K A R S Z T O S F E L S Z Í N E K ÉS B A R L A N G O K
T É R K É PE IN E K N EM ZETKÖZI JELKULCSA

A Párizsban 1953-ban megrendezett I. Nemzetközi Szpeleoiógiai Kongresszuson alakult mega terminoló
gia és a térképezési jelkulcs nemzetközi egységesítésén munkálkodó bizottság {Commission internationale de
la terminologie et des signes conventionels).
Hosszú és gondos előkészítő munka után a bizottság 1961-ben a Bécsben megtartott 111. kongresszus elé
terjesztette a svájci A. Bogii által kidolgozott szpeleoiógiai jelkulcs-rendszert, amit a kongresszus elfogadott.
A IV. Nemzetközi Szpeleoiógiai Kongresszus (Ljubljana, 1965) H. Trimmel (Ausztria) és M.Andetat
(Franciaország) indítványára ismét foglalkozott a nemzetközi terminológiai problémákkal és a Bögli-féle
jelkulcs-rendszer kiegészítésével. Ismertették, hogy a Bizottsághoz Magyarország, Franciaország, Ausztria,
Svájc, az Egyesült Államok, Görögország és a Német Szövetségi Köztársaság szpeleoiógiai szervezeteitől
érkezett be összefoglaló jelkulcstervezet. Ezek megvitatása után a következő három előterjesztést javasolták
— kiegészítésekkel - elfogadásra :
1. Felszíni karsztjelenségek jelkulcsa
Ezt az anyagot a francia Nemzeti Földrajzi Bizottság készítette el és annak elnöke, /V/. F. Feneion
ismertette. A javaslathoz kiegészítést nyújtott be M.H.Palóc, aki a barlangok és források jelzéseire vonatko
zólag a Geológiai és Ásványtani Kutató Intézet (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Paris) által
használt jelkulcsok alkalmazását indítványozta. A két javaslatból született a kongresszus által jóváhagyott
végleges jelkulcsrendszer a felszíni formákra, amelyet e bevezető után bemutatunk. A jelkulcs-rendszer
eredetileg több színnyomású térképekhez készüli, az átdolgozás után azonban egy színnyomással (fekete)
is használható.
2. Nagyobb barlangok térképeinek jelkulcsa
A nagyobb méretű barlangokról kis méretarányban készülő térképek jelkulcs-rendszeréül a svájci Л. Bogii
által javasolt 23 jelet fogadták el.
3. Kisebb barlangok térképeinek jelkulcsa
A kisebb méretű barlangok nagy léptékű (részletes) térképeihez az osztrák M. H. Fink által kidolgozott
jelkulcsrendszert hagyta jóvá a kongresszus.
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Kartográfiai Szakbizottsága a IV. Nemzetközi Szpeleoiógiai
Kongresszuson elfogadott jelkulcs-rendszerrel egyetért és — a hazai térképek egységesítése érdekében is javasolja annak használatát. A továbbiakban a Karszt- és Barlangkutatás c. évkönyvben, valamint a Karszt
és Barlang című kiadványainkban közzétételre csak az itt közölt jelkulcs felhasználásával készült térképeket
fogadnak el a szerkesztőségek.

+ A Stalactite c. svájci szpeleoiógiai lap 1У66. évi 3. számában
megjelent közlemény alapján az itt közölt anyagot összeállította
és a kiegészítő magyarázatokat készítette a Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat Kartográfiai Szakbizottságának munkaközössége ( Dr. Balázs Dénes, Horváth János, Kalniczkv Imre
cs Vukov Péter).
A szerkesztők a térképjelek ismertetése során nem kívántak
terminológiai kérdésekkel foglalkozni, ezért általában ragaszkod
tak az eredeti szöveg kifejezéseihez. A nálunk nem ismert karszt
formákra nem alkottak új kifejezéseket, hanem inkább körül
írást alkalmaztak.
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FELSZÍNI KARSZTJELENSÉGEK JELKULCSA

I. Kiemelkedő felszíni formák
(pozitív formák )
Szín: vörös

a

12.

