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Abstract: We described altogether 469pieces o f karren form s -1 0  pieces along 25 m long segment-on two areas o f  
the Asiago-plateau (Italy). A modell is shown in our paper. With this modell can be explained the dominance o f  
vertical karren forms. We ’ll explain the connection between limestone parem ent and klufkarren and angle o f the 
slope o f the karren surface..

1. Bevezetés

Karros kutatási programunk egyik részprogramjában vizsgálni kívánjuk, 
hogy a különböző karsztterületeken milyen karros formák fordulnak elő, továbbá 
milyen ezek gyakorisága és milyen a sűrűsége. Az egyes karsztterületek karro- 
sodása így összevethető. E vizsgálatok egyik helyszínét képezte az Asiagói- 
fennsík két mintaterülete (1. ábra).

1. ábra: A kutatási területek
Jelmagyarázat: 1. hegycsúcs, 2. út, 3. kutatási terület és azonosító jele  

Figure 1: The research places 
Legend: l.jseak, 2 road, 3. research place and its number



2. A m intaterületek

E területek, ill. tágabb környezetük földtana, morfológiája, hidroló
giája jó l ismert (BARBIERI G. 1995., ZÁMPIER1 D. 1995., FRIGÓ G. 
1995.) A mintaterületeket jura kom dolomitos mészkőből (Id. a terület föld
tani térképét) felépült kiemelkedésekkel, réteglépcsőkkel tagolt térszíneken 
választottuk ki. Az L terület (tengerszint feletti magassága 2055 méter) bá
rom, a G. terület (tengerszint feletti magassága 2061 méter) két réteglapos 
térszínt foglalt magába.

A  réteglapos terület egységeket egyenes, íves, vagy hullámos lefutású 
réteglépcsők különítik el egymástól. A  réteglapos terület egységeknek két 
változata különíthető e l
- A  nagyobb kiteljedésűekre jellemző, hogy dőlésirányban kifejlődött egy
mással párhuzamos, nagyméretű kanos hasadékok (hasadékváiyúk) szabdal
ják fel felszínüket. Az ezeken kialakult karros formák a réteglépcsők tövénél 
kialakult lefolyástalan, vízelvezetőként funkcionáló oraiadékos oldalú mé
lyedésekhez kapcsolódnak.
- A kisebb kitelj edésűekre a hasadékváiyúk (Id. alább) kevésbé, vagy egyál
talán nem jellemzőek, a réteglépcsők tövében hiányoznak a vízelvezető 
karsztformát. Ezen réteglapos térszínek belsejében vertikális karsztformák 
(aknák, kürtők) fordulnak elő. E formák oldalfalai omladékosak, aljzatukat 
kisebb-nagyobb omlásokból származó om lad ékdarabok borítják, vagy egy- 
egy leszakadt kőtömb képezi.

3. A felmérés és adatfeldolgozás módszere

A kiválasztott réteglapos felszíneken véletlenszerűen kijelölt irányok 
mentén 25 méteres hosszúságú szelvények sávjában előforduló minden egyes 
karrforma adatait rögzítettük. Ez kiteljed! a karrforma minősítésére, széles
ségére, mélységére, valamint arra, hogy a szelvény kezdőpontjától milyen 
távolságra helyezkedett el. Rögzítettük a karros formában a talaj ill. a nö
vényzet jelenlétét, valamint a hordozó térszín lejtésirányát és lejtőszögét

