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Abstract: Thaw lakes generated by thawing of permafrost are called thermokarst. These closed depresssions have 
similar morphological and genetical features to real karst sinkholes. Primary depressions are often (sub)circular. 
Positive feedbacks play an important role in their morphogenesis. Coalescence of primary forms (formation of 
„uvalas”) is a typical process in both cases. Differences are also important: underground drainage is usually 
absent in case of thermokarst and the geological structure is much less important. However, wind may signifi-
cantly influence the planform of thaw lakes. In the present study, we use doline-morphometrical methods to com-
pare statistics of sinkholes and thermokarst depressions. Three sample areas were selected from different lati-
tudes: the Isim Lowland (at the southern part of the West Siberian Plain), the Konda Lowland (at the central part 
of the West Siberian Plain) and the western section of the North Siberian Lowland. Thaw lake boundaries were 
identified using Landsat and GoogleEarth satellite images. Altogether, morphometric data of some 7500 lakes 
were evaluated. It is concluded, that thermokarst lakes are about 2 magnitude larger than temperate karst sink-
holes but the statistical distributions are lognormal in both cases. Given the larger size of thaw lakes, their density 
is smaller but their area ratio is similar to doline karst terrains. Using digital terrain analysis, several generations 
of thermokarst depressions could be distinguished and the effect of the dominant (palaeo)-wind direction could be 
outlined, too. 

 
Bevezetés 
 
A felszín alatti jég (permafroszt) kiolvadásával keletkező változatos méretű 
és formájú mélyedéseket a nemzetközi és hazai szakirodalom termokarszt-
nak nevezi (U.S. Arctic Research Commission, 2003; GÁBRIS, 2007). Ezek 
a termokarsztos mélyedések Alaszka és Szibéria nagy kiterjedésű területein 
sokfelé az uralkodó felszíni formakincset alkotják (1. ábra). Habár kialakító 
folyamataik gyökeresen eltérnek az igazi karsztok oldásos folyamataitól, 
mintázatuk és sokfelé kerekded alakjuk mégis számos hasonló jellegzetes-
séget mutat (2. ábra). Jelen tanulmányban ezért a valódi és termokarsztos 
mélyedések alakrajzi és mintázatbeli hasonlóságait és különbözőségeit vizs-
gáljuk morfometriai, statisztikai módszerekkel. 
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A)  B)  

C)  D)  
 

1.ábra: Termokarsztos területekről készült műholdfelvételek (forrás: GoogleEarth) 
A) Isim-alföld (É55°53’; K72°39’); B) É-Alaszka (É70°14’; Ny159°05’); C) Indigirka-alföld (É71°13’; 

K141°05’); D) Kolima-alföld (É68°59’; K159°49’). 
Fig. 1: Satellite images from thermokarst terrains (source: GoogleEarth) 

A) Isim Lowland (N55°53’; E72°39’); B) N-Alaska (N70°14’; W159°05’); C) Indigirka Lowland (N71°13’; 
E141°05’); D) Kolima Lowland (N68°59’; E159°49’). 

 

A)   B)   
2.ábra: Zárt mélyedések mintázata (a hasonlóság kiemelése miatt a méretarány szándékosan hiányzik).  

A) Termokarszt (Isim-alföld); B) Valódi karszt (Miroć-fennsík) 
Fig.2: Pattern of closed depressions (scale is directly missing to emphasize similarity) 

A) Thermokarst (Isim-Lowland); B) Real karst (Miroć plateau) 
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A valódi karsztok oldásos töbreinek kifejlődésében a mészkő 
hidrogénkarbonátos oldódása a meghatározó folyamat. Ezzel együttműköd-
ve a töbrök szélesedésében rendszerint fontos szerepet játszik a felszín alatti 
vízvezető járatok egyenlőtlen fejlődése (a tágasabb járatok általában előnyre 
tesznek szert – pozitív visszacsatolás), a lejtős tömegmozgások, illetve a 
töbör-kitöltő üledékek eloszlása. Jellemző folyamatnak tekinthető az 
uvalásodás vagyis a töbrök összenövése.  

