
Balázs Dénes

A KARSZTOK ELTERJEDÉSÉNEK AZONÁLIS ÉS ZÓNÁLIS
FELTÉTELEI

A karszt kialakulásának két alapvető feltétele van : 
megfelelő geológiai-geomorfológiai és klimatoló
giai adottságok. A karsztosodási folyamat ott indul
hat meg, ahol mindkét tényező meghatározott felté
telei jelen vannak. A karsztos formakincs mindenkori 
állapotát (fejlettségi fokát) még egy harmadik tényező 
is befolyásolja: a karsztosodás időtartama.

A geológiai-geomorfológiai feltételek (a karsztoso
dásra alkalmas kőzet, annak megfelelő szerkezeti 
viszonyai, továbbá a karsztosodó kőzettömeg térbeli 
helyzete) a földfelszín geológiai felépítésével és fej
lődésével összefüggő azonális adottságok. Az azona- 
litás azt jelenti, hogy a klimatológiai övezetességgel 
ellentétben a karsztfejlődés geológiai -geomorfológiai 
feltételei a Föld bármely pontján — az egyenlítőtől 
a sarkkörön túli területig - fennállhatnak, ahol 
a földfejlődés folytán karsztosodásra hajlamos 
kőzetek a felszínre vagy közvetlenül a felszín közelébe 
kerültek.

A klimatológiai feltételek (elsősorban a csapadék 
és a hőmérséklet, továbbá a párolgás) ezzel szemben 
határozott övezetességet (zónalitást) mutatnak és a 
karsztosodási folyamat intenzitását (gyorsaságát) 
alapvetően meghatározzák, a folyamat milyensége 
pedig a mindenkor elénk tűnő formakincs arculatát 
dönti el.

1. Azonális feltételek.

A karsztfejlődés geológiai (kőzettani, tektonikai) 
alapfeltételei Földünk egyes kontinensein igen elté
rőek. A karsztosodó kőzetek legalább 94—96%-ban 
tengeri üledékes kőzetek, tehát azokon a mai szára
zulatokon találjuk meg őket, amelyek a geológiai 
múltban tengerrel borított területek voltak, ott 
megfelelő (elsősorban meszes) üledékfelhalmozódás 
történt, a kőzettéválás során karsztosodásra alkalmas 
kőzetek alakultak ki (mészkő, dolomit, gipsz, só stb.), 
és ezek a földkéreg mozgásai során kiemelkedtek. 
Különösen kedvező feltételek alakultak ki a karsztok 
keletkezésében a hajdani nagy geoszinklinások öve
zetében (Thetys), így mindenekelőtt a hatalmas 
Eurázsiai-lánchegységben, de egyes ősmasszívumok 
huzamosabb ideig tengerrel borított, majd újraki
emelt felszínén is (pl. Dél-Kínai Masszívum).

Karsztosodásra legalkalmasabb kőzetek a karbonát
kőzetek, mindenekelőtt a mészkő és kevésbé a dolomit. 
Elterjedésük a Föld szilárd kérgében igen jelentős, 
a karsztvidékek 92—95%-a karbonátkarszt. Szulfát- 
karsztot (gipsz, anhidrit) már kevesebb helyen talá
lunk (1—2%, lásd a térképvázlatot). Elenyésző a 
sókarszt területe, de az egyéb kőzetekben (meszes 
kötőanyagú homokkövek, meszes kötésű konglo
merátum és breccsa, lösz stb.) eléggé elterjedten tala-
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lünk karsztos formakincset. A közetek kora a karszto
sodásra alkalmasság fokát kis mértékben befolyá
solja, annál inkább a közét kifejlődésének körülmé
nyei.

A geológiai feltételeken belül a tektonikus adottsá
gokat már kevésbbé tudjuk térképszerűen behatá
rolni. Pedig a karszt kialakulásának ezek is igen 
fontos tényezői, mint pl. a kőzet szerkezete, kiter
jedése, stb.

