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Abstract: We study the differently hurried karren form s o f an area straddled by benches below the Bosca Secco 
spring. We divide the researched area in two zones. The upper one, where the partially uncovered kluftkarren 
dominate, and the lower one, where pseudokarren are more typical, form ed in fillings o f cracks. We do the 
morphogenetic classification o f the pseudokarren form s (we bring out a detailed map showing the typical form s), 
and then explain the developing o f the two zones with different morphology.

1. Bevezetés

A Bosco Seccoi forrás környéki térszínt - a terület földtani térképe 
szerint - liász dolomitos mészkő építi fel. A jól rétegzett kőzet dőlésiránya 
163°. A forrás környezetében a felszínt, mint az Asiagói-fennsíkon máshol is 
réteglépcsők, völgyek és különböző genetikájú és méretű töbrök tagolják.

A részletesebben vizsgált terület (továbbiakban a kutatott terület) a 
forrástól délre helyezkedik el azon út mellett, amely a Busa del Pettine irá
nyába vezet.

A kutatott terület ÉNy-DK-i irányba megnyúlt DK-i irányba lejtő, 
elnyesett, rétegfejes térszín. Ezt változatos lefutású lépcsők fogják közre. A 
DNy-i, valamint az ÉNy-i határát képező lépcsők a terület belseje felé, míg 
az EK-i és a DK-i határát képezők kifelé dőlnek.

Valószínű, hogy a rétegek feldarabolódása ÉNy-DK-i irányú törések 
mentén kezdődhetett el. így egy ÉNy-DK-i irányú légcső egyetlen feltárulási 
hely dőlésirányú hátrálásos pusztulásával, míg egy ÉK-DNy-i irányú olyan 
felület mentén képződött, amely egy ÉK-DNy-i lépcső hátrálásával jött létre. 
Ez utóbbi lépcsőtípusnál a hátrálásos lepusztulás dőlésiránnyal ellentétes 
irányú lehetetett.

2. A terület vizsgálata

A kutatási területen adatgyűjtést végeztünk a kitöltő üledék vastagsá
gára vonatkozóan, valamint térképezést folytattunk.
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1. ábra: A  kutatott terület áttekintő térképvázlata 
Jelmagyarázat: 1. lépcső, 2. völgyoldal, 3. töbrös térszín, 4. fedett karsztos és fedett karros 
térszín, 5. felső  zóna, 6. alsó zóna, 7. hasadékkarrok összenövésével létrejött kőtömbös tér
szín, 8, térképezett térszínrészek és azonosítási számuk, 9. forrás, 10. hegy, 11. állandó és 

időszakos vízfolyás, 12. erdőhatár, 13. i t  
F ig .l.: Map sketch o f the researched area.

Legend: 1. bench, 2. valley-side, 3, area with dolines, 4. covered karstic and covered kanén  
area, 5. upper zone, 6. lower zone, 7. houldery surface developed by accretion o f klufikarren,

8. moped areas and their identification number, 9. spring, 19. hill, 11. constant and 
interm ittent watercourse, 12. treeline, 13. path

A z  üledékvastagság mérése fémpálcával történt. Ily módon főleg a 
többé-kevésbé kitöltött karros formák üledékvastagságához kaptunk adato
kat.
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2. ábra: A  karrhasadékok iránygyakorisági eloszlásai 
Jelmagyarázat: a. I  jelű-, b. 2 jelű-, c. 3. jelű-, d. 4 je lű  területrész hasadékainál 

Fig.2.: Direction frequency dispersion ofkluftkarren.
Legend: at the fissures o f a. sign 1, b. sign 2, c. sign 3. d. sign 4 areas.

A térképezés során áttekintő síkrajzi térképet (J. ábra) készítettünk, 
továbbá négy tipikus forraakincsűnek tartott felszínrészletről készítettünk 
igen részletes (M 1:20) síkrajzi térképeket. A síkrajzi térképek adatainak 
felhasználásával elkészítettük a fentebb említett négy felszínrészlet karros 
formáinak iránygyakorisági eloszlását (2. ábra). A síkrajzi térképeket morfo
lógiai térképekké fejlesztettük (3., 4 5 . ,  6. ábrák).
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3. A form akincs