A termokarsztos mélyedések kialakulásában a felszín alatti jég szerke-
zete és aránya, valamint a hőmérséklet eloszlása a döntő, amit a hővezetés 
sebessége és az olvadással/fagyással járó hőátadási folyamatok határoznak 
meg. A termokarsztos mélyedésekben megjelenő tavak vize itt is egy pozitív 
visszacsatolást indít be, ami segíti az egyes formák növekedését. Ezen kívül 
a lejtős tömegmozgások és a termo-abráziós folyamatok fontosságát érde-
mes kiemelni. A formák összeolvadása itt is gyakori jelenség. (Az egyes 
formák genetikájára vonatkozólag részletes leírásokat olvashatunk a nem-
zetközi és magyar szakirodalomban, pl. GÁBRIS, 2007; SZÉKELY, 1993; 
HINKEL et al, 2003).  

Mind a valódi karsztos, mind a termokarsztos mélyedésekre vonatko-
zólag készültek fizikai-kémiai alapú szimulációs modellek, amelyek a kiala-
kulási körülmények, a létrehozó folyamatok és a formák elemzését tovább 
segítik (valódi karsztos: TELBISZ, 2003; termo: MCINTOSH, PLUG, 2005; 
WEST, PLUG, 2007). 

A termokarsztos tavakra vonatkozó morfometriai elemzések a zord 
éghajlat, a nehezen járható terep és a nagyméretű formák miatt korábban 
elsősorban légifotó kiértékelésre támaszkodtak (BLACK, BARKSDALE, 
1949; HOPKINS, 1949), míg az utóbbi évtizedekben a műhold-felvételek 
felhasználása került előtérbe. Ezek a vizsgálatok általában egy-egy mintate-
rületre koncentrálnak (Észak-Alaszka: FROHN et al, 2005; HINKEL et al, 
2003, 2005; KOZLENKO, JEFFRIES, 2000; ÉNy-Szibéria: GLUSHKOVA 
et al, 2004; É-Szibéria: GROSSE, 2005; GROSSE et al 2006, 2007; Léna-
delta: MORGENSTERN et al, 2005, 2006, 2007). 

A korábbi morfometriai eredmények alapján a termokarsztos mélyedé-
sek átmérője néhány 100 métertől a több 10 km-ig terjed, mélységük ehhez 
képest meglehetősen csekély: 1-2 métertől a 20-30 méterig változhat. Így 
viszonylagosan sokkal sekélyebbek, mint a karsztos töbrök: 1 méter mély-
ségre a termokarszt esetében általában 100-1000 m átmérő jut, míg a valódi 
karsztnál ez az érték jellemzően az 5-50 m-es tartományban mozog. 

A zárt mélyedések irányítottsága szintén fontos morfometriai jellemző. 
A töbrök esetében a hossztengely iránya többnyire szerkezeti tényezőkre 
(törésvonalak csapásirányára) vezethető vissza. A termokarszt esetében a 
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kép nem egyértelmű: esetenként itt is előfordulhat szerkezeti hatás (SZÉ-
KELY, 1993), de a laza és tektonikailag háborítatlan üledékeken kialakuló 
sekély mélyedések irányítottságát elsősorban a szél határozza meg, illetve a 
korábbi domborzat (pl. morénasáncok elhelyezkedése) is preformálhatja. 
Különösen nagy figyelmet kaptak az Észak-alaszkai parti síkság rendkívül 
erősen  irányított tavai. Ezek hossztengelye meglepő módon nem párhuza-
mos a széliránnyal (ahogy azt a hazai szerzők /GÁBRIS, 2007; SZÉKELY, 
1993/ feltételezik), hanem merőleges az uralkodó keleties sarki szelekre. Ezt 
a tényt többszörösen is igazolták (BLACK, BARKSDALE, 1949; CARSON, 
HUSSEY, 1962; HINKEL et al, 2005). A jelenség magyarázata leegyszerű-
sítve abban rejlik, hogy az irányított tavak keleti és nyugati oldalán sekély 
homokpadok alakulnak ki, amelyek alacsony vízállás esetén meggátolják a 
víz és a partfal érintkezését, míg a szélirányra merőleges északi és déli par-
tokon a termo-abrázió akadálytalanul érvényesülhet.  

