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Összefoglalás:
A tanulmány ismerteti a karros formakincs dokumentálásának egy olyan újszerű, grafikus mód
ját, mely egyesíti a műszeres felmérésen alapuló torzításmentes térképi ábrázolás pontosságát a 
képies megjelenítés előnyeivel. Ennek eredményeképpen egyrészt lehetővé válik a karrformák 
utólagos kvantitatív analízise és morfometriai feldolgozása, másrészt könnyebbé válik az egyes 
formákhoz kapcsolható szakmai érdekességek felismerése. A módszer alkalmazásaként a cikk be
mutat és elemez néhány jellegzetesebb, a Totes-Gebirge hegységben készített rajzot.

Bevezetés

A mészkőfelszínek formakincsének „hagyományos” útjon történő doku
mentatív megjelenítése számos előnye mellett sokféle problémát is rejt magá
ban. Ami pl. a fénylépes ábrázolás legnagyobb előnye (mármint az, hogy min
dent megmutat) egyben legfőbb hátránya is, mert nem tesz különbséget a vizs
gált problémakör szempontjából lényeges és a lényegtelen elemek között. Alkal
mazási területe korlátozott, hiszen a megjelenítendő alakzat helyzeténél, alak
jánál fogva bizonyos képződmények (kicsiny üregek, kürtők) nem is fényképez- 
hetők le. A fotódokumentáció további hátránya, hogy a rajtuk rögzített infor
mációt (perspektivikus torzításuk miatt) nem lehet közvetlenül felhasználni 
morfometriai elemzésekhez.

Ez utóbbi probléma áthidalható a vizsgált terület műszeres (geodéziai) 
felmérésivel. Ennek alapján lehetőség nyílik a felmért terület objektumainak 
kvantitatív értékelésére, de ez a nyereség másfelől adatvesztéssel jár, mert az 
apró, a karsztológia szempontjából értékes részleteket (méretarányának meg
felelően) kénytelen elnagyolni. A geodéziai felmérés eredményeképpen általában 
egy-egy szintvonalas térkép készül, amely a bemutatandó karrformákat illetően 
nem képszerű, tehát maga a térkép nem illusztrálja azt a folyamatot, melynek 
tanulmányozását hivatott szolgálni.

Legtökéletesebbnek a morfológiai térképezés látszik. A morfológiai térképek 
már kiemelik a lényeges momentumokat, geodéziailag pontosak (számszerű fel
dolgozásra alkalmasak), de nem képszerűek, mert egyidejűleg sokféle szimbó
lummal dolgoznak. Jelkulcsuk megfelelő használatával értelmezhetők a vizsgált 
folyamatok, de fénykép-részletességű, képszerű ábrázolással adósok maradnak. 
A szemléletesség igénye pedig nem öncélú, mert nem ritkán éppen a lényeget 
kiemelő ábra adja az ötletet a további kutatásokhoz.
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Dölcsirány és dölésszög 

Izolált kürtő 

Törésvonal 

• I-es karrválvú

II- es karrválvú

III- as karrválvú

Karrválvú felszín alatt folytatódó (barlangszerü) szakasza 

111-as karrválvú mcanderezö szakasza 

Madáritató (kamenyica)

Vályútalp-madáritató

Kürtő

Vályúvég-kürtő
Vályúvég-kürtősor peremének alaprajza 

Válvúlalp kürtő metszetben, kitöltéssel 

A kőzet felszínét tagoló éles gerincű rovátkák 

Tálszerű medence 

Sarok nyom-karr

Karn-álvúkat elválasztó éles gerinc

Izolált kúpszerű kiemelkedés

Kürtők közötti gerincek csúcspontjai

Kitöltéssel záródó kürtők alaprajza és mélysége

Rétegléj letörése

Rcteglcj homlokának alaprajza

lépcsőzetes kőzetfcllilét

Törmelék

Litoklázis

Medencét kitöltő vízfelület

1. ábra: A rajzokon alkalmaszott speciális jelkulcs

Jelen tanulmányban egy olyan, a karsztmorfológiában újszerűnek mondható 
ábrázolási módszer tapasztalatairól számolok be, mellyel a fent ismeretetett éljá
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rások szerencsés módon egészíthetők ki, bizonyos mértékig kiküszöbölve az 
említett hiányosságokat. A módszert először (még kísérletképpen) a Totes Ge- 
birge karszt-területére 1993-ban szervezett expedíció során alkalmaztam, majd 
Lakotár Katalinnal együttműködve az 1994 évi expedíció alatt már rutinszerűen 
használtuk.