4. ábra: A kutatási terület 2 je lű  részleiének morfológiai térképe 
Jelmagyarázat: 1. talaj és fedőüledék nélküli karrosodás mentes térszín, 2. függőleges hasa- 

dékfal, 3. aláhajló hasadékfal, 4, fedőüledék a hasadék mentes térszínen, 5. karros form a 
kitöltő üledéke, 6. tankás lejtő fedőüledékben, 7. lejtésirány és lejt.őszög karrosodás mentes 
térszínen, 8. hasadék mélysége centiméterben, 9. lejtésirány és lejtőszög hasadéktalpon, 10. 
elfedett hasadék, 11. részben kitoJcaródott hasadék, 12. ulánsűllyedéses álkarros hasadék 

Fig.4.: M orphological map o f 2 marked part o f the researched area.
Legend: 1. soil- and sedimentless area, clear ofkarren, 2. vertical w all o f fissure, 3. 

underleaning wall o f fissure, 4. overlying sediment on the area clear offissures, 5. filling  
sediment ofkarren forms, 6. shelving slope in overlying sediment, 7. slope ana slope o f 

gradient on the area clear ofkarren, 8. depth ofjissure in centimeters, 9. slope and slope o f 
gradient on the bottom ofjissure, 10. covered fissure, 11. partially uncovered fissure, 12. 

subsidm t pseudokarrer-fissure.
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A vizsgált területen karros és álkarros formakincs különíthető el. A 
karros formák az alapkőzeten alakultak ki, az álkarros formák a karros for

mák kitöltésében. 
a. A karros form ák

E formák között elkü
löníthetők hasadékkaiTok (he
lyenként rácskarrok) és kürtők.

A hasadékok dőlésirány
ba kifejlődött több méteres 
hosszúságú és néhány decimé- 
teres szélességű formák. A ha
sadékok csoportosulhatnak egy-, 
kettő-, vagy ennél több irányba. 
Az egyirányú hasadékok több
nyire (de nem mindig) párhu
zamosak, a kétirányúak eseten
ként merőlegesek egymásra, a 
többirányúak néha szeszélyesen 
szétágazó, ill. összekapcsolódó 
rendszereket képeznek. Miután 
a zömük iránya ÉNy-DK-i, 
valószínűleg dőlésirányú töré
sek mentén alakultak ki. A ta
lajjal és növényhulladékkal el
fedett aljzatuk többnyire lejtés
irányba dől, de előfordulnak 
ellenesésű szakaszok is. Miután 
többé-kevésbé kitöltöttek, csak 
valószínűsíthető, hogy közöttük 
egyaránt előfordulhatnak alsó 
végükön ki ékelődök, valamint 
lefolyástalanok is. Oldalfalaik 
hosszabb-rövidebb szakaszokon 
aláhajlóak lehetnek, peremeik 
(elsősorban a DNy-i) kanyargós 
lefutásúak, beöblösödésekkel 
(félkürtőkkel) tagoltak. Az átel
lenes peremek nem mindig pár
huzamosak. A falaikat a harán- 
oló töréseknél rövid hasadék-
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5. ábra: A kutatási terület 3 je lű  részletének morfológiai 
térképe

Jelmagyarázat: 1. talaj és fedőüledék nélküli karrosodás 
mentes térszín, 2. függőleges hasadékfal, 3. karros form a 

kitöltő üledéke, 4. függőleges fa l a kitöltő üledékben, 5. lejtés
irány és lejtőszög karrosodás mentes térszínen 6. hasadék- és 
kürtőmélység centiméterben, 7. lejtésirány és lejtőszög hasa- 

déktalpon, 8. elfedett hasadék, 9. álkarros barlang, 10. 
utánrogyásos álkarros hasadék, ll.fo ld h íd , 12. karsztos 

járat, 13. kürtő, 14. álkürtő
Fig.5.: M orphological map o f 3 marked part o fthe researched 

area.
legend: 1. soil- and sedimentless area, clear ofkarren, 2. 

vertical wall o f fissure, 3. filling  sediment ofkarren form s, 4.
vertical wall in the fillin g  sediment, 5. slope and slope o f 

gradient on the area clear ofkarren, 6. depth offissure and 
pipe in centimeters, 7. slope and slope o f gradient on the 

bottom o f fissure, 8. coveredfissure, 9. pseudokarren cave, 
10. subjacent pseudokarren fissure, 11. natural bridge, 12. 