A formák fejlődési sebessége, kora természetesen nehezen általánosít-
ható, mégis leegyszerűsítve elmondható, hogy nagyobb méretük ellenére a 
termokarsztos formák kora átlagosan fiatalabb, mint a töbröké. A 
termokarsztos mélyedések kora a 100-1000 éves skálán mérhető (É-
Alaszka: 5000 éves termokarsztos ciklus, FROHN et al, 2005; HINKEL et 
al, 2003), míg a töbrök ennél 1-2 nagyságrenddel idősebbek is lehetnek. A 
termokarsztos mélyedések tágulási sebessége az 1-10 cm/év skálán mozog 
(pl. Ny-Szibéria: kisebb termokarsztos mélyedések tágulása: 4-8 cm/év 
/AGAFONOV et al, 2004/; É-Alaszka: termokarsztos tópart hátrálása: 25 
cm/év /HINKEL et al, 2003/). 

Azt a tényt, hogy a termokarsztos mélyedések (tavak) egyes térségek-
ben a felszíni formakincs legmeghatározóbb elemei, leginkább a felszínből 
elfoglalt arányukkal jellemezhetjük. Az Észak-alaszkai parti síkságra vonat-
kozó adatok (HINKEL et al, 2003) szerint a felszín 22%-át borítják tavak, de 
további 50%-ot jelentenek a lecsapolódott (vizüket vesztett) termokarsztos 
mélyedések. Közép-Jakutiában az alföldek pleisztocén felszínének kb. 30-
40%-át álászok(=nagyméretű termokarsztos mélyedések) borítják (GÁBRIS, 
2007). 

A termokarsztos tavak vizsgálatát napjainkban az is indokolja, hogy a 
globális felmelegedés miatt kiolvadó permafroszt területeken metán szaba-
dulhat fel és kerülhet a légkörbe, növelve ezzel az üvegházgázok nem kívá-
natos részarányát (pl. PEARCE, 2005). Így a termokarsztos folyamatok 
nagyságrendjének és területi elterjedésének értékelése ebből a szempontból 
is fontos lehet. 

A jelen tanulmányban három termokarsztos mintaterületet választot-
tunk ki Szibéria különböző szélességű térségeiből, hogy egyfajta erősen 
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vázlatos É-D-i keresztmetszetet adjunk ezeknek a formáknak a morfometriai 
jellemzőiről. Az első terület a Nyugat-szibériai-alföld déli részén, az Isimi-
alföldön található (É.sz.55°, K.h.68°), a második a Konda-alföldön (É.sz. 
60°, K.h.68°), a harmadik az Észak-szibériai-alföldi nyugati peremén (É.sz. 
70,5°,K.h.85°). 
 
2. Módszertan 

 
A mintaterületek kiválasztását GoogleEarth program segítségével végeztük 
el. A fő szempont az volt, hogy a termokarsztos tavak körvonalai egyértel-
műen lehatárolhatók legyenek a kép alapján. Ezt követően letöltöttük a kivá-
lasztott terület képét a GoogleMV szoftver használatával, ami lehetővé teszi, 
hogy egy nagyobb terület képét egyben töltsük le adott nagyítási érték beál-
lításával és megadja a sarokpontok földrajzi koordinátáit is. A további elem-
zéseket alapvetően ezen képek alapján végeztük. Ezután az adott területről 
készült Landsat felvételeket is letöltöttünk, amit elsősorban a geokorrek-
cióhoz használtunk fel. Az 1. táblázat összefoglalja a GoogleEarth, ill. 
Landsat felvételek egymáshoz viszonyított előnyeit és hátrányait, amelyek 
alapján a jelen cikkhez a GoogleEarth képeit használtuk fel (1., 2. szempont 
előny; 3., 5. nem volt lényeges az adott elemzéshez, 4. megoldható volt). 

