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A bstracts In the summer o f 1996 and 1997 we have done the mapping o f vertical harst form s. We have alsó 
researched the characterisücs o f their dimensions, and looked fó r connecúon between the researched area and 
evoluüon o f harst form s. From our survey data and our studies during field-w ork we have concluded on evő luáon 
ofsom é types ofvertical harst forms.

1. Bevezető

1996 nyarán lehetőségünk nyílt arra, hogy bekapcsolódhassunk a 
BDTF Természetföldrajzi Tanszékének évek óta folyó magashegységi 
karsztosodást kutató munkájába, melyet 1997-ben is folytattunk. Munkánk 
célja az volt, hogy egy karsztos térszínrészlet vertikális karsztformáit feltár
juk, és genetikai vizsgálatát elvégezzük.

Méréseinket 1800 m-es tengerszint feletti átlagmagasságban végeztük. 
1996-ban egy É - D- i irányú gleccservölgy talpán a Widerkar-csúcs közeié
ben a 201. sz. turistaút mentén (I. terület) mértünk fel 60.000 m 2 nagyságú 
területet. Itt 25 törés és 59 akna bemérése történt meg. A területről 1:500- as 
méretarányú térképet készítettünk ( 1. ábra).

1997- ben a hegység egyik hajdani hógyűjtőjének felső részében a 
Scheibling-csúcs közelében a 230. sz. turistaút mentén (II. terület) dolgoz
tunk fel egy 12.000 m 2 - es területet. Az erről készült térkép I: 250-es mé
retarányú, 23 aknát és 11 törést ábrázol (2. ábra).

Különböző vizsgálatokat végeztünk el az aknák térbeli kiterjedését 
leíró paraméterek felhasználásával ( szélesség, hosszúság, mélység ). Széles
ségen az akna törésirányra merőleges legnagyobb kiterjedését, hosszúságon 
az akna törésirányba eső legnagyobb kiterjedését értjük. Az adatokból mély
ség / szélesség és hosszúság / szélesség hányadost képeztünk. Vizsgáltuk a 
mélység, a szélesség és a hosszúság egymáshoz viszonyított különböző pa
ramétereit.

A vizsgált területen a vertikális karsztformákat VERESS M.-ZENTAI 
Z.-HORVÁTHE. T. (1996) három típusba sorolta: vályúvég-, omladékos- és
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zsomboly-típusú aknák. Vizsgálataink során mi is ezt a felosztást követtük, 
1996-ban vályúvég- és omiadékos típusú aknákat, 1997-ben az előző két 
típuson kívül zsomboly típusú aknákat is felmértünk.

2. A térképek értékelése és az aknák térbeli kiterjedését elemző vizsgála
tok

2.1 Az aknák topográfiai elhelyezkedésének szabályszerűségei

Az aknák elhelyezkedését bemutató térképeken (1, 2. ábra) szembetűnő 
a törésvonalak lefutása és a báránysziklák, illetve az aknák elhelyezkedése 
közötti szoros kapcsolat. A báránysziklákat törések határolják. Ezek a töré
sekkel átjárt tgyengeségi zónák ’ a glaciális erózió következtében erősebben 
pusztultak le. A területeken lévő aknák többsége (85 %) a báránysziklák 
tövében helyezkedik el. Az aknák mélyüléséhez valószínűleg itt kedvezőek a 
feltételek. A két munkaterületen 1016 illetve 522 m 2 / db.- os az aknák

D  ^  [“ 33 (3 »  IS3» 0  EE> ö ®
i . ábra. Az I. terület aknái

Jelmagyarázat: l . karros térszín, 2. gleccsen>ölgy oldala. 1. törésvonal, 4. bárányszikla, 5. omiadékos típusú 
akna, 6 vályúvég akna, 7. akna száma, 8. műszer állás, 9. kapcsolódási pont a korábban felm ért területhez,

10. lejtésirány 
Fig. 1: Pits o f territoryl.