Töbör (dolina) mélységadattal
(m), a) nagy töbör, b) kis töbör.

13.

Cenote, víznyelő lyuk (trópuso
kon kis szakadékos dolinák
csoportja).

b

° ° o i° A
1.
2.

■Ж
'ж

3.

Közönséges karr (normális lapiés)
Kis karrbarázdák (rovátkás karr,
alveola; ujjnyi széles hosszanti
korróziós formák csupasz mész
kőfelszínen.)
Romos karr általában (mállás
termékekből kiemelkedő korro
dált mészkőbörcök).

Szabálytalan alakú, hosszúkás
elnyúlt (aszimetrikus) töbör.

V.

15.

Víznyelős töbör.

16.

Tálalakú töbör (széles, lapos
középső résszel, meredek falak
kal).

17.

Lapos, sekély töbör.

18.

*
Uvala, összefüggő töbörcsoport.’

\\v

4/a. Legömbölyített karr, 4/b. éles
karr borda.
5.

A3 A 8

6.
7.

■»

Hasadékos-karr (rács-karr).
Mészköszírt (chicot); magassági
adattal (méter).
Karsztos kúp (hum, karsztpiramis, karsztos szigethegy éles
sziklabordákkal).

8.

Karsztos kúp
fennsíkkal.

9.

Torony- és kúpkarszt (Turmkarst, Kegelkarst; szigethegyes
karszt).

10.

i

19.

Völgydolina (karsztutca, bog
iiaz).

20.

Töbör mélységadatai, a szag
gatott szintvonal vörös színnel,
a dolina metszete fekete színnel.

21.

Karsztos vakvölgy (zsákvölgy,
reculée, Sacktal).

22.

Karsztos síkság.

23.

Karsztos szurdokvölgy (canyon).

lapos tetővel,

Mogote (meredekfalú, izolált,
kisebb trópusi mészkő sziget
hegy, illetve ezek csoportja).

IL Bemélyedő felszíni formák
{negatív form ák , depressziók)
Szín: általában vörös, az ettől való el
térés esetenként megemlítve.
Sziklaüreg (függőlegesen lefelé);
mélységadattal (15 m-ig vörös,
az ennél mélyebb kék színnel).
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14.

n
-Л А -

Poije.
Kis mélységű hasadékok, diaklázisok (kifejlett hasadékkarr).
Nagyobb mélységű hasadékok,
diaklázisok (nagy méretű hasadék-karr; kék színnel).

M.

III. Egys.zeni felszín alatti formák
S zín : 21-28 vörös, 29-32 kék
27.
n

ü

5

a

12

b

Időszakos felszíni tó.
Állandó vizű felszín alatti tó
(barlangi tó).

Kis barlang: a) sziklaodu, lyuk,
üreg, b) kis barlang mélységa
dattal (méter).

Időszakos felszín alatti tó.
28.

rv r\

29.
_£L
135

?^

a

b

Barlang: a) bejárható, ismert
barlang, b) járhatatlan, hozzá
férhetetlen.

30.

Aknabarlang (zsomboly): a) is
mert mélységgel, b) ismeretlen.

3l.

Víznyelő (ponor), vizet elnyelő
és vizet adó lyuk (katavotra).

rm

V. Nem karsztos felszíni formakincs
S z ín : 43 fekete és vörös; 44 fekete,
45—49 sárga, 50 vörös.
Felszíni takaróréteg: a) talaj
általában (fekete színnel), b)
terra rossa (vörössel).
Nem karsztosodó kőzet.

b

a

%

Sziklaereszek.

2

%

Sziklás törmelékkúp.

Törmelékkúp általában.
QU

s

32.

/У' 7/шч>

Ismert nagyságú száraz (inak
tív) barlangjáratok.

47.

