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A KARSZTFOLYAMATOK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE

Dr. Jakucs László

ÖSSZEFO G LA LÁ S

A magyarországi nagy barlangrendszerek üledékeinek elemzése alapján szerző újraértékelte a különböző 
karsztfolyamatok dinamikájának és a klímának a kapcsolatrendszerét. Kimutatta, hogy a klíma szerepe a 
különböző típusú karsztfolyamatok (korrózió és erózió) dinamizálása szempontjából ellentétes. Kutatásának 
eredményei szerint a mészkőhegyek felszínére jellemző korróziós karsztosodásnak (a dolinák, uvalák, talaj 
alatti kanformációk képződésének) a harmadkorvégi klíma és a negyedkor humid, csapadékos és meleg 
klímaperiódusai (interglaciálisok, interstadiálisok) kedveztek. Ezzel szemben a pleisztocénbeli glaciális 
időszakok száraz, hűvös és Magyarországon kimondottan kontinentális jellegű arid klímája a folyóvízi erózió 
(azaz a nagyarányú barlangi exkavációs folyamatok) hatékonyságát segítette elő. A tanulmány kimutatja, 
hogy a többszintes nagy barlangrendszerek legfejlettebb emeletei (pl. az Aggteleki-barlangok fő  folyosói) a 
Riss glaciálisban keletkeztek, 270-280 m tszf magasságban. Az enné! mintegy 20 méterrel magasabban fekvő 
és csak helyenként járható felsőbb emeletek elsősorban a Mindet glaciálisban iiregesedtek ki. Néhány helyen 
-  eléggé elhaló vagy éppen embrionális formában -  kimutatható a Giinz eljegesedéskor képződött barlang- 
szint is, cca. 320 m tszf. magasságban. A IVürm eljegesedés időszakában -  mintegy 220-230 m-es szintben -  
a még ma is aktív legalsó barlangemeletek (az ún. Alsó-barlangok) alakultak ki. A holocén 10-12.000 eszten
deje nem járult hozzá érdemlegesen Magyarország barlangjainak továbbüregesedéséhez. A klíma és a 
karsztdinamika közötti kapcsolatok tehát sokkal bonyolultabbak, mint ahogyan azt korábban ismertük.

A karsztos formakincs kialakításában a klíma sze
repét általában azon keresztül ítélik meg korunk kutatói, 
hogy egy adott terület éghajlati tényezői milyen módon és 
milyen mértékben képesek dinamizálni a karbonátos 
kőzetek szénsavas oldódását. A klímatényezők közül 
leginkább meghatározónak a hőmérsékleti szintet és a 
csapadék éves hozamának nagyságát tartják abban az 
értelemben, hogy e faktorok együttes növekedése erősen 
fokozza a karsztfejlődés tempóját.

Ebben a felfogásban a huszadik század karszt- 
morfológusai — az ötvenes-hatvanas években JEAN 
CORBEL köré csoportosuló francia iskola kivételével — 
alapjaiban megegyezésre jutottak, és a csapadékosság + 
hőszint mértékének hatását napjainkban már a kőzet 
felszínét borító bioaktív talajszféra progresszív arányúan 
változó széndioxid termelésére vezetik vissza. A nedves 
trópusokon azért többszörös hatékonyságú a karsztkorró- 
ziő, mint a hideg klímájú égövekben vagy a magas- 
hegységekben. mert a trópusok magas hőszintje és bő 
csapadékossága (az évszakok váltakozásától függetlenül) 
folyamatosan biztosítja a karszt felszínek fitoszférájának 
vitalitását, a talajmikroorganizmusok magas-szintű viru-

lenciáját, de a talajbeli szervesanyag lebomlási reakcióit 
is számottevően fokozza. A beszivárgó csapadék -  ke
resztüljutva a magas COz gáztelítettségü talajszférán -  a 
mészközetek számára agresszív szénsavas oldatként 
érkezik meg a szilárd karsztközethez. A korróziós karszt- 
denudáció tehát gyors és hatékony, amelynek eredménye 
a markáns formakincsü trópusi karsztvidék (I. ábra).

Saját klimatikus karsztmorfogenetikai kutatásaim 
is azt támasztják alá. hogy a formák minőségi jellegzetes
ségei alapvetően függenek a klimatényezők hatásvolume- 
neinek mennyiségi mutatóitól. A helyről-helyre és időről- 
időre módosuló klímaparaméterek, amelyek közvetve 
vagy közvetlenül befolyásolják a p C(> megnövekedését 
vagy lecsökkenését, a korrózió dinamizmusfokának 
impulzálásán keresztül szabályozzák a formakincs jelle
gét. A hőmérsékleti szint, amely többek között az elnye
lési és oldási reakciók időegység alatti mértékét irányítja, 
a korróziós övezet mélységére kihatva is újabb formasa
játosságok megjelenésére vezet. A lefolyt időtartam 
abszolút mennyisége elsősorban a közvetlen denudáló 
faktorok szerephez jutott tömegének a meghatározásával 
válik formadeterminánssá.
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NEDVES TRÓPUS