Karsztos terület A kontinens 
nagysága területének %-ában

Európa 600 ezer km2 6%
Ázsia 1300 ezer km2 3%
Afrika 300 ezer km2 1%
Amerika 850 ezer km2 2%
Ausztrália 200 ezer km2 2%
Összesen: 3250 ezer km2 2,2%

A geomorfológiai alapfeltétel azt fejezi ki, hogy 
a karsztosodásra hajlamos kőzettömegnek karszto
sodásra, a karsztformák kialakulására kedvező 
helyzetben kell lennie, azaz a földfelszínen, vagy 
mint fedett karszt, már a felszín alatt, de mindenkor 
az állandó karsztvízszint felett kell elhelyezkednie.

Ha számvetést készítünk kontinenseink karsztos 
területeiről, a következő megközelítő adatokat kapjuk. 
(Megjegyzem, hogy csak azokat a területeket vettem 
számításba, ahol a karsztosodásra alkalmas kőzetek 
a felszínen vagy közvetlen közelében vannak ügy, 
hogy a klimatikus tényezők hatására azokon a jel
legzetes karsztos formakincs ténylegesen kialakult 
vagy kialakulhat.)

Zsombolynyílás a Dinári-hegységben.

A karsztos területek aránya viszonylag Európában 
a legmagasabb (6%), ez elsősorban a Földközi-tenger 
környékén (a Thetys hajdani üledékgyűjtő medencé
jében) összpontosul. Jtt egyes országokban a karszt
vidékek aránya 15 — 30 % (Jugoszlávia, Albánia, 
Görögország, Olaszország, Dél-Franciaország stb.)

Ázsia karsztvidékeinek súlypontja a Délkínai 
Masszívumon kialakult óriási paleozói (részben 
triász) mészkőtábla, az ún. Délkínai-karsztvidék, 
mely a hozzácsatlakozó hátsó-indiai trópusi kasz
tokkal együtt Földünk legnagyobb összefüggő karsz
tos területe (kb. 800 000 km2). A Thetys geoszinkli- 
nálisának üledékanyagából főleg DNy-Ázsiában 
fejlődtek ki jelenkorunk nagyobb karsztvidékei 
(Törökország, Irán, Libanon stb. karsztjai).

Afrika geológiai felépítésénél fogva a legszegényebb 
karsztvidékekben. A mintegy 300 000 km2-nyi karsz
tos terület 90%-a a Földközi-tenger partvidékére 
esik (Atlasz hg, Líbia, Egyiptom).

Amerika karsztvidékeinek több mint 90%-a É. 
és Közép-Amerikára esik. Legnagyobb összefüggő 
karsztok az USA Indiana és Kentucky államaiban 
vannak. Észak- és Közép-Amerikában a karsztos 
területek aránya 3,3%, Dél-Amerikában alig 0,3%.

Ausztrália karsztvidékeinek zömét a kontinens 
D-i részén fekvő Nullarbor-karszt teszi ki (80 000 km2)

2. Zónái is feltételek.
A geológiai-geomorfológiai adottságok a karsz

tosodás nélkülözhetetlen alapfeltételeit jelentik, de 
végeredményben mégis csak passzív szereplői ennek 
az igen intenzív folyamatnak. Mint ahogy karszto
sodó kőzet nélkül nem képzelhető el karszt, ugyan
így fordítva: megfelelő klímaviszonyok nélkül igazi 
karszt sohasem alakulhat ki. A klíma a természet 
alkotó keze, mely az alaktalan anyagból kiformálja 
a földfelszín legművészibb természeti formáit: 
a karsztvidékek ezerarcú sziklakertjeit!

A karsztosodási folyamat szempontjából tehát leg
fontosabb tényező az adott terület éghajlata. Ezen 
belül is elsősorban a csapadék mennyisége és elosz
lása, másodsorban a hőmérséklet alakulása. Ez utóbbi 
tényezőt általában el szokták hanyagolni, pedig nem 
lebecsülendő szerepet játszik a karsztok fejlődésében. 
Hasonló mostohán kezelt szerepe van a párolgásnak 
is.

A karsztosodó kőzetek lepusztulása elsősorban 
víz közreműködésével folyik, s csak kis mértékben 
egyéb pusztító külső erők hatására (dolomit porló
dása stb.). A karsztos korróziót és eróziót kifejtő 
víz utánpótlása döntő mértékben a légkörből tör
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ténik és csak elenyésző %-ban a földkéreg belsejéből 
feltörő hévvizekből (juvenilis vizekből). Ebből követ
kezik, hogy valamely karsztos területen az éves 
c s a p a d é k  mennyisége a karsztosodási folyamat igen 
fontos mutatója. Nem elhanyagolható a csapadék 
minősége (szilárd és cseppfolyós csapadék aránya) 
és éven belüli eloszlása sem.