 
I. táblázat 

Table I. 
Landsat ill. GoogleEarth felvételek előnyeinek és hátrányainak összehasonlítása 

 Comparison of advantages and disadvantages of Landsat and GoogleEarth images 
 

 Landsat GoogleEarth 
1. Keresés lassú gyors 
2. Felbontás 30m területenként változó, 

általában jobb (jelen cikkben: 20m) 
3. Felvétel dátuma ismert ismeretlen 
4. Geokorrekció adott elvégzendő 
5. Több sáv van nincs 

 
Az elemzések során használt vetületi rendszer az UTM volt. Digitális 

domborzatmodellként az É.sz.60°-tól délre (1. és 2. mintaterület) az SRTM-
adatbázist (90 m horizontális felbontás) használtuk fel, attól északra (3. min-
taterület) a GTOPO30-adatbázist (1 km horizontális felbontás). 

A műholdfelvételeken a vízzel borított részeket irányítatlan osztályo-
zással határoltuk le. (Mivel a mintaterületeket úgy választottuk ki, hogy a 
tavak színben jól különváljanak környezetüktől, ezért ez nem okozott jelen-
tős problémát, de ahol ez a színbeli különbség nem elég markáns, ott indo-
kolt lehet a többcsatornás Landsat felvételek használata, illetve az irányított 
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osztályozás.) Az így lehatárolt vizes területek rengeteg apró, néhány pixeles 
foltot tartalmaznak, amelyek még nem tekinthetők termokarsztos tavaknak, 
továbbá a tavakon belül megjelennek apró, szigetszerű foltok, amelyek vi-
szont a termokarsztos mélyedés részei. Ezen „hibák” kiküszöbölésére szű-
rőket alkalmaztunk (Majority filter, Szita-módszer/Sieve/). Ezt követően a 
raszteres állományt vektorossá alakítottuk. 

A vektoros állományon további szűréseket, illetve generalizálást vé-
geztünk, mely utóbbi lépés azt a célt szolgálta, hogy a határvonalak ne le-
gyenek „lépcsősek” (az eredeti pixelekhez igazodva). Végül következett a 
kézi helyesbítés, mely után az adatbázis a morfometriai feldolgozásra al-
kalmassá vált. A morfometriai elemzéseket a korábbi években a töbrökre 
kidolgozott eljárások segítségével hajtottuk végre (pl. TELBISZ, 2007). 

Összességében az alábbi térinformatikai szoftvereket használtuk: 
GoogleEarth (GoogleMV), Erdas Imagine, ArcView, ábrázoláshoz: ArcGIS, 
Surfer. 

 
3. A mintaterületek elemzése 
 
A mintaterületek negyedidőszaki „feltételeinek” leírásában elsősorban SZÉ-
KELY (1978) könyvére ill. a közelmúltban az eurázsiai eljegesedésekről 
megjelent összegző tanulmányokra (SVENDSEN et al, 2004; MANGERUD 
et al, 2004; HUBBERTEN et al, 2004;) támaszkodunk. Főbb megállapítások 
a permafroszt elhelyezkedésével kapcsolatban: 
- A Ny-szibériai alföldön a jégtakaró, legnagyobb kiterjedésekor (dnyeper, 
MIS 6 fázis, ~160 ezer éve) kb. az É.sz.60°-ig ért, keresztezve a 2. mintate-
rületet. Az ennél fiatalabb (moszkva, valdaj) eljegesedések határa lényege-
sen északabbra volt, így csak a 3. mintaterületet érinthették, de az utolsó 
glaciális maximum idején (~20 ezer éve) már a Tajmír-félszigetnek is csak 
az ÉNy-i peremén jelent meg a jégtakaró. A 90 ezer ill. 60 ezer évvel ezelőt-
ti eljegesedések idején az alföld északi részeit a jég által visszaduzzasztott 
óriási méretű tó tölthette ki (MANGERUD et al, 2004). 
- Az örökfagy déli elvégződéséről megoszlik az egyes szerzők véleménye. 
SZÉKELY (1978) szerint legnagyobb kiterjedését szintén a dnyeper eljege-
sedés idején érhette el, ekkor az É.sz.51-54°-ig nyújtózott dél felé a Ny-
szibériai-alföldön. Az utolsó glaciális maximum idején viszont már az 59. 
szélességi foknál elvégződött. HUBBERTEN et al (2004) viszont ebből a 
korszakból származó fosszilis jégékeket említ az É.sz.52°-nál. 
KONDRATJEVA et al (1995) szerint ugyanakkor a permafroszt déli határa 
egészen az É.sz.48-49°-ig elérhetett. VELICHKO et al (2002) szerint az 
Allerød idején az É.sz.55°-nál húzódott a permafroszt déli határa a vizsgált 
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területen. A jelenlegi perem nagyjából az É.sz.62°-nál húzódik a Ny-
Szibériai-alföldön. 
 
