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A jelenkori karsztfejlődés sebességének kérdései 
gyakorlati és tudományos szempontból egyaránt igen 
jelentősek. A karsztos folyamat intenzitásának meny- 
nyiségi értékelése jelenleg karsztosodó kőzetek oldé- 
konyságával kapcsolatos laboratóriumi kísérletek 
alapján, vagy az egyes karsztformák növekedésével, 
valamint az oldott anyagoknak karsztos források 
általi felszínrehozásával kapcsolatos megfigyelések 
útján történik.

F. F. Laptyev (1939), M. P. Szemjonov (1956), D. P. 
Procsuhan (1956), N. N. Maszlov és V. G. Naumenko 
(1956) laboratóriumi megfigyelések alapján bizonyos 
összefüggést állapítanak meg a kőzetek oldódási 
sebessége és különböző tényezők (a kőzet kémiai 
összetétele, a víz áramlási sebessége, az oldószer telí
tettségének mértéke stb.) között Ezeknek a meg
figyeléseknek az eredményei lehetővé teszik, hogy a 
karsztfejlődés sebességével kapcsolatban néhány álta
lános törvényszerűséget mutassunk ki, de nem elegen
dőek a karsztos fejlődés intenzitásának konkrét regio
nális keretek közötti értékelésére.

N. V. Rogyionov (1958) és G. G. Szkvorcov (1955) 
az elsők között voltak, akik a karsztfejlődés sebességé
nek természetes viszonyok közötti vizsgálatát elkezd
ték. A karsztfejlődés sebességének mennyiségi kifeje
zésére N. V. Rogyionov a „karsztos folyamat aktivitás- 
indexe” fogalmát vezette be. Ez az érték nem más, 
mint a felszín alatti vizek által meghatározott idő
tartam alatt kihozott oldott kőzettérfogatnak a mész
kőtömeg össztérfogatához viszonyított, százalékban 
kifejezett aránya. G. G. Szkvorcov akkor határozza 
meg a karsztfejlődés sebességét, amikor már előzete
sen megállapította az egy meghatározott területen, 
bizonyos időtartam alatt keletkezett karsztos dolinák 
térfogatát. A huzamos idő alatt keletkező dolinák 
számbavétele azonban csak igen hozzávetőlegesen 
lehetséges és igen korlátozott területrészeken. N. V. 
Rogyionov példáját követve ő szintén a felszín alatt 
elfolyás és az oldott anyagok folyóvízi elszállítása 
alapján számítja ki a karsztfejlődés sebességét.

Minthogy ezek a szerzők az egész mészkő vagy gipsz 
tömeget bevonják a számításba, anélkül, hogy figye
lembe vennék a karsztosodás mélységét, a felszín 
alatti elfolyás értékében az adott konkrét terület- *
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részen mutatkozó eltéréseket és a felszín alatti vizek
nek magán a karsztvidéken belüli telítettségét; az 
általuk kapott értékek csupán egészen átlagos, sőt 
néha csökkentett, lekicsinyített jellegűek az egész 
karsztosodó hegységet tekintve. Ezek az értékek 
csupán arra adnak módot, hogy az egyes karsztvidé
kek között összehasonlítsuk a karsztfejlődés sebessé
gét, egy karsztvidéken belül azonban ezt nem teszik 
lehetővé. Ezenkívül olyan értéket, mint ,,a karsztos 
folyamat aktivitás-indexe” , aligha vehetünk alapul a 
jelenkori karszt fejlődési intenzitását ábrázoló térké
pek szerkesztésénél.

Az Ufim-fennsík karsztjának vizsgálatakor ezt a 
vízkémiai módszert is felhasználtuk, de mi kissé eltérő 
módon alkalmaztuk. Eljárásunk lényege az, hogy 
egyrészt -  a felszín alatti elfolyás-modulus változói 
és a felszín alatti vizek megfelelő sókkal való telített
sége alapján - meghatározzuk a felszínalatti vizek 
egységnyi területről, egységnyi idő alatt összesen és 
külön-külön mennyi oldott anyag-iont hordanak el. 
másrészt — a karsztvizek egyes ionokkal való telített
sége hiányának csökkenése és a víz teljes kémiai 
összetételi változása alapján — megállapítjuk a 
karsztosodásnak a mélységgel való fokozatos csök
kenésének mértékét.

