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KARRFORMÁK -  KARREGYÜTTESEK

Dr. Balázs Dénes

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A karsztos felszínek leggyakoribb alakzatai a karrok. A csapadékvíz oldó hatására keletkeznek olykor nemcsak 
a csupasz mészkőfelszínen, hanem a barlangok mennyezetén, falán is. Alakjuk rendkívül változatos, a hosszanti 
árkos formáktól a gömbölyded fazékszerű képződményekig temérdek variációt mutat. A tanulmány első részében 
ezeket a formákat rendszerezi a szerző genetikai nézőpontból. A karrok azonban nem egyedi, homogén képződmények, 
hanem egy-egy területen sokféle karrforma található egymás mellett. A szerző ezeket a karregyütteseket is megkísérli 
alaktani rendszerbe foglalni a nálunk is jó l  ismert mérsékelt övi kamnezőktől a trópusi vidékek kőerdőjelenségéig.

A karsztosodó kőzetek felszínének sajátos képződmé
nyei a karrok. Néhány millimétertől több méteres nagy
ságrendig teijedő bemélyedéses fonnák, amelyek a 
szénsavas víz oldóhatásának köszönhetik létüket. A 
szakirodalomban elterjedt karr (karren) kifejezés a dél
német nyelvjárásban ismert Karre (Karree) átvétele*, 
amely egyebek közt bordát, terepre alkalmazva kőbordát 
jelent. A mészkőkarrok jellegzetes formái azok a borda
szerű hosszanti kiemelkedések, amelyek a lejtős sziklá
kon a párhuzamosan futó esővizcsatomákat elválasztják 
egymástól.

Neves földrajzprofesszorunk, Cholnoky Jenő, akit 
méltán nevezhetünk a magyar karsztológia atyjának, a 
karr fogalmát így határozta meg: „A kőzetek felszínének 
-  egyenetlen kimarásából származott -  nem nagyon 
mélyreható szétroncsolódása, mállás nélkül.” (CHOL
NOKY 1916). A mai pontosabb megfogalmazás szerint 
karmak nevezzük azokat a kisformákat, amelyek a 
karsztosodó kőzeten keletkeznek korrózió (oldódás) 
hatására. Tágabb modem értelemben tehát nemcsak a 
csupasz mészkőfelszínekcn látható, esővízvájta hosszan
ti bemélyedéseket értjük karr alatt, hanem alakra és 
méretre való tekintet nélkül mindazokat az oldásos 
formákat, kiemelkedő (pozitív) és bemélyedő (negatív) 
képződményeket, amelyek a szabadon álló kőzet felszí
nén vagy a talaj alatt rejtve karsztos korróziós hatásra 
létrejönnek. Sőt barlangi karrokról is beszélhetünk olyan 
esetben, amikor az üregbe csurgó víz a barlang mennye
zetén vagy oldalfalain jellegzetes hosszanti oldásos 
vájatokat hoz létre.

Kantokhoz hasonló bemélyedő (negatív) formák kelet
kezhetnek nem karsztosodó kőzeteken is (gránit, gneisz,

homokkő stb.), ezek kifejlődési módja azonban eltér a 
karsztos karrokétól, ezért az ilyen képződményeket 
pszeudo-karroknak, nem valódi kanoknak tekintjük.

