
Említésre méltó, hogy a német nyelvű kiadásban 
Aggtelekét mindig két ^-vel írják, ellentétben a 
magyar nyelvűvel, ahol még Agtelek szerepel. 
Ezzel szemben a magyar nyelvű kiadásban a régies 
/л-et már сл-ге korszerűsítették. A német nyelvű 
kiadás nyilván német lektorának azonban nem szúrt 
szemet, hogy ott, ahol magyar elnevezések szerepel
nek, például Paraditsom, Munkátser, Ketsőer stb., 
Vass Imre még a régi írásmódhoz ragaszkodik.

BEMERKUNGEN ZUR DEUTSCHEN 
ÜBERSETZUNG DES BUCHES VON 

IMRE VASS
Die langen inneren Strecken der Aggteleker Ba- 

radla-Höhle wurden 1825 durch den Ingenieur 
Imre Vass entdeckt. Er hat das grosszügige Höhlen
system kartiert und darüber 1831 ein Buch in unga
rischer Sprache erscheinen lassen. Das mit wissen
schaftlicher Gründlichkeit geschriebene Werk wurde 
auch ins Deutsche übersetzt und herausgegeben. 
Die ungarische und deutsche Ausgabe stimmt nicht 
völlig überein, die letztere enthält stellenweise 
mehr Angaben. Der Verfasser des vorliegenden 
Artikels berichtet über diese Abweichungen.

ЗАМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ 
НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КНИГИ 

ИМРЕ ВАШША

Длинные внутренние участки аггтелекской 
пещеры Барадла открыл инженер Имре Вашш. 
в 1825 г. Он картографировал большую пещер
ную систему, о которой он выпустил в свет 
книгу на венгерском языке в 1831 г. Эту ценную 
книгу, написанную научной основательностью, 
перевели и на немецкий язык и опубликовали. 
Венгерское и немецкое издания являются не 
совсем одинаковыми, последнее содержит мес
тами больше данных. Автор этой статьи изла
гает эти различия.

NOTOJ PRI LA GERMANA TRADUKO 
DE LA LIBRO DE IMRE VASS

Ing. I. Vass malkovris longajn internajn partojn 
en la groto Baradla ce Aggtelek en 1825. Li faris 
karton pri la granda grotaro, kaj aperigis hungarling- 
van libron pri la grotaro en 1831. La libron skribitan 
kun scienca zorgo oni tradukis en germanan lingvon 
kaj eldonis. La hungara kaj germana eldonajo ne 
estas tute samaj, la germana libro enhavas pli 
multe da indikoj. La aütoro konigas la diferencojn.

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓK 
KONFERENCIÁJA AZ NDK-BAN

Az NDK barlangkutatóinak szervezete, teljes 
nevén: a Német Kultúrszövetség Központi Termé
szet és Honismereti Bizottsága Földtani—Ásvány
tani Szakválasztmányának Barlang- és Karsztkuta- 
tási Munkabizottsága 1970. október 8-tól 11-ig a 
türingiai Suhl városban tartotta VI. Országos Ta
nácskozását. A rendezők meghívására a konferen
cián számos más ország képviselői mellett Magyar- 
országról dr. Dénes György és Hazslinszky Tamás 
vettek részt.

Horst Bänninger, a Kultúrszövetség országos titká
ra ünnepélyes megnyitóját szakbizottsági megbe
szélések követték, ahol kötetlen beszélgetés kereté
ben vitatták meg a karszthidrológia, a barlangbioló
gia, a biztonságtechnika és barlangtérképezés, a 
dokumentáció és a kutatások összehangolásának, 
valamint több más tudományos és gyakorlati témá
nak aktuális problémáit. Másnap előadások hang
zottak el a türingiai hegyvidék földtani és karszt- 
viszonyairól, a terület barlangjairól és azok jelen
tőségéről a területi tervezésben, a vidék karszthid- 
rográfiájáról, a karszt- és barlangkutatásnak a ro
kontudományokkal való kapcsolatairól, új műszerek 
és eszközök alkalmazásáról, továbbá a barlangka- 
taszterezési munka előbbreviteléről. Befejezésül 
Kurt Brendel kerületi főgeológus, az NDK Barlang- 
és Karsztkutatási Bizottságának elnöke beszámoló
ban tekintette át tudományágunknak az NDK 20 
éves fennállása alatt elért fejlődését s eredményeit, 
és ismertette az NDK harmadik évtizedére kidol
gozott átfogó programot. Az előadásokat élénk 
vita követte, amelyben felszólalásaikkal a külföldről 
meghívott vendégek, köztük a magyarok is részt 
vettek. Végül a kutatócsoportok rövid beszámolói 
következtek. A napot este diavetítés zárta le, ahol a 
lipcsei csoport magyarországi tanulmányútja során, 
a mi karsztvidékeinkről készített pompás képeit is 
levetítette.

Október 10—11-én autóbusz kirándulást tettünk 
a Dél-Tiiringiai-karszton. Felkerestük a vidék jelleg
zetes szakadéküregeit és más karsztjelenségeit. 
Megtekintettük - többek között — az idegenforga
lomra berendezett meiningeni Götz-barlang karszto
sán viszonylag kevéssé módosult tektonikus hasadék 
rendszerét is.