A felvett 10 szelvény mentén (6 szelvény az L mintaterületre, 4 szel
vény a II. mintaterületre esett) az alábbi karrformák fordultak elő (/., II., III. 
táblázatok).
- Hasadékkarr: Keskeny (1-2 deciméter szélességű), több deciméteres mély
ségű, néhány méteres hosszúságú, egymással párhuzamosan kifejlődött oldá- 
sos hasadékok együttese.
-Hasadékvályú: Méteres mélységű és szélességű, többször 10 méteres hosz- 
szúságú, kissé kanyargós lefutású hasad ék. Az oldalfalak többnyire omlado- 
zók, félkürtőkkel tagoltak.
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E formák gyakran keresztirányú hasadékokat fűznek fel. Aljzatuk 
ellenesésű részekre különülhet, omladékkal borított, gyakoriak a vályútalp 
kürtők. A hasadékvályúk részben összeoldódás során képződtek, miután 
belsejükben helyenként ép, vagy romos válaszfalmaradványok fordulhatnak 
elő. A hasadékvályúk a réteglépcsőknél kialakult vízvezetőként funkcionáló 
karsztos formákhoz vezetnek. Ez arra utal, hogy a hordozó térszínek vízelve
zetői (vagy lehettek) valamikor.

Bár morfológiájuk szerint hasadékkarros formákra emlékeztetnek, 
kanyargós lefutásuk miatt a karrváiyukkal mutatnak rokon vonásokat. Miu
tán mind a hasadékkarrokra, mind a karrvályukra jellemző tulajdonságokat 
hordoznak, fenti formáktól elkülönítve külön típusként kezeljük e képződ
ményeket. A felmérési helyeken a leggyakoribb karrformákhoz a 
rácskarrokhoz képest (147 db) számuk nem számottevő (12 db).
- Rácskarr; Keskeny, kettő, vagy ennél több irányban kifejlődött hasadék- 
rendszer. A rácskarros formák közt említhető az összeoldódott rácskarr és a 
rácskarros eredetű mélyedés. Valószínűleg mindkét típus rácskarrból fejlődik 
ki. A rácskarros eredetű mélyedés 1-2 decimétemél szélesebb, de még 
egyirányban megnyúlt forma rácskarros környezetben. Az összeoldódott 
rácskarr lefolyástalan, kevésbé megnyúlt forma. Különösen az utóbbira jel
lemző, hogy az oldalfalak omladékosak, az aljzatuk omlásokból, 
fagyaprozódásból származó törmelékdarabokkal borított. A törmelék szár
mazhat a rácskarros mélyedéseket elkülönítő egykori válaszfalak anyagából 
is.
- Hasadékkürtő; Alaprajzban megnyúlt (keresztirányban néhány centiméter, 
hossztengelye mentén néhány deciméteres) függőlegesen fejlett karrforma. A 
hasadékkürtő, az összenőtt hasadékkürtő, valamint a félkürtő típusba sorol
ható képződmények kürtőkarroknak tekinthetők. (Az összenőtt hasadékkür- 
tők oldalirányban szélesedő kürtők összenövésével jöttek létre, míg a 
félkürtők kürtők és hasadékkarrok, vagy rácskarrok összenövése során kép
ződhettek.
- Karrvályú; Lejtésirányban kifejlődött lankás oldalú, néhány centiméteres 
mélységű, 1-2 centiméteres, vagy 1-2 deciméteres szélességű, maximum 
néhány m-es hosszúságú mélyedés.
- Madáritató; Tál alakú, néhány deciméter (esetleg centiméter) szélességű, 
néhány centiméter mélységű lefolyástalan karros forma.

VERESS M. (1995) a karrosodási folyamatokat és formákat csopor
tosítva elkülönít felületi, vonalas, lokális, talaj alatti, vertikális, felszín alatti 
oldódást és összeoldódást. Nem utolsósorban az Asiagói-fennsíkon, de más 
karrosodási térszíneken összegyűjtött tapasztalatok nyomán a talaj nélküli 
sziklafelszíneken lejátszódó különböző karrosodási három típusba célszerű 
csoportosítani, amelyek az alábbiak:
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2. ábra: 0-5 J 6-10j 11-15 °-os meredekségű lejtő
kön előforduló különböző karros form ák mennyisége 

(%)-ban.
M egjegyzés: a különböző osztálykörbe tartozó összes 

karros jbrma=10Q %.
Jelmagyarázat: a. hasadékkarr, b. hasadékváfyú, c. 

