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Abstract; There were made a comparison between the karren form s o f two territories. These were Totes Gebirgi 
(developed without soil covering) and Altopiano di Vicenza karst highland (it can be found on woodland). Those 
processes were determined which cause complexity o f karren forms, which were relatively simple earlier. The 
karren form ations occupy an intermediate position between the characteristic rock surfaces above timber line in 
high mountains and karren processes under the soil in mountain o f medium height woodland. The signs o f karren 
processes, developing on rock surfaces, can be found in frequent canal network on the territory, finnen sole sinks, 
karren finnen hierarchic system, karren finnen remains and meandering o f rinnens in the limestone. The earlier 
developed karren form s were covered by thick sa il during the timbering o f territory. So die karst denudation can 
not be seen only in the stream lines, but it can be lateral, because the whole surface can contact continuously 
solution water. The basal acid o f trees and other plants have main p a rt in form ing o f karren form s when rock 
pockets, holed rocks and rock bridges are established. Moss-grown parts can be seen in the rock pockets on rock 
surfaces exhumed from  soil covering breaking up the bedrock.

Előzmények

A magashegységi karsztos kisformák képződésének vizsgálata témájú 
kutatási program 2. sz. alprogramja keretében feladatunk a különböző ten
gerszínt feletti magasságokhoz ill. a hegyvidéki éghajlat különböző övezete
ihez kapcsolható kanos formakincs sajátos törvényszerűségeinek tanulmá- 
nyozása (VERESS M. 1995, SZABÓ. L. 1995). Az elmúlt (1994-1998) évek- 
ben az ausztriai Totes Gebirge-hegységben az erdőhatár feletti területek ún. 
sziklakarros képződményeivel foglalkoztunk, 1998-ban viszont az Altopiano 
di Vicenza (Asiagói-fennsík) területén elkezdtük a talajjal elborított, 
beerdősült térszínek karros képződményeinek kutatását.

Magam arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen hasonlósá
gok és különbségek mutatkoznak e két mintaterület karrformáiban, ÜL mi
lyen folyamatok hatására válnak összetettebbé, bonyolultabbá a kezdetben 
viszonylag egyszerűbb, elemi formákból álló képződmények, (azaz milyen 
fejlődési utat járnak be a sziklakarrok talajjal való elborításuk után). Ezt az 
összehasonlítást legszerencsésebben az Altopiano di Vicenza kutatáskörzeté
nek ún. III-as számú munkaterületén végezhettük el, mert itt egy sűrű fenyő
erdőben ugyanolyan jellegű karrvályú-hálózat volt felismerhető, mint ami- 
lyet a Totes-Gebirge talaj nélküli sziklafelszínén térképeztünk, morfomet-
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riaila^ feldolgoztunk és genetikailag értelmeztünk (SZUNYÓGH G.—LA~ 
KŐTÁR K —SZIGETI I. 1999).

Az alkalmazott vizsgálati módszerek

A karros képződmények kutatását egy igen részletes térképezéssel ve
zettük be (SZUNYOGH G. 1995), melynek geodéziai alapját néhány, a fel
mérendő területen kiépített (a munkálatok idejére állandósított) alappont 
helyzetének teodolittal történő meghatározása képezte. Ezen alappontokra 
támaszkodva mértük be a többi (nem fix) részletpontot. A mérésekkel egyi
dejűleg mind az alappontokat, mind a részletpontokat (megfelelő kicsinyítés
sel) milliméterpapírra vittük fel, kialakítva ezáltal a készülő, 1:200-as lépté
kű térkép pontos vázát.

A geodéziai felmérést követően, a helyszínen, ún. mérőasztalos térké
pezési eljárással elkészítettük a karros formakincs síkrajzi térképét. Semmit 
sem bíztunk a felmérési jegyzőkönyv megjegyzésein alapuló, utólagos 
"visszaemlékezésekre", hanem a térkép végleges piszkozati változatát már a 
terepen elkészítettük. Irodai munkára csak az említett milliméterpapír tartal
mának tisztázása (pauszpapírra való átmásolása) maradt hátra. A  rajzolás 
bázisát a geodéziai mérésekkel meghatározott (és a térképlapon feltüntetett) 
részletpontok szolgáltatták, melyeket mérőszalagos hosszúság- és az alap- 
pntokra támaszkodó iránymérések egészítettek ki.