Az NDK karszt- és barlangkutatóinak konferen
ciáján nemcsak képet kaptunk az ott folyó kitűnő 
és egyre eredményesebb szakmai munkáról, de 
hasznos tapasztalatokat is szereztünk és szorosabbra 
fontuk baráti kapcsolatainkat az NDK szpeleoló- 
gusaival.

Dr. Dénes György
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Rónaki László

KARSZTNEVEZÉKTANL JAVASLAT*

A karsztnevezéktan területén tapasztalható rend
szertelenségből jelentett kiutat hazánkban Venko- 
vits István és munkatársai által készített dolgozat, 
amit a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1959. évi évkönyve publikált. Ennek felhasználásá
val kibővített formában terjesztjük elő a karszt- 
nevezéktani fogalmak meghatározását. Ilyen jel
legű terminológiával foglalkozó önálló munka ha
zánkban korábban nem került publikálásra. A mű
szaki irodalom Horusitzky professzor beosztását 
használta, mellyel nem áll ellentétben a kibővített 
terminológia.

A dolgozat két részre tagozódik.
Az első részben a rövid történeti áttekintésből 

levezetett legfontosabb javaslatainkat ismertetjük, 
melyek a Venkovits-féle terminológiát bővíteni, ille
tőleg megváltoztatni vannak hivatva. Rámutatunk 
továbbá olyan meghonosodott szakkifejezésekre, 
melyek ugyan nem szerepelnek a jelenleg érvényben 
levő terminológiában, sőt az általunk javasoltban 
sem, de állást kell foglalnunk használatuk ellen 
korszerűtlen vagy téves voltuk miatt.

A második rész a szorosan vett terminológia, 
melynek egyes részeit szószerint átvettük a fent em
lített karsztnevezéktani vitacikkből, míg más meg
határozásait új fogalmazásban adjuk némi változ
tatással.

Bármennyire is igyekeztünk elkerülni az ismétlése
ket, ez teljes mértékben nem sikerülhetett éppen a 
dolgozat szerkezeténél fogva.

A nevezéktan ilyen formában történt összeállítása 
publikációs céllal kétség kívül szokatlan, mégis 
ragaszkodtunk hozzá a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében, mely egyben a dolgozat terjedelmét is 
jelentősen csökkentette.

Jóllehet sokak számára nyilvánvaló ismereteket 
tartalmaz egy terminológia, mégis a teljességre való 
törekvés érdekében ki kell térni a legkisebb rész
letek definiálására is.

Mivel minden terminológia nagyon sok hazai és 
külföldi szakember többnyire névtelen munkájának 
ötvözéséből ered, képtelenség lenne valamennyire 
külön hivatkozni, vagy akár csak felsorolásukat 
megkísérelni. Az irodalomjegyzékben szereplő mű
vek csak némi tájékoztatást nyújthatnak a felhasz
nált előző publikációkból.

I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
Még az 1900-as évek kezdetén Grund A. a karszto

sodás dinamikus folyamatából három zónára osz
totta vertikális értelemben a karsztot. így a függő
leges cirkuláló zónájának nevezte a karszt azon 
részét, melyben a víz a gravitáció hatására többnyire 
függőleges úton igyekszik a repedésrendszereken 
egyre lejjebb. A mezokarsztnak nevezett zónában 
az idő és térbeli változásoktól függően a víz hol a

nehézségi erő, hol pedig a hidrosztatikus nyomás 
következtében többé-kevésbé vízszintes irányban 
mozog. A hidrokarsztnak nevezett zóna vize nyomás 
alatt áramlik az ő meghatározása szerint.

E három tagozódást a magyar hidrológiai iroda
lom átvette és a fordítás szerint, mint sekélykarszt, 
középkarszt és mélykar szí elnevezést használja. 
Az első zóna sekélykarsztnak való fordítását Bulla 
Béla is helyteleníti.

Katzer Frigyes boszniai geológus csak sekély- és 
mélykarsztot különböztet meg a magassági elhelyez
kedés szerint. Ezt a beosztást átvette Horusitzky 
Ferenc a hazai kutatók eredményeinek összefogla
lásaként szerkesztett rendszerezésbe. Munkája hazai 
viszonylatban úttörő volt és hivatását betöltötte. 
Mozgásállapot szerint a rendszerezés leszálló és 
támaszkodó karsztvizet, ill. karsztot különböztet 
meg.

Anélkül, hogy a terminológia további meghatáro
zásait ismertetnénk, vegyük vizsgálat alá az eddig 
bemutatott elnevezéseket.

Hazánkban először 1960-ban jelent meg Venko- 
vits István és munkatársai által összeállított olyan 
nomenklatúra nyomtatásban (Karszt- és Barlang- 
kutatás, I. évf. 1959), mely korszerűen kibővítve 
csak a karszt, a karsztvíz és karsztos formák rend
szerezését adja közre, mint az 1954-ben elhangzott 
előadás teljes anyagát. Ezzel a nevezéktan elvileg 
érvényre lépett és mindmáig érvényben van.

A nevezéktan nagyon helyesen különválasztja 
a karszt osztályozását a karsztvíz osztályozásától, 
így pl. a karszt osztályozásánál „magas karsztról 
beszélünk, ha a karsztos kőzet vízrekesztő fekvő
jével együtt a helyi erózióbázis fölött települ” .

