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A mai karsztterületek egy számottevő része a 
földtörténeti múlt valamely időszakában fedett volt 
és a vízzáró takaró utóbb fokozatosan pusztult le 
róla. Ilyen folyamatot napjainkban is tanulmányoz
hatunk, pl. Magyarországon az Aggteleki-karszt
vidéken, a Bükk hegységben stb. Vizsgáljuk meg 
tehát ezt a folyamatot, a karsztosodó kőzetet fedő 
vízzáró takaró fokozatos lepusztulását és ennek sze
repét a terület karsztjelenségeinek kialakulásában, a 
mi mérsékelt égövi, középhegységi karsztjainkat 
alapulvéve.

Ha egy karsztos területre vízzáró takaró települ, 
és utóbb ez a fedett karszt környezetéhez viszonyítva 
kiemelt helyzetbe kerül, akkor a mészkő felett el
terülő vízzáró takarót a külső erők, különösen a 
rajta kialakuló vízfolyások eróziója pusztítja, majd 
fokozatosan eltávolítja. így a korábban fedett mész
kőfelszín fokozatosan fedetlenné válik. A  vízzáró 
takaró mindenekelőtt a környék vizeit elvezető, leg
mélyebbre bevágódott és a kiemelt helyzetű karszt 
számára helyi erózióbázist alkotó fővízfolyás völgye 
felé eső területrészekről pusztul le. A  vízzáró taka
rón kialalakult és a fővölgy felé irányuló felszíni 
vízfolyások medrében működő lineáris erózió is fel
tárja a mészkövet, majd az elfedett mészkőfelszín 
domborzatának kiemelkedőbb elemei válnak fedet
lenné. A  lemeztelenült mészkőfelszineken megkez
dődik a karsztosodás. Minthogy az itt kialakuló 
karsztos formakincs a vízzáró takaró lepusztulási 
folyamata során, azzal összefüggésben jön létre, 
tehát ennek a folyamatnak a bélyegeit viseli magán.

A  vízzáró takaróról érkező vizek a mészkőfel
színre érve a takaró peremén, illetve az abba bevá
gódó lineáris vízfolyások medrének talpán kibuk
kanó mészkőben a mélység felé keresnek utat, tehát 
a karszt peremén víznyelők alakulnak ki, amelyek a 
mélység felé lefejezik a felszíni vízfolyásokat és az 
erózióbázis irányába felszín alatti karsztos vízjára
tokat alakítanak ki.

A vízzáró takaró további lepusztulási folyamatát 
a nyelők kialakulása meggyorsítja. A  nyelőszájaktól 
hátravágódó erózióval újabb árkok mélyülnek a 
takaróba, amelynek anyaga most már a mélyben ki
alakult karsztcsatornán, a barlangjáraton keresztül 
is nagy tömegben távolodik el a felszínről, miközben 
hordalékerózióval tágítja felszín alatti járatát.

A vízzáró takaró anyagának a nyelőkön keresztül 
történő nagytömegű elszállítása folytán újabb mész
kőterületek válnak fedetlenné, a megmaradt takaró 
pereme fokozatosan hátrál a víznyelő mögött, így 
egyre távolabb kerül attól. A z új karsztperemen az
után újabb víznyelők alakulnak ki és ez a folyamat 
a vízzáró takaró fokozatos lepusztulásával, peremé
nek folytonos hátrálásával újból és újból ismétlődik,

miközben a felszíni vízfolyás egyre hosszabb szaka
sza tevődik át a felszín alá.

A  felszín alatt, a karsztot megcsapoló völgy közel
ségétől, illetve távolságától, a kőzetviszonyoktól és 
a tektonikus adottságoktól függően vagy új, ön
álló barlangjárat alakul ki a karsztot megcsapoló 
völgy irányába, vagy pedig a korábban már kiala
kult barlangszakasz lesz az új nyelőben leszálló 
vizek helyi erózióbázisa és az új víznyelőhöz tartozó 
járatszakasz a korábbi barlangjárathoz kapcsoló
dik, annak hosszát növeli. A  barlangjáratok irányá
nak alakulásába tehát a felszíni adottságok is bele
szólnak.

