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A KARRASZTALOK JELENTŐSÉGE A KARSZT- 
KRONOLÓGIÁBAN

A karsztosodé területeken a felszín lepusztu
lásának kvantitatív nagyságára és gyorsaságára a 
legutóbbi évekig megbízhatóan ellenőrizhető adatok 
nem álltak rendelkezésre. A mészkő felszínének 
korróziós és eróziós úton történő lepusztulását 
annyi lokális természeti tényező befolyásolja, hogy 
azt elméleti számításokkal, laboratóriumi kísér
letekkel nyomon követni nem lehet. Ezért a megál
lapítások rendszerint csak arra az általános követ
keztetésre szorítkoznak, hogy a mészkőfelszín 
lepusztulása lényegesen lassúbb folyamat, mint a 
környezetében levő, hasonló denudáló hatásoknak 
kitett más kőzetből felépített felszíné.

A probléma megoldásához az un. karrasztalok 
megismerése juttatott bennünket közelebb. A 
„karrasztal” fogalom* a hazai karsztmorfológiai 
irodalomban nem szerepelt, ezért először a forma 
általános leírását, genetikáját ismertetem.

Ismeretes, hogy még a teljesen szénsavmentes 
víz is képes igen kis mennyiségben meszet oldani. A 
lehulló csapadékvíz azonban már a levegőből
— amely nagy átlagban mintegy 0,3° 00-nyi C 0 2-t 
tartalmaz — felvesz bizonyos széndioxoid mennyisé
get, így oldóképessége megnő. Ez az oldóképesség 
a talajba beszivárgó vízben sokszorosára növek
szik a bőségesen rendelkezésre álló C 0 2 felvételétől. 
Még abban az esetben is igen megnő a csapadékvíz 
agresszivitása, ha az esőcseppek talaj nélküli mész
kőfelszínre érnek, mivel egyrészt a kőzetfelszín 
mikroklímájában, másrészt a kőzet egyenetlen
ségeiben és hajszálrepedéseiben viszonylag tekin
télyes mennyiségű C 0 2 molekula található.

A mészkőfelszín oldásos lepusztulására nézve
— az elméleti számítások alátámasztására — gya
korlati kísérleteket is lehetne végezni. E kísérletek 
azonban igen hosszadalmasak, időt rablóak lenné
nek. A természet azonban olyan eszközt adott a 
kezünkbe a már említett karr asztal-formák révén, 
hogy e hosszadalmas kísérleteket nélkülözni tudjuk. 
Ennek lényege az, hogy a karsztosodó csupasz 
mészkőfelszín egy darabját hosszú, de kiszámítható 
időn át un. fedőkő * * borítja, míg közvetlen szom
szédjában a csapadék szabad behatása alatt az 
oldást's lepusztulás zavartalanul folyhat. Az eltelt 
idő ismeretében a két területdarab nívókülönbségé
ből kiszámítható a csapadék felszíni oldó hatásának 
mértéke.

1963. nyarán alkalmam nyílt az angliai ÉNy- 
Yorkshirei mészkőfennsíkon a karrasztaloknak 
a világon talán egyedülálló pompás formáit tanul
mányozni. Ez a hely Austwick helységtől ÉÉNy-ra, 
a városka Town Head-nevű részétől légvonalban 
kb. 1100 m távolságban, az un. Norber-platón 
található. A 250 — 300 m tszf. magasságba emel

kedő platódarabot az alsókarbon időszaki un. Greai 
Scar Limestone közel vízszintesen fekvő rétegei 
építik fel, amelyek erősen gyűrt prekarbon kristályos 
palákra támaszkodnak. A platóperem Austwick 
felé meredeken törik le, oldalából bővizű karszt- 
forrás fakad.

A terület alapvető formáit a mintegy 70 000 évig 
tartó utolsó glaciális időszak, a Newer Drift, vagy 
ahogy itt nevezik, a Main Dales glaciális alakította ki. 
A vastag jégtakaró alól csak néhány, 600 — 700 m 
magasságot meghaladó csúcs emelkedett ki. Az É 
felől D irányba mozgó jégtakaró Crummackdale 
vidékéről szilur kristályos palából álló hatalmas 
sziklatömböket sodort magával. A visszahúzódó 
jégárral így kerültek ezek a fekete színű sziklatöm
bök kb- 10 — 12 000 évvel ezelőtt a Norber laposra 
csiszolt, mintegy 5 —15°-os lejtőjű kopár mészkő
felszínére.