,,Középkarsztról akkor beszélünk, ha a karsztos 
kőzet vízrekesztő fekvője a helyi erózióbázis alá 
nyúlik, de a karsztos kőzet erózióbázis alatti részé
nek vastagsága a 100 m-t nem haladja meg, s a 
karsztos kőzet egy része az erózióbázis fölött helyez
kedik el.”

„Mélykarszt elnevezést használjuk, ha a karsztos 
rétegösszlet erózióbázis alatti részének vastagsága 
meghaladja á 100 m-t.”

A karsztvíz osztályozásánál a magas-, közép- és 
mélykarsztvíz elnevezést használják, mely meghatá
rozásokon belül a mozgásállapotnak megfelelően 
három övét különböztetnek meg, így leszálló karszt
víz övét, szivárgó karsztvíz övét és a tárolt karsztvíz 
övét.

* Az 1965. évi IV. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 
alkalmára készült. (Pécs. 1964. november). Átdolgozott részlet 
publikálva: Hubert Kessler und Ladislaus Rónaki: Ein Beitrag 
zur karsthydrologischen Nomenkletur — Actes du IVe Congrès 
International de Spéléologie en Yougoslavie. Postojna—Ljublja
na—Dubrovnik 12 - 26. IX. 1965 — Ljubljana 1968. Tome III. 
p. 311—314.

A cikket további megvitatás céljából közöljük (Szerk.).
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A támaszkodó karsztvíz elnevezés — ami egyéb
ként a korábbi nomenklatura hatására még ma is 
előfordul a műszaki irodalomban — az új, Venko- 
vits-féle nevezéktanból joggal kimaradt. Viszont 
rá kell mutatnunk használatának tarthatatlanságára, 
ugyanis az elnevezés arra az esetre készült, amikor 
a közlekedő edények törvényének megfelelően 
azonos szintű vízfelületet alkotó víztest vízzáró 
feküre támaszkodik. ílymódon a meghatározás 
korszerűtlensége miatt ez az elnevezés feleslegessé 
vált.

Mint a fentiekből kitűnik, a korábbi elnevezések
nél tapasztalható osztályozási szempontok káros 
átfedése az újabb terminológia megalkotásával 
csaknem teljesen megszűnt.

Azonban további bővítést és a hidrodinamikai 
viszonyok vizsgálatából származó korrigáció szük
ségét látjuk indokoltnak a karsztnevezéktan telje
sebbé tételének érdekében.

Kísérjük végig a vizet a karsztban tett útja során, 
hogy láthassuk, miként jelentkeznek az általunk 
javasolt újabb meghatározások, illetőleg változta
tások az osztályozásban.

A csapadék a felszínről a karszt hasadékokba 
jutva nagyobbrészt függőleges mozgáskomponens 
uralkodásával jut el a természetes közlekedőedényt 
kitöltő vízig. A karsztos kőzet e szakasza nevezhető 
változatlanul leszálló karsztvízövnek. A mindenkori 
karsztvíznívót nem a kőzet pórusaiban, hanem csak

a hasadékrendszerben észlelhetjük. Ezt tévesen 
nyugalmi vízszintnek vette át a műszaki gyakorlat, 
noha tudvalévőén az idő minden pillanatában vál
tozik magassága számtalan tényező közrejátszásá- 
val. így helyesebb lenne a vízszint különböző ma
gasságait meghatározva jelezni a dinamikus vízszint 
átlagos, maximális, vagy minimális észleleteit bizo
nyos gyakorisággal. Ez a vízszint egyébként a 
magaskarsztban Venkovits terminológiájában is 
mint magaskarsztvizszint, közép- és mélykarszt 
esetében pedig általában főkarsztvizszintnek nevez
hető. Itt megjegyzendő, hogy ez az elnevezés szerin
tünk csak tömbkarsztban helytálló (1. terminológia).

A dinamikus vízszint ezen előfordulásai a gya
korlatban összefoglaló néven a nyugalmi vízszint 
elnevezés helyett helyesen - egy levélváltás során 
Venkovits István által ajánlott — természetes karszt- 
vizszint névvel jelölhető.

Vagyis egy terület természetes karsztvízszintjét a 
megfigyelési pontban megadhatjuk numerikusán 
egyetlen mérés alapján arra az időpontra vonatkoz
tatva, vagy bizonyos gyakorisággal a mérési soro
zatból, ha a karsztvízszintet mesterséges beavatko
zással nem bolygattuk.

Egyébként a közelben levő mesterséges vízki
emelő objektum hatására megváltozott vízszintet, 
mint termelési vízszintet tartjuk nyilván; feltüntetve 
szükség szerint a vízkiemelő objektum üzemi víz
szintjét is.

. I ,
A vizmozgas övezetei a karsztvizszint alatt

1. ábra
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A vízkészlet-fajtáknál használt természetes és 
termelési készletek megkülönböztetéséből logikusan 
következik az újabb elnevezés. Az üzemi vízszint 
eddig is használatos volt, de ezt ki kell terjesztenünk 
minden mesterséges és természetes megcsapolási 
helyre.