A karros formakincs grafikus ábrázolási módjának lényege

E módszer lényege abban áll, hogy egy-egy, szakmai szempontból érdekes 
karros formáról, forma-együttesről vagy kisebb területről 1-5 cm pontossággal 
nagyléptékű, mérethelyes „műszaki rajzot” (alaprajzot, hossz- és keresztmetsze
teket) készítünk, melyeket a vizsgált objektum képi megjelenését idéző grafikus 
jelekkel „művészi rajzzá” alakítunk. E rajzok bázisát egy, az egész területet lefe
dő 50x50 cm oldalhosszúságú négyzetháló, vagy egy, a képződmény hossz- 
tengelye mentén kifeszített 50 cm-es osztású zsinór szolgáltatta. E hálózat vona
laitól kiindulva bemértük a képződmények jellegzetes pontjait, majd azokat mil
liméter papírra felhordva 1:10, 1:20 vagy 1:100 méretarányban kialakítottuk 
pontos rajzukat. Ezt követően a nyers kontúr-vonalak közötti szabad felületeket 
a tárgy karsztmorfológiai érdekességeit „művészi kiemeléssel ill. elhanyago
lással” kidomborító grafikus ábrává egészítettük ki. A rajzolás teljes egészében a 
terepen zajlott, irodai munka csupán az ábrák letisztázását foglalta magába. Egy- 
egy rajz elkészítése általában 4-8 órát vett igénybe.

A módszer előnyei a következők:
-  a karsztos kisformákat nagy (szinte műszaki) pontossággal dokumentálja;
-  megkönnyíti a vizsgált objektum felismerését, mert ábrázolási módja képies;
-  megkönnyíti az egyes formákhoz kapcsolható szakmai érdekességek felis

merését, mert a csak a lényeges elemeket emeli ki, a lényegteleneket elnagyolja;
-  közvetlenül szolgálja a tudományos kutatásokat, mert átmenetet képez a hi

potézisekben és az elméletekben megjelenő „ideális karsztformák” valamint a 
fényképekkel dokumentált „valódi képződmények” között.

Természetesen nem szabad elfeledkezni arról, hogy e módszer nem 
helyettesíti, hanem csak kiegészíti a bevezetésben felidézett tradicionális 
dokumentációs eljárásokat.

Az 1993-94 évi expedíciókon készített rajzok rövid ismertetése

Alább bemutatunk néhányat a Totes Gebirge karrmezőin az 1993-94 évi 
expedíciók során felvett rajzok közül. Ismertetésüket nem felvételük sorrendje 
vagy területi elhelyezkedésük szerint végezzük, hanem annak alapján, hogy az 
olvasó minél teljesebb képet kapjon e módszer adta lehetőségekről.

A rajzok többsége a szabad mészkőfelszíneken kialakult kisebb vízgyűjtő 
medencéknek, a felszíni vízfolyást szolgáló vályúknak és a vizet a hegység 
belsejébe vezető kürtőknek a formakincsét ábrázolja.
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2. ábra: Vályú-hálózat 1:100 léptékű (áttekintő) térképe (1993/1 jelű  terület)

Az 2 ábrán egy kiválasztott terület alaprajza viszonylag nagy léptekben lat- 
h a . t r ü  ábra alapján á,fog6 képe. kaphatunk a szóban forgó, kb 30 rA e s  t-rutot 
csatornahálózatáról. Pontozott területek szemléltetik a lapos gyakran tagijai, nö
vényzettel kitöltött vízgyűjtő-medencéket. Farkasfogakkal szegélyezett k 
vonalak ábrázolják a csatornákat, és feketével satírozott mezők jelölik ki a mely 
be vezető kürtők helyét. Az ábrán pontozott vonal mutatja a jól elkülöníthető re
pedések nyomvonalát. Feltűnő, hogy a csatornáknak csak egy része ddesiranyu, 
a többi azzal szöget zár be. Ez utóbbiak azonban a pontvonalakkal kijelölt
tektonikai irányokhoz illeszkednek. . , , „ , ,