rácskarr, d  kürtő, e. vályú, f  madáritató, a  lejtőszög

Figure 2.: 0-5 6-10 j  11-15 ° steepness on slopes
occuring quantitave o f different karren form s (m %) 
Note: in Out different classes belonging altogether 

karren. forms** 100 %
Legend: a. kluflkarren, b. rumen character 

lduftkarren, c. limestone pavement, d  pipe, e. rinnen, 
f  kamenitze, a  slope o f gradient

- Felületi karrosodásra, amelyhez a 
felületi oldás (saroknyom), a vonalas 
oldódás (karrvályú), a lokális oldódás 
(madáritató) és a talaj alatti oldódás 
sorolható.
- A felszíntől lefelé a kőzet belsejébe 
hatoló törések mentén lejátszódó verti- 
kális karrosodisra, ahol elkülöníthető 
egyirányba kiterjedő oldódás (hasa
dékkarr), kétirányba kiterjedő oldódás 
(rácskarr) és a lokális oldódás (kürtő
kan). Fent említett munkában ez 
utóbbi oldódási típusra használtuk a 
vertikális oldódás elnevezést.
- A  karrosoáás harmadik típusát a fel
szín alatti karrosodás képviseli, amely 
a felszín alatt a kőzet belsejében já t
szódik le.

A szelvények mentén előfordu
ló karros formákat aszerint csoportosí
tottuk, hogy vertikális, vagy felületi 
karrosodás során képződtek-e, majd 
vizsgáltuk e két csoportba sorolt karros 
képződmények növényesültségét.

Ezután a szelvények mentén 
mért lejtőszögek értékeinek figyelem
bevételével 5°-os osztályközöket ké
peztünk. A karros képződményeket 
kanos formánként csoportosítva ezen 
osztályközökbe soroltuk. Az, hogy 
valamely szelvény mentén előforduló 
kanos formák mely osztályközbe ke
rültek a hordozó térszín dőlésétől füg
gött (/., U., III. táblázatok). Bevezettük 
és megadtuk az egyes karros formák 
relatív gyakoriságát. Ezt úgy képeztük, 
hogy az egy osztályközbe előforduló 
összes karros forma darabszámához 
képest (100 %) százalékban kifejeztük 
az ezen osztályközben előforduló egy- 
egy kanos formához tartozó képződ-



mények darabszámát (2. ábra).
I. táblázat 

Table I.
0-5 e-os dőlésű felszínek szelvényes mentén előforduló karros form ák 

0-5 c slope ofgradient surfaces their profiles along occvring karren fo rm

Szelvény
azonosító
jele
profile its 
number

Hasadékkarr
khiftkairen.

Kaaadék
vályú
rionea
character
Mufikarrea

Rácskarr
limestone

Kürtó
pipe

Vályú
rumen

Madáritató
kamcaitze

Összes
altogether

db. % db. % db. % db. % db. % db. % db. %

1/1 5 2,67 0 Q 23 12,3 7 3,74 5 Ifi? 2 1,7 42 22,46

11/2 52 27,81 0 0 2 1,7 4 2,14 5 7 fil 0 0 63 33,69

m 12 6,42 7 3,74 7 3,74 7 3,74 10 5,35 6 3,21 49 26,2

n/4 18 9,26 0 0 0 Ö 9 4,81 0 0 6 3,21 33 17/55

Összes 87 46,52 7 3,74 32 32 27 14,44 20
____

10,7
L____ .

14 7,49 187 100 j
______J

II. táblázat 
Table H.

6-10 c dőlésű felszínek szelvényei mentén előforduló karros form ák 
6-10° slope o f gradient surfaces their profiles along accusing barren forms

Szelvény
azonosító
jele
profile its 
number

Hasadékkarr
kluftkarren

H&sadék
vályú
rinnea
character
kluftkarren

Ráca kait 
limestone

Kürtó
pipe;

Vályú
rinn.cn

Madáritató
kamenitze

Összes
altogether i

db. % db. % db. % db. % db. % db. % db. %

in 2 0,85 5 2,13 18 7,66 9 3,83 10 4,25 1 0,43 44 18,72 jj

1/3 17 7,23 0 0 36 15,32 6 2,55 3 1,28 1 0,43 66 28,1 |

1/5 9 3,85 1 0,43 19 *,01 1 0,43 12 5,11 0 0 42 17,87 1

m 13 5,53 0 0 16 6,81 5 2,13 2 0,85 4 1.7 40 17,02 |

m 10 4,25 0 0 10 4,25 2 0,85 18 I f ié 3 1,28 43 18,3 !
Összes 51 21,7 6 2,35 99 42,13 23 9,89 45 19,14 9 3,83 235 100 |

HI. táblázat 
Table III.