Ha a víz mozgását tovább figyeljük a vízzel ki
töltött hasadékokban, úgy az tapasztalható, hogy 
a karsztvízszinttől a mélység felé haladva az ott 
uralkodó horizontális mozgásvektor egyre csökken. 
Ez bizonyos mértékig hasonló a pórusvizek meg
csapolásánál észleltekkel, hiszen a karsztvíz kilépési 
helyét is felfoghatjuk a kutak üzemi vízszintjének, 
míg a karsztvíz domború felületét a depressziós 
felületnek. De a jelenség folyománya még annak a 
gyakorlati megfigyelésnek is, amiről Ajtay Z. számol 
be Aebel Ferenc dorogi munkája nyomán, miszerint 
a karsztosodás mértéke - vagyis a hasadékok átlag
keresztmetszete— a mélységgel arányosan csökken. 
Eljutunk tehát egy olyan mélységbe, ahol a mozgás
komponensek gyakorlatilag zérónak vehetők. Mély
ségére csak következtetni lehet, így részben már a 
karszthasadékok jellegének ismerete alapján is 
feltételezhető, hogy mélyebben helyezkedik el, mint 
a megcsapolás szintjét alkotó erózióbázis magassága.

Zamarin E.A. szovjet hidrogeológus kutató 
1954-ben számítási formulát közölt a porózus 
kőzetekben mélyített víztermelő fúrólyuk aktivitási 
övének meghatározására. Ennek a természetes 
vízszinttől való mélysége 1,3—2,0-szerese a dep
resszió és a termelő lyukhossz összegének.

Finomabb szemcséjű vízvezető rétegek esetére 
Juhász József elméleti meggondolások alapján 
igazolta a szivárgási sebesség mélység függvényében 
történő csökkenését. Ubell Károly vizsgálataival 
kísérletileg is kimutatta, hogy a szivárgási sebesség

a mélység növekedésével csökken, éspedig a porózus 
vízvezető réteg esetében 25 m-nél mélyebben az 
áramlási sebesség (talajvíznél) gyakorlatilag nem 
érzékelhető.

Ollós Géza vizsgálatai alapján közli azt a megálla
pítást, hogy a „víz elsősorban a legkisebb nyomás
övezetből — esetünkben a rendszer felső részéből — 
igyekszik a kútba jutni és ily módon az alsó, távo
labbi litoklázis (még ha barlangterek is) a vízszállí
tásba már nem kapcsolódnak be” . A szivárgási 
hatásmező térbeli vizsgálatával jutunk el ahhoz a 
határfelülethez, mely a megcsapolási pont felé 
mozgó vízrészecskéket a nyugalmi állapotban lévők
től elválasztja.

Ez az elméleti határfelület nevezhető stagnálási 
határfelületnek, mely egyben az áramló karsztvízöv 
alsó határát jelöli meg. A stagnálási határfelület 
alatt a stagnáló karsztvízöv helyezkedik el, ahol tehát 
eltekintve a mesterséges beavatkozástól (bánya
művelet, vagy karsztvizet termelő kút) a víz olyan 
lassú mozgásban van, hogy az gyakorlatilag stag- 
nálónak tekinthető. Az öves tagozódást mutatja 
be az 1. ábra.

A magas- és sekély-, illetőleg a közép- és mély- 
karsztvíz elhatárolására bevezetjük a statikus karszt- 
vizszint fogalmát, mely csak képzetes, gyakorlatilag 
nem létező vízszint. Ez csak az utánpótlás teljes 
megszűnésével, a források teljes elapadására beálló 
állapotot jelző elképzelt vízszint, mely valóban 
nyugalmi vízszintnek nevezhető. Szintje a helyi, 
vagy a főerózióbázis legmélyebben előforduló 
karsztforrás magasságával egyezik meg. A statikus 
karsztvízszint — vagyis a főerózióbázis-szint — fe
lett levő vizet magaskarsztvíznek vagy középkarszt
víznek nevezhetjük a magaskarsztban, illetőleg a 
közép- és mélykarsztban. A statikus karsztvízszint
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alatt található vizet sekélykarsztvíznek vagy mély
karsztvíznek nevezhetjük, a magas- és középkarszt- 
ban, illetőleg a mélykarsztban (2. ábra).

A korábban használt „ tárolt karsztvizöv" elneve
zés a statikus karsztvízszint alatti készlet megjelö
lését szolgálja, mivel természetes úton ez nem 
merülhet ki még az utánpótlás teljes elmaradásának 
esetén sem. A fenti osztályozási szempontok közé 
viszont nem illeszthető ez az elnevezés, (t.i. a 
„tárolt" elnevezés nem dinamikai meghatározás). 
Ha pedig a vízkészlet kitermelési lehetőségei szerint 
próbáljuk övezetekre osztani a karsztvíztömeget, 
akkor elháríthatatlan nehézséget jelent a mester
séges kitermelés úgyszólván korlátlan — de előre 
semmiképpen meg nem határozható — lehetősége. 
Ebből következik, hogy a „tárolt karsztvizöv" 
elnevezés használata indokolatlan, bármennyire is 
meghonosodott a műszaki irodalomban. (Lásd: 
„támaszkodó karsztvíz" v. „nyugalmi vízszint").

A leszálló karsztforrás meghatározásánál a 
„leszálló" szócska elhagyható, tekintve, hogy a 
ritkábban előforduló felszálló karsztforráson kívül 
minden forrás leszálló jellegű, még Léczfalvy S. 
osztályozásában megjelölt „átbukó" forrástípus is. 
így az átbukó forrás elnevezés, mint a karsztvíz 
megjelenésének egyik formája, a terminológiában 
nem javasolható.