A z újabb és újabb mélységi lefejezés folytán víz
gyűjtő területüket és ennélfogva vízfolyásukat vesz
tett korábbi víznyelők szárazon maradnak és ha 
hordalékanyag nem jut beléjük, akkor mint akna
barlangok jelentkeznek. De középhegységi viszonyok 
között a szenilis víznyelők többnyire hordalékkal 
töltődnek fel, elzáródnak és dolina formává alakul
nak át. Ha az ilyen töbör alját vízzáró hordalék 
béleli ki, benne dolinató is keletkezhet.

A  vízzáró takaró alatt lefedett korábbi mészkő
felszín domborzatától, a takarón kialakult felszíni 
vízfolyás nyomvonalától és esetleg a szerkezeti adott
ságoktól, tehát több tényezőtől is függően, a vízzáró 
takaró fokozatos lepusztulása, peremének ismételt 
hátrahúzódása nyomán így töbörsor alakulhat ki, 
de sorba nem illeszkedő töbrök is korábbi víznye
lőkre utalhatnak. Gyakran éppen a felszín alatt 
húzódó barlang nyomvonala és belső formakincse 
árulkodik arról, hogy a felszín mely dolinái alakul
tak ki korábbi víznyelőkből.

A  fokozatos eltömődés többnyire nem a víznyelő 
függőleges aknájában indul meg, hanem a hozzátar
tozó horizontális barlangfolyosónak vízfolyás nél
kül maradt szakaszán. A z új nyelő barlangjárata 
ugyanis gyakran nem a korábbi nyelő függőleges 
aknájának talppontján csatlakozik a korábban ki
alakult horizontális balangjárathoz, hanem annak 
egy a régi nyelő és a forrás közötti pontján. így a 
korábbi víznyelőnek az új, vizet vezető járat csatla
kozásáig terjedő vízszintes folyosószakasza fokoza
tosan elvíztelenedik és a felszínről besodort horda
lék ezt az immár oldalág jellegűvé vált, a vizet szállító 
főág további mélyülését nem követő és így annak 
talpához képest függő helyzetű barlangszakaszt fo
kozatosan eltörni. Annak főági torkolatát gyakran 
csak a belőle kinyomuló agyagdomb jelzi. A hori
zontális járat eltömődése, elzáródása után töltődik 
fel a szárazon maradt víznyelő függőleges aknája is. 
Ha a víznyelőtől kiinduló vertikális barlangszakasz 
lépcsőzetesen alakult ki, akkor az eltömődés egy- 
egy ilyen lépcsőnél is bekövetkezhet.
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A mészkövet fedő vízzáró takarón futó patakot a takaró lepusztulása folytán kialakult karsztperemi víznyelő a mélység felé lefejezi, 
ennek helyi erózióbázisa a már korábban kifejlődött patakos barlang.
1 =  mészkő, 2 =  vízzáró takaró, 3 =  felszíni vízfolyás, 4 — a vízzáró takaró nem karsztos felszíne, 5 =  a lemeztelenedett mészkő 
karsztos felszíne, 6 a karsztos és nem karsztos felszín határvonala, 7 patakos barlang, 8 =  hegylábi karsztforrás, 9 az erózió
bázison kialakult felszíni vízfolyás, 11 az új karszthatáron kialakult víznyelő, 12 a patakos barlang új oldalága.