kar Stic gallery, 13. pipe, 14. pseudopipe.
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6. ábra: A  kutatási terület 4 je lű  részletének morfológiai térképe 
Jelmagyarázat: 1. üledékekkel fedett térszín, 2.függőleges hasadékfal, 3. alá- 

hajló fa l, 4. karros form a kitöltő üledéke, 5. lankás lejtőfedőüledékben, 6. 
függőleges fa l a kitöltő üledékben, 7. lejtésirány és lejtőszög karrosodás mentes 
térszínen, 8. hasadékés kürtő mélység centiméterben, 9. lejtésirány és lejtőszög 
hasadéktalpon, 10. elfedett hasadék, 11. utánsüllyedéses hasadok, 12. álkarros 

barlang, 13. utánrogyásos álkarros hasadék, 14. kürtő, lS .jélkiiriő , 16. álkürtő, 
17. földhíd, 18. omlásos eredetű halom 

Fig-6.: M orphological map o f 4 marked part o f the researched area. 
Legend: 1. area covered with sediments, 2. vertical w all o f fissure, 3. 

underleaning wall, 4. fillin g  sediment o f karren form s, 5. shelving slope in 
overlying sediment, 6. vertical wall in the filling sediment, 7. slope and slope o f  

gradient on the area clear o f karren, 8. depth o f fissure and pipe in centimeters, 
9. slope and slope o f gradient on the bottom o f fissure, 10. covered fissure, 11. 
subsidentfissure, 12. pseudo karren cave, 13. subjacent pseudokarren fissure, 
14. pipe, 15. semipipe, 16. pseudopipe, 17. natural bridge, 18. h ill o f  crumbly

origin

szerű bemélyedések 
tagolják. Az ol
dalfalak nem lesi
mítottak. Valószínű
leg a fagyhatás, il
letve a gyökérzet fe
szítő ereje következté
ben a falak nem karsz
tos eredetű pusztulása 
folyhatott és folyhat je
lenleg is.

A kürtők a 
terület alsó részére 
jellemzőek. Oldali
rányban néhány de
ciméter, függőlege
sen valószínűleg mé
teres kitelj edésűek.

Mind a hasa- 
dékok, mind a kürtők 
eltérő mértékben le
hetnek kitöltve üle
dékkel, amely talaj, 
illetve ennek áthal
mozott változata és 
növényhulladék (fő
leg tűlevél). Előfor
dulhatnak akár egy
más szomszédságá
ban is olyan hasadék 
szakaszok, amelyek 
egyáltalán nem tar
talmaznak üledéket, 
de olyanok is, ame
lyek részben, vagy 
teljes egészében ki
töltődtek. Valószínű, 
hogy e karros formák 
fedetlen (esetleg ta
lajfoltos) térszínen a- 
lakultak ki, majd ezt
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kővetően részben, vagy teljesen kitöltődtek, ill. elfedődtek (a kitöltés vastag- 
sága néhány helyen a 0,5 ra-t is meghaladhatja), majd belsejükből a kitöltő 
anyagok részben kipusztultak (részben, vagy teljesen kitakaródott hasadé- 
kok, 7. ábra).

b. Álkarros formák

Az álkarros formák a ha- 
sadék és esetleg kürtő kitöltések
ben alakultak ki. Az álkarros 
formák között a fedett karsztos 
formáknál használt nevezéktant 
felhasználva (VERESS M. 1996.) 
elkülönítünk álkarros barlangot, 
álkarros utánsüliyedéses- és 
utánrogyásos hasadékot (7. áb
ra), valamint álkürtőt.

Az álkarros barlangok a 
hasadék kitöltések különböző 
hosszúságú és átmérőjű járatai. 
(Az átmérő valószínűleg néhány 
centiméter és néhány deciméter 
között változhat, amely egyetlen 
barlang esetében is igen változa
tos értékű lehet.) Az álkarros 
barlangok valószínűleg lehetnek 
szín geneti kusak (a hasadék csak 
részben töltődött ki), vagy poszt
genetikusak (a kitöltés anyaga 
utólag részlegesen elszállítódott). 
Az álkarros barlangok felső vége 
többnyire a hasadék kitöltődés 
meredeken elvégződő homloká
nál nyílik. A hasadékok talpa a 
barlang bejáratától a lejtésirány- 
nyal ellentétes irány mentén e- 
gyenetlen, omlásos eredetű hal
mokkal tagolt. Gyakori, hogy az 

álkarros barlangok kezdeténél több, részben kitöltött hasadék kapcsolódik 
egymásba.