E térkép a talajjal elborított karros formakincs morfometríai analízisé
re, az erdőhatár feletti karrvályúk rendszerével való összehasonlításra és 
további (részletesebb) vizsgálatok helyszínének kiválasztására szolgál.

Vizsgálataink másik fo elemét néhány, talajjal már kitöltött karrvályú 
kibontása jelentette. A "ásatások' magukba foglalták a talajréteg ill. az alatta 
elhelyezkedő agyagos kitöltések eltávolítását, a mészkőfelszín letakarításáí 
és a karros mélyedések felületét tagoló "mikroformák' feltárását. Mindezek
kel egyidejűleg rendszeresen végeztünk szelvényezést, és a munkálatokat 
befejezve elkészítettük a feltárt karrvályú-részlet igen részletes (1:10 méreta
rányú) alaprajzát, hosszmetszetét és keresztszelvényeit. Végül 1:2 méret
arányban "műszaki rajzokat" vettünk fel a talaj elborítás hatására kialakult 
mikroformákról ("sziklazsebekről", "sziklafiilekrőT, "átjárókról", stb.). Az 
ásatások állását természetesen folyamatos fényképezéssel is dokumentáltuk. 
E kutatógödrök tanulmányozása lehetőséget nyújt a karros képződmények 
talaj alatti "továbbfejlődésének' értelmezésére.
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A felmért terület általános jellemzése

A felvett térké
pet az 1. ábra mutatja. 
A területet északról 
egy 3—6 méter ma
gas, KÉK— NyDNy 
helyzetű, függőleges 
sziklafal (rétegfej) ha
tárolja. Lábánál átla
gosan 10 méterenként 
egy-egy forrásbarlang 
nyílik, melyekből pa
takmedrek vezetnek a 
tőlük légvonalban kb. 
50 méternyire elhe
lyezkedő víznyelőkhöz. 
E medreket (a forrás
közeli 10 méter széles, 
részben sziklás, részben 
gyeptakaróval fedett 
területsávtól eltekint
ve) aljnövényzet bo
rítja, sziklás peremük 
csak néhol bukkan ki. 
Bizonyos szakaszai
kon azonban még 
egyértelműen kirajzo
lódik, hogy ezek ere
detileg a mészkőbe 
vésődött, meanderező 
karrvályúk voltak.

A területet 5 
méterenként KÉK— 
NyDNy irányú, füg
gőleges repedések ta
golják, melyek a víz

vezető csatornákkal alkotott metszéspontjaikban 3— 6 méter mély, szilva
mag-alakú víznyelő-kürtőkké bővülnek. E víznyelők a korábban kialakult 
patakmedreket lefejezik, így a medrek a nyelők alsó (lejtő felőli) oldalán 
fejletlenebb állapotban (kisebb keresztmetszettel) folytatódnak.

1. ábra. Á ttekintő térkép a vizsgált terület karros képződményeiről 
Jelmagyarázat: 1. tereplépcső, 2. forrásbarlang, 3. karrvályú, 4. csatom ape- 

rem, 5. eltemetődött karrvályú, 6. víznyelőakna, 7. tektonikus hasadék, 8. egyéb 
karros mélyedés, 9. rézsű, 10. térképmegszakítás vonala, 11. közút, 12. fenyő

erdő, 13. fiv e s terület.
Figure 1: Clearly arranged map o f barren form ations at the examined territory 

Legend: 1. escarpment, 2. fountain cave, 3. rinnen, 4. boundary o f  canal, 5. 
buried rinnen, 6. ponor, 7. tectonic fissure, 8. other karren abyss, 9. slope, 10. 

line o f map interruption, 11. road, 12. pine-forest, 13. grassy territory
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A csatornarendszer legalsó víznyelősora széles, tágas ”sziklauicát" ké
pez, melynek déli (lejtésirányba eső) oldalán a csatornák még embrionális 
formában sem folytatódnak.

A patakmedrek közötti térszínek aljnövényzettel borított talajrétegén 
sok helyen 0,4 - 0,8 méter mély kürtőcskék, ill. csatomaroncsok vehetők 
észre.