10 0 jfetetá dőlésű felszínek szelvényei mentén előforduló karros form ák 
10 ° bigger than the slope ojgradient surfaces their profile along accusing kamat form s

| Szelvény 
azonosító 
jele
profik its 
number

Hasadékkarr
khiftkarran

Haiadék
vályú
n u n
character
kluftk&nen

Rácskan:
limestone

Kürtő
pipe

Vályú
rinnea

Madáritató
kamenitze

összes
altogether

db. r db. % db. % db. •/. db. % db. % db. |%

1/4 7 1 18,4 0 0 0 0 1 2,6 24 63,2 6 15,8 38 | 100

11



4. Az adatok értékelése

Megállapítható, hogy uralkodnak a vertikális karrosodás során kelet
kezett karros formák (340 db) és alárendeltek a felületi karrosodás során 
kialakultak (120 db). Utóbbi karrosodási típushoz nem csak kevesebb karros 
képződmény tartozik, hanem ez karros formatípusokban is szegényebb. Nem 
fordultak elő ugyanis a szelvények mentén sem saroknyomok, sem 
kúpkarrok. Markánsan eltérő a két csoportba tatozó karros képződmények 
növényesültsége is. Amíg a vertikális karrosodás formáiból 203 db 
növény esült (az összes vertikális forma 59,7 %-a), addig a felületi 
karrosodás formáinál ez csak 31 db esetében (az összes horizontális forma 
25,83 %-a) észlelhető.

Megállapítható az is, hogy az egyes karros formákhoz tartozó darab
szám, de még inkább a relatív gyakoriság a hordozó lejtőszögtől függ. A 
rácskarrok 6-10°-os lejtőszögnél, a hasadékkarrok 0-5°lejtőszögnél a gya
koribbak. A lejtőszög növekedésével a relatív gyakoriság markánsan csök
ken a kürtőkarrok esetében, de úgy tűnik, hogy ugyanilyen tendencia je l
lemzi a hasadékkarrok relatív gyakoriságát is. A hasadékkarrok azonban 
nagyobb (11° feletti) lejtőszögnél is előfordulnak, míg a rácskarrok nem. A 
felületi karrosodás formáinak relatív gyakorisága nő a lejtőszög növekedésé
vel. Végeredményben a rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy 
vertikális karrosodás kicsi, felületi karrosodás nagyobb lejtésű felszíneken 
játszódik le.

5. A réteglapos térszínek karrosodása

Az, hogy a kicsi lejtőszögű térszínen a vertikális karrosodás a megha
tározó úgy értelmezhető, hogy nem a felszínen folyik le a csapadékvíz jelen
tős része, hanem az útjába eső törésekbe szivárog. (Nagyobb lejtésű térszíne
ken a gyorsabb vízszivárgás miatt a törésekbe kevesebb víz jut.) Ezért a 
vizsgált térszíneken a karros formák kialakulását a kőzet töredezettsége, a 
felszín lejtése, illetve a csapadékvíz áramlási viszonyai alakítják.