A jégtől megszabadult mészkőfelszínen megindult 
a korrózió munkája, a karrosodás. A gyarapodó 
talajon füves növényzet települt meg, s ez a C 02 
termelés bővítésével egyre erősítette a korrózió 
hatásfokát. A szilur sziklatömbök alatti száraz 
foltokon a korrózió nem érvényesülhetett, így a 
fejlődés eredményeképpen néhány ezer év alatt a fe
kete sziklák szinte „lábakat” kaptak. Kialakultak 
a karrasztalok. (1. ábra.)

A Norber-fennsíkon kb. 2 km2-nyi területen 
többszáz karrasztal található. Egyik-másik szikla
tömb 5 — 8 m3 nagyságú, a legszebb formákat 
azonban az 1—2 m3 terjedelmű sziklák alkotják 
a platóterem közelében (4, 5 és 6. ábra).

A norberi karrasztalok jelentős része már össze
omlott, félrebillent, azonban mintegy 30—40 
darab eredeti formában megmaradt és ezek biztos 
alapot adnak a korróziós felületi hatások nagysá
gának lemérésére. A mérési adatok átlagolára alap
ján megállapítható, hogy a mészkőplató felszínéből 
a korrózió hatására a Main Dales-i jégtömegek 
visszahúzódása után, tehát kb. 12 000 év alatt 50 
cm pusztult le.

* A „karrasztal” elnevezés a német „Karrentisch” szószerinti 
fordításból származik. Az elnevezést helyesnek tartom, mert hűen 
kifejezi a természeti tárgy lényegét, alakját. Német szakirodalom
ban szerepel a „Korrosionstisch”  elnevezés is. Az IGU Karszt- 
bizottságának 1963. évi stutgarti ülésén elhangzott olyan javaslat 
is, hogy „Korsttisch” -nek (karsztasztalnak) nevezzék el az ilyen 
formát. A bizottság ülésén azonban ezt a javaslatot elvetették és 
fenntartották a szerző (A. Bogii) alkotta „karrasztal” (Karrentisch) 
kifejezést, (angolul: clint-table, franciául: table de lapiez).
* * Szükségesnek látszik magyar szakkifejezést alkotni a  karrasz
tal két legfontosabb alkotórészére, a felső kődarabra és annak tá
masztékára. Az elsőre a „fedőkő”  elnevezést javasolom (a németek 
Deckblock, az angolok „top block” , a franciák a „block de re- 
uvrement” kifejezést használják). A lábazatot „talapzatkő”-nek 
nevezem (Sockel; socle; ill. socle).
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1. ábra. A nor be ri karr asztalok kialakulása.

Ezek után végezzünk számításokat a mészköfcl- 
szín pusztulására vonatkozólag. A fentebb ismer
tetett adatokból következik, hogy
1 év alatt lepusztult 
felszín

50 cm 
12.000 év =- 0,04 mm azaz

100 év alatt lepusztult felszín 4,— mm 
1000 év alatt lepusztult felszín — 40, — mm.

Mennyiségben kifejezve a Norber-platón az 
időegység alatti felszíni oldásos lepusztulás (a karbon 
mészkövet 2,7-es fajsúllyal számítva) a kővetkező: 
1 év alatt lepusztult felszín 1 km--röl =

0,04 mm . 10,s . 2,7 =  108 to.
A további számításokhoz ismernünk kellene az 

elmúlt postglaciális időszak csapadék és hőmérsék
leti viszonyait. Pollenanalizis útján megállapították, 
hogy a jégtakaró visszavonulását követő boreális

időszakot időszámításunk előtti 5 500 körül nyirkos 
hűvös, un. atlanti periódus váltotta fel, i.e. 2 000-töI
i.e. 500-ig szárazabb, enyhébb szubboreális éghajlat 
lehetett. Az utolsó két évezredben a maihoz hasonló 
időjárás uralkodott, évente átlagosan 1300 1500
mm csapadékkal. Jelenleg a csapadék sokéves átlaga 
a Norber-plato magasságában 1500 mm. Jobb szá
mítási lehetőségek híján tételezzük fel, hogy a teljes 
postglaciális időszak átlaga is e körül mozgott. Ez 
esetben 1000 mm évi csapadékmennyiségre átszá
mítva az éves felszíni lepusztulás nagysága a követ
kező:
1000 mm csapadék
felszíni korróziós hatása -  0,028 mm/év.