Az alsó víznyelősortól délre egy kb. 50 méter széles, gyeptakaróval 
borított, patakmeder-mentes terület következik, melyet újabb, szintén réteg
fejként kipreparálódott tereplépcső zár le. Ennek tövében is nyílnak források, 
feltehetőleg azt a vizet szállítva a külszínre, mely a felső víznyelősorokon a 
mélybe szivárgott.

M egállapítások

Átmenet a magashegységek talajtakaró nélkül fejlődő és a beerdősült terüle
tek biogén eredetű karrosodása között

Az 1. ábrán bemutatott csatornahálózat fő vonásaiban megegyezik a 
Totes-Gebirge hegység réteglapjain kifejlődött karrvályú-rendszer szerkeze
tével. Mindkettőre jellemző, hogy vízhálózat-sűrűségük olyan nagy, ami 
nem indokolható azzal a csapadékmennyiséggel, amely e viszonylag kismé
retű területekre hullik. Ezt az ellentmondást totesi kutatásaink nyomán úgy 
oldottak fel, hogy kimutattuk: e karrvályúk nem a mészkő felszínén megje
lenő kis patakocskák ("normális" folyóvölgyek fejlődési útját követő) kibő
vülésével jönnek létre (hiszen jelenlegi keresztmetszetük a ténylegesen el
szállítandó vízmennyiség sokszorosának levezetését is lehetővé tenné), ha
nem víznyelő-kürtőkből kiindulva (gyakorlatilag "végleges" méretüket fel
véve) hátrálással alakulnak ki. Bár az Altopiano di Vicenza Iű-as területén 
megfigyelt csatornarendszerben ugyan nem láthatók a karrvályúk hátrálásá
nak hipotézisét alátámasztó kanos mikroformák, melyek a Totes Gebirgében 
nyilvánvalóak, de — feltételezésünk szerint— ennek oka abban keresendő, 
hogy azokat a megfigyelők elől jelenleg a talajelborítás elfedi. A szóban for
gó csatornahálózatok hasonlósága aira enged következtetni, hogy az 
Altopiano di Vicenza III-as területének patakmedrei még akkor jöttek létre, 
amikor e terület nem volt elborítva talajjal, azaz szabad sziklafelszínt alko
to tt A csatornák sziklakarros jellegét támasztják alá jó l fejlett meander- 
kanyarulataik is, amik kialakulása vastag talajréteg alatti, lassan szivárgó 
áramlással nehezen leimének magyarázhatók. Ugyancsak a sziklakarros ere
detre utalnak a csatornák közötti térszíneken található mélyedések (lyukak) 
és csatomaroncsok is, melyek a Totes-gebirgei formakincsnek szintén részét 
képezték.
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A terület talaj el
bontása viszonylag 
vastag: a vályúkat sok 
helyen 80 - 100 centi
méter mélységig tölti ki 
a gyökerekkel és elhalt 
növények maradványa
ival kevert üledékek 
Ennek eredményekép
pen a néhai kanvályúk 
szinte teljes felületük 
mentén érintkeznek az 
agresszív vízzel átitatott 
nedves földdel, ezért 
formakincsük fokozato
san kibővül a biogén 
eredetű kanosodás for
maelemeivel: kőzsebek- 
keT\ sziklafülekkel, 
sziklahidakkaí és me
dencékkel

Az Alíopiano di 
Vicenza IÍI-as terüle
tének éppen az adja 
az érdekességét, hogy 
karrvályúiban még 
mindkét fejlődési fá
zis formajegyei vilá
gosan felismerhetők, 
azaz éppen átmenetet 
képez a magas hegy
ségek erdőhatár fe
letti területeire je l
lemző sziklakarros, és 
a beerdősült közép- 
hegységekhez kap

csolható biogén eredetű karrosodás között. Alább röviden jellem ezzük ezen 
átalakulás eredményeként m egjelent főbb karrformákat.

2. ábra, A  feltá rt vályú a.) eredeti és b.) a talajkitöltés kibontása titán mutat
kozó arculatának térképe, valamint c.) hosszmetszete és d.) keresztszelvényei 

Figure 2: The original (a) and the opened (b) map o f opened finnen, its 
longitudional section and cross sections

Karrvályúk eltemetődése
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A 2. ábrán bemutatjuk egy elfedett (de általunk kibontott) karrvályú 
formakincsének főbb elemeit.

