
M A G Y A R O R S Z Á G  K A R S Z T V I D É K E I

Dr. Leél-Ö ssy Sándor 

a földrajzi tudományok kandidátusa

Kársatoknak nevezzük a földfelszín azon területeit, amelyeket túlnyomó 
részben karsztos köpetek (mészkő, dolomit) építenek fel, és amelyeken a karszto
sodás (a karsztos korrózió és karsztos erózió összmunkája) a legfontosabb 
térszínalakító és formaképző folyamat. (Tudjuk, hogy a karsztosodás — a 
többi térszínalakító erőhatástól eltérően — nagyrészt nem a felszínen, hanem 
a felszín alatt játszódik le.) Ha a karsztosodás a felszín nagyobb kiterjedésű 
és egységes darabjaira jellemző, akkor karsztos tájakról beszélhetünk. Karszt
vidékek alatt viszont a legkülönfélébb karsztos térszíneket érthetjük: tehát 
a nagyobb és egységes önálló karsztos tájakat is, valamint a nem karsztos 
tájakon belül fekvő egészen kicsiny karsztos területfoltokat is.

Magyarország területén a karsztok a felszínnek csak kis részét adják: 
hozzávetőlegesen kb. 1,5—2%-át (1500—2000 km2), vagyis a területnek va
lamivel több mint 1/40-ét; bár megjegyezzük, hogy a karsztjainkat nagyon 
nehéz térbelileg pontosan körülhatárolni. De ezek a karsztos vidékek egyben 
a legváltozatosabb, tájképileg talán a legszebb és tudományos problémákban 
is a leggazdagabbak közé tartozó részei hazánknak. A magyar szakirodalom
ból eddig még hiányzott a hazai karsztok összefoglaló rendszerezése. Aláb
biakban megkíséreljük a magyarországi karsztvidékeket — többféle szem
pontból is — összefoglalóan jellemezni és rendszerezni.

*

Karsztosodó közétek. Magyarország karsztvidékei igen változatos kő
zettani felépítésűek. A legidősebb karsztosodó kőzet hazánkban a karbonkori 
kristályos mészkő (csak a Polgárdi melletti Kőszárhegyen), a legfiatalabbak a 
karsztos- vagy hévforrásokból lerakodott pliocén- és pleisztocénkori (sőt 
helyenként holocénkori) mésztufák (Budai Várhegy; Tata, É-i Gerecse; 
Mecsek, Bükk és az É-magyarországi karszt). Ezeknél azonban sokkal fon
tosabbak a különféle triászkori mészkövek;  ezek közül is két fajta kőzet: a 
középső-triászkori wettersteini mészkő (Ny-i Mecsek, Északmagyarországi
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karszt, Bükk) és a f e ls ő -triászkori dachsteini mészkő (Dunántúli Középhegység, 
Vác melletti hegyrögök). Ez a két utóbbi a legnagyobb területi elterjedésű 
és a legjobban karsztosodó kőzet a magyarországi mészkövek közül. Nagy 
területeken fordul még elő a felső-triászkori dolomit is, többnyire a dachsteini 
mészkő szomszédságában (Dunántúli Középhegység), de — kőzettani saját
ságainál fogva — nem jól karsztosodik. A különféle fiatalabb: harmadkori 
mészkövek általában csak kicsiny foltokban fordulnak elő és kevésbé jól is 
karsztosodnak (pl. lajtamészkő, szármáciai-mészkő). Közülük még a leg
fontosabb az eocénkori nummulinás mészkő (Dunántúli Középhegység), mert 
ebben alakult ki a nagy budai hévvizes barlangok jórésze.

*

Magyarország karsztvidékeit többféle szempontból is fel lehet osztani és 
rendszerezni (kőzettani, szerkezettani, hidrológiai, magassági, morfológiai és 
topográfiai szempontból). Bár mindenfajta tudományos osztályozásban van 
több-kevesebb mesterkéltség, mégsem tartjuk hiábavalónak ezeket a rend
szerezési szempontokat röviden áttekinteni, mert mindegyik nyújt egy-két 
lényeges vonást a karsztjaink arculatának a megrajzolásához.