Karrformák

A kanokat létrehozó hatóerő a szénsavas víz oldóhatá
sa, vagyis a karsztos konózió, míg a fizikai (mechanikai) 
működésű erózió általában elhanyagolható, mert csak 
kivételes esetben játszik szerepet a karrképződmények 
fejlődésében. A légköri eredetű viz oldóhatása széles 
határok között mozog. A csupasz mészkőfelületre hulló 
csapadékvíz, amely csak a szabad légkör széndioxidjából 
táplálkozhat, viszonylag kis mennyiségű (literenként 
15-25 milligram) mészkő oldására képes. Csökkend 
konózió hatásfokát, hogy működési időtartama is rövid, 
hiszen jobbára csak az esőhullás idejére korlátozódik. 
Ezzel szemben a talajba jutó csapadékvíz a széndioxid
ban gazdag (1-5%) talajlevegőből bőségesen abszorbe
álhat széndioxidgázt, oldóhatása ezáltal megsokszorozó
dik és akár 150-250 mg/1 oldásra is képes. Növeli a talaj 
alatti oldás intenzitását, hogy az állandó folyamat, 
nemcsak az esőzés idejére korlátozódik (a hideg és 
mérsékelt övben legfeljebb a fagyos periódusban szüne
tel). A szabad légtérben folyó, ill. a talaj alatti kanosodás 
nemcsak mennyiségi szempontból különbözik egymás
tól, hanem minőségileg is más, eltérő formákat hoz létre.

* A karr és a karszt rokoneredetű szavak. A nyelvészek szerint mindkettő 
ősi töve az ó-indoeurópai „karra” szó, amely követ, sziklát jelent, s még 
ma is él a kelta eredetű ír és az albán nyelvben is. A kifejezés elterjedt 
a Dinaridák szláv népei és az Alpok mészköves vidékein élő germán 
népcsoportoknál is.
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Mészkőtömbről sugarasan lejutó rovátkakarrok
A mészkőfelszínek gyors leöblítése kedvez a vonalas 
mélyületek, az éles bordázatok, tarajok kialakulásának, 
míg talaj alatt az oldóhatás egyenletesen érzi a kőzetfel
színt, így a felszín alatti karrosodást a gömbölyded 
formakincs jellemzi.

A látványos felszíni karrformák kialakulásának alap- 
feltétele -  a kellő csapadékon kívül -  a jól kiemelkedett 
helyzetben fekvő, kemény, homogén, tiszta mcszkőtö- 
meg. Különösen ideális hely a kanjelenségek tanulmá
nyozására a jégkor után szabaddá lett, a jég által simára 
gyalult lejtős mészkőfelszín, ahol a karrok fejlődése az 
embrionális állapotuktól kezdve könnyen megfigyelhe
tő. Ezt a lehetőséget ragadta meg a kiváló svájci 
karsztológus, Alfred Bogii, aki alapos terepi tanulmá
nyok után genetikai alapon rendszerezte az Alpok mész
kőzónájában található karrformákat (BÖGLI 1960, 
1976). Munkája nyomán a nemzetközi szakirodalom is 
átvett több német eredetű szakkifejezést, mint Rillenkar- 
ren, Rinnenkarren, Rundkarren stb. Mivel ezekre a 
magyar nyelvben megfelelő szókincs áll rendelkezé
sünkre, a német kifejezéseket mellőzzük (kivétel a karr 
szó), legfeljebb tükörfordításaikat használjuk.

A karrok leggyakoribb, legismertebb kisformája a 
rovátka vagy kannclúra. (A kannelúra eredetileg építé
szeti szakkifejezés, az ókori egyiptomi templomoszlo
pok függőleges rovátkolását jelenti.) A karros rovátkák 
lejtős helyzetű csupasz mészkőfelszíncn kifejlődő, a lejtő 
irányába tartó, esővízvájta hosszanti mélyületek („csur
gók”), amelyeket tarajos gerincélecskék választanak el 
egymástól. A lejtőviszonyoktól függően rendszerint pár
huzamosan helyezkednek el egymás mellett, nagyobb 
kőtömbök tetejéről viszont sugaras irányban futnak le. 
Méreteik különbözők lehetnek, hosszuk 20-30 cm-től 
méterekig terjedhet, szélességük 3-10 cm, mélységük 
1-10 cm. A karrjelenségek közül a rovátka a legfiatalabb 
képződmény, hiszen kialakulása -  a csapadékviszonyok
tól függően -  pár száz vagy ezer év alatt megtörténhet. 
Kifejletlen formáik a sivatagi mészkőfelszíncken is 
megfigyelhetők, ott ezek az egyedüli nemcsak karr-, de 
karsztjelenségek. Nedves trópusi feltételek között a 
rovátkák fejlődése igen gyors, hamar U keresztmetszetű-

Nyílt barázdakarr (esővízcsatornák) Japánban 
vé mélyülnek és egymásba szakadoznak. Rovátkakarrok 
kialakulhatnak meredek lejtőjű, közel függőleges szikla
falakon is a tetőről lefolyó viz hatására.