3.1. Isimi-alföld 
 

 
3. ábra: Az 1.mintaterület műholdfelvételen (GoogleEarth) ill. az erről digitalizált tavak 
Fig.3: Sample area No.1 on satellite image (GoogleEarth) and lakes digitized from this 

 
Ezt a vidéket (3.ábra) a változatos méretű, többnyire jól kerekített tavakban 
való gazdagsága miatt választottuk ki legdélibb mintaterületként. Mai álla-
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pota szerint leginkább kultúrtájnak nevezhetjük, amelyből tekintélyes részt 
foglalnak el a szántóföldek, de emellett nagyobb erdőfoltokat is találhatunk, 
továbbá a települések és az úthálózat is jól kivehetők erősebb nagyítás al-
kalmazása mellett. Vízfolyások ugyanakkor teljességgel hiányoznak a terü-
letről. A tavak többnyire jól elkülönülő, önálló formákat alkotnak (ellentét-
ben pl. a Finn-tóvidékekkel) és szabad szemmel is jól láthatóan két méretka-
tegória jelenik meg. A nagyobb (és szabálytalanabb) tavak térbeli elhelyez-
kedését azonban pusztán a műholdfelvétel alapján nehéz megmagyarázni. 

 
4. ábra: Az 1.mintaterület és környékének digitális domborzatmodellje (SRTM), illetve az ez alapján bejelölt 

ősfolyamvölgyek és ős-termokarsztos mélyedések (szaggatott vonal: 5.ábra a) szelvény helye) 
Jelmagyarázat: 1. szelvény helye, 2. vizsgált terület, 3. ősfolyamvölgy, 4. ős-termokarsztos mélyedés, 5. tó 

Fig.4: SRTM DEM of sample area No.1 with palaeo river valleys and palaeo-thermokarst basins (dashed line 
marks cross-section location of Fig.5a) 

Legend: 1. cross-section, 2. research area, 3. glacial spillway, 4. palaeo-thermokarst basin, 5. lake 
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5.ábra: Jellemző domborzati keresztszelvények az 1. mintaterület felszínformáiról.  
a) ősfolyamvölgy (NyDNy-KÉK); b) ős-termokarsztos medence(NyDNy-KÉK); c) eolikus gerinc: keresztmetszet 

(ÉÉNy-DDK), ill. hosszmetszet (NyDNy-KÉK). Keresztszelvények helye: a) ld. 4.ábra; b,c) ld. 6.ábra 
Fig.5: Characteristic elevation profiles across landforms of sample area No.1. a) palaeo river valley (WSW-ENE); 

b) palaeo-thermokarst basin (WSW-ENE); c) aeolian ridge: cross-section (NNW-SSE) and longitudinal section 
(WSW-ENE). Profile locations: a) Fig.4; b,c) Fig.6. 
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A vizsgált terület tágabb környezetét is ábrázoló digitális domborzat-
modell (4.ábra) felhasználásával azonban számos új formatípus azonosítha-
tó, amelyek a tavak mintázatát is segítenek értelmezni. Ezek a következők: 
- Nagy méretű (5-15km széles, 10-25m mély, 5a.ábra) folyóvölgyek, ame-
lyekben jelenleg semmiféle vízfolyás nyoma nem található, így ezeket más 
éghajlati és vízrajzi körülmények között létrejött ősfolyamvölgyeknek 
(SZÉKELY, 1978) tekinthetjük. 
- Szintén nagy méretű (6-17km átmérő, 10-25m mély, 5b.ábra), zárt, kerek-
ded medencék, amelyek feltehetően egy korábbi, jelentős 
termokarsztosodási fázis során jöhettek létre. 
 

II.táblázat 
Table II. 