7. ábra: Feltöltött hasadékokból kifejlődő kitakaródott és 
álkarros hasadékok (keresztmetszetben) 

Jelmagyarázat: 1. karsztosodó kőzet, 2. hasadéfűátöltés, 3. 
kisméretű, részben anyagelszállítás során keletkező üreg, 4. 
álkarros barlang, 5. lejtőlemosás, 6. utámüllyedés, 7. omlás, 
I  hasadékkarr kialakulása, II. hasadekkarrok kitöltődése, ILI. 
hasadékkarrok anyagának részleges, vagy teljes elszállítása, 
valamint álkarrosodás, a. teljesen kitakaródott hasadok, b. 
részben kitakaródott hasadék, c. álkarros utánsüliyedéses 

hasadék, d. álkarros utánrogyásos hasadék 
Fig. 7,: Uncovered andpseudokarren fissures developed from  

felled fissures (sectional drawing)
Legend: 1. kars&c rock, 2. filling o f fissure, 3. small size 

cavern partially form ed by carrying away o f the material, 4. 
pseudokarren cave, 5. sheet wash 6. subsidence, 7. collapse, I. 
developing ofkhiflkarren, H. jUbng ofkhiftkarrsn, HI. partial 

or total carrying away ofkhtfikarren's material, as well as 
form ing o f pseudokarren, a. totally uncovered fiesta*, b. 

partially uncovered fissure, c. subsident pseudokarren fissure, 
d. subjacent pseudokarren fissure.



Felszíni, lefolyástalan formák az álkarros utánsüílyedéses- és után- 
rogyásos hasadékok. Az utánsüílyedéses hasadékok olyan lefolyástalan, 
megnyúlt formák, amelyek lankás oldalnak és néhány centiméteres mélysé
gnek. E  formák lefolyástalansága arra utal, hogy a hasadékot kitöltő anyag 
csak részben szállítódhatott el innen a felszínen, míg a lankás oldal arra, 
hogy a kitöltő anyag felszínének alacsonyabb szintre kerülése nem omlással, 
hanem lassú süllyedéssel történhetett. A kitöltő üledék lassú süllyedése több 
okra is visszavezethető. így a kitöltő üledék tömörödésire, vagy olyan 
anyaghiányra, amely a kitöltés alsó részén állt elő. A lassú süllyedés csak 
úgy magyarázható, ha az anyaghiány nem lehetett túlságosan nagy. Ez csak 
oly módon lehetséges, ha az anyagelszállítással egyidejűleg a helyben maradt 
üledékek az anyaghiányos térbe süllyedtek.

Az utánrogyásos hasadékok meredek oldalú, többnyire lefolyástalan 
megnyúlt fonnák, amelyek aljzata egyenetlen, omlásokkal tagolt. Kialakulá
suk feltétele, hogy a helyben maradt üledékek omlással töltsék ki az anyag
hiányos (kisebb-nagyobb üregek) helyeket. Az utánrogyásos hasadékok ak
kor alakulnak ki, ha az álkarros barlangok mennyezete hosszabb szakaszo
kon beomladozik.

Az álkürtők kialakulhatnak a kürtő kitöltések anyagának beomlado- 
zásával, vagy az álkarros barlangok mennyezetének beszakadásával. Előző 
esetben az álkürtő oldalfalait akár teljes ijede lm ében  a karsztos kőzet ké
pezi, míg utóbbi esetben nem. Ugyanazon álkarros barlang álkürtőí sorokba 
rendeződnek, a sorok szomszédos álkürtőit különböző szélességű földhidak 
választják el egymástól. A földhidak az álkarros barlangok mennyezetma
radványai.

4. A formakincs elrendeződése és annak értelmezése

A kutatási terület felső részén (felső zóna) a különböző mértékben 
kitakaródott hasadékok mellett csak néhány teljesen kitöltött (elfedett) hasa- 
dék és utánsüílyedéses hasadék mutatható ki. (A kitöltött hasadékok jelzik, 
hogy a felső zóna karros formái is teljesen kitöltődtek, ill elfedődtek.) A 
kitakaródás lejtőlemosás során játszódik le (8.a. ábra). A lejtőlemosás külö
nösen az erdőirtások idején erősödhetett fel, melyek közül a legutóbbi a terü
letet borító fenyőerdő becsült kora alapján néhány évtizede történhetett. A 
fedőüledékek lejtőlemosásos lepusztulásának kedvez, hogy a mészkő felszí
nének dőlése nagy, így a csapadékvíz nagyobb hányada a fedőüledékes fel
színen rövidebb-hosszabb távolságot megtéve folyik le, mielőtt beszivárog
na. A kisebb mértékű vízelszivárgás miatt kevesebb helyen és kisebb mérté
kű anyaghiány alakul ki a kitöltésben. Emiatt csak álkarros utánsüílyedéses 
hasadékok képződhetnek. (A kürtők hiánya miatt a hasadékok kitöltő anyaga
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ugyanakkor alulról a hasadéktalpak felől sem pusztulhat.) A felső zónából 
lepusztult anyag a terület alsó részére (alsó zóna) halmozódhat át, ahol az 
elfedődés mértéke az akkumuláció miatt megnő.