/. ábre: A korróziós karsztdenudáció hatékonyságának 
és oklényezömek különbségei a Föld karakterisztikus 

klímatérségeiben (JAKUCS L.) 
a = abiogén indíttatású közetoldási folyamatok 
b = biogén indíttatású közetoldási folyamatok

A fentieken kívül természetesen a karsztokat fedő 
humuszgazdag talajszintek lokális vastagságkülönbségei 
is nagyon fontos -  egyenes irányú -  szerephez jutnak a 
korrózió dinamizmusának szabályozásában. Éspedig az 
alábbi kapcsolatok értelmében: A vastagabb humusz- 
szintű talajokban — a jelentősebb vertikális kiterjedésű 
biológiai produktív réteg miatt — a biogén COi-termelés 
és felhalmozódás feltételei kedvezőbbek, de a talaj vize is 
huzamosabb ideig érintkezik a talajatmoszférával. A 
vastagabb talajnak nagyobb a csapadékbefogadó kapaci
tása és jobb a víztároló képessége, tehát a hirtelen hullott 
csapadéknak nagyobb hányadát képes időlegesen raktá
rozni, mint a vékony talajréteg. így a vastagabb talaj
szféra alatti mészkőfelületet végtére is több szénsavdús 
víz korrodálja, de a kőzetfekü felé a vízátadás hozama is 
kiegyenlítettebb. Ugyanakkor az elvékonyodott talajréteg 
az erős párolgás időszakaiban a vastagabbhoz képest 
hamarabb és így több alkalommal kiszárad. Ezáltal 
különösen a növényvilága fajszegényebb lesz, hiszen 
lényegében csakis a nedvességtartalom változásait és az 
ezzel együtt járó nagyfokú höszint-változásokat is jól tűrő 
eurytherm fajok egyedeire korlátozódik. Mindehhez 
hozzá kell még számítani a szárazabb talajok kedvezőbb 
szellőzését és az emiatt kedvezőtlenebb CO2 feldúsulási 
lehetőségeket.

Az előadottak alapján joggal összegezhetjük tehát 
úgy a tanulságokat, hogy a mészközetek természetbeni 
karsztkorróziója a földfelszín legjelentősebb hányadán a 
fő klímafaktorokkal egyenes arányú progresszivitásban 
változik, vagyis a karsztkorrózió lényegében a kőzetet 
fedő talaj biológiai és kémiai fejlődésjelenségeinek az 
oldható alapkőzeten való formai visszatükröződése.

A karsztok formakincsének fejlődési törvényszerű
ségei azonban sajnos nagyon bonyolultak. Kutatásaim 
arról győztek meg. hogy a klíma és a karsztosodás közötti 
érdekeltségi kapcsolatok az eddig vázoltaknál sokkalta

összetettebbek, sőt helyenként az áttekintett fő kapcsolat
trendekkel egyenesen ellentétesek is. A klímatényezők 
progresszivitása és a karsztosodás tempójának intenzitása 
között fennálló egyenes irányú változó függőség ugyanis 
csupán a hidrogén-karbonátos oldásos karszt-folyama- 
tokra érvényes törvény, amely egyáltalán nem állja meg a 
helyét a B-típusú karsztfolyamatokra és az eróziós karszt
formák fejlődésére vonatkoztatva.

Az utóbbi évek során egyre több bizonyítékát ta
láltam annak, hogy az ún. eróziós karsztformák (karsz- 
tvölgyek, ponorok, patakbarlangok, karszt-denudációs 
teraszok stb.) kialakulása éppenséggel fordított irányú 
progresszivitásban változik a terület hőszintjével, vala
mint a patakok, folyók kiegyenlített vízjárását biztosító 
humidus jellegű klíma-sajátosságokkal.

