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Abstract: In the case o f  meandering rinnen we also can meet the phenomenon o f  budding which is well known in 
connection with the morphology o f  rivers. The budding o f mearders are caused by swinging out o f  the channel line. 
The budding part after the process o f  dissolvation exists as a imelberg. With our examinations we wanted to fin d  an 
answer for the problem o f  the connection between the amount of water flowing in the rinnen and the number o f the 
buddings. It seemed that 90 per cent o f  the buddings are those which drain more water. It may be concluded that 
the amount o f  water drained by the rinnens ts determining in the evolution o f buddings.

1. Bevezetés

A meanderező vályúk morfológiáját vizsgálva elkülöníthető a 
homorú vályúperem alatt egy aláhajló falrészlet, a domború vályúperem alatt 
egy lankás falrészlet ( VERESS M. 1998). A lankás falrészletek (szoknyák) a 
kanyarulatok túlfejlődése során gyakran lefuződhetnek (VERESS M.-NACSA 
T. 1998). A lefuződések okát kívántuk vizsgálni a Szlovénia Héttó-völgy un. 
III. mintaterületén. Ugyanis a terepi munka sorá kiderült, hogy itt az egyes 
vályúkban feltűnően nagy számban fordulnak elő lefuződések.

A következő kérdésre próbáltunk választ keresni: Milyen összefüggés 
mutatható ki a lefuződések száma és a vályú által összegyűjtött víz 
mennyisége között.

2. A kfűződés

A folyóvízi erózió során történő kanyarulat lefuződés az oldalazó 
(közép-) szakaszjellegű folyók esetében közismert folyamat. A kanyarulatok 
fejlődése során a meder által közrefogott rész elkeskenyedik, majd 
túlfej lődés esetén a nyaki résznél átmetsződik. A folyózúg inaktiwá 
válásával a folyó rövidíti medrét, amellyel egyensúlyi állapotát igyekszik 
fenntartani.

1 készült a T24162. Sz. OTKA pályázat támogatásával
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A folyókhoz hasonló tulajdonságokkal bíró karsztos formák -  karrmeanderek 
-  esetében is találkozunk lefűződéssei. A karrmeandereket számos módon 
vizsgálták és csoportosították már a kutatók {FRIDTJOF, B, 1954., BÖGLI, 
A. 1976., BALÁZS, D. 1990., VERESS M . 1995., HUTCHINSON, D.W. 
1996.) A kanyarulat lefűződés jelenségét azonban kevesen írták le. VERESS 
M. (1998) karros tanuhegyek kapcsán -  tehát a végeredményből kiindulva és 
nem önálló jelenségként ~ említi a lefűződést.

3. A karrmeanderek lefűződésének sajátosságai

VERESS M. (1998) különböző meander típusokat különít el. így 
roncsmeandert, hurokmeandert és kifejlődő meandert. E meanderíípusok 
közül csak a hurokmeandemek van kanyarulat jellege és így lefuződés csak e 
típusnál következhet be. Mondandónk így az alábbiakban csak e 
meandert ípusra vonatkozhat.

A vályúban áramló oldószer sodorvonala a kilendülés során ütközik a 
vályú peremével. Az ütközési helyeken (nyaki résznél) a víz egy része 
átfolyik, ami a hurok fokozatos lefííződéséí eredményezi. Az így kialakult 
vályúszakasz antiregressziósan ( VERESS M. 1998.), tehát íejtésirányban 
fejlődik ki.

Látható, hogy a iefiíződés a karrmeanderek esetében hasonlóan megy 
végbe, mint a folyóknál, különbségek azonban mégis adódnak. Ezek 
valószínűsíthető okai az oldódás és a folyóvízi erózió eltéréseiben 
keresendők. Először is nagyságrendi különbség mérhető a meanderek 
méretében. A karrmeanderek szélessége még egy í-es típusú vályú esetén is 
csak néhány deciméter, ráadásul a lefuződés leggyakrabban a II 1-as 
vályúknál fordul elő. {VERESS M. 1998.) Ezek szélessége pedig maximum 
néhány centiméter, tehát körülbelül ezred része egy folyó szélességének.