A 2.a ábra az ásatásokat megelőző állapotot mutatja: a terület viszony
lag jellegtelen sziklás— füves térszín. Semmiféle jel nem utal arra, hogy a 
gyeptakaró alatt hatalmas karrvályúk lennének eltemetve. A felszínt egy vi
szonylag egyenletes mészkőlap alkotja, melyhez (vele azonos szintben) egy 
füves terület kapcsolódik. A sziklafelszín egységét mindössze két, kb. 15 
centiméter mély, benövényesült medence töri meg.

A 2.b. ábra a medencéket kitöltő fekete (rendzinás) talajt kitermelése 
utáni állapotot érzékelteti: az ásatások nyomán egy nagyon tipikus, átlagosan 
1 méter széles, 40 - 80 centiméter mély, 3 - 4  méter hosszú, I-es típusú 
karrvályú tárult fel. Végül a 2. c. és 2. d. ábrák e csatorna hossz- és kereszt- 
szelvényeit szemléltetik. (A metszeteken világos pontozással a kitermelés 
előtti, eredeti talajréteget, sötét pontozással az érintetlenül hagyott kitöltését 
jelöltük). Mind az alaprajzon, mind a kereszt- és hoszszelvényeken kiemel
kedik, hogy a vályú talpából (a sziklakarros csatornák gyakori formaeleme
ként mutatkozó, de mára már eltömődött) vízlevezető kürtők nyúlnak a 
mélybe. Ugyancsak a szabad felszínű karrosodással kialakuló I-es csatornák 
jellemzői, hogy tálszerű, kerekded formákkal zárulnak. Megtalálható továb
bá az ún. II-es csatorna nyoma is, de peremét már kissé ”elkente" a talaj alatti 
korrózió.

A feltárt karrvályú viszont bővelkedik olyan formaelemekben is, me
lyek a sziklakarrokra nem jellemzőek. Ilyen pl. a vályú oldalának sűrű beré- 
selődése: un. zsebesedése (A—A ' szelvény); sziklahidak megjelenése (C—  
C ' metszet); sziklafülek kioldódása (7. ábra); lyukas sziklák kialakulása (8. 
ábra); és az eredetileg egyenletes lejtésű vízvezető csatorna talpának ellenlej
tők megjelenéséhez vezető kigödrösödése.

A szóban forgó karrvályú tehát egyszerre mutatja a sziklakarrok és a 
biogén eredetű (gyökér-) karrok formakincsét. Alább részletesebben bemu
tatjuk ezeket akisformákat.

Karrvályúk "zsebesedése"

Ott, ahol talaj töltötte ki a csatornákat, közel vízszintes helyzetű zsebek 
jelentek meg, teljesen felaprózva a kőzetoldalt. E zsebek azonban nem a 
szálkő elválási felületei mentén alakultak ki, hanem véletlenszerűen, kívülről 
befelé haladva fűrészelődtek a sziklába. A zsebeket vagy gyökérzettel—  
hajszálgyökerekkel átjárt talaj, vagy (a jelenlegi üledékszínt feletti zsebek 
esetében) moha tölti ki.
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3. ábra. Az áldásos zsebek általá
nos jellem zői

Figure 3: General characteristics 
o f solution pockets

4. ábra. Talajjal részben kitöltődött 
karrvátyú oldalának tipikus szerkezeim: a.: 

talajjal soka e l nem fed e tt vályúoldal 
karrosodottfelülete; b.: zsebesedés egy 

hajdani talajHtoltődás szintjéig; c.: zsebe
sedés a jelenlegi talajidtöUésben 

Figure 4: Typical structure o f  side o f riorum 
partly fille d  with so il

a: karren surface ofrinnen side which was 
not covered with so il in any time, b: pocket 
developing at the level o f ets-fy so il filling, 
c: pocket developing in present so ilfilin g

A zsebeket képező kis üregek befelé 
emelkednek. Talpfelületük a vályúk olda
lához egyenletes átmenettel (ívesen)-, 
főtéjük viszont éles sarkokkal kapcsolódik 
(S. ábra).