IV. Vízfolyások és tavak
Szín : 33 35, 39 és 40 sötét zöld ; 36—
38, 41 és 42 világos zöld.

Kavicsos hordalék, kőzettörme
lék (breccsa).
Elegyengetett
szín.

(fluviatilis)

fel

33.

Állandó felszíni vízfolyás, patak,
folyó.

Talajfolyásos (szoliflukciós) fel
szín, suvadás.

34.

Időszakos vízfolyás.

Mésztufa, travertino.

35.

Forrás: a) állandó, b) időszakos.

36.

Felszín alatti vízfolyás (ismert).
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Szerkezeti törés: a) ismert, b)
feltételezett vetődés.

37.

Felszín alatti vízfolyás (feltétele
zett nyomvonal).

52.

a) Flexura, réteghajlat, redő, b)
áttolt redőzés.

38.

Időszakos (intermittáló) felszín
alatti vízfolyás.

53.

Antiklinális.

39.

Állandó vizű felszíni tó.

54.

Szinklinális.

VI. Ték ton ik us jelenségek
Szín: fekete
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VIL A b ráz iós (tengerparti ) formakincs

65.

Álszivárgási terület (felszínen
sötétzöld, mélyben világoszöld).

66.

Uvala szíriekkel (vörös).

67.

Kányon (vörös), víznyelő (kék)
felszíni és felszín alatti vízfolyás
(sötét-, ill. világoszöld), forrás
barlang (kék).

Ч 1 У
________ 55. Abráziós partfal korróziós szik_laodukkal (,,visor”-part).
(Szín: a fordított U alakú jelek
vörös, a vonalkák sötétzöld).
Abráziós part korróziós meden
cékkel. (Szín : az előzőhöz hason
ló).

__ A
WiVó

57.

Part abráziós karrokkal. Szín:
az S betűhöz hasonló jelzések
váltakozva vörös és sötétzöld.
Tenger alatti forrás (vrulje).
Szín: a forrásjel világoszöld, a
vonalkák sötétzöld.

Fedett (fekete) és nyílt karszt
töbrökkel (vörös).
Tektonikus törés (fekete), polje,
töbör, víznyelő, szirt (vörös),
időszakos vízfolyások (sötét- és
világoszöld).

VIII. Összetett formák

Nyitott polje (vörös), törmelék
kúppal (sárga) és időszakos víz
folyással (sötétzöld).

Lefejezett (lepusztult) töbör (doIina-kaptura; vörös), barlanggal
(kék), a felszín alatt ide érkező
vízfolyással (világoszöld) és a
felszínen (jobbra) tovább folyó
patakkal (sötétzöld).

Töbör (vörös) zsombollyal (kék)
és lejtőtörmelékkel (sárga).

Víznyelőként működő aknabar
lang (kék, a vízfolyások színe
zése ua., mint 59.).

61.

Karsztos kőzettörmelékből elő
bukkanó folyóvíz (sötét-, ill.
világoszöld).

Változó irányú vizfolyásos ponor
(kék, a vízfolyások színezése ua.
mint 59.).

Víznyelő (kék) időszakos víz
folyással (világos-, ill. sötétzöld).
62.

Zsomboly, alján föld alatti folyó
előbukkanásával (kék, a vízfo
lyás világoszöld).

Meredek sziklaletörés kis bar
langokkal (vörös).

föö
lang kék, a víz ua. mint 59.).

75.

Töbör (vörös) zsombollyal (kék)
és inaktív barlangjáratokkal
(kék).

76.

Izolált karsztos
felszínei (vörös).

\lA^/2f00

Kőzettörmelékben eltűnő folyó
(szín ua. mint 59.).
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SZPELEOLÓGIAI JELKULCS
A BRGAI által használt és a Nemzetközi Szpeleológiai Unió részéről elfogadott jelek
/. Karsztforrások, forrásbarlangok

Ж

Ш

1.

Állandó vizű forrásbarlang

a

2.