A viszonylag kis léptékű (1:100 méretarányú) rajzok elsősorban a terület több 
vonásainak, szerkezeti felépítésének bemutatására szolgálnak Részletesebb 
elemzésükre egy-egy kiragadott szakasz nagyléptékű bemutatása ad modot.
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A 3. ábrán a 2. ábra egyik csatornájának középső szakasza látható. Amint az 
alaprajzokhoz mellékelt keresztmetszeteken (is) kitűnik, egy-egy csatorna rend
szerint három, különböző méretű „al-csatomából” tevődik össze. A legnagyobb 
(általunk I-esnek nevezett) csatornát a vályú meredek, de fokozatosan 
ellaposodó, hengeres alakját érzékeltető árnyékolással jelöltük. Az I-es csatorna 
alján kanyargó u.n. Il-es csatorna kontúrjait farkas-fogakkal ábrázoltuk kifejezve,
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3. ábra: Egy csatorna középső szakaszának kinagyított képe (1993/1/1 je lű  terület)



hogy a Il-es általában függőleges falakkal határolt mélyedés. A Il-es csatorna fe
nekén keskeny, sekély, de jól kirajzolódó (III-asnak nevezett) kis vízjárat figyel
hető meg. Mivel csapadékos időben legtovább ez a meder vezeti a vizet, ezért a 
vízfolyást érzékeltetendő a III-as csatornát széles, folytonos, kanyargó vonallal 
ábrázoltuk.

A 3. ábra alapján tanulmányozható a különböző vályútípusok kanyarulatainak 
rendszere, ill. feltárhatók a hierarchikusan egymásra épülő csatornák vonalveze
tésében mutatkozó törvényszerűségek.

46

4. ábra: Egy vályú alsó szakaszának Idnagyított képe (1993/1/2jelű  terület)



A 4. ábra a 2. ábrán látható hálózat egy alsóbb szakaszát mutatja, ahol már 
megjelentek a csatornák nyomvonala mentén a mélybe vezető körtők. A jelkulcs 
egyrészt egyezik a 3. ábrán bemutatottéval, másrészt kibővül a kürtőket szem
léltető sötét, kétirányú vonalkázással, lapon fenekű, talajjal kitöltött, széles me
dencéket érzékeltető pontozással és a kőzet felszínét tagoló éles gerincű rovát
kák sorozatát bemutató „fenyőgallyakkal”.

A 4. ábrán továbbra is feltűnő a csatornák hármas hierarchikus rendszere, de 
mészkőfelszínen kialakult képződmények sora gazdagodik az (egyelőre még) 
izoláltan elhelyezkedő, több méter mély kürtőkkel, és a később kibővülő 
csatornákat igen keskeny hasadékokként előre kijelölő (valószínűleg) tektonikus 
eredetű „preformáló résekkel”. Figyelemre méltó, hogy bizonyos szakaszokon a 
csatornák alján a II. és III. típusú vályúkat széles, tálszerű medencék (vályútalp 
madáritatók) váltják fel. .

Az 5. ábra a 2. ábra csatorna-hálózatának víznyelős szakaszát mutatja. A jel
kulcsban az előző ábrákéhoz hozzávettük a kürtők felett megjelenő mélyedések 
tálszerű formáját érzékeltető, az I-es csatornákéhoz hasonló jeleket. E tálak mint 
kis „cirkusz-völgyek” fogják körbe a kürtőket.

A víznyelők (vályúvég kürtők) szerkezetében legérdekesebb az (ami egyéb
ként csakis ezzel a rajzolási móddal dokumentálható mérethelyesen), hogy egy- 
egy nagyobb vízlevezető-járat sok kisebb, átlag 10 cm átmérőjű kürtőből oldódik 
össze (kürtő uvala). Ez úgy vehető észre, hogy a nagy aknák kontúrja sok-sok 
fél- ill. háromnegyed körívből áll. Kiemelendő továbbá, hogy az összeoldódó 
kürtők között nagyon éles áthatási vonalak találhatók. A rajz érzékelteti, hogy a 
mészkő oldódása igen előrehaladott állapotban van: a kőzet szinte sajtszerűen 
tele van üregekkel.

A 2-5. ábrák elsősorban alaprajzi megjelenítésben fejezték ki a csatornák 
szerkezetét. Ezzel szemben az 6. ábrán a csatornákat tartalmazó teljes összlet 
hosszmetszete látható. Az ábra kifejezi, hogy más karros képződmény kap
csolódik a réteglapokhoz és más a rétegfejekhez. A réteglapokon mértékadó 
formák a csatornák (melyeket viszonylag kis számú kürtő „fejez le”), míg a ré
tegfejek fő képződményei a széles, tágas, mélybe nyúló vízvezető járatok. E 
„barlangok” gyakran oly mértékben „aláréselik” a csatornákat felületén hordó 
kőzettömegeket, hogy azok alátámasztásukat vesztve megsüllyednek, beomla- 
nak. V.'