6



Jakucs László kimutatta a nem karsztos vízgyűjtő 
terület és az eróziós barlangfolyosó szélessége 
közötti összefüggést. Nagyobb nem karsztos víz
gyűjtő területhez szélesebb barlangfolyosó, kisebb 
vízgyűjtőhöz keskenyebb barlangfolyosó tartozik. 
Ha növekszik a nem karsztos vízgyűjtő terület, 
növekszik a barlangfolyosó szélessége is, amely 
mindig a belefutó maximális vízhozamhoz igazodik.

Szerintem ez a szabály bizonyos esetekben for
dítva is érvényes, éspedig addig, míg a víznyelő 
szája teljesen el nem tömődik, tehát amíg abba a 
csapadékvizek bármily kicsiny vízgyűjtő területről 
hordalékot szállítanak. Ilyenkor, ha új nyelő ki
alakulása folytán csökken a régi nyelő nem karsztos 
vízgyűjtőterületének nagysága, kiterjedése, akkor 
csökkenni foga hozzá tartozó barlangfolyosó, karsz
tos vízvezető csatorna tágassága is, tehát beszűkül 
a járat. Amikor ugyanis a víznyelő nem karsztos 
vízgyűjtő területe a korábbihoz viszonyítva jelen
tősen lecsökken és a barlangfolyosó korábban 
kialakult szélességét már a maximális vízhozam 
sem igényli, akkor a horizontális járatszakaszon a 
hordaléklerakó tendencia érvényesül. A  lerakott 
hordalék a járatot addig a mértékig szűkíti le, 
amennyit a még megmaradt vízgyűjtő területről 
érkező maximális vízhozam igényel. Amíg tehát a 
járat bővülése kőzet eltávolodással (korrózió
erózió) járt, addig a beszűkülés hordalék lerakó
dással. A  vízhozam teljes megszűnése előbb-utóbb 
a víznyelőhöz tartozó szárazon maradt barlang- 
járat és a nyelőakna teljes eltömődéséhez vezethet.

A  barlang vízellátásában természetesen a karsz
tos vízgyűjtő területnek is van szerepe, de az a nyelő 
működése idején kevésbé szembetűnő. Amikor 
azonban a víznyelő bejárati nyílásának teljes el- 
tömődése folytán a hordalékutánpótlás is teljesen 
megszűnik, a karsztban leszivárgó vizek bár lassú 
és csekély — eddig az áradmányvizek szerepe mel
lett szinte észrevétlen — de szüntelenül tevékeny 
munkája fog érvényesülni és megkezdi a mélyben 
az eltömődött járat lassú exhumálását (pl. a Barad- 
lában az Olymposz vagy a Jósvafőtől 300 m-re 
nyíló Raisz-ág). Ez a folyamat idővel a nyelő újbóli 
felnyílását is eredményezheti.

Ha ugyanis a szivárgó vizek az eltömődött bar
langfolyosót legalább részben feltárták, a nyelő 
szájának eltömődése amelyet a rajta összegyűlő 
csapadékvizek is áztatnak -  berogyhat. Ha benne 
tó volt, az leürül, és azután a felnyílt töbör — ha 
maradt vagy kialakult minimális vízgyűjtője 
újból időszakos nyelőként működhet, míg újra el 
nem tömődik (pl. Csernai-tó, Baradla-völgyi töbör- 
felnyílás). Ha a felszín időközben úgy megváltozott, 
hogy a felnyíló barlangaknához vízgyűjtő terület 
már egyáltalán nem tartozik és így oda újabb 
hordalék be nem juthat, akkor az mint aknabar
lang hosszabb ideig is nyitott maradhat.

