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Összefoglalás:
A saroknyomok morfológiai leírását adjuk; majd morfogenetikai csoportosítását javasoljuk, miu
tán kialakulásukat az oldószer áramlási sajátosságaiból vezetjük le. A morfogenetikai típusokból 
kiindulva elkészítettük egy térszínrészlet genetikai saroknyom térképét.

1, Bevezetés

A saroknyomokat az Északi-Mészkő-Alpokból írták le először osztrák kutatók 
(LECHNER, J. 1952; BAUER, F. 1953). Vizsgálatuk eddig alig történt meg. A 
hazai irodalomban mindössze az utóbbi években került e karrtípus bevezetésre 
{BALÁZS, D. 1990., ZÁMBÓ L. 1993). A saroknyomok karrosodás által alig, 
vagy egyáltalán nem tagolt sziklafelszínek gyakori, változatos formái. A szikla
térszínek karrosodásának vizsgálatánál azért is megkülönböztetett Figyelmet ér
demelnek, mert a megfigyelések arra utalnak, hogy más karros formák első
sorban saroknyomokból fejlődnek ki.

Részletesebben az 1994/12/2. jelű terület saroknyomos térszínét vizsgáltuk, 
azonban a megfigyelések kiteijedtek más térszínek saroknyomaira is (Wiesen- 
lacke-tótól északra, ill. a Pühringen-háztól keletre eső sziklatérszínekre).

2. A saroknyomok morfológiája

A saroknyom formák három részre -  sarok, talp, előtér -  különíthetők (7. 
ábra).

A sarok a lejtőbe bemélyülő íves, homorú felület. Esetenként megfigyelhető, 
hogy nem ívelt, hanem hegyesszöget zár be a sarok két szárnya. A sarok (amely 
néhány cm-es magasságú) minél meredekebb a hordozó lejtő, annál magasabb. 
Esetenként két részre különíthető. A sarok középső részén a lejtő egyforma 
magasságú, majd innen az oldalsó részen gyorsan csökken a magassága (az 5-10 
cm-es sarok 1-2 cm-re csökkenhet, ill. besimulhat a környezetbe).

Az íves felületek alsó végükön esetenként teljesen megközelíthetik egymást. 
Az ívek lehetnek a lejtő csapására, vagy erre merőlegesen megnyúltak. Az ívek 
összekapcsolódhatnak. Ilyenkor az összekapcsolódási helyek hegyesek, vagy 
lekerekítettek.

Oldalnézetben a sarok lehet sík (függőleges, vagy attól eltérő), legyakrabban 
homorú. Előbbi esetben a talp és a sarok határa éles, utóbbi esetben nem. A 
sarok ritkán ugyan, de feltagolódhat rovátkákkal.
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A sarok alaprajzban nem mindig homorú. Lehet egyenes, sőt háromszög vagy 
hullámos. Az egyenes vagy hullámos lefutású lépcsők mindkét végükön 
belesimulnak a lejtőbe.

A talp alakját a sarok szabja meg. A talp lehet a lejtő csapásirányába vagy arra 
merőlegesen megnyúlt. A talp különböző meredekségű, azonban mindig kifelé 
dől. A talp elvégződhet meredeken, vagy fokozatosan átmehet a lejtőbe. 
Esetenként képződő vályúhoz kapcsolódik minden éles határ nélkül. A lépcsős 
képződményeknél a talpak lejtésirányba, ill. a lejtő csapásirányába lejtő, a 
lejtőtől alig elkülönülő párkányok (lejtő talpú saroknyom). A talpon újabb 
saroknyomok is képződhetnek. Előfordulhat, hogy a talp alakját részben az alatta 
elhelyezkedő saroknyom sarokrésze határozza meg.

1. ábra: A saroknyom részei
Jelmagyarázat: 1. lejtő, 2. sarok, 3. talp, 4. előtér, m p sarok legkisebb magassága, n^: sarok 
legnagyobb magassága, 3p sarok ívének a húrja, tsz: talp legnagyobb szélessége, esp  előtér

szélessége

Előtér összekapcsolódó saroknyomok esetében figyelhető meg. A talpnak a 
sarok ívén túl is folytatódó része. Esetenként az eredeti lejtőből nem is 
különíthető el.

