nrdoss E lemér, V adász E lemér. 
V ígh G yula.

A nevezéktan összeállítása technikailag úgy történt, hogy a munka- 
bizottság elkészített egy alapjavaslatot s ezt elküldte a bírálóknak véleménye
zésre. A bírálók véleményének beérkezése után, ha ez több és jobb volt, 
mint az alapjavaslat, teljes egészében bedolgozták a nevezéktanba, ha pedig a 
beérkezett javaslat körül vita merült fel, akkor gyakran csak többszöri levél
váltás után alakították ki a megfelelő szöveget.

A nevezéktan a tárgykört három fejezetre osztja:

I. A karszttal kapcsolatos fogalmak
II. A karsztvízzel kapcsolatos fogalmak

III. A karsztos jelenségekkel kapcsolatos fogalmak

I. A KARSZTTAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

1. Mit nevezünk karsztnak ?

A történelmi névmagyarázattól eltekintve, ma kars^tnc'k nevessük  
a szilárd földk éreg olyan kőzetekből álló részletét, amelyen a felsz ín i vagy 
mélységi vizek oldó hatása — más kőzetekhez viszonyítva — erőteljesebben 
érvényesük Az oldás hatására főként a szerkezeti mozgások övében és sík
jaiban megindult, valamint az áramló vizek eróziós munkájával tovább
fejlődött jelenségeket gyűjtőnéven karsztjelenségeknek hívjuk. 2 3

2. M elyek a karsztje len ségek?

A karsztjelenségek alaktani értelemben: a karrok, a víznyelők, a zsom
bolyok, a töbrök és uvalák, a poljék, a vízalkotta földalatti csatornák és 
barlangok, továbbá a karsztos mészkőben sokszor a barlangok felszakadá
sából származó szurdok völgyek. Vízrajzi értelemben: a búvópatakok és 
az időjárástól függően szélsőségesen ingadozó vízhozamú források a 
hegy lábánál, ami együttjár a magasabb térszín viszonylagos vízszegénysé
gével.

3. M ilyen  kőzetekben fejlődnek k i a karsztjelenségek ?

A karsztjelenségek mészkő és dolomit kőzetben fejlődnek ki szem
beszökően. Karsztjelenségeket találunk ezen kívül a márga, a kősó, a gipsz
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Iés löszkőzetekben, kismértékben vulkáni tufákban, végül a meszes kötő
anyagú homokkövekben és a meszes kötésű konglomerátumokban is.

Hazánkban általánosan csak mészkő- és dolomitkarsztról beszélünk, 
mert a meszes kötésű homokkövek és konglomerátumok karsztos jelenségei 
ritkák, a lösz karsztos jelenségei pedig hamar elmosódnak. Meg kell említe
nünk, hogy ott, ahol nagy felszíni kiterjedésben találhatók gipsz- és kősó
tömegek, teljes joggal beszélnek kősó- illetve gipszkarsztról is.

4. H ogyan osztályozzuk a karsztot ?

A karsztot a karsztosodott kőzet földtani kifejlődése és térszíni helyzete 
szerint osztályozzuk.

A k ő% e t  f ö l d t a n i  k i f e j l ő d é s e  s z e r i n t  történő osztályo
záskor a szóbanforgó karsztosodó kőzet rétegtani elnevezését használjuk, 
vagyis ókori, középkori (részletezve: karbon, triász, jura, kréta), óharmad- 
kori, újharmadkori (részletezve: eocén, törtön és szarmata), negyedkori (rész
letezve: alsó- és felső-pleisztocén) mészkő, vagy dolomitkarsztról beszélünk. 
Ha a karsztosodás folyamatának földtörténeti ideje megállapítható, helyes, 
ha a fenti megjelölésekhez még a karsztosodás idejét is hozzávesszük. Pl. 
a Mecsekhegység középsőtriász korú mészkövének mediterrán előtti karsztos 
jelenségei, vagy a felső-triász korú dachsteini mészkő kréta időszaki karsz
tosodása stb.

F ö l d t a n i  t e l e p ü l é s  s z e r i n t  tömbkarsztot vagy rétegkarsz- 
tot különböztetünk meg. Ezek lehetnek nyitottak, zártak, fedettek és ki
bukkanok.

Tömb kar sutról beszélünk mindazon esetekben, amikor a karsztos kőzet 
vastagsága vízrekesztő rétegek közbeiktatódása nélkül — 40 m-nél na
gyobb és felszíni elterjedése az 1 km2-t meghaladja.