1. K ő z e t t a n i  s z e m p o n t b ó l  — az előzőkben tárgyalt 
karsztos kőzetek elterjedése alapján — 2 nagy csoportba oszthatjuk Ma
gyarország karsztvidékeit:

a) Dunántúli típus. Ide tartoznak a Dunántúli Középhegység karsztjai 
(Keszthelyi-hg., Balatoni Felvidék, É- és D-i Bakony’Vértes, Gerecse, Budai 
hg. és Pilis), valamint a Vác környéki hegyrögök (Nagyszál, Romhányi-hegy 
és Csővári-hegy). E területeken a felső-triászkori dachsteini mészkő az ural
kodó kőzet. Ezenkívül nagyon sokfelé fordul elő a gyengén karsztosodó 
felső-triászkori dolomit is, valamint kisebb-nagyobb foltokban egyéb ke
vésbé jól karsztosodó mészkövek is találhatók (pl. eocénkori nummulinás 
mészkő, lajta- és szármáciai mészkövek, plio-pleisztocénkori mésztufák). 
A dunántúli típusú karsztvidékek általában erősen fel vannak darabolva.

b) Mecseki-északmagyarországi típus. A Ny-i Mecsek és a Bükk- 
hegység karsztjai (de nem az egész Mecsek- és Bükkhegység), valamint 
az ún. Északmagyarországi-karszt tartoznak ide. E karsztvidékeken a 
középső-triászkori wettersteini mészkő az uralkodó kőzet. Emellett egyéb 
triászkori (sőt karbon és permkori) mészkövek és dolomitok, sőt nem karsz
tosodó agyagpalák is előfordulnak, a kékesszürke mészkő aránya azonban 
sokkal nagyobb, mint a Dunántúli Középhegységben a dachsteini mész
kőé. Minthogy e karsztok sokkal egységesebbek és sokkal kevésbé vannak 
feldarabolva, mint a dunántúli típus területén, érthető, hogy ezek hazánk 
legnagyobb kiterjedésű és legtípusosabb karsztvidékei. Ezeken találjuk a legnagyobb- 
méretű és legjellegzetesebb karsztformákat.

2. S z e r k e z e t t a n i  (tektonikai) s z e m p o n t b ó l  aránylag egy
ségesek a karsztjaink, ui. — a felszíni geomorfológiai kép szerint — vala
mennyi karsztvidékünk nagyrészt töréses szerkezetű. De itt is különbséget kell 
tennünk: a) a dunántúli típus (Dunántúli Középhegység, Váci rögök) és 
b) a Mécsék-északmagyarországi típus (Ny-i Mecsek, Bükk, É-magyarországi 
karszt) között. Az előzőek szinte teljesen töréses szerkezetűek, és aprólékosan
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feldarabolódtak (már amennyiben a tektonológiában egyáltalán lehet ilyen 
kizárólagos megállapítást tenni) míg az utóbbiak területén — a törések 
mellett — helyenként a gyűrődéses szerkezeti formák is erőteljesen kifej
lődtek, sőt a Mecsekben a gyűrődés és töréses szerkezet egyenlő mérvű. 
Ez utóbbiak kevésbé vannak feldarabolva, és összefüggő fennsíkokat alkot
nak. A töréses szerkezet ellenére csak részben lehet a karsztvidékeinket rög- 
hegységeknek (azaz karsztos röghegységeknek) tekinteni, ui. épp a 3 leg
jelentősebb karsztunk összefüggő karsztfennsík (tehát nem hegységi jellegű 
táj). Megjegyezzük még, hogy a tektonikai viszonyokat kizárólag a felszíni 
geomorfológiai vizsgálatok által nyújtott kép alapján szűrtük le. A mélység
beli geológiai vizsgálatok helyenként (pl. Bükkben) lényegesen más képet 
adnának (a gyűrődéses-pikkelyeződéses szerkezeti formák nagyobbmérvű 
előretörését a töréses szerkezeti elemek rovására).