Időszakos forrásbarlang

í

w

2/a. Ua. mint 2., de állandó jellegű
vízfolyással áll kapcsolatban.
2 b. Ua. mint 2., de más időszakos
vízfolyással is összefügg.
3. Nagy forráskürtő állandó víz
folyással (vaucluse, csak búvárfelszereléssel lehet behatolni.)
4, Nagy forráskürtő időszakos
vízfolyással.

.

ж
о
ф
o f
а /

i
О

6.

vízfolyással is összefügg.
Állandó vizű, járhatatlan karsztforrás.
Járhatatlan időszakos karsztforrás.

(ponor)

y.
12/a. ua. mim íz., ue
lyással is kapcsolatban van.
12/b. Ua. mint 12., de más időszr
vízfolyással is összefügg.

III. Ponor fo r r ások, ponor forrásbarlangok
(Változó irányú, időszakos vízfolyások
üregei, amelyek egyes időszakokban
víznyelőként, más időszakokban for
rásként működnek. V. ö.: katavotra.)

4/a. Ua. mint 4., de állandó vízfo
lyással is kapcsolatban van.

5.

--—
10/a. WC*.
lyással is kapcsolatban van.
10/b. Ua. mint 10., de más időszakos
vízfolyással is összefügg.
11. Állandó vizű, járhatatlan víz
nyelő.
aktív
víznyelő
12. Időszakosan

&
<S>

13.

Ponor-forrásbarlang általában.

14.

Aknaszerű ponor-forrásbarlang.

15.

Járhatatlan ponorforrás.

6/a. Lia. mint 6., de állandó vízfo-

(V х
o f'

lyással is kapcsolatban van.
6/b. Ua. mint 6., de más időszakos
vízfolyással is összefügg.

IV. Inaktív barlangbejárat,
amely a mélyben vízfolyással függ össze
16/a. Barlang, amely állandó
folyással áll kapcsolatban.

II. Víznyelők, víznyelőbarlangok

víz

ló/'b. Barlang, amely időszakos víz
folyással függ össze.

□
m

í

V
V

7.

Állandó vizű víznyelőbarlang.

8.

Időszakos víznyelőbarlang.

8/a. Ua. mint 8., de állandó vízfo
lyással is kapcsolatban van.
8/b. Ua. mint 8., de más időszakos
vízfolyással is összefügg.
9. Állandó vizű víznyelő aknabar
lang (zsomboly).
10. Időszakosan vizet nyelő akna
barlang (zsomboly).

17/a. A knabarlang (zsomboly), amely
állandó vízfolyással áll kapcso
latban.
17/b A knabarlang (zsomboly), amely
időszakos vízfolyással függ össze.

F. Vízfolyás nélküli barlang,
száraz V. fosszilis barlang

П

18.

Barlang általában.

V

19.

Aknabarlang (zsomboly).
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FOSSZILIS

AKTIV
K a r s z tfo r r a s

UREGtК

Időszakos

A
11

kapcs. más
vízfolyás so!

É

aknabarlang

▼

z

•

Э of S

já rh a ta tla n

id ő sza ko s
kopcs ,mo's
vízfolyással

id.

barlang

a

SN
?
^5

$ 1

s is .

kapcs. (nos.
vízfolyással

lit
аГ оГ Û ffl œT ai s n

áll.

. <3

v íz n y e lő

áll.

id.

SL V V
O Ф

v

óh.

id.

if

rí

V V V
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A szpeleológiai jelkulcsok (BRGM) összefoglaló táblázata.

JELKULCS NAGY BARLANGOK KIS
LÉPTÉKŰ TÉRKÉPÉHEZ

Forrás (víz előtörése a barlang
belsejében).

Dr. A. Bogii (Svájc) által javasolt és a Nemzetközi
Szpeleológiai Unió által elfogadott jelek

Vízfolyás (az irány megadásával).

Fő (v. elsőrendű) mérési pont.

Barlangi víznyelő, víz-elnyelődési pont.