Miss Marjori M. Sweeting, az Oxfordi Egyetem 
tanára, hasonló jellegű számításokat végzett Észak- 
Skóciában. Azt találta, hogy ott a hidegebb és a 
csapadékosabb viszonyok mellett az évi felszíni 
oldásos lepusztulás eléri a 0,05 mm/év értéket 
(kb. 0,03 mm/év/1000 mm csapadék).

Fridtjof Bauer, a bécsi Szpeleológiai Intézet 
munkatársa a Dachstein hegységben végzett vizs
gálatai során azt állapította meg, hogy itt a talaj
nélküli karrbarázdák mélyülése évenként 1,8 mm, 
de ha a teljes felszínt vesszük számításba, az 0,010 — 
0,015 mm/év. Humuszos talaj jelenléte esetén véle
ménye szerint 0,4 mm/év felszíni korrózió is elkép
zelhető.

Sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek azok a 
vizsgálatok és számítások, amelyeket Alfréd Bogii 
tanár végzett a Svájci Alpokban.

A Glattalp ( 1850 m) és a Märenberge (2200 2350
m) talajnélküli, kislejtőszögű karros réteglépcsöin 
szintén számos karrasztalt figyeltek meg. Itt azonban 
nem idegeneredetű, nem karsztosodó kőzet került a 
karrosodó mészkőfelszín tetejére, hanem mészkő- 
sziklák. Ezeket is részben a gleccser hagyta hátra, 
részben későbbi időben — feltételezésem szerint — a 
környező meredek völgyfalból zuhantak alá. A fel
színi korrózió itt ugyanúgy érvényesült, mint ahogy 
azt a norberi karrasztalokkal kapcsolatban említet
tem. A karrbarázdák a talapzatkövet is kikezdték, 
illetve a lejtős felszínen a karros levágódások a 
karrasztal fedököve alatt is tovább folytatódtak 
(2. ábra).

A mészkő fedőkövek nem bizonyultak olyan 
tartósaknak, mint a Norber-platóra szállított 
szilur kristályos palák. A fagyrepesztés itt sokkal 
erősebben érvényesült, ezért az említett helyeken 
szabályos karrasztal helyett sokszor már csak a 
pusztuló talapzatkövet lehet megtalálni.

2. ábra. A Svájci Alpokban található karr asztaloknál 
a fedőkö és a talapzatkő egyaránt mészkő.
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Néhol meglehet figyelni közbenső oldási fázisokat 
is P l. amikor valamilyen erős behatásra (lavina) 
a fe d ő k ő  félig lekerült a talapzatról, akkor a talapzat 
fe ls z ín é n e k  egy részén megindult az oldásos lepusz
tu lá s . E z t a folyamatot jól szemlélteti az 3. ábra.

3. ábra. Félrebillent fedőköves karr asztal fejlődése. 
(Bogii A. nyomán.)

A Glattalb és a Märenberge karrasztalainak 
talapzatköve A. Bogii adatai szerint maximum 
15 cm magas. Ha feltételezzük, hogy a fedökövek 
az utolsó eljegesedés (Daun-stádium) maradványai, 
tehát kb. 10 000 évvel ezelőtt kerültek helyükre, 
akkor

1 év alatt lepusztult felszín —— cm 0,015 mm.
10 000

Meg kell jegyezni, nem látom teljes mértékben 
bebizonyítottak azt, hogy ezek a alpi fedökövek 
valóban a visszahúzódó gleccser morénájából 
kerültek a jelenlegi helyükre és nem későbbi idők
ben gördültek oda. Sok olyan karrasztal is van, 
melynek a talpazatköve alig 5 — 6 cm magas, 
ezek feltétlenül fiatalabb képződmények. A norberi 
karrasztaloknál ilyen kétségeink nem lehetnek, az 
ottani karrasztalok fejlődése közvetlenül ajég vissza
húzódása, tehát jól definiálható kezdeti idővel 
indult meg.

A jelenlegi éves csapadékátlag a Glattalpban 
2110 mm. A postglaciális időszakban a klímaviszo
nyok az Alpokban is gyakran változtak, csapadék 
szempontjából a mainál általában szárazabb volt, 
ezért a kővetkező számításnál a jelenlegi csapadék- 
mennyiség 10 %-kal csökkentett értékéből indulok 
ki (1900 mm):
1000 mm csapadék
felszíni fajlagos korróziós értéke =  0,008 mm

4. ábra. Norberi karrasztal.