3. K a r s z t h i d r o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  csak egészen rövi
den jellemezzük karsztvidékeinket. Ui. a részletes karszthidrológiai elemzés 
egyrészt sok — még ma sem teljesen megoldott — karszthidrológiai prob
lémát vetne fel, másrészt — speciális szempontjai folytán — túlságosan 
bonyolulttá tenné és megzavarná az eddigi szempontok alapján már meg
lehetősen határozottan kirajzolódó karsztmorfológiai összképet. Ezért csak 
két karszthidrológiai szempontot vettünk figyelembe.

A) A karsztvíz mozgása szempontjából: a 3 övezetbe tagolódás (leszálló-, 
áramló- és mélykarsztvíz övezetei) karsztvidékeinken általában megfigyel
hető. Mindegyik karsztvidékünkön megvan mind a három övezet, de 
jelentős különbségek adódnak aszerint, hogy az egyik karsztvidéken az 
egyik, a másikon a másik övezet fejlődött ki a másik kettő rovására.

a) A különálló rögökre darabolt és kiemelt Dunántúli Középhegységben 
a leszálló karsztvíz övezete (magaskarszt) van túlsúlyban (száraz, rövid for
rásbarlangok).

b) Viszont a N y-i Mecsek, Bükk és É-Magyarország karsztfennsíkjainak 
belsejében nagymértékben kifejlődött az áramló karsztvíz övezete (közép- 
karszt) is (nagy átmenő jellegű patakbarlangok).

B) A karsztvízsVnt összefüggése szempontjából is megvan a különbség 
a két különböző jellegű karsztvidék közt:

a) A tektonikailag erősen feldarabolt és változatos geológiai felépítésű 
Dunántúli Középhegységben nem alakulhatott ki egységes és összefüggő karszt- 
vízptfnty még egyes részeken (Budai hg., Pilis, Bakony) belül sem.

b)  Viszont az egységesebb (fennsíkjellegű) és nagyobb kiterjedésű k asz t
jainkon belül összefüggő karsztvíz^*1* fejlődhetett ki (Ny-i Mecsek, Bükk, 
Északmagyarországi karszt), de ezeken a vidékeken is csak egyes részekre 
nézve beszélhetünk összefüggő karsztvíztükörről (pl. Aggteleki-karszt, Sza- 
lonnai-karszt; Nagy-fennsík).

4. M a g a s s á g i  s z e m p o n t b ó l '  a legtöbb karsztvidékünk:
a) hegyvidéki karszt, ilyenek középhegységeink területén alakultak ki. 

Ezeket további két szintbe sorolhatjuk: magasabb középhegységi karszék  (600— 
950 m), ilyen a Bükk két karsztfennsík ja, valamint a Dunántúli Középhegy
ség karsztjainak néhány magasabb darabja (a Bakony és a Pilis egyes kisebb 
részei). — Alacsonyabb középhegységi karszfok (300—600 m), ilyen a legtöbb 
karsztvidékünk; tehát az Északmagyarországi karszt fennsíkjai, a Ny-i
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Mecsek karsztja és a Dunántúli Középhegység karsztjai (Keszthelyi-hg., 
Balatoni Felvidék, D-i Bakony, É-i Bakony, Vértes, Gerecse, Budai-hg., 
Pilis), sőt a Vác melletti rögök is (Nagyszál és társai).

b) Csak elvétve és csak kicsiny területfoltokban fordulnak elő az ún. 
medencefenéki kársatok, amelyek nem képeznek kiemelkedéseket, hanem nem 
karsztos kiemelkedésekkel körülvett mélyedések fenekén alakultak ki, általá
ban 200 m alatt. Ilyenek: a Tapolcai-medence északi része, a Kővágóörsi- 
medence belsejének dolomit-karsztja (a Kornyi-tó és környéke), valamint 
a Szokolyai-medence és a Törökmező (a D-i Börzsönyben).

5. K a r s z t m o r f o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  is vizsgálhatjuk és 
rendszerezhetjük karsztjainkat. Ezt tekintjük a legfontosabb felosztási szem
pontnak, amely karsztjaink „lényegére” mutat rá. Tulajdonképpen már az 
eddig sorravett rendszerezési szempontok is — bizonyos mértékig — karszt
morfológiai szempontok voltak, hiszen ezek is a karsztvidékek arculatának 
bizonyos vonásait emelték ki. A legfontosabb karsztmorfológiai szempont
nak azonban a genetikai szempontot tekintjük, amely a karsztvidékek eredetét 
hozza kapcsolatba jelenlegi arculatukkal és formakincsével.

