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Abstract: Karren generally occur mainly on the ground surface but it can be met inside the caves as well. The 
author carried out his study Süsse form ations in the Baradla Cave, Hungary. Various solution form s ware studied 
end were classified according to their morphology: fingertritt karrm jso lution scollops, wallkarren, rillenkarren, 
meanderkarrm, pseudo meanderkarrsn, ro o f karrm  The underground d in t form ákon requires special conditions. 
Dte most important o f them is that water should remain solvent or has to become solvent again. The quantity o f  the 
solvent getting underground depends on the tectonic disturbance o f the given area. C lint form ation also requires 
large enough surfaces, so the solvent can have the proper solving effect. Such d in t form s can develop on the 
surface o f bedding planes. In the case o f some d in t firm s the dip angle is crucial. This is the feature that 
determines in what way and wath pace the solvent w ill flaw  on the surface. A ll these characteristics w ill influence 
the process o fd in tform ation and w ill determine what type o fd in tfirm s well developed.

1. Bevezetés

A felszíni karrformák már régóta ismertek. Az 1700-as évektől dol
gozatok és tanulmányok hosszú sora foglalkozott ezen karsztformákkal. A 
barlangi karrformák genetikájáról és morfológiájáról azonban meglehetősen 
kevés tanulmány áll rendelkezésünkre.

Munkám célja az, hogy ezen speciális karrformák ismeretéhez új 
adatokat szolgáltathassák. Megfigyeléseimet számos barlangban folytattam. 
Átfogó, feltáró vizsgálatokat a Baradla barlang néhány szakaszán (1, 2, 3. 
ábra) végeztem. Vizsgálati módszerem alapját a terepbejárások és megfigye
lések képezték, amit a karrformák részletes felmérése, feldolgozása és tipizá
lása követett.

2. A karrokro l általában

A karrok a kam tok  mikrofonnál. Képződési folyamatuk a 
karrosodás, amely kopár vagy gyér növényzettel borított mészkő, ritkábban 
dolomit felszín pusztulási folyamata, a felszíni vizeknek legtöbb esetben a 
kőzet repedései mentén, de néha csak egy-egy ponton kifejtett oldóhatása 
(VENKOVICS /., 1960). Szinte minden nagyobb karsztformának megvan a 
maga miniatűr változata karr formájában. Az általánosan elterjedt felfogás 
szerint ezek a formák talaj alatti és talaj nélküli térszíneken egyaránt létre
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jöhetnek. Kialakulásukban nemcsak a szénsav, hanem egyéb szerves eredetű 
savak is fontos szerepet játszanak (JAKUCS P., 1956).

A felszíni karrok típusát, fejlődését nagy mértékben befolyásolja a 
kőzetminőség, a terület tektonikája. A legfontosabb tényező az oldószer 
mennyisége és minősége {VERESS M .t 1998), továbbá a karrformák környe
zetében található talajtakaró. A talaj jelenléte megnöveli az oldóképességet a
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C 02 szolgáltatása által. Ezen tényezők együttesen alakítják ki a felszíni 
kan-formákat.
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3. A barlangi karr

A  felszíni karrformákhoz hasonló oldódási formákkal találkozhatunk 
a barlangokban is. Kialakulásuk kizárólag a szénsavhoz köthető, egyéb szer
ves eredetű, a felszínről származó sav jelenléte kizárható, illetve elhanyagol
ható. A barlangi oldásformákat a felszínről a mélybe szivárgó vizek oldó
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hatása hozza létre. Ezen oldási típusokat morfológiájuk és keletkezésük 
alapján kanoknak nevezhetjük.

Az egyes karrtípusok kialakulását és fejlődését is, a felszíni 
kaitokhoz hasonlóan nagymértékben befolyásolja a kőzetminőség, illetve a 
tektonika. A karrosodás során felületi oldás hatására keletkeznek a formák. 
A barlangokban is megvannak a szükséges felületek az oldódási folyamatok 
számára.

A nagymértékű morfológiai hasonlóságok alapján a barlangi 
kanformákat a felszíni karmevezéktan alapján lehet tipizálni.

A barlangi kaitok vizsgálata igen sok nehézséget rejt magába. Sok
szor gondot okoz az erózió által kialakított formák és az oldódással keletke
zett karrformák elkülönítése.

4. A barlangi karrosodás oka!

A felszínről beszivárgó csapadékvíz a repedések mentén a mélybe 
vezetődik. A hagyományos felfogás szerint a külszínre hulló csapadék a 
mészkő repedésein átszivárogva néhány méteres út megtétele után telítetté 
válik (ZÁMBÓ L 1987), és áramlása során "legközelebb” csak a karsztvíz
szintet elérve, a keveredési korrózió hatására válik ismét agresszívvé. Az 
említett, oldó hatást kifejtő beszivárgások azonban a járat talpszintje felett 
korrodálják a kőzetet, tehát valamilyen oknál fogva már a karsztvízszint el
érését megelőzőleg is oldóképessé válnak {SZUNYÓ GH G,, 1995).

Elvileg a megnövekedett oldóhatásnak az alábbi okai lehetnek.
Markáns törések, repedések mentén nagy mennyiségű oldószer veze

tődik el a föld alá. Ha a hézag kellően nagy a repedés, illetve törés mentén, 
akkor a víz gyorsan szivárog lefelé. A gyors mozgás következtében nincsen 
kellő ideje az oldószernek, hogy telítődjön és így elveszítse oldóképességét. 
Tehát amikor megjelenik a barlangban, még oldóképes állapotban van. Ha 
ezeken a helyeken a tektonikai mozgások következtében szabad kőzetfelszín 
vagy réteglap található, akkor azon az oldószer végigfolyva kifejti oldó hatá
sát és beindulhat a karrosodás folyamata.