A karsztcsurgó a leszálló karsztforrás típusának 
annyira különleges esete, hogy — Venkovits ter
minológiájában is — külön meghatározást igényel. 
Ugyanis ha a leszálló karsztvízövben levő vízvezető 
csatornák — melyek nagyesésű barlangjáratok is 
lehetnek — valami módon a felszínre torkollnak, 
ezzel vizüket olyan forráson keresztül adják le, 
melynek magassága nem jellemző a természetes 
karsztvízszintre. Ezért hacsak nem vízrekesztő 
kőzeten folytatja felszíni útját, rövidesen víznyelő
kön keresztül újra eltűnik a patak. Viszont a kevert 
vizű — Léczfalvy szerint — vegyes forrás, mely a 
leszálló és felszálló karsztvíz közös megjelenési 
helye, nem illethető külön névvel, már csak azért 
sem, mert felismerése, pontos különválasztása 
nagyon nehéz. Az emelkedett hőmérséklet egyszerű 
észlelése ugyanis nem bizonyíték, mert mint a 
2. ábrán látható, az áramló karsztvízöv statikus 
karsztvízszint alatti része a mélykarsztvízzel azonos, 
így annak magasabb hőmérsékletű vizével együtt 
lép ki anélkül, hogy felszálló jelleget mutatna. 
A vegyes forrás elnevezés inkább olyan eset meg
jelölését szolgálhatná, amikor a karsztvíz más 
típusú vízzel keveredve lép felszínre, így pórusvízzel 
(talajvíz, rétegvíz) vagy nem karszotosodó kőzetek 
repedésvizével.

A karsztvíz és egyéb víz keveredési arányának 
megállapítása nehézkes, de ilyen esetben már 
amúgy sem beszélhetünk karsztforrásról, így nem 
sorolhatjuk be külön névvel a karsztvíz megjelenési 
formák közé.

Ismeretes karsztos kőzetekből kilépő olyan idő
szakos forrás is, ami szivornyaszerűen — többnyire 
hang hatással kísérve — működik.

Ezeknek külön névvel való megjelölését indoko
latlannak tartjuk — mint ahogy Venkovits sem adott

új nevet erre — nemcsak ritka előfordulásuk miatt, 
de azért is, mert az a karsztvíz ismertetett megjele
nési formái közé besorolható. így lehet szivornya 
hatásra időszakosan ürülő leszálló karsztforrás, vagy 
karsztcsurgó is.

A mesterséges beavatkozással megváltozott hidro
geológiai-hidrodinamikai viszonyok terminológiai 
vizsgálata nem kevésbé fontos, mert a mesterséges 
karszlvízkitermelés egyre nagyobb tért hódít. 
A karsztvíz osztályozásánál ismertetett (lásd II. 
rész) terminológiában természetesen nem okoz 
változást, csupán a meghatározott eredeti állapot 
határai változnak. A karsztvíz felülete és határai 
vertikális és horizontális irányban egyaránt jelentős 
változást szenvedhetnek, éppen ezért vált fontossá 
a terminológiai besorolásuk.

II. NEVEZÉKTAN
A történelmi névmagyarázattól eltekintve ma 

karsztnak nevezzük a szilárd földkéreg olyan kőze
tekből álló részletét, melyen a felszíni vagy mélységi 
vizek oldó hatása — más kőzetekhez viszonyítva — 
erőteljesebben érvényesül. Gyűjtőnéven karszt
jelenségeknek hívjuk az áramló vizek korróziós 
és eróziós munkájával a karsztosodó kőzetekben 
kifejteit változásokat. A karsztot fedő nem karszto
sodó kőzetekben található átadott karsztjelenségek 
(pl. töbör, karsztláp) mint különleges előfordulások 
tarthatók nyilván. Elnevezése utal arra, hogy itt is 
a karsztosodó kőzetekből kiinduló változást ész*- 
lelünk. A karsztjelenségek alaktani értelemben : a 
karrok, a víznyelők, a zsombolyok, a töbrök és 
uvalák, a poljék, a víz alkotta föld alatti csatornák 
és barlangok, a karsztszurdokok és minden karsztos 
mikroforma.

A karsztjelenségek vízrajzi értelemben: a búvó 
patakok és a karsztvíz valamennyi természetes meg
jelenési formája.

A karsztosodó kőzetek közül a leggyakoribb elő
fordulású és a karsztjelenségekben bővelkedő 
mészkő, valamint dolomit kiemelkedő helyet foglal 
el. A kitűnően oldódó gipsz és kősó előfordulási 
sajátosságai miatt többnyire alig karsztosodott.

A gyengén karsztosodó kőzetek karsztjelenségek
ben nemcsak a rosszabb oldhatóságuk miatt szegé
nyek, de az oldhatatlan alkotórészek mennyiségének 
megnövekedése miatt is nehezebb az üregesedés, 
hiszen a visszamaradó agyagos részek felhalmozó
dása a víz útjában gátat alkot. Ezek közé sorolható 
a meszes márga és a lösz kőzetek.

A nem karsztosodó kőzetek közül a vulkáni tufák
ban és a meszes kötésű homokkövekben, kong
lomerátumokban is felfedezhetünk kismértékű 
karsztjelenségeket (pl. oldott üregek, cseppkövek).