Egyes szerzők (G. A. Makszimovics, 1953; E. A. 
Krotova, 1955; O. A. Alekin és L. V. Brazsnyikova. 
1960.) a folyóvizekben való „ionlefolyást” szintén az 
egységnyi felületről, egységnyi idő alatt lehordott, 
oldott anyagmennyiséggel fejezik ki.

A felszínalatti elfolyás-modulus analógiájára az 
oldott anyagoknak a felszínalatti vizek által kihozott 
értékét oldott anyag-kihozatali modulusnak, vagy 
ionkihozatali modulusnak (sókihozatali modulusnak) 
nevezhetjük.

Az ionkihozatali modulusok meghatározásához 
ismerni kell az egyes felszínalatti vízgyűjtő területek 
vízföldtani egységek - nagyságát, a felszínalatti el
folyás modulusát és a felszínalatti vizek oldott sókkal 
való telítettségének változását a vízgyűjtőn belüli 
áramlásuk során.

Az egyes vízgyűjtő területek körülhatárolását mi a 
vízadó szint magasságértékeinek, a felszínalatti vizek 
elvezetési helyeinek és a hidrogeológiai vízválasztók 
ez alapon történő kialakulásának vizsgálata útján 
végeztük.

Egy bizonyos vízgyűjtő terület átlagos felszínalatti 
elfolyás-modulusának meghatározása a konkrét viszo
nyoktól függően a források átlagos évi hozamai alap
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ján történhet, de kisebb pontossággal meghatározható 
az átlagos modulus a csapadékmennyiséggel kapcso
latos mérleg-számítás útján is.

A karsztfejlődés intenzitásának pontosabb értéke
léséhez a felszínalatti elfolyás átlagmodulusának isme
rete egymagában nem elegendő. Feltétlenül ismernünk 
kell azt a vízmennyiséget, amely a felszínalatti víz
gyűjtő minden egyes konkrét felületegységén átfolyik. 
Ezek a felszínalatti elfolyás-modulusok, amelyek az 
egyes konkrét területrészekre vonatkozóan meg
határozott értékűek, alapjában véve változó értékek 
és a felszínalatti elfolyás változó modulusainak nevez
hetjük őket.

A nem-karsztos kőzetek esetében, amelyekben a fel
színalatti vízgyűjtő egységek rendszerint kis méretűek, 
a felszínalatti elfolyás változó modulusa nem ér el 
nagyobb értéket, s ezért lényeges jelentősége nincs. 
Egészen más a helyzet a karsztos területeken. Itt a

felszínalatti vízgyűjtő-egységek igen nagy méretűek 
(több tucat, sőt több száz négyzetkilométer terüle- 
tűek), s a felszínalatti elfolyás változó modulusai 
ennek megfelelően ugyancsak nagy értékeket érnek el 
komoly geokémiai jelentőségre téve szert.

Lapos pályájú áramlás vizsgálatánál a változó 
modulust a számtani haladvány képlete segítségével 
egyszerű számítás útján megkaphatjuk. (Ebben az 
esetben feltételezzük, hogy a beszivárgás az egész 
medencében egyenlő mértékű).

s„ = - aj + dn_  J

ahol S  — a változó modulus;
ax — az átlagos felszínalatti elfolyás-modulus a 

vízgyűjtő viszonylatában, vagy valamely 
olyan konkrét területre (felületre) vonat-
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kozó változó modulus, amelyről a vizsgá
latot kezdjük, 1 krrr-re eső 1/mp-ben; 

d  a haladvány különbsége, amely az adott 
esetben számszerint a felszínalatt elfolyás 
megfelelő egységekben kifejezett átlag
modulusával egyenlő;

// a haladvány sorszáma, példánkban a hid
rogeológiai vízválasztótól vagy egy olyan 
magasabban fekvő területtől való távolság, 
amely területre vonatkozóan a változó 
modulus ismert (az ,,a”-tól), km-ben.