Feltételezzük, hogy e térszíneken a kőzetet két egymásra merőleges 
törésrendszer járja át. (Ez a sajátosság a II. terület egyik részén észlelhető, 
mérhető.) A törések által határolt különböző nagyságú közel négyzet alakú 
kőzettömeg mint karrosodó kőzetblokk a karrosodás alapegysége. A kőzet 
oldódása a törések mentén a legintenzívebb. A törésfelületek az oldódás ha
tására önmagukkal párhuzamosan hátrálnak, miáltal oldódási hasadékok 
képződnek. A hasadékképződés a különböző törések mentén eltérő ütemű 
lesz. A diaklázisoknál, miután ezekbe több víz kerülhet és a vízmozgás itt 
gyorsabb, a hasadékfejlődés intenzívebb mint a paraklázisoknál,
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Utoklázi soknál, továbbá azoknál a diakiázisoknál, amelyek kitöltődtek. A 
diaklázisokat a vertikális karrosodásra alkalmasabbnak, míg a litoklázist, 
parakiázist és a kitöltött diaki ázi st karrosodásra kevésbé alkalmasnak tartjuk.

A kőzetblokkon az áramlás lehet szabad, vagy irányított. Ha a kőzet
blokk felszíne vízszintes, a csapadékvíz a karrosodó kőzetblokk területén 
bármely irányba lefolyhat (szabad áramlás). Az áramlás lehet irányított is, 
vagy a kőzetfelszín dőlése (a víz lejtésirányba folyik), vagy a karrosodás 
miatt.

Utóbbi esetben a kialakuló hasadék pereme leoldódik (felületi leol- 
dódási sávja), mivel a kőzetblokk felszínéről szabad áramlással a víz egy 
része idekerül. A felületi leoldódás sávjában a víz már teljes egészében a 
hasadék irányába áramlik. A felületi leoldódás szélesedik. Miután az itt vég
bemenő további leoldódás miatt ez a felszínrészlet egyre alacsonyabb lesz 
ezáltal a pereme eltolódik a kőzetblokk belseje felé. Az átellenes leoldódási 
sávok növekedésük során egymásba kapcsolódhatnak. A kifejlődő felületi 
leoldódási sáv, vagy sávok megváltoztathatják a kőzetblokk egyes részeinek 
eredeti lejtését. Emiatt a csapadékvíz a már kialakult hasadékok irányába 
áramlik. Tehát a szabad áramlás irányítottá alakul, vagy az irányított áram
lásnak az irányai módosulnak. Ennek következtében a hasadékok fejlődése 
és környezetüknek a leoldódása még intenzívebb lesz, ami tovább erősíti az 
irányított áramlást A csapadékvíz nagyobb része azokon a töréseken, ame
lyek oldódással nem, vagy kevésbé szélesedtek túl folyik. Az ilyen törések 
oldódásos szélesedése leáll, vagy el sem kezdődik. A már kialakult hasadé
kok fejlődését gyorsítja az is, hogy a korai kialakulásuk miatt a növényzet 
megtelepedhet bennük. A növényzet kifejlődésének kedvez, hogy a kőzet
blokkok vize ide kerül és viszonylag tartósan itt tározódik (a kőzetblokkokon 
ugyanakkor a víz csak rövid ideig tartózkodik), valamint az is, hogy ezekben 
a mikroklimatikus viszonyok igen kedvezőek. A meredek oldalú hasadékok 
pl. a széltől sokkal védettebbek mint a lankás oldalú vályúk.

Akkor, ha a hasadékok (rács-, vagy hasadékkarr) fejlődésük kezdeti 
stádiumában elakadnak, vagy nem fejlődnek ki, a köztük lévő térszínről ke
vesebb vizet kapnak. A csapadékvíz nagyobb része a töréseken túl folyik. A 
felszínt a felületi leoldódás nem alakítja át oly módon, hogy e térszínek a 
hasadékok irányába lejtsenek. A kőzet kevésbé különül kőzet blokkokra, 
illetve a viszonylag nagyobb kiterjedésű, vertikális karrformákkal határolt 
kőzetfelszínek területén számos olyan törés fordulhat elő, amely mentén nem 
képződik oldódási hasadék. A kőzetblokkok felületén felületi karrosodás 
játszódik le (3 .1 ábra).
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3. ábra: Kis lejtésű térszínek karrosodásának néhány lehetséges típusa (m etszetek a lejtő csapé
sa mentén)