Ismeretes, hogy a B-típusú (allogén) karszt 
denudáció lényegében nem más, mint egy nemkarsztos 
felszínformáló folyamatnak: a normális eróziós folyó- 
völgy-bevágódásnak a karszt felszínén, illetve annak 
mélyén való sajátos arculatú megjelenése. B-típusú 
karsztjelenségek csak az olyan karsztvidékeken keletkez
nek, amelyeknek a hidrológiai táplálásában a velük 
szomszédos nemkarsztos vízgyűjtő-felszíneken összegyűlt 
patakok, folyók, vagy időszaki áradntányvizek is részt 
vesznek. E formakincs előfordulása valamely karszton 
tehát teljesen esetleges, döntően a környezeti kapcsolatok 
függvénye, nem pedig mindegyik karszt törvényszerű 
fejlődési folyamatának szükséges lépcsője. Ismeretes az 
is, hogy egy medrében áramló vízfolyás eróziós haté
konyságának (medervájó aktivitásának) a legfontosabb 
feltétele a vízfolyás legalább időnkénti nagytömegű 
szilárd hordalékszállítása. Ez a feltétel is szorosan klíma- 
függő azonban, hiszen nagy hordalékszállitása főként 
azoknak a vízfolyásoknak van, amelyeknek szélsőséges a 
vízjárása, és amelyeknek a megáradási időszakaiban a 
vízgyűjtőik felszínén elegendő mennyiségű leöblíthető és 
a víz sodrása által elszállítható szilárd kőzettörmelék áll 
rendelkezésre. A szélsőséges vízjárás (megbízhatatlan 
árvízgyakoriság) a klíma arid — de legalábbis erőteljesen 
kontinentális — jellegének az ismérve. Olyan vízgyűjtő- 
felszíneken alakulnak ki leggyakrabban a pusztító erejű 
árvizek, ahol a felszínnek nincsen növény-fedettsége és 
emiatt a talajnak sincs gyökérkötöttsége, ahol a tartós 
kopárság következtében esetleg már degradálódott is a 
talaj, illetve ahol a fenti okok miatt jelentősen 
megnövekedett a csapadék-lefolyási koefficiens értéke, és 
ahol esetleg még a kőzetek fizikai aprózódása 
(inszolációs vagy éppen fagy okozta aprózódás) is felfo
kozódott mértékűvé vált a túl meleg és száraz, vagy a túl 
hideg hőmérsékleti átlagszintek következményeként.

Azt kell tehát látnunk, hogy a nagy áradásintenzi
tások. következésképpen a hatékonyodott eróziós meder- 
képződés szempontjából aktívnak számító rendkívüli 
méretű árvizek kifejlődésének legdöntőbb feltétele nem a 
magas éves csapadékátlag, hanem a nagyon szélsőséges 
csapadékjárás, amely nek velejárója a ritkán jelentkező, de 
olyankor erősen denudativ hatású felületi lefolyás. Ná-
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lünk. azaz Magyarország középhegységi jellegű karszttér- 
séseiben a földtörténeti negyedidőszakban ehhez hasonló 
paraméterekkel jellemezhető klimaperiódusok csupán a 
pleisztocén glaciálisaiban alakultak ki. Jó okunk van ezért 
feltételezni, hogy karszttérségeink kvarteridöszaki eróziós 
karsztformái (karsztvölgyeink. patakbarlangjaink fő 
járatszintjei, karsztdenudációs platófelszíneink egy) 
karsztjaink jégkorszaki lepusztulásának relikviái.

Legújabb vizsgálati eredményeim alapján egyre 
jobban megerősödik bennem az a nézet, hogy a magyar- 
országi nagy karsztbarlangok kiiiregesedésének fő idő
szakai nem estek egybe a nagy korróziós intenzitású 
hurrád klímájú pleisztocén fázisokkal, azaz a tő dolina- 
képződési szakaszokkal. Szpeleo-szedimentológiai elem
zéseim megerősíteni látszanak azokat a barlangi és fel
színi terasz-szint korrelációkat, amelyek alapján a pleisz
tocén dinamikus kiüregesedési fázisai a hideg és alacsony 
éves csapadékátlagú glaciálisokhoz kapcsolódnak. A 
glaciálisokban ugyanis a felszíni növényfedettség hiánya 
nem csak a karsztok elkopárosodásához vezetett, de a 
nemkarsztos térszínekről származó ritka, ám kontinentális 
dinamizmusú esetenkénti áradmánylefolyások lorrens 
vízhozamainak és szilárd hordalékainak mennyiségét is 
nagyon megnövelte. Bizonyos párhuzamszerüségként 
utalok a csapadékszegény sivatagok hatalmasan fejlett 
vádihálózatára, amelyet igen intenzív hatékonysággal 
mélyítenek bele a kopár térszínbe a ritkán jelentkező, de 
olyankor óriási medereróziót kifejtő áradntány patakok.

A zord és arid glaciális klíma tehát (korábbi felté
telezéseinkkel ellentétben) kedvezett a felszíni és felszín- 
alatti mederbevágódásoknak. Ugyanakkor az inter- 
glaciálisok (és interstadiálisok) humid időszakai — 
lényegesen nagyobb csapadékátlagukkal — 
talajkötöttséget és kiegyenlítettebb felületi lefolyásokat 
indukáltak a karsztokon, valamint a kapcsolódó 
nemkarsztos vízgyűjtőkön. Vagyis a nedves, meleg 
időszakaszok főként a biogén talajalatti korróziónak, a 
karrfejlődésnek és a dolinaképzödésnek fokozták a 
hatékonyságát (2 . ábra).