A sarok és a talp egymáshoz képesti kiterjedése igen eltérő lehet. (Kis lejtő 
mellett jellemzőek a széles talpak és előterek.)

3. A saroknyomok képződése

A saroknyomok kialakulása ismereteink szerint nem tisztázott. Feltételezik, 
hogy kialakulásuk az oldószer turbulens áramlásával hozható kapcsolatba 
(TRUDGILL, S. 1985).
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A saroknyom forma kialakulásának oka, hogy a lejtős felszín helyenként 
nagyobb mértékben oldódik mint máshol. A leoldódás iránya a lejtős felületen 
közel vízszintes és a lejtőre nem merőleges. (Az oldódási irányt a talp helyzete 
adja meg.) A vízszintes irányú oldódás következtében függőleges felület kép
ződik, amely önmagával párhuzamosan hátrál. (A sarok nagyságát a hátrálás 
sebessége és a lejtő meredeksége határozza meg.)

2. ábra: Saroknyomok képződése és fejlődése (turbulens áramlás idején a talpi rész nem oldódik) 
Jelmagyarázat: a. lejtőlepusztulás lamináris áramlásnál saroknyom mentes felszínen, 

b. lejtőlepusztulás turbulens áramlás mellett (saroknyomok kifejlődése), c. saroknyomok 
fejlődése lamináris áramlás mellett, 1. oldószer, 2. lamináris áramlás, 3. turbulens áramlás,

4. korábbi felszín, 5. sarok és talp metszéspontja annak átöröklődése esetén,
6. felszín hátrálás iránya, 7. turbulens áramlás hatására kialakult sarok, 8. turbulens hatására 
kialakult talp, 9. lamináris áramlás mellett továbbfejlődő sarok, 10. lamináris áramlás mellett

továbbfejlődő talp

A vízszintes, vagy közel vízszintes irányú oldódás a lejtőt beborító és azon el
mozduló oldószer turbulenciájával magyarázható. Az örvényeknél visszafelé 
áramló oldószer vízszintesen, ill. alulról ferdén felfelé irányuló mozgása közben
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hasonló irányba oldja le a kőzetet (2. ábra). Egyenes vagy homorú önmagával 
párhuzamosan hátráló és egyre hosszabbodó lejtő képződik. Hátrálása a talp 
szélesedését eredményezi. Valószínű, hogy turbulens áramlásnál a talp leoldó- 
dása (tehát mélyülése) kis mértékű.

A már kialakult sarokrész közepétől a peremek felé az áramlási sebesség egyre 
csökken a növekvő súrlódás miatt. Ez már önmagában a sarokrész egyre ívesebb 
kifejlődését vonja maga után. (Középen az oldás hosszabb ideig tart egy-egy víz
elbontás során.) Mindezt csak fokozhatja, hogy a sarokrész középső része 
ugyanolyan vízhozamnál is több oldószert kap, mint a peremi részek. (A középső 
rész kisebb, a peremi részek nagyobb szöget zárnak be az oldószer áramlási 
irányával.)

A turbulencia kialakulását számos tényező szabályozza. így az oldószer 
vastagsága, áramlási sebessége, az eredeti kőzet felszín egyenetlensége, az 
oldószer viszkozitása.

Az áramlás sebessége függ:
-  a lejtő szögétől,
-  a lejtő hosszától,
-  az oldószer utánpótlás mértékétől.
Azt, hogy a felsoroltak közvetlenül, ill. egymáson keresztül hogyan befolyá

solják a turbulenciát nem célunk vizsgálni. A turbulencia és a saroknyom kifej
lődés kapcsolatának néhány jellemzőjére azonban talán célszerű rámutatni.