Rétegkar sutnak nevezzük a különböző földtani korú és kifejlődésű 
karsztosodó kőzeteket akkor, ha közéjük elválasztó, nem karsztosodó üle
dékek települtek (1. ábra).

1. ábra. Réteg-karszt. — A szaggatott vonal a víz- illetve a piezometrikus szintet jelzi
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N yitott kársat, ha a karsztos kőzet járatai a felszínnel közvetlenül kap
csolatban állanak.

Zárt a kársat, ha a karsztos kőzet járatait a felszíntől vízrekesztő képződ
mények választják el (2. ábra).

Fedett a kársat, ha a karsztos kőzet járatait vizet vezető képződmények 
fedik (3. ábra).

i .  ábra. Fedett-karszt

Kibukkanó kars^tnak nevezzük az olyan karsztos területet, amely a zárt, 
vagy fedett karsztból a kapcsolat megszakadása nélkül kis kiterjedésben a fel
színre kibúvik.

Magas kársairól beszélünk, ha a karsztos kőzet vízrekesztő fekvőjével 
együtt a helyi erózióbázis fölött települ (4. ábra).

Kö^épkársairól akkor beszélünk, ha a karsztos kőzet vízrekesztő fekvője 
a helyi erózióbázis alá nyúlik, de a karsztos kőzet bázis alatti részének vas- 
tagsága a 100 m-t nem haladja meg s a karsztos kőzet egy része az erózió
bázis fölött helyezkedik el (5. ábra).
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4. ábra. Magas-karszt. — A függőlegesen vonalkázott rész 
a vízzel telt kőzetrészt ábrázolja

£
О
Ö
V

5. ábra. Közép-karszt. — A függőlegesen vonalkázott rész alatti 
karsztosodó kőzet hasadékai és üregei is vízzel teltek

Mély kársat elnevezést használunk, ha a karsztos rétegösszlet erózióbázis 
alatti részének vastagsága meghaladja a 100 m-t (6. ábra).

II. KARSZTVÍZZEL KAPCSOLATOS FOGALMAK  

A karsztv izek osztályozása

A karsztvizek a hasadékvizek rendszerébe tartoznak. Külön osztályo
zásukat gyakorlati fontosságuk indokolja.

A csapadékból beszivárgó vizek a karsztosodó kőzetek hasadékaiban, 
rétegréseiben, barlangüregeiben a mélység felé haladnak, a vízrekesztő réteg 
felett meggyűlnek, az erózióbázis alatt levő részen tárolódnak és a bázis
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fölött levő részeken felduzzasztódnak. A felszíni megcsapolások hatására a 
repedésekben visszaduzzasztott víz felszíne egy enyhén domború gömb
süveg képzeletbeli felületével fedhető le.

A karsztvíz vegyi jellegét a kalcium, magnézium hidrokarbonát iónok 
oldótevékenység hatására keletkezett túlsúlya határozza meg.

Az új szemléletű terminológia alapján következetesen alkalmazzuk osz
tályozásunkat a karsztvizek esetében is, a magaskarsztvíz, középkarsztvíz 
és mélykarsztvíz fogalmainak bevezetésével.

1. A m a g a s k a r s v ^ t v  i v e k e t  mozgásmódjuk szerint leszálló 
karsztvizekre és szivárgó karsztvizekre osztjuk és öveikről beszélünk: pl. 
magas karszt szivárgó karsztvíz öve.

A leszálló kars^tví^ mennyiségében és megjelenésének szakaszosságában 
szorosan a csapadéktól függ. A kőzetek hasadékuiban, rétegréseiben és 
üregeiben a legkisebb ellenállás mentén és a legrövidebb úton halad a 
mélység felé (7. ábra).

7. ábra. A leszálló karsztvíz övéből fakadó karsztforrás (karsztcsurgó) vízhozama időszakos. 
A szivárgó karsztvíz övéből fakadó karsztforrás vízhozama ingadozó. A víz hőfoka

mindkét esetben 15 C° alatt változó

A magas kársat szivárgó vicének (8. ábra) gömbsüvegszerű vízfelületét a 
vízrekesztő képződmény dőlésviszonya eltorzíthatja és ezzel az előtörő for
rások vízhozamát is befolyásolhatja.