Legend; 1. karrenfield, 2. side o f glacier valley, 3. fau lt line, 4. embossed rock, 5. crumbly type p it, 6. chcnnel 
type p it, 7. number o f pit, 8. instrumeni's piacé, 9. connecüon point to the earlier measured area, 10. sbpe
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2. ábra. A II. terület aknái.
Jelmagyarázat: 1. karros térszín, 2. tereplépcsS, 3. sziklafal, 4. törésvonal, S. akna pereme, 6. omladékos 

típusú akna, 7. vályűvég akna, 8. zsomboly típusú akna, 9. összenőtt omladékos típusú akna, 10. akna 
száma, 11. műszerállás, 12. barlang 

Fig. 2: Pits o f territory II.
Legend: 1. karrenjield, 2. bench, 3. rockyw all, 4.fault-linc, 5. p ii's edge, 6. crumbly type p it, 7. channei 

typepii, 8. pothole type pit, 9. accreie crumbly type p it, 10. number o f  pit, 11. instrumení's piacé, 12. cave

sűrűsége. A magyarországi Alsó - hegyen ez az érték 32.000 m 2 / db. (KOSA 
A .t 1992 alapján).
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Az aknák mélysége 1 ra- tői 22,5 m~ ig teljed. Átlagos mélység 5,5 m. 
A különböző aknatípusok mélységviszonyaí között jelentős különbség nem 
mutatható ki. Az omladékos típusú aknák 1- 17 m. közötti méiységűek. A 
vályúvég aknák mélysége 1-22,5 m közötti (I. táblázat).

I  táblázat: Különböző típusú aknák mélységviszonyai 
Tahié 1. Depth relaúons o f differentpit types

2.2 Az aknák mélységviszonyai

aknatípusok 
type o f pits

mélységtaito- 
mány I. terület 
depth domain 
tenritory I.

mélységtarto
mány II. terület 
depth domain 
territory II.

átlagos mélység 
I. terület 
average depth 
territory I.

átlagos mélység 
II. terület 
average depth 
territory II.

cmladckos típus 
crumbly tvpe

1 -10 m. 2 -17  m. 4,5 ra. 6,5 m.

vályúvég 
channeltype

2 - 22,5 m. 3 - 15 m. 6 m.. 6,6 m.

zsomboly típus 
pothole type

10 m. (1  db.) ' 10 m. ( 1 db; )

2.3 Az aknabejáratok méretbeli sajátosságai

Az omladékos aknák szájadéka általában nagyobb, a vályúvégeké kisebb 
(II. táblázat).

II. táblázat: Különböző típusú aknák méreteinek átlaga 
Table II. Average dimensions o f different p it types

aknatípusok 
type o f pits

szelesség I. terület 
width territory I.

hosszúság I. tciüle.t 
length territory I.

szélesség II. terület 
width territory II.

hosszúság II. terület 
length territory II.

omladékos típus ' 
crumbly type

6,5 ra. 14 m. 6,2 ra. 9,8 m.

vályúvég 
channel type

2,1 m. 4,3 m. 2,1 m. 5,5 m.

zsomboly típus 
pothole type

- - 4 m. 6 ra.

Az akna szájánál két egymásra merőlegesen felvett méret egymáshoz viszo
nyított aránya a bejárat megnyúltságát jellemzi. Ha a hosszúság / szélesség 
arány 2- nél nagyobb, az akna bejáratát megnyúltnak tekintettük. Az aknák 
keresztmetszeti hányadosa túlnyomórészt 2 feletti értéket vesz fel (III. táblá
zat).

III. táblázat: Keresztirányú hányados 2 feletti értékének részesedése a két kutatott területen 
Table I I I  The share o f the cross-sectíonal queüent's cibove 2 value on the ressearchedareas

aknatípusok 
type o f pits

I. terület 
terrytory I.

II. terület 
territory II.

I. és II. terület átlaga 
average territory I., II.

omladéko3 típus 
crumbly type

60% 69% 64,5 %

vályúvég 
channel type

68% 100 % 84%
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3a. ábra. Qrnladékos típusú aknák hosszúság és mélység adatai (I.-II. terület)
Fig. 3a. Lenght and depih parameters o f crumbly type p its (territories I. and II.)

A hosszúság / szélesség hányados adatokból következtetni lehet a 
vályúvég aknák fejlődésmenetére ( a sekély aknákat fiatalabbnak, a mélyeket 
idősebbeknek tekintjük ). Mivel a különböző mélységű aknák keresztmet
szeti hányadosa 2 körüli értéket vesz fel, így a hosszúság és a szélesség nö
vekedési sebessége közel állandó a fejlődésük során.

mélység (m)

3b. ábra. Omladékos típusú aknák szélesség és mélység adatai (l.-II. terület)
Fig. 3b. Width and depth parameters o f crumbly type pits (territories I. and II.)