A barázdakarr vagy csnrsatomás karr (JAKUCS 
1971) a nyílt, lejtős kőzctfelszínen összegződő esővíze- 
recskék vonalas irányú korróziója következtében alakul 
ki. A barázda (karrárok) mélysége néhány centimétertől 
akár méterig terjedhet és összekapcsolódhat a szomszé
dos esőcsatomácskával. A barázdakarr egyik változatá
nak tekinthető a meanderkarr, mely igen gyenge esésű 
kőzetlapon alakul ki a síkságon kanyargó folyó képződé
si mechanizmusa szerint. Ha a barázdakarrok függőleges 
falakba torkollanak, a roválkakarroknál említett vájatok- 
nál jóval mélyebb fa li karrok keletkezhetnek.

Az eddig felsorolt karrformák a tömör szerkezetű, 
homogén anyakőzetre jellemzők. Ahol a mészkövet 
törések, repedések járják át, ott a lefolyó viz ezeket a 
nyilasokat keresi meg, oldással mélyíti, szélesíti őket, 
és így keletkeznek a hasadékkarok. Mélységük elérheti 
az 1-2 m-t, de kedvező adottságok (erős kitettség) esetén 
akár a 10 m-t is. A szerkezeti viszonyoknak megfelelően 
a hasadékkarrok pókhálószerű rendszert alkothatnak.

Magashegységi hasadékkarr (Kaukázus, Arabika-plató)
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Kamenicák (madáritatók) csoportja

A vízvezetési funkciót betöltő, tehát „vonalas” karr- 
formák mellett akadnak kerekded, tálszeríí korróziós 
mélyületek is, melyeket korróziós eredetük miatt a 
karsztológia mai szemlélete szerint szintén a kanjelensé
gek közé sorolunk. Leggyakoribb ilyen képződmény a 
kamenica vagy madáritató, mely tenyérnyi nagyságtól 
méteres szélességig növekedhet. Kialakulásának kezdeti 
foka lehet egy piciny mélyedés, amelyet a beletelepülő 
növények bomlása és/vagy -  uram, bocsá! -  az elhulla
tott állati ürülék savas anyagai mélyítenek tovább. Mivel 
a kamenicán nincs vízátfolyás, mélyületében megindul 
a talajképződés és a biogén széndioxid termelése, ami 
felgyorsítja a kamenica üregének tágulását. Létrejöhet
nek olyan formák, amelyek csuporhoz vagy hasas fazék
hoz hasonlítanak, vagyis belsejük szélesebb, mint a 
nyílásuk. Ezekben sokáig megőrződik a csapadékvíz, 
innen ered a madáritató név.

A játékos természet a korrózió eszközével temérdek 
oldásos alakzatot váj a karsztos sziklákba, az emberi 
fantázia alig tudja követni őket hasonlataival. Néhol apró 
lyukak sokasága mélyed a kőzetbe (gyűszűkarr), máshol 
zsákformájú gödrök tátonganak (zsákkarr). Az utóbbiak 
kifejlődését rendszerint a kamenicába települő nagyobb 
növények gyökérzetének humuszsavai segítik elő, ezért 
az ilyen gömbölyded talaj alatti korróziós üregecskéket 
gyökérkarroknaknevezik (JAKUCS1971). A gyökérkar- 
rok sokasága a dús növényzetű trópusi karsztvidékekre 
jellemző. A Mészkő-Alpokban, a gyenge dőlésű, kopár 
réteglapok peremei mentén érdekes félkör alakú bemé- 
lyedéses formák alakulnak ki, melyek cipősarok lenyo
matához hasonlítanak, innen kapta a saroknyomkarr 
nevet (Tritlkarren, heelprint karren, BÖGLI1976). Ezek 
a különös jelenségek a rétegperemeken fűzérszerűen 
sorakoznak.