A hőmérséklet sokrétűen, közvetlen és közvetett 
módon befolyásolja a karsztosodási folyamatot. Köz
ismert, hogy alacsonyabb hőmérsékleten a víz nagyobb 
mennyiségű széndioxidot képes felvenni, s így oldó 
hatása megduplázódhat. Viszont a melegebb ég
hajlat (plusz csapadék) a gazdagabb növényzetnek 
kedvez, ez pedig a nagymennyiségű rothadó növény
zet miatt nagyobb szénsavtermeléssel jár együtt. így 
ezeken a területeken a rendelkezésre álló szénsav 
abszolút mennyisége több, mint a hidegebb éghajlat 
alatt. A humuszos talajon átszivárgó csapadékvíz 
humuszsavakat vesz fel és ez is növeli a korrózió 
mértékét. Ezeket a hatásokat még nem tanulmányoz
ták eléggé, komplex jellegük miatt analízisük igen 
komplikált.

A hőmérséklet függvényeként jönnek létre az 
örökfagy, vagy legalább is az év nagy részén fagyott 
talajú vidékek, ahol a karsztos folyamat igen sajátos 
formákat ölt.

A hőmérséklettől meghatározott párolgás közvetve, 
szintén hatással van a karsztosodás intenzitására, 
hiszen nem közömbös, hogy a lehulló csapadék 
milyen hányada kerül be a karszt hidrográfiai háló
zatába. A kevéscsapadékú trópusi vidékeken a 
nagymérvű párolgás a karsztos folyamatot igen 
minimális mértékűre degradálhatja le.

A karsztosodás klimatikus feltételei a sarkoktól 
az egyenlítő felé haladva Földünkön meghatározott 
övezetességet mutatnak és ez kifejezésre jut az egyes 
éghajlati zónákban található karsztos tájak forma
kincsében. A karsztosodás menete mindenkor a klíma 
függvénye, ez pedig a karsztok kialakulásának, el
terjedésének bizonyos övezetes, zónális jelleget (öve
zetességet) kölcsönöz. Ezért nevezzük a karsztok 
kialakulásának klimatikus feltételeit zónális feltéte
leknek.

A klimatológiai vagy zónális feltételek alapján 
Földünk karsztos tájait az alábbiak szerint csopor
tosíthatjuk:

a) trópusi nedves éghajlatú területek kar szíjai 
(Hátsó-India, Délnyugat-Kína, Indonézia, Yucatan, 
Florida, Kuba, Jamaica, Puerto Rico stb.),

b) száraz éghajlatú területek karsztjai (Líbiai Plató, 
Cirenaica, Nullarbor-plató, Texas, Belsö-Ázsiában 
szétszórtan kisebb területek, Törökország, Irán, 
Nyugat-Pakisztán stb.),

c) mérsékelt éghajlatú területek karsztjai (Les Caus
ses, Morvakarszt, Szlovák-karszt, Dinári-karszt, 
Jünkuj-plató, Atlasz, Kentucky-Indiana-karszt stb., 
ide tartoznak Magyarország karsztvidékei is),

d) sarkvidéki és örök fagy területek karsztjai (Skan
dináviában, Észak-Sziléziában, Labradorban, Észak- 
Kanadában, Alaszkában, Svalbardon kisebb terü
letek),

e) magashegységi karsztok (Pireneusok, Északi és 
Déli Mészkő Alpok, Kaukázus, Észak-Amerikai 
Kordillerák stb. vonulataiban).