Л természetben, különösen a karsztvidékeken 
gyakrabban fordul elő a sugárirányú, túlnyomórészt 
leszálló áramlás. Ilyen esetekben a felszínalatti el
folyás változó modulusának pontos értékét meglehe
tősen nehéz megállapítani. Bizonyos - gyakorlatilag 
kielégítő — közelítéssel meghatározhatjuk azonban 
a fenti eljárással, figyelembevéve azt, hogy mennyire 
tömörülnek az áramlási vonalak, ahogyan a felszín- 
alatti vizek erózió-bázisa felé közeledünk.

A felszínalatti elfolyás változó modulusának az 
erózióbázis irányában való növekedésénél ezen az 
általános törvényszerűségen kívül figyelembe kell 
venni a felszíni vizek beszivárgásának területi egyen
lőtlenségét, különösen pedig azokat a helyeket, ahol 
a felszíni vízfolyások tömegesen elnyelődnek.

A karsztfejlődés intenzitásának meghatározásánál 
egy másik változó értéket is számításba kell venni; a 
felszínalatti vizek ásványi anyagokkal való telített
ségét, amelyet a vett vízminták vegyi elemzése alapján 
határozhatjuk meg.

A telítettséget (illetve a telítettség hiányát) gipsz 
vonatkozásában T. P. Popova (1951) módszerével, a 
következő egyenlet alapján számíthatjuk ki:

f \ x  I CCa++) • (ix J- C soa ) =  6,1 . 10 5,

ahol f  - az aktivitás-tényező;
C az ionok moláris koncentrációja;
.V a gipsz keresett oldékonysága (a telítettség 

hiánya).

Mészkőhegységek felszínalatti vizeinek esetében a 
kalciumkarbonáttal való telítettség abszolút hiányá
nak megállapítása gyakorlatilag nehézségbe ütközik, 
mivel a kalciumkarbonát oldódása a víz szénsavtartal
mától függ. Az utóbbi viszont az utánpótlási lehető
ségektől függően a legkülönbözőbb mennyiségben 
lehet jelen.

A számításokból kitűnt, hogy a felszínalatti elfolyás 
változó modulusai a hidrogeológiai vízválasztótól való 
távolodással nőnek, míg a felszínalatti vizek oldott 
sókkal való telítettségének viszonylagos deficitjei 
csökkennek. Ebből érthető, hogy valamely terület
részen a karsztfejlődés intenzitása egyenesen arányos 
a felszínalatti elfolyásnak az adott szakaszra vonat
kozó változó modulusával és fordítottan arányos a 
felszínalatti vizek oldott sókkal való telítettségének 
mértékével.

Példaképpen vegyük az Ufim-fennsík keleti olda
lának egyik szakaszát. Ennek a karsztfennsiknak 
felszínalatti vízgyűjtő összterülete kb. 75 km2, s ezen 
belül a gipsszel és anhidrittel elfoglalt terület 10 knv- 
rel egyenlő. Az adott felszínalatti vízgyűjtő medencé
ből az évi átlagos felszínalatti elfolyás 440 l/mp. Ha a 
felszínalatti elfolyás átlagos modulusa az egész víz
gyűjtő medencére vonatkoztatva 5,8 l/mp, a felszín- 
alatti vizeknek az elvezetési bázisnál mért összes 
ásványosodása pedig 2 g/1, akkor az ionkihozatali 
modulus 11,6 g/mp/km2. Ez az érték azonban az 
egész felszínalatti vízgyűjtő medencében való karszt
fejlődés intenzitásának csupán az átlagos mutatóját 
fejezi ki. A valóságban az oldott anyagok kihozatalá
nak modulusa és ennek megfelelően a szóban forgó 
medence különböző szakaszain a karsztfejlődés inten
zitása is erősen eltérő.