A korróziós kisformák sorában megemlítjük még a 
karrasztall (Karrentisch), mely nevét a gleccserasztal 
analógiájára kapta (BÖGLI 1961). Voltaképpen glaciális 
eredetű vándorkő, mely a jégtakaró visszahúzódása, ill.

Gyüszűkarral borított mészkőtömb

a gleccser elolvadása után maradt vissza a csupasz 
mészkőfelületen. A kőtömb felfogja a csapadékvizet, így 
az alatta levő mészkőfelszín kimarad az oldásos lepusz
tulási folyamatból, és talapzatszerű emelvény keletkezik. 
Mivel a karrasztal képződésének induló időpontja ismert, 
a jelenség a korróziós karsztpusztulás mértékéről meg
bízható adatokat szolgáltat (BALÁZS 1963).

Karregyiittesek

A  karrok kisformái, a fentebb felsorolt alapformák 
sohasem egyedülállóan, egymástól elszigetelten jelen
nek meg a karsztos felszínen, hanem egymáshoz kapcso
lódó együtteseket alkotnak. A rovátkák barázdákba 
torkollanak, a barázdák vizét tágabb hasadékkarrok 
vezetik tovább, közöttük a sziklák tetején kamenicák 
keletkeznek, és még hosszasan sorolhatnánk, hogyan 
függenek össze az egyedi karrformák. Az ilyen karroso- 
dott felszínek több km2-nyi területet foglalhatnak el, 
amelynek hagyományos hazai elnevezése a karnnező. 
Mivel lejtős területekről van szó, a szakirodalomban 
szerepel a karrlejtő fogalom is, míg az ilyen mészkőszik
lás felszínt a nép ördögszántásnak nevezi. A karrmezők 
habitusát, külsőmegjelenési formáját sok tényező alakít
ja ki, és ezek rendszerezése alapján számtalan karregyüt-

Saroknyomkarr-jűzérek csekély dőlésű réteglapok 
peremén (Glattapl, Bisistal, 1850 m)
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Vándorköves karrasztal (Norber-plató, Anglia)
les, karrtípus különíthető el. Az alábbiakban csak a 
legfontosabbakat említjük.

Fedettségi szempontból a karrosodott felszíneknek 
három alaptípusát különböztetjük meg. A nyílt kamnező  
valóságos kőtenger, a nem karbonátos anyagok (agyagos 
üledékek) szinte észrevétlenül megbújnak a karrbaráz- 
dák és -hasadékok mélyén. Ennek ellentéte a fedett 
kamnező, ahol a mészkőrögök csak elvétve bukkannak 
elő a vastag üledékes takaró (talaj) alól. A két szélsőséges 
típus között fokozatos az átmenet (részben fedett karrme- 
ző). A  nyílt és fedett karrok, valamint ezek közbenső 
variációi egy-egy nagyobb karsztplatón egymás mellett 
igen változatos képet mutatnak.

Uralkodó formák szerint beszélhetünk hegyes karrtí- 
pusról (Spitzkarren) és kerek karrtípusról (Rundkarren). 
A hegyes, éles, tarajos karrformák a nyílt vagy csak kis 
részben fedett karrmezők mészkövein a bőséges csapa
dék hatására alakulnak ki a mérsékelt vagy forró égöv 
alatt. A kerek karrtípus, mely általában részben fedett 
karrmezökön fordul elő, többféle módon és okból kép
ződhet: az elégtelen csapadék következtében, kőzettani 
okból (nem tiszta mészkő, ill. nagykristályos mészkő), 
vagy úgy, hogy talajlemosás következtében a talaj alatt 
kialakult kerekded karrformák kerültek felszínre (cxhu- 
ntálódott vagy kihantolt karr). Természetesen a hegyes

Kerek karrtípus gömbhéjasan pusztuló morzsalékos 
szerkezetű mészkövön (Hirao Dai, Japán)

és kerek karrtípus között is számtalan közbenső változat 
lehetséges.