-  A hosszabb lejtőn nő az áramlási sebesség, így az oldószer a lejtő alsó 
részén az aktív időszak egyre nagyobb hányadában különülhet részekre. Ezért a 
lejtőn lefelé a saroknyomok mérete, esetleg kialakulási kora nő. A nagy lejtőszög 
a turbulencia kialakulását meggátolja, ill. esetlegessé teheti.

-  A saroknyomok gyakoriságát a kialakuló örvények gyakorisága adja meg. 
Az egymás melletti saroknyomok azonban eltérően fejlődhetnek, ugyanis egy- 
egy oldószer áramlási szakaszban az örvénylés a különböző helyeken nem feltét
lenül tart azonos hosszúságú ideig, sőt egyes helyeken nem feltétlenül alakul ki 
minden egyes áramlási fázisban.

Miután az oldószer mennyisége ugyanazon a helyen az idő függvényében vál
tozik változni fog a sebessége, ezért a turbulens áramlás laminárissal váltakozik. 
A leoldás az utóbbi esetben felületi. Lamináris és turbulens áramlás egy-egy 
áramlási szakaszban akár többször is válthatja egymást, ill. beékelődhetnek olyan 
áramlási szakaszok is, amikor csak egyik, vagy másik áramlási mód fejlődik ki. 
Lamináris áramlás idején újabb saroknyom kialakulása nem kezdődik el, a már 
kialakultak azonban tovább fejlődnek. Lamináris áramlás idején a saroknyomok 
és környezetük leoldódása megegyezik. Ekkor a saroknyom sarkát, valamint 
talpát adó felület önmagával párhuzamosan hátrál (2. ábra).

Lamináris áramlási szakaszban egyrészt szélesedik a talpi rész (a sarokrész 
önmagával most is párhuzamosan hátrál), másrészt csökken a talpi rész 
magassága. A talpi rész szélesedése nemcsak a sarokrész hátrálása miatt, hanem 
ezért is végbemegy. A talp növekedéséhez a lejtő leoldódása is hozzájárul (3. 
ábra). A saroknyom jellegét befolyásolja, hogy a lejtőszög és a talp szöge
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mennyire különbözik. Valószínű ez attól függ, hogy a kialakuló örvény vissza
forduló ága milyen helyzetű. Ezt meghatározhatja pl. a lejtő szöge is (4. ábra).

Valószínűleg a saroknyomok fejlődésében a lamináris áramlásnak növekvő 
szerep jut, ugyanis a növekvő saroknyomok elérnek egy olyan méretet, amitől 
már a keletkező örvények nem képesek elérni a képződmények sarokrészét.

E3' S j EZ3* EH' E]s r*ls EE33 * 5 * 7 GEZk

3. ábra: A saroknyom részeinek fejlődése nagy (a) és kis (b) lejtőszögü turbulens, ill. nagy (c) és 
kis (d) lejtőszögü lamináris áramlás esetén (turbulens áramlás idején a talpi rész nem oldódik)

Jelmagyarázat: 1. oldószer, 2. lamináris áramlás, 3. turbulens áramlás, 4. leoldott kőzet felszíne,
5. felszín hátrálás iránya, 6. sarok és talp metszéspontja átöröklődés esetén, 7. sarok és talp 

metszéspontjának vándorlása, 8. lejtőszög 9. sarok öröklött része, 10. sarokhátrálás által
kialakított sarokrész, 11. talp öröklött része, 12. sarok hátrálás által kialakított talpi rész, 13.
talp mélyülés által kialakított sarokrész, 14. lejtő lepusztulás által kialakított talpi rész, 15. 

kezdeti állapot, 16. későbbi állapot
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4. ábra: Különböző lejtésű talprészek képződése nagy (a), közepes (b) és kis lejtőszög (c) esetén 
Jelmagyarázat: I. kezdeti állapot, II. végső állapot, 1. oldószer, 2. lamináris áramlás,