8. ábra: Karrhasadékokaí kitöltő üledékek kipusztulásának különböző esetei 
Jelmagyarázat: 1. fedőüledék. 2. a jelenlegi látakaródás során áthalmozott fedőüledék, 3. lejtőlemosás 

(plw iáüs erózió), 4. beszivárgás a hasadékot kitöltő üledékbe, 5. a hasadék kitöltésben szivárgó víz üledék 
szállítása, 6. üledékszállítás a karszt járataiba, 7. álkarros barlang, 8. karrosodott kőzetfelszín, 9. hasadék- 

talp, 10. fedőüledék felszíne, 11. kürtő, a-nagy lejtésű térszínen a felszíni vízlefolyás hatására a hasadékkitöl- 
tés anyaga a felszínen halmozódik át, b. kis lejtésű térszínen a beszivárgó víz a hasadék talpon szivárogva 

alulról hordja ki az anyagot, c. kis lejtőszögnél a beszivárgó víz a kitöltés anyagát a talpé kürtőn keresztül a 
karszt járataiba halmozza, I. a látakaródás kezdeti állapotában, II. az anyagelszállítás előrehaladottabb

állapotában
Fig.8.: D ifferent cases o f destruction o f fissure 's filling  sediments.

Legend: 1. overlying sediment, 2. overlying sediment redeposited during recent uncovering, 3. sheet wash 4. 
infiltration in the fissure's filling  sedimeni, 5. sediment carrying o f the water dripping in the fissure 's fillin g  
material, 6. sediment carrying in the karst's galleries, 7. pseudokarren cave, 8. karstificated rock surface, 9. 

bottom o f fissure, 10. surface o f overlying sediment, .11. pipe, a. on an abrupt area the fissu re 's fillin g  
material is redeposited on the surface dm  to the surface watercourse, b. on a shelving area the infiltrated  
water carries out the m aterial dripping on the JLssure's bottom, c. at small angle o f slope the infiltrating  

water redeposits the fillin g 's material in the karst’s galleries through the bottom pipe, I. at the beginning o f 
uncovering, II. at an advanced stage o f m aterial carrying.

A z  alsó zónában a fekiikőzet felszínének dőlése kisebb. Emiatt a ha- 
sadékkitöltések területére került csapadékvíz jelentős hányada beszivárog
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anélkül, hogy a felszínen áramolna, ezért az alsó zóna kitöltött hasadékainál 
a lejtőlemosás vagy teljesen hiányzik, vág} kisebb intenzitású, mint a felső 
zóna hasadékkitöltéseinek területein. A  kitöltésen átszivárgó csapadékvíz a 
hasadéktalpig ju t el, majd a talp felett szivárogva a hasadék kiékelődésénél 
éri el a felszínt (8.b. ábra). A talp felett szivárgó csapadékvíz a kitöltés 
anyagának egy részét elszállítja, álkarros barlangot kialakítva. (Az elszállí
tott anyagot ott halmozza fel, ahol eléri a felszínt.) Álkarros barlangok ala
kulhatnak ki ott is, ahol a hasadéktalpon kialakult kürtőbe szállítódik a kitöl
tő üledék (8.c. ábra).

5. Következtetések

a. Álkarros formák ismereteink szerint elsőként e munkában kerülnek bemu
tatásra. Valószínűleg nem túl gyakori előfordulásúak, miután kialakulásuk
hoz számos feltétel szükséges (megfelelő karros forma, e formák irányának 
és a hordozó térszín lejtésirányának egyezése, a fedőüledékek vastagsága és 
minősége stb.).
b. Az álkarros formák és folyamatok nagymértékben hasonlóságot mutatnak 
a fedett karsztos formákkal és folyamatokkal. Részletesebb megismerésükkel 
a fedett magashegységi térszínek formáiról megbízhatóbban eldönthető, 
hogy álkarros, vagy fedett karsztos eredetűek-e?
c. Tanulmányozásukkal információkat kaphatunk a fedőüledék (talaj) lepusz
tulásának irányára, jellegére és mértékére vonatkozóan.
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