Kőzettani szempontból megkülönböztethetünk mész- 
kőkarrt, márványkarrt, dolomitkarrt stb. A kőzetek 
rétegtani viszonyai szerint lehet egynemű, vastagpados, 
és réteges karr. A karrformák minden fajtájának kialaku
lására (miként a barlangok képződésére is) legalkalma
sabb a tiszta, egynemű, kemény mészkő, de igen látvá
nyos alakzatok képződhetnek az idős vastagpados mész
kövekből (a kőerdők ingókövei és kőgombái), valamint 
a vékony agyagos rétegekkel váltakozó mészkőösszlet- 
bcn (új-zélandi „palacsinta karrok”).

„Palacsinta-karr" Új-Zéland Déli szigetének Ny-i partján

Fekvésük szerint, orográfiai helyzetük alapján is tipi
zálhatjuk a karr-komplexumokat. Megkülönböztethe
tünk lejtőkarrokat (karrlejtőket), réteglépcsős (kueszta-) 
karrokat és magashegyi karrokat

Bővebben szólunk a klimatikus karrtípusokról, mivel 
a karregyüttesek fejlődésében az éghajlati tényezők 
játsszák a legfontosabb formálóerőt A száraz klímájú 
vidékeken a csapadék hiánya miatt, az arktikus és 
szubarktikus területeken a fagyhatás következtében csak 
igen degradált karrtípus fordul elő (merokarr). A kifejlett 
karrformák teljes skáláját felvonultató ún. holokarrtípu- 
sok a mérsékelt és trópusi övezet csapadékos karsztvidé
kein összpontosulnak, és nagy változatosságot mutatnak. 
Ezek egyike hazánkban az a részben fedett kőtuskós 
kamnező-típus, amelyet az Aggteleki-tó partján vagy a 
Bükk-fennsikon láthatunk.

A mérsékelt övi karsztokon csak ritkán fordul elő, 
mig a nedvesebb szubtrópusi-trópusi területeken annál 
gyakoribb a kőbozótnak nevezett, vadul karrosodott 
felszín, ahol a növényzettel bevont, 3-5 ni magas 
karrbordákból és sziklacsúcsokból álló kőrengeteg az 
ember számára csaknem járhatatlan. Még ennél is tagol
tabb a kőerdő, amelyben a karros sziklák magassága a 
10-20 m-t is meghaladja. A kőerdő legkifejlettebb 
formái a sarawaki Mulu-hegységben és különösen Dél- 
Kínában találhatók, elnevezésük is az utóbbi helyről ered 
(silin, si = kő, lin = erdő).
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Jól kifejlett kőerdő a Gunung Mulu-ban, Sarawak. A 
mészkőbordák magassága eléri a 20-25 m-t

Biogeográfiai nézőpontból megkülönböztethetünk bi
ogén és abiogén karrfelszíneket (JAKVCS1980), melyek 
szoros kapcsolatban állnak az éghajlati feltételekkel. 
Biogén karregyüttesek talaj borította karbonátos felszí
neken keletkeznek a kellő csapadék és ennek hatására 
kifejlődött növénytakaró alatt; jellemzői a gömbölyded 
formák, különösen a gyökérkarrok. Az abiogén karrok 
kopár, talajtalan-növénytelen mészkőfelszíneken jönnek 
létre a magashegységek szubnivális (hóhatár alatti) 
övezetében vagy szubarktikus sziklafelszineken, továb
bá sivatagi-félsivatagi területeken, ahol a csapadékvíz 
oldóhatását -  növényzet hiányában -  biogén széndioxid 
nem növeli. Mindezek következtében az abiogén karr
együttesek fejlődése lassú, formakincsük szegényes (fő
leg kis rovátkák, kannelúrák a kitett csupasz mészkőtöm
bökön), míg a biogén karregyüttesek fejlődése nagyság
rendekkel gyorsabb és dinamikusabb, formakincsük mé
retben és alakzatokban gazdag, különösen a trópusokon.