így a különböző szakaszokra vonatkozó változó 
elfolyásmodulusok és telítettségi értékek figyelembe
vételével kiszámított ionkihozatali modulusok a követ
kezőképpen alakulnak: mészköves terület esetében 
1,8—2,7 g/mp/km2; gipszanhidrit területen (amely a 
vízgyűjtőterület peremén, a nem-karsztos homokos
agyagos üledékekkel való határon helyezkedik el) 
10—15 g/mp/km2; mészkővel határos gipsz-anhidrit 
területen pedig 100—120 g/mp/km2.

Az utóbbi esetben kapott feltűnően magas ionkiho
zatali modulus azzal magyarázható, hogy ezen a 
területrészen nagy a felszínalatti elfolyás változó 
modulusa (kb. 501/mp/km2) és rendkívül kicsi (5 %-nál 
kisebb) a mészkőből érkező felszínalatti vizek gipsszel 
való telítettsége.

A mészkövei érintkező szulfátsávra vonatkozóan az 
ionkihozatali modulus nemcsak a felszínalatti el
folyás változó modulusának felhasználásával állapít
ható meg, hanem kissé eltérő módon is. A mészkő 
felépítésű 65 knr-es területről 175 g/mp oldott anyag, 
a keleti gipsz-anhidrit területről pedig (5 km2) 75 
g/mp oldott anyag kerül kihozatalra. Az említett két 
területről együttesen másodpercenként maximum 
250 g oldott kőzetanyagot hord el a víz. Az egész fel
színalatti vízgyűjtő területről pedig (75 km2) 440 l/mp 
átlagos évi felszínalatti elfolyás mellett és a víz 2 g/l-es 
összes oldott anyagtartalma alapján a felszínalatti 
vizek maximum 880 g/mp kőzetanyagot hoznak ki. 
Ebből érthető, hogy a 630 g-os különbség a mészkővel 
érintkező, 5 km2 területű gipsz-anhidrit sáv számlájára 
írható, s ebből adódik a szóbanforgó sávra vonat
kozó négyzetkilométerenkénti 126 g/mp-es ionki
hozatali modulus is.

Kőzettanilag egynemű felszínalatti vízgyűjtőkben 
nem figyelhetők meg ilyen nagy eltérések (kontrasz
tok) a karsztfejlődés gyorsaságában, de a karsztfejlő
dés sebessége és a karsztosodás ott is feltűnően foko
zódik a hidrogeológiai vízválasztóktól a felszínalatti 
vizek erózióbázisai felé. Ez a felszínalatti vízgyűjtőn 
belüli vízhozamoknak a Darcy-féle törvény alapján 
történő egyszerű elemzésével bizonyítható.

Tegyük fel, hogy a szóbanforgó esetben a felszín- 
alatti vizek áramlása a Darcy-féle lineáris törvényt 
követi, amelynél
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Q =  K .E  F.,

ahol Q a kőzeten egységnyi idő alatt átszivárgó 
vízmennyiség, 1/mp-ben ;

К áteresztési tényező;
I a felszínalatti áramlás nyomásgrádiense;

F : a vízadó szint keresztmetszetének területe, 
m2-ben.

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az 
erozió-bázishoz közeledve a felszínalatti vízgyűjtőn 
bellii az össz-vízhozam (Q) a hidrogeológiai vízválasz
tótól addig a szelvényig mért távolsággal egyenesen 
arányos (lapos pályájú áramlás esetén), amely szel
vényen a vízhozamot meghatározni kívánjuk. Ennek 
megfelelően az egyenlet baloldalának változása 
equivalens változást kell, hogy előidézzem a jobbolda
lon, amelyen egy, kettő vagy minden érték megvál
tozhat.