Az ábrán pontozással jelöltük a kürtők talaj-kitöltését; pontvonallal pedig a 
kürtők helyét meghatározó, a csatorna irányára merőleges repedések nyom
vonalát.

Feltűnő, hogy a kürtők többsége szilvamag-alakú jelezve, hogy kialakulá
sukban a kőzet repedés-szerkezetének meghatározó szerepe van.
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5. ábra: Vályúhálózaf víznyelős szakasza (1993/1/3jelű  terület)
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Rétegfej Réteglap

6. ábra: Hosszmetszet egy karrvályú mentén (1993/3jelű  terület)

A 7. ábrán egy, a maga nemében különlegesnek mondható karrvályut muta
tunk be. Különlegessége abban rejlik, hogy nem hosszan nyílik el, hanem meg
lehetősen .amorf, alaktalan formát ölt. Feltűnik nagy méreteivel is, hiszen (a 
mellékelt lépték szerint) szélessége méteres nagyságrendű. Fő medréhez számos 
kisebb oldalvölgy is kapcsolódik, így biztosítva mészkőfelszín minden részére 
kiterjedő leoldódást.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy e vályúk általában kis 
vízgyűjtő területtel rendelkeznek. Ezt igazolja pl. a 7. ábra felső részén bejelölt 
letörést szimbolizáló vonal is. Tehát az ábrázolt karrvályúhoz folyó vizek terü
letének határa mindössze 1-1,5 méterre van a már jól fejlett medencék felső pe
remétől.
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A 8. ábra egy feltehetőleg nagyon bonyolult fejlődéstörténettel rendelkező 
csatorna-hálózatot mutat. Alapvető jellemzője, hogy egymást átható, néhol egy
mást lefejező medrek szövevényéből áll.
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7. ábra: Nagy karrvályu (1993/6je lű  terület)



8. ábra: Bonyolult szerkezetű, egymást metsző csatornák hálózata (1993/4jelű  terület)
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A III-as típusú vályú valamennyi csatorna alján felismerhető, a II-esek azon
ban több helyen egymásba érnek. Az ilyen szakaszokon a magasabb szinten ki
alakult csatorna alja erkélyszerűen „függ” a jobban bevágódott csatorna felett. 
Természetesen az „oldalát vesztett” Il-es típusú vályú III-as típusú vályúja 
irányát megváltoztatva nem követi az eredeti Il-es típusú vályú nyomvonalát, 
hanem azt elhagyva bevezeti a vizet az alsóbb szinti Il-es típusú vályúba.

Nyilvánvaló, hogy az egymást átható csatornák I-es típusú vályúi is egymásba 
harapódznak, aminek következtében különös alakú, roppant éles gerincek jöttek 
létre. Egy ilyen gerinc a 8. ábrán hosszan követhető a rajz motívumát megadó 
két fő csatorna között.

A 9. ábrán bemutatott csatornahálózat különlegességét az adja, hogy a rajz 
közepén elhelyezkedő két csatorna egymást metszi, éspedig különböző 
szintekben. A metszéspont után az alsóbb helyzetű csatorna barlangszerűen 
folytatódik a felszín alatt, majd egy ovális medence (madáritató) alján jelenik 
meg ismét.

Érdeklődésre tarthat számot az is, hogy ezen a viszonylag kis területen igen 
nagy számban fordulnak elő kerekded, viszonylag fejletlen Il-es és III-as vályú
ból álló, vízjáratokkal összekötött medencék, madáritatók.

Feltűnő továbbá, hogy valamennyi kis csatorna egy-egy nagyméretű, I-es 
típusú csatorna felső szakaszát képező tál alakú mélyedésbe torkollik. Ebből arra 
következtethetünk, hogy az I-es vályúk nem a III-as vagy Il-es típusú vályúk fo
kozatos kibővülése révén alakulnak ki, hanem „váratlanul”, születésüktől kezdve 
teljes méretükben jelennek meg.

A 8. ábra jól példázza azt is, hogy a III-as csatornák sok esetben igen fejlett 
meanderes szakaszokkal rendelkeznek.
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9. ábra: Egymás alatt futó, vertikális összeköttetésű csatornák (1994/1 je lű  terület)
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A 10. ábra olyan karrosodott terület részletes rajzát mutatja, melyen (akár az 
állatorvosi lovon az összes betegség) szinte valamennyi karsztos kisforma elő
fordul. Jelkulcsa kissé eltér az eddigi rajzokétól, amennyiben a ÜL típusú csator
nát nem folytonos vonallal, hanem a vályúk alakját jobban szemléltető „árok” 
jellel (azaz „szőrözéssel”) fejeztük ki. Újszerű továbbá a rajz jobb oldalát hatá
roló vonal is, mely a vizsgált terület szegélyét képező rétegfej nyomvonalát jelzi. 
A térképi tartalom kiegészült továbbá a mészkőfelszínből kiemelkedő kis kúpok 
kis csillagokhoz hasonló rajzolatával.