A jelenleg rendelkezésünkre álló érvrendszer 
alapján úgy tűnik, hogy a magyarországi karsztok folyó
eróziós nagy barlangjáratainak tő kifejlödési időszaka a 
pleisztocénbeli Riss eljegesedési fázishoz kapcsolható, 
amikor is pl. az Aggteleki-karszton 275-280 m magas
ságban volt a karszterózióbázis lokális szintje. Az egész 
negyedkomak nálunk a Riss (különösen pedig annak első 
jeges fázisa) volt a leghidegebb és legszélsőségesebb 
klímájú szakasza, amikor is középhegységeink területén 
jelentős mértékben megnőtt a gyakori fagyváltozékony
sággal együtt járó közetaprózódás. s a megkötöttség 
nélküli lejtöfelületek talajdegradációja. Ez a nagy eróziós 
evakuációs hatékonyságú torrens lefolyásokat produkáló 
jégkorszak tükröződik vissza a Baradla. a Béke-barlang 
és a Vass Imre-barlang tő járatainak uralkodó talpszint
jeiben, de a Ducsmány-Jósvafői-karsztplató. a Kismezö- 
Kuriszláni-plató és a Tohonya-plató közel azonos tönk
felületeinek magasságában is.

A katsztkurro/io ( I ) és karszterozto (II > dinamizmusának anlugom/muvi 
Magyarországon a negyedtdoszakban (JaM.CS L  •  Hl.'M I. %/erml) Az I sz. 
diagram P Woidstedt (I% 9) klinugOtbcjétick figyelembevételével kcszQh

m m /m  MmnwU «aluvi•úk'gi'j'imlítaut* m  tlOVIjrl .Ot*>bo4*úü*>
nmctífcMiidMaktilL <aj> hnl»rtfiluircpac&t

2 . ábra

Igen valószínű, hogy a Baradla és a Vass Imre-barlang 
csak helyenként járható felsőbb emeleteinek kialakulása a 
kettős osztató Mindéi glaciálisra, sőt a legfelső barlang
szintek keletkezése még annál is korábbra: a kb. 1 millió 
évvel ezelőtt lezajlott Günz eljegesedésre vezethető 
vissza.

Érdemes felfigyelnünk arra a tényre is, hogy a jel
zett barlangjaink magas helyzetű inaktív emeleti szintma
radványai a Riss barlangszintekhez képest viszonylag 
alacsony üregfejlettséget és keskenyebb mederág-széles
ségeket tanúsítanak. Ez a megfigyelés jól összecseng 
azzal a paleoklimatológiai ismeretünkkel, amely szerint a 
Mindéi glaciális lehűlést küszöbértéke kisebb, a Günzé 
pedig sokkal kisebb volt az utánuk következő Rissénél.

A Würm eljegesedés nem játszott kimagasló sze
repet eróziós patakbarlangjaink továbbfejlesztésében, 
mert a talajok gyökérkötöttségét is veszélyeztető erős 
lehűlések a korábbi glaciálisokhoz képest csak rövid 
időtartamúak voltak. A würmbeli evakuáció mértéke 
mégis kitünően lemérhető emeletes barlangjainknál, 
hiszen a Würm rövid időtartamú erős lehülésü szakaszá
ban keletkezett barlangszintek világosan elkülönülnek a 
Rissben képződött szintektől. A Riss és a Würm közötti 
időszak neotektonizmusának hatására ugyanis a karszt
erózióbázis jelentősen tovább süllyedt mészköhegysége- 
inkben. Az Aggteleki-karszton a szintsüllyedés mértéke 
mintegy 45-50 méteres volt. A würm-végi evakuációs 
talpszintet -  azaz a lejjebb szállt karszterózióbázis nívóját 
-  alsóbarlangjaink kifejlödési magassága jelzi a nagy 
barlangrendszereinknél (J. ábra).

A holocén 10-12.000 esztendeje nem járult hozzá 
érdemlegesen a patakbarlangok tovább-üregesedéséhez. 
Ez az oka annak, hogy hazánk nagy karsztforrásainak 
jelenkori felfakadási szintjeihez csak fiatal, fejletlen 
üregrendszerek tartoznak, amelyek szifonokkal, gyakori
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omladékokkal jelzik üregképződésük dinamikájának kis 
intenzitásai és rövid időtartamát.

Többek között a Baradla két különálló Alsó-bar
langja és a Kossuth-barlang tartoznak ebbe a kategóri
ába. A Bükkben pedig a Kecskelyuk-barlang, a Pénz-pa
taki- és a Létrási-, a Bothási- stb. víznyelőbarlangok, a 
Mecsekben az Abaligeli-barlang, a Sztiadó-völgyi 
(Orfűi)-barlang, illetve a Bakony részben még aktív 
búvópatakos barlangrendszerei.
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