Karsztvidékeink eredetét vizsgálva további két karsztmorfológiai szempont 
adódik:

A) A korsót egysége (ill. feldaraboltsága) szempontjából a következőképpen 
rendszerezhetjük karsztvidékeinket :

a) Karsztos kiemelkedések:
a. karsztos fennsíkok (karsztplatók), 
ß. karsztos rögplatók,
7. karsztos rögök.

b) Medencefenéki karsztok.
Tehát tulajdonképpen a karsztosodás nagyformáit, azaz maguknak a 

karsztoknak a formáit kaptuk meg, amelyeket meg kell különböztetni 
a karsztokon belül kialakult karsztos kisfor máktól (karrok, dolinák, víznyelők 
és barlangok). Megjegyezzük még, hogy a karsztos kiemelkedések és a 
medencefenéki karsztok megkülönböztetése — a 4. szemponttól eltérően 
— nem a magassági viszonyok alapján, hanem genetikai szempontból tör
tént.

r. Karsztos fennsíkok. A magyarországi karsztok legnagyobb kiterjedésű 
(50—100 km2) és legjellegzetesebb megjelenésformái. Egységesen kiemelt, 
feldarabolatlan karsztok. A karsztplatók viszonylag lapos teteje valójában 
erősen hullámos, oldalaik igen meredekek és sziklásak. Ezeken alakultak ki 
a legnagyobb méretű és legtípusosabb karsztosodási kisformák (óriási dolinák, 
hatalmas víznyelők, hosszú nagy barlangok, mély zsombolyok). Magyar- 
országon három ilyen karsztvidékünk van: 1. az Ész^kmagyarországi-karszt 
hét fennsíkja, 2. a Bükk-hegység két karsztfennsíkja és 3. a N y-i Mecsek karszt- 
fennsíkja. Újólag felhívjuk rá a figyelmet, hogy a geomorfológiailag síksági 
formának tekintendő, lapostetejű karsztplatókat helytelen hegységeknek nevezni. 
(Pl. téves az Északmagyarországi-karszt legjelentősebb darabját Aggteleki
hegységnek nevezni; helyesen: Aggteleki karsztfennsík.)

ß. Karsztos rögplatók. Ezek egykori karsztplatóknak — a kéregmozgások 
által — összetört és kiemelt darabjai, amelyeknek a tetején azonban még meg
maradtak az eredeti lapos fennsík némi maradványai. A rögplatók kisebb
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kiterjedésük (1—2 km2) folytán kevéssé alkalmasak típusos karsztformák 
kialakulására, bár kisméretű karsztformák (karrok, dolinák, barlangok) raj
tuk is előfordulnak. A karsztos rögplatók főleg a Dunántúli Középhegység 
területére jellemzőek (É-i és D-i Bakony, Vértes, Gerecse, Pilis); előfor
dulnak még a K-i Mecsekben, a Bükkhegység alacsonyabb peremvidékein 
(DNy-, DK-, É- és Ny-i Bükk) és az Északmagyarországi-karszt déli 
részén is (Rudabányai-hegység).

y. Karsztos rögök.yiLzek kicsiny, meredek mészkő- és dolomithegyek. 
Ezek is hajdani összefüggő karsztfennsíkok tektonikusán összetört és kiemelt 
darabjai, de itt a töréses feldarabolódás sokkal nagyobb mérvű volt, mint 
a rögplatóknál. A karsztos rögök kicsinységük miatt alig alkalmasak a 
karsztosodásra, viszont nagyon megfelelnek a hévvizes karsztosodás számára 
(budai hévvizes barlangok). Karsztos rögök a Dunántúli Középhegység tekto- 
nikailag legjobban feldarabolt részein fordulnak elő, többnyire karsztos rög
platókkal együtt (Budai-hg., K-i Gerecse). Az Északi Középhegységben 
csak a Vác környéki hegyrögök területén fordulnak elő.