Az áteresztési tényező (K) változása feltehetően 
azzal magyarázható, hogy a kőzetek karsztosodott- 
sága a hidrogeológiai vízválasztótól az erózióbázis 
felé progresszíven nő. Ugyanakkor, ha a többi értéket 
változatlannak tekintjük (I. és F), fel kell tételeznünk, 
hogy egyes felszínalatti vízgyűjtőkben - ahol a vál
tozó modulusok tízszeresükre, vagy még nagyobb 
mértékben megnőnek — az áteresztési tényezők és 
ennélfogva a karsztosodottság is ugyanannyiszoro
sára nőnek meg.

A hidraulikai grádiens változatlan К  és F mellett 
is változhat, de csekélyebb mértékben. Egyes esetek

ben a hidraulikai grádiensek nemcsak, hogy nem nő
nek, hanem inkább csökkennek, s a depressziós görbe 
homorú lefutásúnak bizonyul.

Vajon változik-e az (F) szelvény területe és minek 
folytán? Ha a lapos pályájú áramlás esetét vesszük 
úgy érthető, hogy a vízválasztótól távolodva a kereszt- 
metszet szélessége nem növekszik. Tehát a keresztmet
szet területe csak akkor nőhet meg, ha a karsztvizek 
aktív cirkulációs övének vastagsága is nő.

A vízválasztótól való távolodással párhuzamos 
progresszív vízhozamnövekedést a valóságban azon
ban nem egy bizonyos érték, hanem kettő, vagy több 
érték változása biztosítja. Ugyanakkor az áteresztési 
tényező feltehetően jobban változik. A lefolyást biz
tosító folyóhoz közeledve, az áteresztő keresztmetszet 
területe viszont csökkenhet, de ekkor az aktív áram
lási keresztmetszetnek (a karsztosodottságnak) növe
kednie, a felszínalatti elfolyásnak pedig némileg össz
pontosulnia kell.

Tehát a karsztvidékeken a hidrogeológiai víz
választóktól a felszínalatti vizek erózióbázisai felé a 
karsztfejlődés intenzitása, a karsztosodottság össz
értéke és a karsztosodás mélysége törvényszerűen nő. 
De a kőzettani eltérésektől függően a karsztfejlődés 
sebességnövekedésének viszonylagos értéke külön
böző. Gyorsan oldódó kőzetekben (gipszben és 
anhidritban) kisebb, mint a lassan oldódó kőzetek
ben (mészkőben és dolomitban).

Míg az ionkihozatali modulusok alapján a karszt
fejlődés sebessége síkvetületben hasonlítható össze 
és ennek köszönhetően ezek a modulusok a karsztfej
lődés intenzitását ábrázoló térképek szerkesztésének 
alapjául használhatók fel, addig a felszínalatti vizek 
különféle sókkal való telítettségének hiánya és kém iz
musuk terén fellépő változások segítségével szelvény
ben hasonlíthatjuk össze a karsztfejlődés mértékét, s 
ezek a változások viszont a karsztosodás intenzitását 
szemléltető összevont szelvények (rétegoszlopok) szer
kesztésének alapjául szolgálhatnak.

Mészkőhegységekben a karsztosodás alsó határa 
némi közelítéssel meghatározható a víz teljes vegyi 
összetételének hirtelen megváltozása alapján. Ebben 
a mélységben a karsztvízben néha többszörösére nő 
a Cl, Na és Mg ionok mennyisége, nő a H2S mennyi
sége és csökken az SCE-iontartalom.

A karsztfejlődés intenzitásáról nemcsak az évi átlag
adatok alapján lehet térképet és szelvényt szerkeszteni, 
hanem évszakok, sőt esetleg még rövidebb időszakok 
adatai alapján is, ami lehetővéteszi, hogy a karszt 
térbeli és időbeli fejlődéséről egyaránt véleményt 
alkossunk.

Jégképződmények a Zuljáti-barlángban ( {Jral-hegység, 
Turisev felv.)