A kevésbé megnyúlt aknaforma kialakulását több tényező is előidézheti, 
amelyek az. alábbiak:
- Az akna egymással 90° - os szöget bezáró törések metsződésénél képződik. 

Ilyenkor az aknák növekedése a törésvonalak mentén minden irányban azo
nos ütemben történik. Ilyen például az 5. és 13. jelű akna (1. ábra).
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4a. ábra. Csatorna típusú aknák hosszúság és mélység adatai (J.-II. téridét)
Fig. 4b. Lenght and depth param eters o f channel type p its (territories I. and II.)

- A határoló térszín minden oldalról az akna irányába lejt, a preformáló 
törés gyengén fejlett. Ilyenkor minden oldalról karrcsatomák torkollanak az 
aknába. A karrcsatomák hasonló ütemű növekedése azt eredményezi, hogy 
az akna vízgyűjtő területe is minden irányba hasonló ütemben nő. Ezért az 
akna minden oldalról hasonló mennyiségű oldószert kap, ami az aknafalak 
hasonló sebességű hátrálását eredményezi. Ilyen pl. a 6., 8., 38. és 39. jelű 
akna (1. ábra ).

2.4 A z akna megnyúltsága és mélysége közti kapcsolat elemzése

4b ábra. Csatorna típusú aknák szélesség és mélység adatai (7.-/7. terület) 
Fig. 4b. Width and depth parameters o f channel type p its (territories I. and II.)
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Vizsgáltuk az aknák mélységének és a bejárataiknak egymáshoz való 
viszonyát (3a., 3b., 4a., 4b. ábra). Ilyen típusú vizsgálatokat (SARVÁRYI.

5. ábra. Omtadékos típusú aknák képződése üreg vagy já ra t beomlásával. 
Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. törés, 3. felszín alatti üreg, 4. omladék. a. Felszín 

alatti üreg kialakulása, b. A felszín alatti üreg beomlása 
Fig. 5: Formádon o f crumbly type p its by collapse o f cavem s or galleries 

Legend: 1. limestone, 2. fault-line, 3. underground cavem , 4. ruins 
a.) Development o f underground cavem, b.) Collapse o f  underground cavem

6. ábra. Omladékos típusú aknák képződése 
a terület megbillenésével (VERESS M .- 

HORVÁTH E. T. -ZENTAIZ 1996). 
Jelmagyarázat: 1. mésziő, 2. törésvonal, 3. 
felszín alatti üreg, 4. omladék. a. Törésvo
nalak kialakulása, b. A terület megbillené
se, c. Omladékos típusú aknák képződése 
Fig. 6: Formádon o f crumbly type p its by 
dlúng o fthe arca (VERESSM.-HORVÁTH  

E. T.-ZENTAIZ. 1996)
Legend: 1. limestone, 2. fault-line, 3. 

underground cavem, 4. ruins 
a.) Development o f fault-lines, b.) Tilting o f  
the area, c.) Formádon o f crumbly type p its

(1970) az Alsó - hegy zsombolyain is vég
zett.

Omladékos típusú aknák szélessége 
nem változik jelentősen a mélység növekedé
sével, a bejárati hosszúság viszont a mélység 
növekedésével jelentősen növekszik. A kis 
mélységű, így kis bejárati hosszúságú és kis 
bejárati szélességű aknák bejárata nem mutat 
megnyúltságot. Ugyanakkor a nagy mélységű 
aknák esetében, mivel azok bejárati hosszú
sága jelentősen megnövekedett, míg bejárati 
szélessége közel változatlan maradt, meg
nyúltak lesznek.
A vályúvég aknáknál mindkét bejárati méret 
növekszik a mélység függvényében. Ezért 
azoknál nem jelentkezik a mélység növekedé
sével a bejárat megnyúltsága.

3. Az aknák fejlődése a vizsgált területeken

3.1 Omladékos aknák

A két terület omladékos aknái között 
alaktani különbségek nincsenek. A mélység
beli különbségek jelentősek (2.2 fejezet ), 
feltehetőleg az aknaaiakító folyamatok sebes-
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sége és az aknaképződés feltételeinek különbözősége miatt.
Az aknák megfigyeléseink szerint kialakulhatnak:
- Felszín alatti üreg vagy járat beomlásával (5. ábra). Ilyenek az. 1., 9. és 27. 

jelű aknák az 1. ábrán, valamint az 5., 15. jelű aknák, a 2. ábrán.
- Terület megbillenésével (VERESS M.-ZENTAI Z.-HORVÁTH E. 27, 1996. 