3. turbulens áramlás, 4. eredeti felszín, 5. sarok, 6 talp 4

4. A saroknyomok morfogenetikai típusai

4.1. Keskeny talpú sarohiyomok

E típusnak két altípusa különböztethető meg. Az egyik altípusra jellemző, 
hogy a talp dőlésszöge a lejtő dőlésszögétől alig tér el (lejtőtalpú saroknyom). E 
változat sűrűn kifejlődő példányai a lejtőt lépcsőzetesen feltagolják. A másik 
altípus esetében a talp a lejtőtől élesebben elkülönül, a sarok kissé ívelt (íves 
lejtőtalpú saroknyom).
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A keskenytalpú saroknyomok nagy lejtőszögű, rövid lejtőhosszú kőzet- 
felszinek képződményei, a saroknyomok kezdetleges formái. A lejtőtalpú sarok
nyomok (5. ábra alsó sora) valószínűleg akkor képződnek, ha az örvények 
visszaforduló szakasza a vízszintessel nagy szöget zár be (4/a. ábra). Ezért a sű
rűn képződő lépcsők talpi része nem lankásodik el, így alig vagy egyáltalán nem 
különül el az eredeti lejtőtől.

Valószínű, hogy a turbulens áramlás az aktív időszakban rövid ideig tart, az 
örvények kis méretűek, gyengén fejlettek, de széles sávban fejlődnek ki. Mindez 
az oldószer kis vastagságú kifejlődésével hozható kapcsolatba. Az örvénylés 
ilyen sajátossága magyarázhatja a sarok egyenes vagy kissé hullámos kifej
lődését alaprajzban.

Az Íves lejtőtalpú saroknyomok (5. ábra felső sora) esetében az örvény 
visszaforduló ága kisebb szöget zár be a vízszintessel, valószínűleg azért, mert a 
lejtő szöge kisebb (■4/b. ábra). Hasonló eredménnyel járhat ha nagy lejtőszögnél 
a turbulens áramlás hosszabb ideig tart. Ilyenkor ugyanis a talpi rész egyre 
jobban ellankásodik, az örvénylés tartósabb ideig hat, így a sarkok is íveltebbek 
lesznek.

4.2. Szélestalpú, hosszú ívű saroknyomok

Közepes, vagy nagy lejtőszögnél képződnek. Ebben az esetben az oldószer 
örvénylése fejlett, az örvények nagyok és egymástól elkülönülnek. Az egyre 
nagyobb ívű saroknyomok feltehetően öngerjesztés során képződnek, miután a 
kialakult formák fölött egyre fejlettebb örvények keletkeznek (6. ábra).

4.3. Szélestalpú, alacsonysarhi saroknyomok

Ez a saroknyom típus kis lejtőszögnél képöződik (7. ábra). Valószínű, hogy 
itt az örvények nem nagyok, és nem különülnek el egymástól. A sarokhátrálás 
gyors, mivel a kis lejtőszög miatt kevés kőzetnek kell elpusztulni egy-egy aktív 
időszakban.A kisméretű örvények mindig a saroknál fejtik ki a hatásukat, annak 
hátrálása során elmozdulnak. Ennél a típusnál feltehetően egyidejűleg kétféle 
áramlás működik. A saroknál kis kiterjedésben turbulens, a talpi részen lamináris 
az áramlás {4. ábra).

Hasonló lejtőszög mellett az egyes saroknyomoknak számos változata is elő
fordulhat (5., 6., 7. ábrák). Valószínű, hogy a különböző változatok hasonló 
áramlási viszonyok mellett ugyanannak a típusnak különböző fejlettségű kép
viselői.