Hasonló számítással a Norber-platóra vonat
koztatva 0,028 mm/év/1000 mm csapadék értéket 
kaptam. Mi lehet a nagy különbség oka?

Ha feltételezzük, hogy az alpi számítás a karrasztal 
fejlődési szakaszának indulás-időpontját tekintve 
helyes, akkor számos kisebb hatásfokú tényező 
(pl. orográfiai fekvés) különbözősége mellett egy 
alapvető tény jön számításba: a Glattalb és á 
Märenberge karsztos lépcsöplaninái teljesen kopárak, 
növényzet és talaj nélküliek, míg a Norber-platon 
nem sokkal a jégtakaró visszahúzódása után a kis- 
Iejtőszögű mészköfennsíkon a karros felszínen 
megindult a talajképződés és füves növényzet 
kifejlődése. Ez utóbbi humusztermelése s követke
zésképpen a talajlevegő feldúsulása C 0 2-ben adta 
meg a lehetőséget arra, hogy az egyébként melegebb 
éghajlat alatt (J. Corbel elméletével ellentétben) 
gyorsabb ütemű felszíni karsztosodási folyamat 
induljon meg.

5. ábra. Egy másik norberi karrasztal.

j
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6. ábra. Jellegzetes karr- 
asztal a Norber-platón.
CBalázs Dénes felvételei)

A karsztos felszínek genetikai kutatásánál a hő- 
mérsékleti viszonyokat eddig rendszerint figyelmen 
kívül hagyták. Az Alpokban pl. az említett mészkö
ves területek magasságában az évi középhőmérséklet 
kb. +2, —C°, míg a Norber-platón + 7 ,-C ° . 
E hőmérséklet különbségnek a karsztosodás inten
zitására gyakorolt hatása azonban nem közvetlenül, 
hanem a talajképződés és a növényzet eltérő fejlő
dési adottságai útján közvetve érvényesül.

Természetesen elemzéseinknél el nem hanyagol
ható tényezőt jelent a kőzetek különböző struktu
rális felépítése, szerkezeti (tektonikai) viszonyai, 
és mindebből következően az eltérő oldódási fel
tételek. Sajnos nem állnak rendelkezésemre adatok 
arra vonatkozólag, hogy a Norber-plató karbon 
mészköve és a Glattalb v. Märenberge triászmész
kövei között milyen oldhatásági különbség áll fenn. 
Külső fizikai összehasonlítás szerint (a kőzet 
keménysége, tömörsége stb.) e tekintetben — a 
nagy korkülönbség ellenére — igen nagy differencia 
nem lehet.

A karrasztalok tanulmányozása tehát jó lehetőséget 
nyújt a karsztos felszínek korróziós úton történő 
általános lepusztulásának mérésére. Ugyanakkor 
a különböző környezetben található karrasztalok 
is szemléltetően igazolják azt a megállapítást, 
hogy a magasabb hőmérséklet közvetve — a gaz
dagabb növényvilág , a talajképződés és végül a 
nagyobb СО 2 termelés következtében — fontos 
elősegítője a gyorsabb ütemű karsztosodásnak.
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I her die Rolle der Karrentische in der Karstchrono
logie von 

Dénes Balázs
Verfasser zieht eine Parallele zwischen der Ent

wicklungsintensität der Karrentische des Norber- 
Plateaus in NW-Yorkshire, einerseits und derjenigen 
des Glattalbs und der Märenberge in der Schweiz, 
andererseits. Am Norber-Plateau beträgt der spezi
fische Wert der für 1000 mm von jährlichem Nieder
schlag gerechneten Korrosionsabtragung der Ober
fläche 0,028 mm/Jahr, während am Glattaib der
selbe Wert nur 0,008 mm/Jahr erreicht. Nach der 
Meinung des Verfassers ist die unterschiedliche 
Grösse der Oberflächenkorrosion, über die Lös- 
1 ichkeitsuntrschiede der Gesteine und die speziellen 
geologischen Verhältnisse hinaus, vor allem auf 
die vorherrschende höhere Temperatur des Norber- 
Plateaus zurückzuführen, die — in indirekter Weise 
— die Bodenbildung und die Entwicklung der Pflan
zendecke und somit eine stärkere Humusbildung 
gefördert und gleichzeitig für das Niederschlags
wasser die Möglichkeit grössere Mengen von CO, 
zu absorbieren sichergestellt hat.
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