Jelmagyarázat: 1. karsztosodó kőzet, 2. diaklázis, S.parakíázis, tiuMázis, kitöltött diakléms, 4. 
vízáramlás és oldás a felszínen, 5. vízáramlás és oldás törés mentén, 6. talaj alatti odádás, 7. 
talaj és növényzet, 8. oldódásáé hasadét, 9. vályú, 10. karrosodós előtti felszín, I, horizontális 
karrosodis az uralkodó, II. vertikális karrosodós az uralkodó, II a-c. hasadékok kialakulása,

II. d i a kőzetblokk felülete kevésbé oldódik, a kőzetblokkot mély kazadákak szegélyezik, II. d2 a 
kőzetblokk felülete számottevően oldódik, kozetblokkot kcsonkolódott hasadékok szegélyezik,

a  lejtőszög
Figure 3.: Little slope on surface kanén and some passible types.

Legend: l. barren rock, 2. diaclase, 3. parados*, joint, garret diackse, 4. stream and solution 
on the surface, 5. with volubility and solution joint, 6. solution under the soil, 7. soil and 

vegetation, 8. diaclase originated with solution, 9. tinmen,, lQ jnofaot before ksrrm  process, I. 
ruling the horizontal ksrrm  H. rating vertical h m m , II.a-c. development with solution origin,
II. d j. surface o f the rock block less solution, the rode block border with origin diaclase II. d2 

surface o f the rock block important solution, tire rock block border m utilated with solution 
origin development, a  slope o f gradient

Akkor, ha a hasadékok intenzíven fejlődnek a kőzet blokkokra külö
nül. A  blokkok felületéről,a víz a hasadékok irányába áramlik (.SJLábra). A 
vertikális karrosodás öngerjesztő lesz. Az oldódási hasadékok gyors fejlődé
se miatt a víz egyre inkább irányukba áramlik, amiért még intenzívebben



fejlődnek. A kőzetblokk felszínén a felületi károsodás lefékeződik, ill. irá
nyított lesz a vertikális 
karrosodás által.

A felületi karro
sodás - a felületi leoldó- 
áás kivételével - aláren
delt: vályúk és madárita
tók nem, vagy alig kép
ződnek. Előfordulhat, 
hogy az egyre inkább 
környezete fölé magaso
dó kőzetblokk (valószínű 
ha az kis területű) felszí
ne még felületi oldással 
is csak kismértékben 
pusztul. Ilyenkor a hasa- 
dékok nagy mélységűek 
(3.II.d. i ábra). Akkor, ha 
a kőzetblokk nagy terüle
tű, valószínű, hogy a 
felületi leoldódása is 
nagyobb, a határoló ha- 
sadékok is kisebb mély
ségűek lesznek (3.11.d.2).

Vízszintes térszí
neken (0-5° közötti) ha- 
sadékok alakulnak ki a 
fejlettebb törések mentén 
{4.a. ábra). Ha a külön
böző irányú törések nem 
eltérő fejlettségűek, rács- 
karrok képződhetnek (4. 
b.ábra). Ha az oldódás 
rövidebb szakaszokra lo- 
kalizálódik a rácskarr foly
tonos kifejlődése megsza
kad Az oldódás elsősor
ban a törések metsző
déseinél mehet végbe, a-

4. ábra: 0-5 -os lejtésű felszínein kialakuló hasadékkarros (a), rácskarros 
és kürtőkarros (b), formakincs

Jelmagyarázat: 1. karsztosodó közeíj. diaklázis, 3. paraklázis, Utoklázis, 
kitöltött hasadék, 4. vízáramlás és oldás a felszínen, 5. hasadikkarr, 6. 

rácskarr, 7. kürtőkarrfeliiínézetben, 8. szelvény helye, 9. hasadék-, rács-, 
kürtőkarr oldalnézetben,!, karrosodás előtti állapot, II. karro&odott 

állapot

Figure 4: 0-5 °stepness on slopes development tiuftkarrm  (a), limestone 
parementpipekarren surfaces