2. K ö ^ é p k a r s i ^ t v i ^ e k  erózióbázis feletti részén ugyancsak 
megtaláljuk a leszálló és szivárgó karsztvíz övét. A középkarszt szivárgó 
karsztvizének felszíne is gömbsüvegszerű. E felület azonban nem közvetle
nül a vízrekesztő réteg hatására, hanem a vízrekesztő réteg és a helyi erózió
bázis között tárolt víz duzzasztó hatására alakul ki (5. és 9. ábra).



A középkarsztvizek erózióbázis alatt fekvő részét sekély karsztvíz névvel 
jelöljük, ellentétben a mélykarszt tárolt nagy víztömegével. A határt a víz 
hőfoka alapján vonjuk meg, amely egyben a közép- és mélykarszt meghatá
rozásának gyakorlati módja.

Áramló karsztvíz öve.

9. ábra. A  tárolt karsztvíz és szivárgó karsztvíz övéből származó kevert vizű karsztforrás. 
Az ilyen karsztforrások vízhozama kiegyenlített. A víz hőfoka az évi középhőmérséklettel 

megegyező. Hőfokingadozás? jelentéktelen

3. A m é l y  k á r s a t  v í z  elnevezést a mélykarsztban tárolt kis mérték
ben áramló vízre alkalmazzuk. A nagy mélységig lenyúló karsztosodott kőzet 
bázisának geotermikus hőfoka szabja meg a víz hőmérsékletét (10. ábra).

Mélykarsztvíznek csak az az erózióbázis alatti karsztos kőzetben tárolt 
víz nevezhető, melynek hőfoka legalább 2—3°-kal nagyobb a felszín évi 
középhőmérsékleténél.

A Magyar Középhegység évi középhőmérséklete 12 C°
4. K a r s z t f o r r á s . Minden karsztos kőzetből származó forrás álta

lános megjelölése, önmagában csak általánosító értelemben használható (7., 
9., 10. ábra).

Idos^akos karsztforrás. Minden karsztos kőzetből származó, szakaszosan 
működő forrás megjelölése. Megjelenésének és működésének körülménye 
esetenként tisztázandó.



10. ábra. Mélykarsztvízből származó karsztforrás. A mély karsztvíz a főkarsztvízszint alá 
100 m-nél mélyebben lenyúló, karsztosodó kőzetben tárolódik. A forrás vízhozama kiegyen

lített. A víz hőfoka 15 C°-nál nagyobb

Kars^tcsurgó. A leszálló karsztvíz (7. ábra) övéből származó víznek a 
szivárgó karsztvízöv feletti felszínre jutása.

5. K a r s ^ t v i ^ s ^ i n t e k
Főkarsztvízszint. Magyarországon használatos fogalom, mely alatt a 

triász alaphegység karsztosodó kőzetében található karsztvizek szintjét ért
jük.

Lebegő karsztvízszint. A főkarsztvízszint fölött fekvő rétegkarszt önálló 
vízbzintje (4. ábra).

Magas karsztvízszint• A magaskarsztok szivárgó karsztvizeinek szintje 
(4. ábra).

Karsztvízbetörés. A természetes karsztvízjáratok vizét a bányaművelés 
különféle mélységben megcsapolhatja, mikoris a karsztvíz nagy nyomással 
és rövid idő alatt nagy tömegben a bányatérségbe hatol.

Ш. KARSZTOS JELENSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

Karsztos üregek. A vizek kémiai és fizikai hatása révén a karsztosodó kő
zetekben kialakult üregek.

Az üregképző tényezők között megkülönböztetünk:
a) szerkezeti,
b) felszíni és
c )  mélységi

üregképző tényezőket.
a) Szerkezeti üregképző tényező a tektonizmus, amely preformálja a bar

langok irányait, méretében átalakítja, vagy elpusztítja a már kialakult 
barlangokat.

b) Felszíni üregképző tényező a csapadékvíz, amelynek szénsavtartalma 
kisebb részben a levegőből, nagyobb részben a talajból származik. Hatása 
kémiai és fizikai oldás. Mechanikailag a felszíni vizek a gravitációs energia 
és törmelékszállítás révén hatnak.
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c) Mélységi üregképp) tényezők között szerepel elsősorban a magasabb 
hőmérsékletű mélykarsztvíz, amelynek oldóképessége a hőfoktól függően 
sokszorosan felülmúlhatja a hideg vizek oldóképességét — vegyi anyagok 
nélkül is. A mélységből származó szénsav és kénhidrogéngáz erősen oldó
képessé teszik a pórusokban tárolt nyugalmi vagy szivárgó karsztvizeket, ha 
azokon átáramolnak.