A vízzáró takaró fokozatos lepusztulásával kap
csolatos karsztfejlődést, a karsztperemi víznyelők 
kialakulását, eltömődését, majd feltáródását ki
tűnően tanulmányozhatjuk Magyarországon az 
Aggteleki-karsztvidéken. Ilyen fejlődés eredménye
ként alakult ki szakaszosan a Baradla-barlang és a
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A vízzáró takaró fokozatos lepusztulása nyomán az új karszt- 
határon új víznyelő alakul ki, a vízgyűjtő terület nélkül maradt 
korábbi víznyelő pedig eltömődik.
1 mészkő, 2 =  vízzáró takaró, 3 - felszíni vízfolyás, 4 =  víz
nyelő, 5 = patakos barlang, 6 — barlangi patak, 7 hegylábi 
karsztforrás, 8 - az erózióbázison kialakult felszíni vízfolyás,
9 =  alluvium, 10 töbörként jelentkező eltömődött víznyelő,
I I hordalékkal kitöltött egykori víznyelőbarlang.

Béke-barlang is. Ugyancsak vízzáró takaró lepusz
tulásával magyarázom az Alsóhegy nagy fennsíkján 
található és szerintem eredetileg víznyelőkként, 
vertikális karsztos vízvezető járatokként funkcionált 
zsombolyok kialakulását, vagy legalább is jelentős 
szerepet tulajdonítok e folyamatnak az alsóhegyi 
zsombolyok genezisében.

A  leírt körülmények között kialakult felszíni és 
felszín alatti karsztos formakincs között szoros 
összefüggés van. Egyrészt a felszínen a víznyelőkből 
átalakult töbrök, töbörsorok, dolinatavak és akna
barlangok, másrészt a felszín alatt a barlangfolyosók 
formaelemei és irányváltozásai — tehát a karszt 
felszíni és felszín alatti formaelemei — egymással 
genetikai kapcsolatban állnak, így az adott terü
leten lezajlott karsztfejlődési folyamatot és egymás 
kialakulását kölcsönösen értelmezik.

A  fokozatosan lepusztuló vízzáró takaró egyre 
hátráló peremén kialakuló víznyelők, majd azok 
eltömődése és esetleges újbóli felnyilása azt bizo
nyítja, hogy az indítékaiktól, eredeti funkciójuktól 
megfosztott karsztos formák okvetlenül elhalnak, 
előbb-utóbb eltűnnek, illetve az új körülményeknek 
megfelelően átalakulnak. Ez a törvényszerűség a 
terület korábbi karsztosodásából a takaró alatt 
fennmaradt fosszilis formákra is vonatkozik. Tehát, 
ha a vízzáró takaró korábban karsztos mészkőfel
színre települt, akkor a takaró lepusztulása nyomán 
kialakuló récens karsztos formák összefonódnak a 
vízzáró takaró alatt eddig eltemetett és most 
exhumálódott őskarszt formakincsével; felhasznál
ják azt, de átalakítják, módosítják új funkciójának 
megfelelően.

A  karsztos üregek, különösen a nagyszabású 
karsztos üregrendszerek kialakulása mindig poli-
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genetikus folyamat, de ennek egyes összetevői és a 
fejlődés törvényszerűségei gondos vizsgálattal ki- 
elemezhetők.
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DIE RO LLE DER A LLM Ä H LIC H  
ABGETRAGENEN

W ASSERUNDURCHLÄSSIGEN DECKE 
IN DER M O RPH O LO G ISCH EN 

ENTW ICKLUNG  DES FREIGELEGTEN 
KARSTES

Im Aufsatz wird ein Karstgebiet untersucht, 
wobei nachhaltig eine zu Peneplain verrumpfte 
Kalksteinfläche durch eine wasserundurchlässige 
Decke überlagert wurde, dann wird diese Decke 
infolge der Erhebung des Gebietes allmählich 
abgetragen und an der Oberfläche des freigelegten 
Kalksteins setzt ein neuerer Verkarstungspro
zess ein. An dem fortlaufend rückschreitenden 
Rand der wasserundurchlässigen Decke bilden sich 
immer neuere Ponoren aus, eine immer längere 
Strecke des oberflächlichen Wasserlaufes wird 
unter die Erde verlegt. Die den neuen Ponoren 
gehörigen Karstgangstrecken schliessen sich den 
früheren Höhlengängen an. Die wasserlos gebliebe
nen Ponoren können als senkrechte Karstschächte 
offen bleiben, sie werden aber von ihren räumlichen 
Gegebenheiten abhängig meist mit Schwemmaterial 
aufgeschüttet, verstopft und zu Dohnen umgestaltet, 
in denen sogar ein Karstsee entstehen kann. 
Zwischen dem so ausgestalteten oberflächlichen und 
unterirdischen Formenschatz gibt es ein enger 
Zusammenhang. Einerseits stehen die von den 
Ponoren umgestalteten Dohnen und Karstssecn, 
andererseits die Formelemente und Richtungs
änderungen der Höhlengänge in genetischer Ver
bindung miteinander und so erklären sie gegenseitig 
ihre Entstehung.