0,5 I m

10. ábra: Nagy terület részletes 
bemutatatása (1993/2 jelű  terület)
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A 10. ábrán nagy számban láthatók egymástól elkülönült (izolált helyzetű) 
víznyelő kürtők, (akna kürtők) széles, de nem túl hosszú, tálszerű üsttel kezdődő, 
aljukon III-as vízvezető pályával megtört I-es típusú karrvályuk, rajzolatukban 
fenyőgallyakhoz hasonló, barázdált gerincek és izolált kúpok, valamint a réteg
lap—rétegfej határán kioldódott, a mélybe vezető üregrendszer kipreparálódott, 
roppant éles „harakiri-szikláival”. Figyelemre méltó továbbá ezen korróziós 
formák igen sűrű elhelyezkedése.

A 11. ábra egy viszonylag kis lejtésű terület alaprajzát mutatja, melyen fél
gömbökhöz vagy patkókhoz hasonló bemélyedések (u.n. saroknyom-karrok) lát
hatók. E bemélyedések többsége a réteglap pereménél foglal helyet azt a benyo
mást keltve,hogy fokozatosan hátrálnak a dőlésiránnyal ellentétesen. Különösen 
érdekes a rajz bal oldalán bemutatott csatorna, mely saroknyomokból álló me
dencében végződik. Feltételezhető, hogy a karrcsatomák egy része összeoldódó 
saroknyom-karrokból fejlődik ki.

Az ábra kifejezi azt is, hogy az említett hátrálás általában követi a mészkő ho
mogenitását megtörő kisebb repedéseket.

A rajzot csapásirányban megtörő számos hullámos vonal a felület lépcsőzetes 
(más morfológiájú saroknyomok) jellegét kívánja érzékeltetni.
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11. ábra: Hátráló sarokr.yom-katrok (1994/12jelű terület)



A 12. ábra a. 11. ábrán bemutatott saroknyom-karros terület keresztmetszetét 
mutatja. A felső ábrán (mely a 11. ábra bal oldali metszősíkjában készült) egy 
karrcsatoma és a belőle nyíló kürtők hosszmetszete látható. Kiderül, hogy a kür
tők egy, a felszín lejtésével azonos dőlésű, karrbarlangra szállítják a vizet.

b- b1

12. ábra: Saroknyom-karros mészkő-felszín dőlés irányú összlet hosszmetszetei 
(1994/12jelű terület)
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Az alsó ábra a hátra harapódzódó saroknyom-karrok metszetét valamint a 
réteglap lépcsőzetes felületét érzékelteti.

| U '

0,5 m

13. ábra. „Román kori keresztelő-medence’’ alaprajza es keresztszelvényt 
(1994/6jelű  terület)
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A z  a tény, hogy (a metszetek tanúsága szerint) a 11. ábrán bemutatott terület 
mély szakadékok között foglal helyet ismét felhívja a figyelmet arra, hogy egy- 
egy karros képződmény csoporthoz tartozó vízgyűjtő terület viszonylag kicsi.

Az egyik leglátványosabb képződményt mérete, formája alapján románkori 
keresztelő-medencének neveztük. Különlegessége, hogy hatalmas, teljesen 
kompakt, ép felületű mélyedésként oldódott ki, és alján még a viszonylag száraz 
időjárás ellenére is víz gyűlt össze. Különös, hogy egy nagyon éles peremű 
csatorna átvágja a medence egyik oldalát, és vízelvezető-mederként funkcionál.

A 14. ábra egy erősen lepusztult felszín-részletet ábrázol. A lepusztulás ezen a 
területen viszonylag nagy átmérőjű kürtők összeoldódásaként állt elő (kürtő 
uvala). Egy-egy kürtő mélysége 0,5-1,5 méter. Között keskeny gerincek és 
hegyes csúcsok preparálódtak ki. A kürtők alját mindenütt talaj borítja, melyen 
dús növényzet telepedett meg. Némelyik kürtőbe „függő-völgyként” oldalról 
kisebb üstszerű mélyedések kapcsolódnak.
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0,5 m

14. ábra: Küríő-karr alaprajza (1993/5jelű  terület)
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