A zsebek közötti kőzetrészek nem
egy esetben oly mértékben körbefurészelődtek, hogy folytonos kapcsolatuk a 
szálkőzettel megszakadt, és ennek következtében kiemelhetők. Az ilyen (a 
kőzetdarabokat a szálkőzettől elválasztó) rések minden esetben ki vannak

töltve mohával.

5. ábra. A z áldásos zsebek elhelyezkedése egy karvályú oldala 
mentén

Figure 5: The solution pockets by die side ofritm en

Egyértelműnek tűnik, hogy 
a karrvályúk talaj alatti pusztu
lása e "zsebesedés" által előké
szített horizontális aprózódás 
következménye (4. ábra). Ezzel 
magyarázható a vizsgált terüle
tet ENy-felŐl határoló tereplép
cső felületének különös szerke
zete: a sziklafal felül éles pere
mű lejtőkarros csatornákkal 
viszonylag egyenletesre van 
kimunkálva, míg az alsó, mint
egy 1 méter magas szakaszán

intenzív zsebesedés nyomai láthatók.
Azt a tényt, hogy a zsebesedés nem elválási felületek mentén történik 

bizonyítja, hogy a zsebek különböző szintekben vannak, azaz nem kötődnek
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ugyanahhoz a (valamely, a mészkő rétegzettsége által meghatározott) szint
hez (5. ábra).

Zsebesedés a csatornák alján is igen aktív: hatására a karrvályúk olda
lában mély beöblösödések támadnak.

Ügy tűnik, hogy a zsebesedés 
folyamata nem áll le azt követően, 
hogy a vályú egy része exhumáló- 
dott (azaz a talajkitöltés a vályú va
lamely szakaszából kihordódott), 
mert belső sarkaikban megtelepedett 
mohák intenzív oldást folytatnak. 
Emiatt a jelenlegi talaj színt felett (de 
a fosszilis elborítás szintje alatt) a 
vályúk oldalát egymás felett 2-4 
centiméterre, 10-30 centiméter hosz- 
szú, mély zsebek tagolják.

A karrvályúkat kitöltő üledék 
alsó, humuszban szegény, agyagos 
rétege már kevésbé hatékony a zse
bek kialakítása szempontjából. Az 
eredeti vályúk alakjának átdolgozása 
azonban itt sem marad el, csupán 
más formák, nevezetesen sziklafülek 
válnak uralkodóbbá.

Sziklajulek

A sziklafulek a karrvalyuk ol-
6. ábra. Egy tipikus sziklafül alaprajza és keresztmet- d a l á b a  I ü é ly e d Ő  O ly a n  " b a r l a n g -  

Figure 6: Ground-plan and cross section o f  typical SZ6KÜ  U TC gC C Skck, T H v ly c k  l e g a l á b b
rock ear két bejárattal rendelkeznek (6. áb

ra). Kizárólag a talajkitöltés kibon
tása után fedezhetők fel: talaj elbontás nélküli szabad sziklafelszíneken nem 
mutatkoznak. Üregeik kivétel nélkül, minden esetben sűrűn át vannak járva 
gyökerekkel, melyek e lyukak oldalának feszülnek.
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7. ábra.Sziklazsebek összenövésével szárm aztathatóföles szikla 
Figure 7: Eared rock developed with interlacing o frock pockets

A sziklafiilek alakja több csoportba sorolható. Az egyik csoport tagjai 
befelé szűkülő rések egybeszakadásaként állnak elő, feltehetőleg sziklazse
bek összenövéseként (7. ábra). Hosszmetszetük kevéssé lapult ellipszishez 
vagy körhöz hasonlít, de keresztmetszetük viszonylag keskeny. Másik cso
portba a "lyukas sziklák ' tartoznak, melyek valamely sziklataraj vagy kőbor
da átfúródásával alakultak ki. A 8. ábrán bemutatott példa alapján sejthető, 
hogy a sziklabordát beréselő repedés belsejében megtelepedett valamely 
növény hajszálgyökere, melynek gyökérsavai a gyökérszál, mint szimmetria- 
tengely körül hengerszimmetrikusan korrodálták a kőzetet. Végül előfordul
nak a mészkőbe mélyülő gömb- vagy ellipszoidsüveg alakú üregek is, me
lyek belsejéből (egy kicsiny kőzetpillért meghagyva) összeköttetés nyílik a 
sziklafal valamely közeli felszíni pontjához. E félgömbök vagy ellipszoidok 
középpontja a kőzet belsejébe esik, így peremük "áthajló".
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A  sziklafülek ki
alakulása —  vélemé
nyem szerint —  igen 
szorosan összefügg a 
gyökérzet jelenlétével, 
azaz tipikus gvökérkairos 
képződményeknek tekint
hetők.