О РО Л И  ПОСТЕПЕННО 
РАЗМ Ы ВАЕМ О ГО  ВО Д О УП О РН О ГО  
ПОКРОВА В М О РФ О ЛО ГИ ЧЕСКО М  
РАЗВИТИИ ЭКСГУМ И РУЮ Щ ЕГО СЯ 

К АРС ТА

В работе рассматривается карстовый район, 
где на пенепленизованную известняковую по
верхность впоследствии отлагался водоупорный 
покров, а затем в результате поднятия района 
покров постепенно размывается и на поверх
ности эксгумирующихся известняков начинает
ся новый процесс закарстования. На краю водо
упорного покрова, все более и более отступаю
щем назад, формируются новые и новые кар
стовые воронки и все более и более длинные 
участки стока переводятся в подземные условия. 
Участки карстовых тунелей, принадлежащие к 
новым карстовым воронкам, присоединяются к 
старым пещерным тунелям. Воронки, лишен
ные стока воды, могут остаться открытыми, 
как вертикальные карстовые шахтообразные 
пещеры, но в зависимости от особенностей со
ответствующего района они чаше всего заполня
ются наносами, закрываются и превращаются в 
карстовые долины, в которых может формиро
ваться даже карстовое озеро. Между поверх
ностными и подземными формами рельефа, об
разующимися в результате таких процессов, 
существует тесная связь. Форменные элементы 
карстовых озер, превращенных из карстовых 
воронок, с одной стороны, и элементы пещер
ных тунелей, с другой, являются генетически вза
имосвязан ными.

LA  RO LO  DE LA PROGRESIVE DENUDIGA 
AKV O NE TRALASA KOVRAJO EN LA  M O R

FO LÓ G IA  EVOLUO DE LA  KARSTO
m a l k o v r i Ga n t a

La laborajo pritraktas karstregionon, kie sur 
peneplajnigitan karstsurfacon poste surmetigis 
akvonetralasa kovrajo, baldaü tiu kovrajo — sekve 
de la levigo de la teritorio — progresive denudigis 
kaj sur la surfaco kaj en la interno de la malkovri- 
ganta kalkstono denove karstigo komencigis. Ce la 
progresive regresanta rando de la kovrajo unu post 
la alia pli novaj akvosuciloj elformigis, ciam pli 
longa parto de la surtera akvofluo transmetigis 
subtere. La karstkoridoroj de la novaj akvosuciloj 
ligigas kun la pli fruaj grotopartoj. La senakvigintaj 
malnovaj suciloj povis resti malfermitaj, sed laü 
la dispozicio de la teritorio lin generale plenigis 
la sedimento, il fermigis kaj transformais dolinoj, 
en kiuj ankaü karstaj Iagoj estigeblis. Inter la 
tiamaniere estigita surtera kaj subtera formaro 
ekzistas strikta interrilato. Unuaparte la el akvo
suciloj estigintaj dolinoj kaj karstaj Iagoj, alipartc 
la formaro kaj direktovarioj de la groto-koridoroj 
genetike interri latas, kaj reciproke interpretas la 
elformigon de la alia.
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