A karsztos rögplatók és karsztos rögök rendszerint csoportosan fordu l
nak elő. Ebben az esetben már jogosan beszélhetünk karsztos hegyvidékek
ről vagy — szerkezetüket is tekintetve véve — karsztos röghegységekröl(Dunán
túli Középhegység, ill. a részei; Rudabányai-hegység).

b) Medencefenéki karsztok. Erről a hazánkban ritkán előforduló és a 
szakirodalomban eddig figyelemre sem méltatott karsztos nagyforma-típus
ról az előzőkben már volt szó (lásd 4.: magassági szempont!). Ilyenek 
vannak a Tapolcai-, Kővágóörsi- és Szokolyai-medencékben.

B) A tönkösödés szempontjából is vizsgálhatjuk a karsztokat. A magyar- 
országi karsztvidékek ui. — a medencefenéki karsztokat leszámítva — mind 
tektonikusán kiemelt tönkök^ illetve azok darabjai. Nem célunk most a magyar- 
országi karsztok tönkösödésével részletesebben foglalkozni. (Erre vonatkozó 
kutatáseredményeinket a közeljövőben egy külön munka keretében szeret
nénk kifejteni.) — Most csak röviden szeretnénk összefoglalni, hogy karszt
vidékeink — a tönkösödés szempontjából — háromféle eredetűek lehetnek:

a) Karsztosodás által tönkösített karsztok, amelyeket túlnyomórészben 
maga a karsztosodás pusztított le tönkökké (bár helyenként másodlagosan 
az erózió nyomai is kimutathatók rajtuk). Ilyenek: az Északmagyarországi- 
karszton az Aggteleki-karszt, a Teresztenyei-karszt, a Haragistya, a Nagy
oldal és a Vecsembükk; a Bükkben a Nagyfennsík és a Kisfennsík.

b) Erózió á lta l tönkösített karsztok, amelyeket nagyrészt az erózió mun
kája pusztított le tönkfelületekké, míg a karsztosodásnak csak kisebb szerepe 
volt kiformálásukban. Ilyenek a Dunántúli Középhegység tagjai (Pilis, 
Gerecse, Vértes, É-i és D-i Bakony, Balatoni-Felvidék és Keszthelyi-hegység.) 
A mikrotektonikusan feldarabolt Budai-hegységben és a K-i Gerecsében 
a fiatal törések szinte teljesen szétdarabolták és elpusztították az egykori 
tönkfelületeket. Eróziós eredetű karsztos tönkökből áll még a K-i Mecsek 
nagyrésze, a Villányi-hegység, a váci triász rögök közül a Nagyszál és a 
Romhányi-hegy (míg a Csővári-hegy tönkje — a Budai-hegységhez hason
lóan — teljesen szétdarabolódott), továbbá a Bükkhegység peremvidékei 
(DNy-, DK-, É- és Ny-i Bükk) és a Rudabányai-hegység.
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c) Karsztosodás és erózió á lta l tönkösített korsótok. Ezeknél a karsztosodás 
és az erózió lepusztító munkája valószínűleg nagyjából egyensúlyban volt. 
Ilyenek a Ny-i Mecsek karsztja, az Északmagyarországi-karszton pedig 
a Szalonnai-karszt (Szárhegy) és a Szinpetri-karszt.

C) Ha a két karsztmorfológiai-genetikai szempontot (a karsztok fel- 
daraboltságát és tönkösödését) összevetjük, akkor karsztjainkat a követ
kezőképpen rendszerezhetjük:

a) Kársat platók : egységesen kiemelt karsztos tönkök.
b) Karsztos rögplatók: kissé feldarabolt és kiemelt karsztos tönkrészletek.
c) Karsztos rögök: aprólékosan feldarabolt és kiemelt karsztos tönk- 

maradványok.
(A példákat lásd előbb az 5. A)-nál!)
A rögplatókká és rögökké feldarabolt karsztos tönkök hegyvidéki jel

legűek, ezért ezeket leghelyesebb karsztos tönkröghegységeknek nevezni (Dunán
túli Középhegység tagjai).