Üregképző tényező a barlangok falának porlódása is, ami közvetve az 
üreg bővülését okozza. A vízalatti falrészleteken a pórusokba rakódott 
ásványok az átkristályosodásukkor létrejövő térfogatnövekedéssel fejtik ki 
porlasztó hatásukat, míg a víz fölötti falrészleteken a mélységi kénhidrogén
gáz jut jelentősebb szerephez. Ez esetben a pórusok és kapillárisok vizében 
az elnyelt H2S gáz kénsavvá alakul, s a karbonátos kőzetekkel cserebomlásba 
lépve megbontja őket. Ezt a folyamatot melléktermékként csavaros gipsz- 
kristályok kísérik.

Karrosodás. Kopár, vagy gyér növényzettel borított mészkő, ritkábban 
dolomitfelszín pusztulási folyamata, a felszíni vizeknek legtöbb esetben a 
kőzet repedései mentén, de néha csak egy-egy ponton kifejtett oldóhatására. 
A karr fogalma nemcsak a barázdákat, de a barázdák közötti tarajokat is 
magában foglalja.

Fedett karr. A karros felszínt talaj, vagy növényzet fedi.
Karrme^ő. Nagyobb, összefüggő, nagyjából vízszintes mészkő-, rit

kábban dolomitfelszínen kialakult karr.
Ördögs^ántás. Olyan karrmező, amelyen a barázdák közötti tarajok fel- 

darabolódtak.
Karr lejtő. Ferde, lejtős térszínen kialakult, kisebb kiterjedésű karr-forma. 

Különösen gyakori a dolinák lejtőin.
Víznyelő. A karsztos kőzetben kialakult, saját vízgyűjtő területű, dom

ború falú, tölcsér alakú mélyedés, melynek aljáról függőleges vízjáraton át 
jut a tölcsérbe került csapadék a mélybe.

Inaktív víznyelő. Eredeti vízrendszerétől elszakadt víznyelő.
Aknabarlang. Égrenyíló bejáratú, főleg függőleges, bejárható üregek 

gyűjtőneve.
Zsomboly. Az aknabarlangok egyik fajtája. A felszínen vízgyűjtő és víz

nyelő nem tartozik hozzá, a mélyben mindig vízszintes barlangban folytató
dik. Barlangi üregek (anyabarlang) mennyezetének fokozatos beomlása és 
felszakadása révén gyűrűfeszültség hatására jön létre, törések kereszteződé
sében. Alján mindig törmelékkúp van. Lefelé tölcsérszerűen kiszélesedik.

Barlang. A karsztosodó kőzetekben szerkezeti mozgások preformáló 
hatására, valamint a vizek vegyi és mechanikai hatására kialakult, járható 
méretű és helyzetű természetes üregek gyűjtőneve. Kivételes esetekben 
nemkarsztos kőzetekben is találunk kisebb barlangokat.

Ví^nye lobar lang. A víznyelők aljáról nyíló víz járat, ha mérete ember be
hatolására is alkalmas.

Forrásbarlang. Karsztcsurgók és a szivárgó karsztvizek felszínre jutá
sának helyei, ha a kifolyó vizek mentén az ember is behatolhat.

Átmenő barlangról beszélünk, ha víznyelő barlang és a forrásbarlang 
között a felszín alatti összeköttetés kísérletileg kimutatható, s az útvonal 
legalább részleteiben bejárható.
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Barlangszifon. A vízfolyásos barlangok járható folyosóit a lehajló meny- 
nyezet helyenként annyira leszűkítheti, hogy szelvényét teljesen kitölti a 
víz. Vannak esetek, amikor a szifonhoz kerülő-ág tartozik, melyen át a nem 
járható vízzel telt rész felülről megkerülhető.

A leszálló és szivárgó karsztvízöv barlangjaiban az átfolyó víz leg
többször megtalálható. Ezért nem szükséges őket ,,aktív” jelzővel külön 
megjelölni. A hasonló eredetű, de ma már száraz járatokat az „inaktív” 
jelzővel kell megkülönböztetnünk az előzőktől.

Hévvi^es barlang, A mélységből származó oldóhatások révén kialakult 
üreg, mely későbbi szerkezeti mozgások következtében került a jelenlegi 
karsztvízszint fölé. Formaelemei és ásványai alapján különítendő el a többi 
barlangtól.