A karszt és karsztvíz osztályozását összevontan 
a 3. ábrán szemléltetjük.

/. A karszt osztályozása
A szovjet geomorfológiai irodalomban a karszto

sodás fogalma bővebb mint nálunk. Alak szí movies 
szerint három típus különböztethető meg.
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1. Mészkő- (gipsz- és kősó) karszt
2. A jeges éghajlat és a tundravidék terma- 

kar szíja (fagy karszt)
3. A vízáteresztő törmelékes kőzetek klaszto- 

karsztja.
A két utóbbi típus ismeretének hiányában nem 

vállalkozhatunk azok részletezésére, de ez a tőlünk 
távoli előfordulás miatt igényként nem is jelent
kezik.

A karszt osztályozásánál elsősorban a karsztoso
dott kőzet földtani kifejlődése szerint a kőzet 
rétegtani elnevezésével tisztázzuk hovatartozását. 
Vagyis ókori, középkori (részletezve: triászk, jura, 
kréta), óharmadkori és újharmadkori, (eocén, 
törtön, szarmata stb.), negyedkori, (alsó és felső 
pleisztocén) mészkő- vagy dolomitkarsztról beszé
lünk.

Itt célszerű a karsztosodás földtörténeti idejének 
a megjelölése is. Pl. a Mecsek-hegység középső 
triász korú mészkövének mediterrán előtti karsztos 
jelenségei.

A víztartó kőzet földtani kora alapján történő 
beosztás helytelen — mint ahogy erre Vitális Sándor 
is rámutatott mert vízföldtani szempontból lé
nyegtelen a víztartó kőzet kora (pl. triász karsztvíz).

Az osztályozás a továbbiakban történhet a 
földtani település szerint és a karszt elhelyezkedése, 
vagyis magassági helyzete szerint.

A) A földtani település szerint megkülönböztetünk 
tömbkarsztot, rétegkarsztot és karsztpikkelyt.

1. Tömbkarszt, melynek felülete a fedett részeket 
is beszámítva nagyobb 1 km2-nél és a karsztos 
kőzetek vastagsága 40 m-nél több.

2. Rétegkarszt, mely 40 m-nél vékonyabb karszto
sodó kőzet, tekintet nélkül felületi kiterjedésére.

3. Karsztpikkely az 1 km2-nél kisebb karsztosodó 
kőzetfelülettel rendelkező (a fedett részeket is be
számítva) karsztterület, ha a karsztosodó kőzet 
vastagsága 40 m-nél több.

Ezeken belül további felosztás:
a) Zárt karszt, ha a karsztosodó képződményeket 

vízzáró (vízrekesztő) réteg fedi.
b) Nyitott karszt, ha a felszín fedetlen karsztosodó 

képződményekből áll.
c) Fedett karszt, ha a karsztos kőzet vízvezető 

porózus képződményekkel borított.
d) Fedetten zárt karszt, ha a karsztos kőzetet 

borító vízrekesztő képződmény felett vízáteresztő 
is van.

e) Kibukkanó karszt, ha kis területen takarótól 
mentes a karsztos kőzetfelszín.

B) Az elhelyezkedés szerint lehet magaskarszt, 
középkarszt és mélykarszt.

1. Magaskarszt, ha a karsztosodó kőzet vízre
kesztő fekvőjével a helyi erózióbázis magasságában, 
vagy az felett van.

2. Középkarszt, amikor esetleg az erózióbázis 
fölött is meglevő, de az alá bukó karsztos kőzet 
vízrekesztő fekvőjének a helyi erózióbázis szintje 
alatti mélysége 100 m-nél nem több.

3. Mélykarszt, ha a karsztos kőzet vízrekesztő 
talpának (feküjének) mélysége a fő erózióbázishoz 
viszonyítva 100 m-nél több.

IL A karsztvíz osztályozása

A víztípusok között a karsztvíz a repedés-hasadék- 
vizek közé sorolható. Ez a pórusvizektől főleg a 
dinamikai viszonyaiban tér el jelentősen, mégis 
találunk analógiát egyes esetekben. Számos szerző 
vizsgálatainak alapján ismeretes a mélység függvé
nyében történő vízmozgás-csökkenés. Azt is ki
mutatták, hogy bizonyos mélységen túl már gya
korlatilag nem észlelhető vízmozgás. (Természetesen 
a különleges geotermikus viszonyokkal jellemezhető 
területek kivételével érvényes ez az általános meg
állapítás.)

így elméletileg létezik egy olyan határfelület, 
mely az álló és lassú áramlásban levő vízrészecskék 
közölt vonható meg. Ez a határ a bonyolúlt hasa- 
dékrendszerekben, ahol a karsztvíz a közlekedő- 
edények elvén mozog, nem képez síkot. Ugyanígy a 
karsztvíz színe sem alkot folyamatos víztükröt, 
mégis mint a porózus kőzetekben mozgó vizeknél, 
izohipszákkal ábrázoljuk felületét.

Bevezethetjük tehát a stagnálási határfelület 
fogalmát, mely a mozgás szerinti öves tagozódás 
meghatározásánál szükséges. Ugyanígy a karsztvíz 
elhelyezkedése szerinti osztályozásnál a statikus 
karsztvízszint fogalmát is bevezetjük, ami csak kép
zetes, nem létező vízszint. Ez az utánpótlás teljes 
megszűnésével a források elapadása után beálló * 
állapotot jelző elképzelt vízszint, mely a főerózió
bázis legmélyebb megcsapolási pontjával azonos 
magasságú.