Magyarország karsztvidékeinek topográfiai rendszerezése

Végül — befejezésképpen — topográ fia i szempontból rendszerezve felsoroljuk összes 
karsztvidékeinket:

ön á lló  karsztos kistájak Karsztos terü letek  más tájakon belü l

I. Dunántúli Középhg.
1. Budai-hg. \

2. Pilis-hg. Dunazughg.
3. Gerecse-hg. /

4. Vértes-hg. (nagyrésze dolomitkarszt)
5* É-i Bakony ) n , ,
6. D-i Bakony } Bak°"y-hg-
7. Balatoni Felvidék

8. Keszthelyi-hg. (nagyrésze dolomitkarszt)
9. —

II. Dunántúli szigethegységek
1. Mecsekhegység

[Ny-i Mecsek (nagyrésze karsztfennsík)] 
[K-i Mecsek (csak részben karsztos)}

2. Villányi-hegység
3. —

III. Északi Középhegység
1. Vác környéki rögök 

a Nagyszál (Naszály) 
fi Romhányí-hegy (fedett karszt)
Y Csővári-hegy

l /а Tétényi-fennsík 
1/b Kőbányai-rög 
2/a Pomázi mésztufa-fennsík 
3/a Zsámbéki-medence két szarmata mészkő- 

vonulata

7/a Kővágóörsi-med. közepe (medencefenéki 
dolomitkarszt)

9/a Tapolcai-med. É-i részének szarmata mész
kőtérszíne

2/a Beremendi-rög
3\a Fertőmelléki lajtamészkőtérszín (Baifi-

tönkön)

V
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2. Bükkhegység
a Nagyfennsík 1 Magas Bükk

J  V .  Közp. Bükk 
ß Kisfennsík } V .  Bükk-fennsík 
y DNy- (Egri) Bükk 

(csak részben karsztos) 
ő DK-i Bükk

(nagyrészt karsztos) 
г É-i Bükk 

(csak részben karsztos)
Ç Ny-i Bükk 2/a Upponyi-szigethegység

(csak részben karsztos)

3. Északmagyarországi karszt 
(Északborsodi-karszt)
a Aggteleki-karszt 
ß Teresztenyei-karszt 
у Haragistya 
ő Nagyoldal
£ Szinpetri-karszt ^
e Vecsembükk
r, Szalonnái-karszt (Szárhegy) 
ft Rudabányai-hegység

4. — 4/a Szétszórt mészkőrögök a Borsodi-meden
cében (Szendrőládi-karszt stb.)

5. — b\a D-börzsönyi lajtamészkőtérszín (Szokolyai-
medence, Törökmező)

6. — 6\a D-cserháti lajta- és szarmata mészkő
térszín

Az egyes karsztvidékeknek még a rövid jellemzésétől is eltekintettünk, mert minden 
karsztunk részletes (elemző) vizsgálata túl messzire vezetne, és különben is túlnő a jelen 
rövid összefoglalás keretein. A közeljövőben — ha majd módom lesz rá — szeretném  m egírn i 
M agyarország k asz tja inak  rész letes (leíró-regionális jellegű!) kézikönyvét.
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DIE KARSTGEBIETE UNGARNS
Von

Dr . S. Leél-Ő ssy

Im einleitenden Teile stellt der Verfasser die geographische Lage der 
Karste (der verkarsteten Landschaften und der Karstgebiete) fest und dann 
gibt er eine kurze Zusammenfassung der verkarsteten Gesteine Ungarns. 
Die Klassifikation und die Systematisierung der Karstgebiete Ungarns wird 
im Artikel auf verschiedenen Wegen durchgeführt:

1. In lithologischer Hinsicht: a)  Transdanubischer Typus (Transdanu- 
bisches Mittelgebirge, Vácer Schollen), b) Mecseker und Nordungarischer 
Typus /3 Hauptkarstgebiete Ungarns: W-Mecsek, Bükk, Nordungarische 
Karste).

2. Nach der Höhenlage: a) Bergland-Karste, b) Beckenboden-Karste.
3. In tektonischer Hinsicht: a) Transdanubischer Typus (Schollenge

birge von vollkommener Bruchstruktur), b) Mecseker-Nordungarischer 
Typus (schwach gefaltete Karste mit vorwiegender Bruchstruktur).