5. A vizsgált térszínrészlet saroknyomai

A vizsgált, 1994/12/2 jelű térszínrészlet (ld. az Előszó mellékletét) egy 
gleccservölgy felső, valószínűleg hógyűjtő, vagy ahhoz közeli részén található. 
Néhány m^-es kiterjedésű, nagy lejtőszögű felszín. (Saroknyomjainak feldolgo
zása nem a terepen történt, hanem felvétel után.) E térszínrészlet fontos 
jellemzője, hogy az innen Ny-ra eső terjedelmes térszínről oldószert nem kap, 
miután attól egy széles, oldásos eredetű hasadék különíti el.
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7. ábra: Kis lejtőszögnél kifejlődő saroknyomok (fényképek után) 
Jelmagyarázat: 1. sarok, 2. talp, 3. előtér (oldalnézetek), 4. lejtő, 5. sarok, 6. talp, 7. előtér, 

8. szelvény helye, 9. fejlődési irány

0 10 cmW------ -----—1

8. ábra: Ritkán elhelyezkedő lejtőtalpú saroknyomok térbeli képe a mintaterületről
(fénykép után)
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Az itt előforduló saroknyomokat, ill. saroknyom együtteseket (a hasonló mor- 
fológiájú képződmények csoportokat alkotnak) a 8., 9., 10., 11., 12. ábrák mutat
ják. Elterjedésüket a 13. ábráit mutatjuk be: Megfigyelhető, hogy a lejtő felső ré
szén a kevésbé fejlett (lejtőtalpú saroknyom, íves, lejtőtalpú saroknyom), alsó ré
szén a fejlettebb képződmények (szélestalpú, hosszúívű saroknyom, szélestalpú, 
hosszú ívű összetett saroknyom) a jellemzőbbek. A lejtő alsó részén a kevésbé 
fejlett képződmények jóval kisebb területet foglalnak el, mint a felső részen.

9. ábra: Sűrűn elhelyezkedő lejtőtalpú saroknyomok térbeli képe a mintaterületről (fénykép után)
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10. ábra: Szélestalpú, hosszú ívű saroknyomok térbeli képe a mintaterületről (fénykép után)

0 10cm1 --- --------- 1
11. ábra: Szélestalpú hosszúi ívű, összetett saroknyomok térbeli képe, a mintaterületről

(fénykép után)

Az azonos típusú képződmények olyan egybefüggő területeket képeznek, ame
lyek alakja elsősorban a lejtő csapásirányába megnyúlt. Hasonló képződmények 
a lejtő mentán többször megismétlődhetnek.

A lejtőn néhány vályú is kifejlődött. Akkor, ha ezek a vizsgált területet átha- 
rántolják, környezetükben kevésbé fejlett saroknyomok jelennek meg. Ha lejtőről 
indulnak, végüknél a saroknyomok fejlettebbek, összetettebbek.
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12. ábra: Vályúhoz kapcsolódó szélestalpú hosszú ívű összetett saroknyomok térbeli képe a 
minfaterületről (fénykép után)

6. Következtetések

A lejtő saroknyomos formakincse és lepusztulása uralkodóan lamináris áram
lás mellett ment végbe.

A lejtő alsó részei felé egyre több az oldószer, ami ezeken a részeken a turbu
lens áramlás hosszabb idejű kifejlődését eredményezhette. E részeken a sarok
nyomok fejlődése gyors. A lejtő felső részein a fejlettebb, ill. nagyobb méretű
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r
képződmények jelenléte arra utalhat, hogy egyes helyeken a saroknyomok fejlő
dése korábban elkezdődhetett.

A hasonló saroknyomok csoportos kifejlődése nagy lejtőszögnél arra enged 
következtetni, hogy az oldószer áramlási jellege nagyobb területen hasonló, tehát 
a lejtőirányban kifejlődő kisméretű, rövid élettartamú ösvények egymás felett is 
nagy gyakorisággal fejlődtek és fejlődnek ki aktív időszakban.

1994/ 12/2

13. ábra: A vizsgált lejtörész saroknyom térképe (fénykép után)
Jelmagyarázat: 1. lejtőtalpú saroknyom (kevés), 2. lejtőtalpú saroknyom (sok), 3. íves, lejtőtalpú 
saroknyom, 4. szélestalpú hosszú ívű saroknyom, 5. szélestalpú, hosszúívű összetett saroknyom, 

6. saroknyom mentes térszín, 7. lejtésirány, 8. vályú, 9. térbeli rajz helye
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