Koruk szerint is csoportosíthatjuk a karrokat. Legelter
jedtebbek a napjainkban formálódó jelenkori (recens) 
karrok, de az erózió vagy az emberi beavatkozás feltárt 
eltemetett régi karrfelszíneket, őskarrokat (paleokarr) is.

Pusztuló kőerdő Lunan vidékén, Kínában 
(a szerző felvételei)

A lunani kőerdők kifejlődésének vázlata. A  = lassan 
emelkedő lejtős mészkőfelszín, B  = kialakuló nyílt karr- 
mező, C = a karrárkok mélyülésével és tágulásával 

kőbozót jön létre, D = kifejlett kőerdő
Különös érdeklődésre tarthatnak szántott a mérsékelt 
övben (nálunk is) a korábbi trópusi karsztosodás emlékét 
idéző kan-maradványok, tanúkarrok. Kínában sija (shi- 
ya), kőfog néven ismerik azokat a nagyméretű kőtorzó
kat, amelyek hajdani kőbozót vagy kőerdő szórványosan 
fennmaradt emlékei.

Hazánkban jól kifejlődött, kőbozót vagy kőerdő mére
tű karregyüttesek nem találhatók, de akad néhány olyan 
élő karrmező vagy kihantolt idős karrképződmény, ame
lyek érdekes színfoltjai karsztvidékeinknek. Kívánatos, 
hogy gondosan számba vegyük őket és óvjuk meg a 
pusztulástól. Dr. Balázs Dénes

Érd
' Sárd utca 45.

H-2030
A szerző ezúton mond köszönetét dr. Jakucs László egyetemi tanárnak a 

kézirat szakmai ellenőrzéséért és értékes kiegészítő megjegyzéseiért.
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A karrokkal kapcsolatos fontosabb szakkifejezések négy nyelven

Magyar Német Angol Francia

KARRFORMÁK
karr (általában) Kané, Karren kanén, lapiés lapiés, lapiaz
rovátka v. Kannelierung rillenkanen cannelures

kannelúra Rillenkarren solution flutes lapiés á cannelures
barázdakarr Rinnenkarren solution grooves lapiés á rigoles
meanderkarr Máanderkarren meandering kanén lapiés á méandres
fali karr Wandkarren wail karren iapiés de paroi
hasadékkarr Kluftkarren grike lapiés de diaciase
kamenica Kamenitza solution pan, kamenitza kamenitza
gyökérkarr Wurzeilkarren root grooves lapiés á empreintes de racines
saroknyomkarr Trittkarren heelprint karren iapiés á empreinte de pás
karrasztal Kanentisch table of corrosion table de conosion

KARREGYÜTTESEK

karrmező (ált.) Kanenfeld kanenfield champ de lapiés
síkkarr Flach karren limestone pavements pavement
nyílt karrmező freie Karren naked karren lapiés nus
fedett karrmező bedeckte Karren covered karren iapiés couverts
hegyes karr Spítzkanen pinnacles iapiés aiguisés
kerek kan' Rundkarren rounded karren lapiés anondis
kőerdő Stein wald stone forest lapiés aiguisés
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KARREN FORMS -  KARREN COMPLEXES

Hie most common small-scale forms of the karst 
surfaces are the kanren or lapiez. They are formed by 
the solution processes -  not only on the bare or covered 
limestone surfaces but sometimes on the roof and walls 
of caves. Their forms greatly vary from longitudinal 
graben (solution flutes) to roundish pot-like formations 
(solution pans and cups). In the first part of his study 
the author systematizes these formations from genetic 
point of view with many illustrations.

The karren are not single formations, they may be 
found in association at extensive areas of bare or partly 
covered karst. The author attempts to include these 
karren complexes (assemblages) into a morphological 
system concering the karren fields of the temperate zone 
up to the stone forest of tropical areas.
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