A főerózióbázis magasságának megállapításánál 
a karsztrezervoárt megcsapoló legnagyobb víz
hozamú forrás helye a mérvadó, még akkor is, ha 
annál alacsonyabb szinten is jelentkezik lényeg
telen vízhozammal a mélykarszttal (törésvonallal) 
összefüggő forrás.

Az osztályozás itt is az előzőhöz hasonlóan tör
ténik, de ki kell bővíteni a karsztvíz szerinti öves 
tagozódással, rögzíteni kell a karsztvízfelülctek és 
övhatárok elnevezését, végül rendszerezzük a 
karsztvíz természetes megjelenési formáit.

A) A földtani település szerint megkülönböztetünk 
szabad és leszorított tükrű karsztvizet.

1. Szabad szintű karsztvízről beszélünk, ha a víz 
szintje a közlekedő edények törvényei szerint nyo
másmentesen helyezkedik el a karsztos kőzet repe
déseiben.

2. Leszorított tükrű karsztvíz szintje vízzáró fedő
takaróval nyomás alatt van, így mélyfúrásban a 
vízszint a fedőkőzet talpa (feküje) fölé emelkedik.

B) Elhelyezkedés szerinti osztályozáskor öt típus 
határolható el.

1. Lebegő karsztvíz a főkarsztvízszint vagy a 
magaskarsztvízszint felett záróréteg hatására önálló 
emeletet alkotó karsztvíztömeg.
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2. Magaskarsztvíz a magaskarszt áramló karszt
vízövében levő víz.

3. Középkarsztvíz a statikus karsztvízszint felett a 
középkarszt, valamint a tömbkarszt áramló karszt
vízövében levő víz.

4. Sekélykarsztvíz a lebegő, a magas- és a közép- 
karsztban a statikus karsztvízszint alatt található 
víz.

5. Mélykarsztvíz a statikus karsztvízszint alatt a 
mélykarsztban található víz.

C) A karsztvíz mozgása szerinti öves tagozódás 
\  három fő zónát mutat (2. ábra).

1. Leszálló karsztvízöv a vertikális vízmozgás öve. 
A karsztosodó kőzet felszínétől a karsztvíz szintjéig 
terjed.

2. Áramló karsztvízöv a horizontális vízmozgás 
öve; a karsztvízszint és a stagnálási határfelület 
közötti területen. Ennek megfelelően az áramló 
víz legnagyobb mennyisége a középkarsztvízből, 
vagy a magaskarsztvízből, míg kisebb része a mély
karsztvízből, vagy a sekély karsztvízből tevődik össze.

3. Stagnáló karsztvízöv a kismértékben mozgó, 
gyakorlatilag stagnálónak vehető víz öve.

Ebbe az övbe számítható:
a) sekélykarsztvíznél a magas- vagy középkarszt- 

ban a stagnálási határfelület alatti víztömeg,
b) mélykarsztvíznél a mélykarsztban a stagnálási 

határfelület alatti víztömeg.

D) A karsztvíz felülete és határai.
A karsztvíz osztályozásánál és övékbe sorolásánál 

az észlelhető (mérhető) vízfelületekhez, vagy az

általunk elképzelt határokhoz kapcsoltuk nomenkla
túránkat. így ezek meghatározása is szükséges.

1 .Észlelhető vízfelületek elnevezései lehetnek:
a) Lebegő karsztvízszint a lebegő karsztvíz dina

mikus felszíne.
b) Magas karsztvízszint a magaskarszt áramló 

karsztvízövének dinamikus felszíne.
c) Főkarsztvízszint a tömbkarszt, vagy karsztosodó 

alaphegység karsztvizének szabad felszínű dinami
kus felülete.

d) Piezo metrikus karsztvízszint a nyílt tükrű táp
terület szintje alá bukó, záróréteggel leszorított 
rétegkarszt, vagy mélykarszt vizének nyomás alatti 
szintje, mely csak mélyfúrásban mérhető.

Az eddig felsorolt, észlelhető dinamikus vízszintek 
műszaki irodalomban történő alkalmazására a 
természetes karsztvízszint, mint összefoglaló elneve
zés ajánlható az eddig tévesen meggyökeresedett 
nyugalmi vizszint elnevezés helyett. A mesterséges 
beavatkozással megváltoztatott vízszint külön el
nevezést igényel (4. ábra).

e) Üzemi vízszint minden megcsapolási szint. így 
természetes körülmények között a források szintje 
vagy mesterséges beavatkozásnál a víztermelő 
mélyfúrások üzemi szintje, valamint a bányaterek 
által meghatározott vízkivételi szint.

f) Termelési vizszint a mesterséges vízkiemelés 
helyétől távolabb észlelhető vízszint, ha a természetes 
karsztvízszinttől kétségtelen eltérést mutat.