Kaverna (bányászati elnevezés). Különböző kiterjedésű, összefüggő föld
alatti repedés-, hasadékhálózat változó méretű üregei, tágulatai, melyek — 
ha a vízszint alatt helyezkednek el — méretük szerint igen különböző mennyi
ségű vizet tárolnak. Bányaműveletekkel való megközelítésük esetén karszt
vízbetöréseket okoznak. Fő jellemvonásuk, hogy felszíni bejáratuk nincs.

]Yakkürt’6 (aven). A barlang mennyezetéről függőlegesen felfelé hatoló, 
felül zárt kürtő, mely hévvizes eredetű barlangok esetében oldóhatás révén, 
egyéb barlang esetében mechanikai hatások révén jön létre.

Töbör (dolina). Kialakult barlangok szerkezeti változások következtében 
elpusztulhatnak, összerogyhatnak. A barlangüreget a mélyben kitöltő kőzet
tömeg helyét a felszínen homorú lejtőjű, lefolyástalan, köralakú mélyedés jelzi.

Rogyott töbör (dolina). Szerkezeti mozgások által meggyengített helye
ken, vízjáratok mentén oldások hatására kifejlődött, viszonylag a felszínhez 
közel lejátszódó rogyásos jelenség. A felszínen homorú lejtőjű, laposfenekű, 
köralakú mélyedés alakjában jelentkezik. E jelenség rendszerint tovább 
folytatódik és a lapos fenék egy részlete peremszerűen visszamarad.

Szakadék töbör (udvarkő). Felszínhez közeleső, nagy barlangi termek 
beszakadása révén keletkezik. A meredek falrészleteket az erdei talaj és a 
denudáció még nem tüntette el.

Uvala. Egymásba olvadt töbrök sorozatából képződött hosszirányú, 
lefolyástalan völgyszerű mélyedés.

Polje. Mészkőtérszín nagykiterjedésű besüllyedése, amely törések men
tén szerkezeti hatásra jön létre.

Kopott polje. Karsztos térszín lepusztulása révén kialakuló mélyedés, 
ha vékony mészkőréteg alatt vízrekesztő kőzet van.

Karsztos sziklakapu. Karsztosodó kőzetből álló sziklaív, vagy igen rövid 
folyosó, mely alatt át lehet haladni. Elpusztult (felszakadt) barlang boltoza
tának maradványa.

Sziklaodú. Karsztosodó kőzetekben a szivárgó vizek kilépésénél részben 
korrózió, részben fagyrepesztés által kialakított szűkbejáratú, kisebb üreg.

Karsztos sziklaeresz• Karsztosodó kőzetek alkotta függőleges sziklafalak 
lábánál kialakult sekély beöblösödés, melynek talaját a sziklafal túlhajtó 
része megvédi az esőtől. Alakja néha korrózióra vall, ekkor felszakadt 
barlang maradványa. Egyébként mállásos, korróziós, vagy abráziós eredetű 
és ekkor nem karsztjelenség. — Paleontológiái kutatások szempontjából 
gyakran nagy jelentőségük van.
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Karsztos s^urdokvölgy. Karsztosodó kőzetekbe mélyen bevágódó, mere
dek sziklás oldalú, nagy esésű völgyszakasz. Barlangok felszakadása révén 
is keletkezhetik.

DISKUSSION ÜBER DIE KARSTNOMENKLATUR

Von

I. Venkovits

Fachleute der Karst- und Höhlenwissenschaften befassten sich vor 
einigen Jahren unter Führung des Verfassers an mehreren karstterminologi
schen Sitzungen mit den Fragen der Karstnomenklatur und bildeten eine 
Kommission, die sich als Arbeitsziel die Zusammenfassung der anlässlich 
dieser Diskussionen angenommenen Meinungen zur Fixierung der mit 
Karsterscheinungen in Zusammenhang stehenden Begriffe setzte. So enthält 
auch dieser Artikel, der infolge von Veröffentlichungsschwierigkeiten erst 
jetzt erscheinen kann, eine Reihe von Definitionen.

ДИСПУТ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ КАРСТА 

И. В е н к о в и ч .

Несколько лет тому назад, под руководством автора, венгерские 
специалисты по исследованию карстов и пещер в ряде диспутов и анкет 
обсуждали вопросы терминологии карста. Под руководством автора был 
учрежден комитет, который после обобщения общепринятых и сложив
шихся в процессе прений мнений, разработал подробные дефиниции, 
фиксирующие понятия, связанные с проблемами карста. Настоящая 
статья излагает ряд этих дефиниций, которые из-за трудностей публика
ции печатаются только теперь.
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