4. In karsthydrologischer Hinsicht:
A. Auf Grund der Karstwasserbewegung: a) Transdanubischer Typus 

(Mehrzahl des Hochkartses), b) Mecseker-nördlicher Typus (Mehrzahl des 
Mittelkarstes, grosse Bachhöhlen).

B. Auf Grund des Zusammenhanges der Karstwasserniveaus: a) Trans
danubischer Typus (es gibt kein zusammenhängendes Karswasserniveau), 
b) Mecseker-nördlicher Typus (es ist ein zusammenhängendes Karstwasser
niveau entwickelt).

5. In karstmorphologischer Hinsicht:
A. Auf Grund der Zerstückeltheit der Karste:
I. Karstige Erhöhungen

a) Karstplateaus /3 Hauptkarstgebiete Ungarns: sieben Karst
hochebenen Nordungarns, 2 Karsthochebenen des Bükk- 
Gebirges, W-Mecsek).
Karstige Schollenplateaus 
Karstige Schollen
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IL Beckenboden-Karste
B. Auf Grund der Ausbildung von Rumpfflächen:
1) Durch Karstvorgänge ausgebildete Rumpfflächen (Aggtele - 

ker Karst, 2 Karste des Bükk-Gebirges)
2) Durch Er osions Vorgänge ausgeformte Rumpfflächen (Trans- 

danubisches Mittelgebirge, Berg Nagyszál bei Vác)
3) Durch Karst- und Erosionsvorgänge ausgebildete Rumpf

flächen (W -Mecsek, Szalonnaer Karst).
C. Verknüpfung der Gesichtspunkte A) und B):
a) Karstplateaus (3 Hauptkarstgebiete Ungarns)
b) Karstige Schollenplateaus karstige Schollenrumpfgebirge
c) Karstige Schollen (Transdanubisches Mittelgebirge)

Schliesslich werden die gesamten Karstgebiete Ungarns von Verfasser 
in topographischer Hinsicht systematisiert und aufgezählt.

КАРСТОВЫЕ ОБЛАСТИ ВЕНГРИИ 

Ш. Лэл-Ёшши

В введении автор дает географическое определение карстовых об
ластей и короткую характеристику карстовых образований Венгрии. 
Автор классифицирует и систематизирует карстовые области по следую
щим точкам зрения:

1. Петрографически: а) задунайский тип (Задунайское Среднегорье 
и глыбы в окр. города Вац), б) карсты типа гор Мечек и Северной Венгрии 
или северный тип (3 главные карстовые области: Западный Мечек, горы 
Бюкк и карсты Северной Венгрии).

2. По высоте: а) горные карсты, б) карсты впадин.
3. Тектонически: а) задунайский тип (глыбовые горы с разломной 

тектоникой, структурой), б) тип гор Мечек и Северной Венгрии (карсты 
большей частью с разломной структурой, в меньшей же мере складчатые).

4. По гидрологии карста:
А) С точки зрения движения карстовой воды: а) задунайский тип 

(преобладание верхнего карста), б) мечекский и северный типы (преобла
дание среднего карста, крупные ручейные пещеры).

Б) Из точки зрения сплошности карстовой воды: а) задунайский тип 
(сплошного горизонта карстовой воды нет), б) мечекский и северный 
типы (образовался сплошной водоносный горизонт).

5. По морфологии карста:
А) По раздробленности карста:
I. Карстовые возвышения
а) карстовое плато (3 главные карстовые области Венгрии: 

карстовые плато Северной Венгрии, 2 карстовые плато гор 
Бюкк, Западный Мечек)
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Карстовые глыбовые плато 
Карстовые глыбы.

II. Карсты впадин.
Б) По происхождению:
1. Карстового происхождения (Аггтелек, 2 карстовые плато гор 

Бюкк).
2. Эрозионного происхождения (Задунайское Среднегорье, Надь- 

сал у города Вац).
3. Карстового и эрозионного происхождения (Западный Мечек 

и Салонна).
В) Пункты А и Б вместе взятые:

а) карстовые плато (3 главные карстовые области)
б) карстовые глыбовые плато
в) карстовые глыбы (глыбы эрозионного происхождения, За

дунайское Среднегорье).
В заключении автор систематизирует с топографической точки зре

ния и перечисляет все карстовые области Венгрии.
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