Bonyolultabb a karrosodásnak az az esete, amikor telített oldat válik 
ismét oldóképessé. Ez akkor következhet be, ha a telített oldatból kiválik a 
mészanyag. Ekkor újra képes lesz széndioxid adszorpcióra, melynek hatására 
ismét oldóképes állapotba kerül. Ehhez azonban az szükséges, hogy rendel
kezésére álljon széndioxid a barlang levegőjében.

A kőzetben lefelé szivárgó oldószer hamar telítődik. Mozgása során 
elér egy olyan helyet ahol más koncentrációjú oldószer található. A keverék 
oldat ismét képes lesz az oldásra.
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5. A Baradla-barlang k a rija i

A legjobban kifejlődött karrok a Baradla- 
barlang vetődéssel kialakult részein figyelhetők 
meg, például a Vetődéses teremben, a Boltíves 
kőhíd kövein és a ,JMedvekarmoknár (1, 2, 3. 
ábrák) illetve az azt követő járatok oldalfalán és 
az itt felszínre bukkanó réteglapok mentén. A 
barlang ezen részén kiválásos formákkal nem, 
vagy csak alig találkozhatunk. Az ide érkező 
vizek gyorsan mozognak a törések és a vetők 
mentén, nem telítődnek és így megőrzik oldóké
pességüket.

Előfordulhat, hogy a karrformák közvet
lenül kiválások szomszédságában találhatók. 

Valószínű, hogy ezen helyeken különböző töménységű oldatok keveredése 
okozza azt, hogy helyileg visszanyeri az oldat oldó hatását.

5. ábra: Meanderezo karrvályú 
Fig. 5. M eander elints

4. ábra. Ujjbegykarr 
Fig. 4. Fingertip elints

48



6. ábra: Almeanderkarr 
Fig. 6. Pseudomeander elints

A Baradla-barlang általam vizsgált részein az alábbi karr típusok kü
löníthetők el.
-Ujjbegykarr: függőleges, vagy áthajló sziklafalakon kialakuló ujjbegyszer!! 
bemélyedések (4. ábra). A Baradla-barlangban a számuk igen kicsi. Megfi
gyelhetők az ujjbegykarrok irányultsága is, hosszabbik tengelyük lefelé irá
nyuló.
- Oldásos kagylók: Az ujjbegykarr alatti zónában figyelhetők meg. Kagyló
héj szerű formák. Hasonlítanak az áramlási kagylókra, amelyek erózió során 
keletkeznek. A z  oldásos kagylók azonban olyan részeken találhatók, ahol az 
áramlási kagyló keletkezése kizárható, mivel itt nem az erózió alakította ki a 
járatot, hanem tektonikai mozgások hatására keletkezett. Ezen formák is 
rendelkeznek irányultsággal, amely megegyezik az ujjbegykarroknál megfi
gyelhető irányultsággal.
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- Falikarr; Számos helyen találkozhatunk e formákkal. Függőleges, vagy 
közel függőleges réteglapokon alakulnak ki, sűrűségük nagy. Hosszá és 
egyenes lefutásúak, gyakran szétágaznak, majd újból egymásba kapcsolód
nak.
- Karrvályú: Általában a falikarrok alatti felületeken figyelhetők meg. Több
nyire rövidek, illetve kis méretűek. Nem jellemző a nagy vályúk, vagy össze
tett vályúk kialakulása. Csak néhány helyen találkozhatunk olyan vályúkkal, 
amelyekben kisebb vályúk képződtek (5. ábra). A karrcsatomák között elkü
löníthetők igazi meanderezésűek és álmeanderezésű képződmények.
- Meanderkarr: Néhány helyen megfigyelhető a karrcsatomák meanderezése.
Az igazi meanderezés abban különbözik az egyszerű kanyargástól, hogy fel
ismerhető rajta a kanyarulat-lesiklás jelensége (VERESS M. 1998), azaz mé
lyebb szinteken a kanyarulatok a magasabb szintiekhez képest eltolva he- 
lyezkednek el (SZUNYOGH G.-LAKOTÁR /., 1998). Mivel a
karrváiyúk gyengén fejlettek, ezért a rajtuk kialakuló meanderek, szintén 
rövidek és fejletlenek, a hurkok száma kicsi (6. ábra).

6. összefoglalás

Vizsgáltam a Baradla-barlangban található karrformákat A barlang
ból az alábbi barlangi karrformákat különítettem el: ujjbegykarr, oldásos 
kagyló, falikarr, karrcsatoma, meanderkarr, álmeanderkarr és fŐtekair.

- Álmeanderkarr: Akkor, ha a vályú 
irányváltozásának helyein hiányzik a 
kanyarulatlesiklás a kanyargás 
álmeanderezés (VERESS M., 1998). 
A barlangi meanderkarroknál na
gyobb számban találhatók ezen for
mák, de ezek sem gyakoriak (7. áb
ra). A kialakuló ákneanderezésnek 
sok esetben mikrotektonikai oka 
van.

7. ábra: Réteglapot térszín karrváfyukkaJ 
Fig. 7. Bedding planes with cUns' channels

- Főtekarr: A Béke-barlang néhány 
szakaszán a föte szokatlan mintáza
tú, mert felületét -feltehetőleg kor
róziós folyamatok- felszabdalták 
(iSZUNYOGH G., 1995). Ilyen for
mákat a Baradla-barlang főtéjén is 
megfigyelhetünk.
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