6. ábra).
- Hasadékok összenövésével. Hasadék kialakulhat törés, repedés vagy kő- 

zeíminőségbeli eltérés mentén. A folyamatban központi szerepet játszik az 
oldódás. Az oldódás mértéke alapján két zónát lehet megkülönböztetni, egy 
intenzív és egy lassú oldódási zónát (7. ábra). Az intenzív zóna törésvonal és 
réteglap mentén található. Itt gyors az oldódás, mivel folyamatos az oldószer 
utánpótlás és irányított a folyamat. A lassú oldódási zónába az aknafalat 
alkotó száíkőzet tartozik, itt lassúbb az oldódás sebessége. Ha a törések kellő 
sűrűségben találhatók egymás mellett, akkor a réteglapok mentén összeol
dódhatnak (5. ábra). A közöttük lévő maradék válaszfalak roncsolódnak, 
majd leomlanak. Ez tovább aprózódhat az oldódás- és a fagy hatására. így 
nagy mennyiségű törmelék keletkezik az összenőtt hasadékok alján. Ezeket a 
formákat a méretük alapján omladékos aknának nevezhetjük (3. ábra). A 
törmelék alatt a törés mentén tovább folyik az oldódás. A törmelék követi a 
mélyülést, így egy utánrogyásos mozgás figyelhető meg (8. ábra).

Az aknák törmelékanyaga szár
mazhat fagyaprózódásbói, illetve 
oldódásból. Az omladékos aknák 
összenövéséből nagy kitelj edésű 
törmelékes mélyedések keletkezhet
nek. Az aknák fejlődésének jelentős 
tényezője lehet a hókitöltésük 
(HORVÁTHE. T.-ZENTÁIZ. 1998).

3.2 vályúvég aknák

Az I. területen a vályúvég aknák 
uralkodnak a lejtőkarros térszín 

5 miatt. A II. területen a lejtőkarrok 
kisebb száma és az egyéb feltételek 

za. következtében elsősorban omladékos 
4- típusú aknákat találtunk.
, A vízgyűjtő terület nagysága egya- 

ránt befolyásolja az aknák számát és 
mélységét. A vályúvég típusú aknák

EE31
7. ábra. A z intenzív és a lassú oldódási zónák elvi raj 
Jelm agyarázat 1. mészkő, 2. törésvonal, 3. réteglap, 

intenzív oldódási zóna, S. lassú oldódási zóna 
Fig. 7: Theoretical sketch o f the intensive and slov. 

solution zones
Legend: 1. Umesíone, 2.fault-Une, 3. bedding pláne, 

intensive solution zone, 5. slow  solution zone
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8. ábra. Omladékos típusú aknák képződése hasadékok összenö
vésével.

Jelmagyarázat: 1. mészkő, 2. törésvonal, 3. réteglap, 4. intenzív 
oldódási zóna, 5. lassú oldódási zóna, 6. omladék, a. Hasadok 

kialakulása, b. Réteglap menü oldódás, c. Hasadékok összenövé
se,

Fig. 8: Forma&on o f crumbly typepits by aceretion offissures 
Legend: 1. limestone, 2. fault-line, 3. beddingpláne, 4. intensive 

solution zone, 5. siowsoluüon zone, 6. ruins a.) Formádon o f 
fissure, b.) Solution along bedding pláne, c.) Aceretion o f fissures

kialakulása döntően a felszíni 
(horizontális) karsztformák- 
hoz köthető, tehát ezek a 
vertikális formák a jégtakaró 
visszahúzódása után jöhettek 
létre. Ezen típus fejlődését is 
nagy mértékben befolyásol
hatja az egyes aknákban tar
tósan megmaradó hó.

4. Összegzés

a. Feltérképeztük és elemez
tük a Totes Gebirge két 
karsztos területének vertikális 
karsztformáit. Kapcsolatot 
találtunk a terület tektoniká
ja, glaciális - és karsztos 
formái között.
b. Amíg az omladékos típusú 
aknák törések oldódásos 
típusú szélesedésével és a 
maradék válaszfalak omlásá
val, a vályúvégtípusú aknák 
oldódása (alakjukat megtart
va növekednek) karrvályúk 
lefejeződésével alakulnak ki.
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