Ha Földünk karsztjait a fenti 5 klimatikus karszt
morfológiai régióba soroljuk be, a következő aproxi- 
mativ adatokat kapjuk:

trópusi karsztok .................. 470 ezer km2, 14,5 %
száraz éghajlatú területek
karsztjai ................................ 390 ezer km2, 12, %
mérsékelt éghajlatú területek
karsztjai ................................2155 ezer km2, 66,3 %
sarkvidéki és örök fagy terü
letek karsztjai ...................... 65 ezer km2, 2 , - %
magashegységi karsztok ----  170 ezer km2, 5,2 %
Összesen: .............................  3250 ezer km2, 100, %

A karsztosodásra a legkedvezőbb klimatológiai 
feltételeket a nedves trópusi és mérsékelt éghajlatok 
biztosítják. Nem véletlen, hogy karsztjaink 80° o-a 
ezekre a területekre esik. A száraz, sivatagi éghajlati 
területeken számos helyen (pl. a Líbiai Sivatagban, 
Arábiában stb.) a karsztfejlődés azonális (geológiai-

Erősen karrosodott karsztfelszín Jünnanban {Kína).
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geomorfológiai) feltételei (megfelelő helyzetű karsz
tosodásra alkalmas kőzet) jelen vannak, a csapadék 
hiánya miatt valódi karszt mégsem alakulhat ki. 
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az 
azonális feltételek Földünkön jóval nagyobb karsztos 
terület kifejlődésére adnának lehetőséget, azonban 
a nem megfelelő zónális (klimatológiai) feltételek 
miatt a karszt normális kialakulása elmarad. Ez a 
terület több 100 000 km2-t tehet ki. De fordítva is áll 
ez a megállapítás: a zónális feltételek pl. Dél-Ameri- 
kában, Közép-Afrikában, Indiában stb. kiválóan al
kalmasak a karsztok kialakulására, az azonális 
(geológiai) feltételek hiánya miatt a karszt létezése 
eleve kizárt.

A karsztosodási időtartam kérdésével e cikk kere
tében nem kívánok foglalkozni, hiszen ez nem függ 
össze a karsztok elterjedésével, hanem azok kifej
lődését, formakincsét befolyásolja.

Összegezve az elmondottakat: a karsztok földrajzi 
elterjedését két főfaktor: a geológiai-geomorfológiai 
(azonális) és a klimatológiai (zónális) feltételek hatá
rozzák meg. Mindkét feltétel meghatározott ismér
veinek együttesen kell fennállniok, különben a karszt 
kialakulása nem következhet be. A két főfaktor 
egyes tényezőinek variációi a geológiai idő kom
binálásával — hozzák létre a Föld felszínén található 
karsztos tájak oly változatos, sajátos arculatát.
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Zonale und azonale Bedingungen der Karste 
Von B a l á z s  Dénes

Verfasser erörtert zwei Hauptfaktoren der Aus
bildung der Karste: geologisch-geomorphologische 
und klimatologische Bedingungen. Das Auftreten 
der geologischen (petrographischen und tektonischen) 
Bedingungen, sowie der geomorphologischen Bedin
gungen (Lage der Gesteinsmassen über der Erosions
basis) weist keinerleie Regelmässigkeiten, Syste- 
matisiertheit, Zonalität auf. Dieser Faktor wird 
daher azonale Bedingung genannt. Dem entgegen 
zeigen die klimatischen Bedingungen (Niederschlag, 
Temperatur, Verdampfung) von den Polen bis zum 
Äquator eine zonale Anordung. Deshalb nennt sie 
der Verfasser zonale Bedingungen. Dank den Varia
tionen der azonalen und zonalen Bedigungcn — mit 
einer Kombinierung der geologischen Zeit der Ver
karstung — kommen die durch einem so mannig
faltigen Formenreichtum bezeichneten Karstgebeite 
unserer Erdkugel zustande.

Зональные и азональные условия образования 
карстов 

Балаж Денет
Автором рассматриваются два основных фак

тора формирования карстов — геолого-геомор
фологические и климатологические условия. 
Появление геологических (петрографических и 
тектонических) условий, а также геоморфологи
ческих (положение массы горных пород над 
базисом эрозии) условий не обнаруживает никакой 
закономерности, систематизированности и зональ
ности, поэтому данный фактор называется автором 
азональным условием. Однако, климатические 
условия (атмосферические осадки, температура, 
испарение) показывают зональное распределение 
от полюсов до экватора, поэтому этот фактор 
упоминается как зональное условие. Благодаря 
вариациям азональных и зональных условий 
— в сочетании с геологическим временем закар- 
стования — создаются карстовые области нашей 
Земли, охарактеризованные весьма разнообраз
ным богатством карстовых форм.
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