Másodrendű mérési pont.

Tó, vízmedence (részben bolto
zat alatt).

Mérővonal (sokszögvonal, poligon).

I^2HÏÏÏl[[iîî

14.

Törés (diaklázis).

16.

Barlangi agyag.

17.

Homok.

О о ООО

18.

Kavics, durva hordalék.

□□□□ □

19.

Kőtörmelék, mennyezetomladék

6.

Képződmények általában.

TTY

7.

Sztalaktit.

8.

Sztalagmit.

)))) 1961.5.20
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Vízesés.

Eróziós forma (vízmarás, fazetta).

AAA

Ш

Szifon (víz színe alá hajló fo
lyosó-mennyezet).

Jég (keltezéssel).

Mélybe vezető kürtő, akna a
barlangjáratban.

CD

1961.9.29

21 .

Felfelé nyíló kürtő, akna.

22.

Letörés, lépcső, szintkülönbség
(ib) méterben.

23.

Légmozgás (keltezéssel).

no i9

A dr. A. Bogii óllal kidolgozott barlangi jelkulcsok
térképen való alkalmazása (minta).

NAGYLÉPTÉKŰ BARLANGTÉRKÉPEK
JELKULCSA
Dr. M. И. Fink (Ausztria) által kidolgozott és a
Nemzetközi Szpeleológiai Unió által elfogadott jelek

1. Mérési pontok: fő (elsőrendű) és
másodrendű barlangi topográfiai
pontok.
2. Mérővonalak (sokszögvonal, poly
gon).
3. Magassági pont (tengerszint fe
lett).
4. Barlangfenék szintvonalas ábrá
zolása (a nyíl a mélység felé
irányul).

8. Szintkülönbség a
viszonyítva.

főbejárathoz

9. Keresztszelvény helye (A-A', B-B'
stb.).

5. Szintvonalak (izohipszák).
10. Barlangjárat, folyosó.

■30

©

6. Lejtésirány, a nyíl a mélyebb rész
felé mutat.

11. Járatok kereszteződése (az alsó
járat szaggatott vonallal).

7. A barlangfolyosó magassága mben a jelzett helyen.

12. Mellékág, amely a főjárat felett
vezet át.

V

4

/

29. Hegyitej (montmilch).

11 2. Három járat kereszteződése.

13. Feltáratlan (ismeretlen) folytatás.

.

14 Lépcső, erős letörés (mélység
adattal).

Ж ж
IL
L_____

X.

.

16 Felszínről nyíló akna, zsomboly
(mélységadattal).

18. Akna és kémény (felfelé és lefelé is
folytatódó üreg).

31. Excentrikus képződmények (heliktitek).
32. Föld alatti (barlangi) vízfolyás.

15. Akna a barlangban (mélységadattal).

17. Kémény, kürtő (felfelé irányuló
üreg).

30. Kristályok.

-s, Ь

34. Elnyelődés üledékben (homok
ban, agyagban stb.)

Ч.

»

33. Forrás és víznyelő (ponor) bar
langban.

il

.

I 35. Földalatti (barlangi) folyó, na
gyobb vízfolyás.
36. Vízesés.

19 Kőtömbök, mennyezetomladék.

37. Szifon.

20 . Törmelék.

Görgetett anyagok, kavics.

22 . Agyag, homok és más üledék.

ч\

38. Időszakos barlangi folyó.
39. Föld alatti (barlangi) tó.

40. Elszivárgási helyek.

23. Sztalagmit.

41. Hó és jég.

24. Sztal aktit.
25. Cseppkőoszlop.

42. A kőzetrétegek helyzete : A víz
szintes, В = gyengén dőlt, C
— erősen dőlt, D - függőleges.

26. Cseppkövcs medence.
27. Cseppkőkérgeződés
fenekén.
28. Cseppkőlefolyás.
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a

barlang

43. Törés (diaklázis).
44. Vetődés (elmozdulás).