Legend: 1. barren rode, 2. diaclase, 3. paraclase, join t, garret diaclase, 4. 
stream and solution on the surface, 5. Jduflkarren, 6. limestone parement, 
7. pipekarren from above, 8. profile place, 9. khfkam m  and pipekarren 

in profile I. barren ago allapathist, 27. barren allopathist

melynek során kürtők képződnek (4.b.ábra).
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5. áí>rű.- 5-/0 °-o5 lejtésű felszínen kialakuló részben rács-, részben hasadékkarros (a), uralkodóan 
rácskarros (b), valamint részben hasadét-, részben rácskarros (c) formakincs 

Jelmagyarázat: 1. karsztosodó kőzet, 2. diaklázis, 3. paraklázis, litoklázis, kitöltött hasadék, 4. vízáramlás 
és oldás a felszínen, 5. hasadékkarr, 6. rácskarr, 7. kürtőkarr felülnézetben, 8. a felszín dőlésének iránya,

9. szelvény helye, 10. rács- kürtőkarr oldalnézetben, 11. karrosodás előtti felszín, I. karrosodás előtti
állapot, II. karrosodott állapot

Figure 5: 6-10 °  steppes on slopes development partly limestone parement, partly kluftkarren (a), rating 
limestone pavement (b), as well as par tly kluftkarren,partly limestone pavement (c) surface 

Legend: 1. karren rock, 2. diaclase, 3. paraclase, joint, garret diaclase, 4. strean and solution on the 
surface, 5. kluftkarren, 6. limestone pavement, 7. pipekarren from  above, 8. the surface tine o f clip, 9. p ro fil 

place, 10. kluftkarren and pipekarren in profile, I. karren ago surface, 11. karren allopathist

Ha a hordozó térszíneknek jelentősebb a dőlése (6-10° közötti) hasa- 
dékok fejlődnek ki akkor is, ha a fejlettebb törések dőlésirányúak, vagy csa
pásiránynak (5. ábra). Különösen dőlésirányú diaklázisok esetén a hasadék
karr rácskarros kifejlődés jelleget mutathat (5.a.ábra). Ugyanis a csapásirá
nya kevésbé fejlett törések mentén is hasadékok fejlődhetnek ki, mivel eze
ken a lefolyó víz átáramlik, így itt a kőzetekbe a víznek számottevő hányada

lő



kerülhet Még hatáaozottabbim fejlődik, ki a rácskarr, ha a kőzetet tagoló kü
lönböző irányú törések hasonló fejlettségnek {5.bÁbra). Ekkor azonban a 
hasadékok csapásirányban fejlődnek ki hosszabban és nagyobb szélességben.

Még nagyobb lejtőí&őg esetén (10° felett) a gyors vízáramlás miatt a 
törések szerepe a karrosodásban csökken, mintán a csapadékvíz egyre na
gyobb hányada folyhat le a felszínen. Ennek eredményeként még a rácskarr 
képződés is lefékeződik, holott e karrförmák a lejtőszög növekedése esetén 
egy bizonyos határig (íö°-ig) nagyobb számban képződnek

6. Következtetések

a. A vizsgált térszíneken a vertikális kanosodig az uralkodó, míg a felületi 
hasznosodéi alárendelt Ez a karrosodás az oldódásnak kitett kőzeteket felda
rabolja, részekre különíti.
b. A vertikális karrosodást okozhatja a kőzet nagymértékű töredezettsége, a 
felszínek kicsi lejtése és valószínűleg a kőzet jelentős Mg tartalma (Ez 
utóbbi oly módon, hogy az oldószer telítődése lassúbb. így a törésekhez ér
kező oldószer még oldóképes.).
c. A vertikális karrosodás során kialakult karros formák a felületi karrosodást 
gátolják. (Ugyancsak gátolhatja a már kialakult vertikális karrforma egy 
másik vertikális kantoraiénak a kialakulását is.) Ez fordítva is igaz. A lejtő
szög növekedésével ahogy a felületi karrosodás egyre uralkodóbb lesz e 
karrosodási típus formái fejlődnek ki a vertikális karrosodás formáinak rová
sára.
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