Számottevő különbség mutatkozik a folyamat sebességében is. A 
folyókanyarulat átvágása akár egyetlen árvíz alkalmával is bekövetkezhet. A 
meanderezö karvályúknál - éppen az oldódás miatt - lassabban játszódik le a 
lefuződés. A gyakran változó vízmennyiség miatt előfordulhat, hogy kisebb 
vízhozam esetén továbbra is a zúgrész marad aktív, illetve a két vályúszakasz 
párhuzamosan működik tovább. A iefüződés után a íankás vályúoldal 
(szoknya) karros tanuhegyet alkot. Ez újabb lefuződések következtében 
további részekre különülhet {VERESS M. 1998).
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4. Adatok gyűjtése

A Héttó-völgy (Júliaí-Alpok, Szlovénia) két mintaterületén 
megszámoltuk a vályúkat (32 db), a meanderekeí (487 db) és a lefóződöít 
meandereket (48 db). A két mintateraleteí minden oldalról hasadékok 
határolták, így a vízgyűjtőterületük jól lokalizálható volt.

Lényegesen nehezebb feladat az egyes vályúkba jutó víz mennyisé
gének számszerűsítése. Ennek bizonytalanságát a területek körültekintő 
kiválasztásával igyekeztünk kiküszöbölni. Különösen hasznos volt 
számunkra a meanderező vályúk azon tulajdonsága, hogy kifejlődésük 
lejtésirányban történik. Mivel a kijelölt két mészkőfelszínt minden oldalról 
hasadékok határolták, szomszédos területről nem juthattak oldószerhez. A 
területeken belüli egységes lejtésirány pedig segítségünkre volt abban, hogy 
mérésink során jól megközelítsük a valós lefolyási viszonyokat. A 
változékony lejtésirány ugyanis lehetetlenné tette volna a munkánkat, mivel 
a hasadék és a vályú között követhetetlenné vált volna a víz útja. így a mért 
távolság nem jellemezné az oldószer mennyiségét.

A két mintaterület kijelölését követően megmértük az adott vályú és 
a felette elhelyezkedő hasadék távolságát. Ennél nagyobb területről ugyanis 
biztosan nem kaphatott vizet a vályú.

5. Az adatok értékelése

A mért adatokat figyelembe véve két csoportot alakíthatunk ki. 
Amennyiben a válaszvonalat 3 méternél húzzuk meg, a 32 vályúból álló 
minta aránya éppen 1:1. Tehát 16 vályú van a hasadéktól 3 méternél 
nagyobb, illetve kisebb távolságra. Mivel a vályúk nem egyenlő hosszúak, a 
két csoportban a kanyarulatok aránya nem egyezik meg pontosan a vályúk 
arányával (1:1,2). A táblázat azonban jól mutalja, hogy a csekély eltérés nem 
befolyásolja a végeredményt.

Abban az esetben, ha a víz mennyisége nem befolyásolná a 
leíűződések eloszlását, a két csoportban megközelítőleg azonos számú 
lefüződéssel kellene találkoznunk. Ezzel szemben méréseink szerint 48 
lefüződésből 44 esik azon vályúcsoportba (III. vályúcsoport), ahol a vályúk a 
hasadéktól nagyobb távolságra helyezkednek eí (/. táblázat).

6. Következtetések

A lefííződések az általunk vizsgált két vályúcsoportban eltérő 
számban alakultak ki. Eloszlásukból azt a következtetést lehet levonni, hogy
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az oldószer mennyisége döntően befolyásolja a lefűződések kialakulását. Ezt 
látszik alátámasztani az a tény is, hogy a legtöbb vizet levezető vályúkra jut a 
legtöbb lefúződés.

A két vályúcsoport meanderezéseinek adatai 
Meander data of the two groups o f  troughs

I. táblázat 
Table 1.
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