A mesterséges vízkitermeléssel megváltozott víz
felület horizonális változását is figyelemmel kell 
kísérni. így a természetes vízszint izohipszás felépí
téséből kiolvasható az áramlási irány és meghatá-
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rozható a földalatti vízválasztó, mely a földalatti 
vízgyűjtő terület határút jelenti. A mesterséges víz- 
kitermelés folytán kialakult depresszió hatására ez 
a határ eltolódást szenved. Ekkor már a depressziós 
vízgyűjtő terület határáról beszélünk, ami nem té
vesztendő össze a depressziós terület határával, 
mely az előbbi határral többnyire nem egyezik. 
A depressziós terület határán belül az eredeti ún. 
természetes vízszinttől jól kimutatható eltérés foly
tán a termelési vízszint izohipszás felépítéséből 
kapunk képet a depresszióra vonatkozóan.

2. Képzetes szintek meghatározása
a) Statikus karsztvízszint az utánpótlás teljes 

megszűnésével beálló elképzelt nyugalmi vízsdnt, 
mely nem mérhető -  ellentétben a dinamikus karszt
vízszinttel. Bevezetését a sekélykarsztvíz és a mély
karsztvíz felső határának megvonása indokolja. 
Esetenként ez egybeesik a helyi vagy a fő erózió
bázis szintjével.

b) Stagnálási határfelület elképzelt határ az 
áramló karsztvízöv és a stagnáló karsztvízöv között. 
Esetenként egybeeshet a statikus karsztvízszint 
elképzelt felületével is.

E) A karsztvíz természetes megjelenési formái.
1. (Leszálló) karsztforrás az áramló karsztvízövből 

a karsztvíz kis területen való felszínre lépése.
2. Felszálló karsztforrás mélykarsztból nyomás

vagy hőmérsékleti különbség hatására a kőzetrésből 
kilépő karsztvíz megjelenési helye.

3. Karsztcsurgó a leszálló karsztvíz övéből az 
áramló karsztvízöv felett kilépő karsztvíz megjele
nési helye. Többnyire időszakos forrás.

4. Karsztláp a karsztvíz nagy területen való ki
lépése a talajtakaró alatt, annak nagymértékű 
feláztatásával. (Szabad vízfelszín csak foltokban 
észlelhető). Ha nincs felszíni lefolyása, akkor állóláp.

5. Karsztfolyó a felszakadt barlangjáratból ki
alakult, szurdokvölgyben folyó barlangi patak.

6. Katavotra a karsztvíz olyan időszakos megjele
nési helye, mely többnyire nem mint forrás, hanem 
mint víznyelő működik. Másik neve: estavelle. 
(Példaként említhető a hercegovinai Fatnicko- 
poljéban az Obod-forrás).

7. Karsztvízelöntésnek nevezhetnénk a nálunk 
ismeretlen, de egyébként nem ritka jelenséget, mely 
hatalmas poljékat is hónapokra tóvá változtat.

A karsztnevezéktan jelenleg érvényes terminoló
giáját igyekeztünk átvenni szinte maradéktalanul, 
csak a legszükségesebb változtatásokkal. A bővítés 
és új fogalmak bevezetése a karsztvíz osztályozásá
nál elkerülhetetlen volt.
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EIN VORSCHLAG ÜBER 
KARSTNOMENKLATUR

Für die Klassifizierung des Karstes und des 
Karstvvassers in Ungarn war die von Professor 
Ferenc Horusitzky stammende Nomenklatur be
kannt. Diese wurde von István Venkovits zeitge- 
mäss umgestaltet, deren Publikation im Jahrbuch 
1959 der Ungarischen Gesellschaft für Karst- und 
Höhlenforschung erfolgte. Durch fernere Erweite
rung haben wir die vorliegend vorgeschlagene 
Terminologie zusammengestellt. Die Klassifizie
rung des Karstes und des Karstwassers wurde nach 
der geologischen Lagerung und der Anordnung 
(Höhenlage) durchgeführt. Bei der Klassifizierung 
des Karstwassers haben wir ausser der dynamischen 
Verteilung und den Untersuchungen der Karstwas
serspiegel, sowie der Grenzen auch die natürlichen 
Erscheinungsformen des Karstwassers festgelegt. •

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ТЕРМИНОЛОГИЮ КАРСТОВ

В Венгрии была известна номенклатура про
фессора Ференца Хорушицки для классификации 
карстов и карстовых вод. Эту номенклатуру 
усовершенствовал Иштван Венкович; издание 
этой работы произошло в ежегоднике Венгер
ского Общества по исследованию карстовых 
явлений и пешер, в номере 1959 г. Здесь рекомен
дуемую терминологию мы средактировали 
с дальнейшим расширением.

Классификация карстов и карстовых вод про
изошла по геологическому поселению, т.е. раз
мещению (высотному положению). В классифи
кации карстовой воды, кроме распределения по 
движению и изучения поверхностей карстовых 
вод, соответственно границ мы закрепили и на
туральные формыпоявления карстовой воды.

KARSTTERMINOLOGIA PROPONO
En Hungario estis konata la nomenklaturo de 

prof-ro G. Horusitzky enklasigi la karston kaj 
karstakvon. Modernigis gin I. Venkovits, kies 
verko aperis en la 1959-jara Jarlibro de M.K.B.T. 
Per plua kompletigo estis verkita la jen proponata 
terminaro. La karsto kaj karstakvo estas enklasigita 
laü la geológia situacio kaj loko (nivelo). Ce la 
enklasigo de la karstakvo estas definitaj la formoj 
de giaj naturaj aperoj króm la enklasigo laü movo 
kaj la atento pri la surfacojn kaj limojn de la 
karstakvo.
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