A karrvályúk medrének 
átdolgozódása (mélyedé
sek; sziklahidak)

A  9. ábrán a vizs
gált területet harántoló pa
takmedrek egyikének mo- 
ander-ré&zlete látható. Itt 
is pontozással jelöltük a 
talajjal kitöltött terület 

kibontás előtti helyzetét. Észrevehető, hogy míg a talajszínt felett a vályú 
metszete a szabályos (függőleges, ill. a kanyarulatok külső oldalában kissé 
aláhajló falakkal határolt), addig a talajszínt alatt azonban kontúrvonala sza
bálytalanná válik: mélyen benyúló zsebek, üstök, terepiécsok, kőzethidak 
tagolják. E  kisformák megtörik a csatorna talpának monoton lejtését 
(lefolyástalan mélyedéseket, ellenlejtőket képeznek), azaz akadályozzák a 
víz folyamatos levezetődését. Létrejöttük tehát nem történhetett e karrvályú 
aktív vízvezetési időszakában, hanem csak utólag, a talajelborítást követően. 
Megállapítható tehát, hogy a szabad felszínű (abiogén) és a talaj alatti 
(biogén) karrosodás formakincse egymásra épülve alakítják ki a jelenlegi, 
viszonylag összetett formaegyüttest.

Összefoglalás

A vizsgált terület kanos képződményei fejlődési állapotukat illetően 
átmenetet képeznek a magas hegységek erdőhatár feletti terüeteire jellemző 
sziklafelszini-, és a beerdősült középhegységekhez kapcsolható biogén 
karrosodás között
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9. ábra. Talaj alatti karrosodással átdolgozódott sziklakarros eredetű karrvályú form akin
cse

Figure 9: Karren finnen formation origin from  rock karren developed with karren process
under the soil

A sziklafelszíni eredeti! karrosodás nyomai a területet sűrűn lefedő 
csatornahálózatban, a vályatalp-víznyelőkben, a karrvályúk hierarchikus
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rendszerének még több helyen felismerhető (í-es és Il-es típusú) összetevői
ben, a karrvályú-roncsokban, a mészkőbe vésődött medrek meanderezésében 
ismerhető fel. E formaelemek kialakulása határozott, egymástól elkülönülő, 
lineráris vízfolyásokhoz kötődik. Feltételezhető tehát, hogy a szóbanforgó 
terület korábban talajnélküli, szabad sziklafelszín lehetett, akár a jelenlegi 
növényzethatár feletti karsztos térszínek.

A terület benövényesülése—beerdősülése során a korábban kialakult 
karrformákat vastag talajtakaró borította el, lehetővé téve, hogy a karsztos 
lepusztulás (mértékadóan) ne csak a vízfolyások vonalaira korlátozódjon, 
hanem laterálissá váljon azáltal, hogy teljes felülete (még a függőleges és 
áthajtó vályúoldalak is) folyamatosan érintkezhetnek oldóképes vízzel. A 
karros formakincs alakításában központi szerepet kaptak a fák és egyéb nö
vények gyökérsavai, melyek sziklazsebeket, lyukas sziklákat, kőzethidakat 
hoztak létre. A  talaj elborítás alól exhumálódott sziklafelszíneken pedig a 
sziklazsebekben mohák telepedtek meg, mélyen beréselve— felaprózva a 
szálkövet.

Vizsgálataink jelentősége abban áll, hogy sikerült "tetten érni" az emlí
tett fejlődéstani átmenetet, és a konkrét formaelemek dokumentálásával 
adalékot szolgáltatni a karsztfejlődés törvényszerűségeinek megismeréséhez.
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