Termokarsztos tavak morfometriai adatai 
Morphometrical data of thermokarst lakes 

 
Tó-alapterület (km2) Kerekítettség Megnyúltság  Össz-

terület 
(km2) 

Tavak 
száma 

Tó-
sűrűség 
(1/km2) 

Tavak 
aránya a 
felszínből 

(%) 

Min-
Max 

Átlag Medián Min-
Max 

Átlag Min-
Max 

Átlag 

Isim (h≥128m) 6432 1025 0,159 7,5 0,017-
13,23 0,474 0,319 0,26-

0,97 0,88 1,0-
3,76 1,30 

Isim (h<128m) 1872 288 0,154 38,1 0,025-
68,94 2,476 0,868 0,23-

0,97 0,81 1,0-
6,27 1,44 

Isim összes 8304 1313 0,158 14,5 0,017-
68,94 0,912 0,364 0,23-

0,97 0,87 1,0-
6,27 1,33 

Konda É 4403 462 0,105 8,3 0,008-
15,48 0,796 0,336 0,12-

0,94 0,67 1,0-
4,88 1,71 

Konda D 14669 680 0,046 5,3 0,003-
76,83 1,140 0,200 0,25-

0,96 0,75 1,0-
5,08 1,42 

Konda összes 19072 1142 0,060 6,0 0,003-
76,83 1,000 0,249 0,12-

0,96 0,72 1,0-
5,08 1,53 

É-Szib (h≥65m) 3101 3418 1,102 6,8 0,001-
14,20 0,061 0,029 0,15-

0,95 0,76 1,0-
4,17 1,43 

É-Szib (h<65m) 2665 1612 0,605 14,9 0,002-
27,50 0,246 0,046 0,27-

0,97 0,76 1,0-
3,38 1,39 

É-Szib összes 5766 5030 0,872 10,5 0,001-
27,50 0,120 0,033 0,15-

0,97 0,76 1,0-
4,17 1,42 

 
- Kisebb méretű (3-10km hossz, 500-1500m szélesség, 10-15m rel. magas-
ság, 5c.ábra), szimmetrikus keresztmetszetű és változó hosszmetszetű, 
egyenes lefutású gerincek százai, amelyek mind teljesen párhuzamosak 
egymással, jellemző irányuk: NyDNy-KÉK. SZÉKELY (1978) feltehetőleg 
ezeket nevezi „sörényeknek” (grivi) és a jégkori folyók alámosásával kidol-
gozott maradványgerinceknek tartja. Területi elhelyezkedésük, sűrűségük és 
formájuk azonban egyértelműen a szél általi eredetre utal és valószínűleg 
felhalmozásos eredetűek. Ezt támasztja alá, hogy a mintaterülettől mintegy 
650 km-re keletre, a Csani-tó vidékén igen hasonló jellegű felszínt találha-
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tunk, amelyről szakirodalmi adatok (ZYKINA et al, 2002; TARASOV et al, 
1996) is rendelkezésünkre állnak és ezek a tanulmányok 17-12 ezer (ill. 20-
14 ezer) évvel ezelőtt egy rendkívül száraz (és hideg) klíma során létrejött 
eolikus gerincekről írnak. 
 

A) B) 

 
 

6.ábra: Eolikus gerincek és tavak viszonylagos elhelyezkedése (kivágat a 4. ábrából). A) Felülnézeti kép (nyíl: egy 
eolikus gerincet mutat; a szaggatott vonalak az 5b. és 5c.ábra szelvényeinek helyeit jelölik); B) 3D kép az A betű-

vel jelölt ős-termokarsztos medence környezetéről 
Fig.6: Relative position of aeolian ridges and lakes (cut from Fig.4). A) planforms (arrow marks an aeolian ridge; 

dashed lines mark profile locations in Fig.5b and 5c); B) 3D picture around a palaeo-thermokarst basin (A). 
 
Megállapítható, hogy a nagyobb kiterjedésű tavak túlnyomórészt az 

ősfolyamvölgyekben, ill. az ős-termokarsztos medencékben foglalnak he-
lyet. A tavak és az eolikus gerincek kapcsolatáról pedig elmondható, hogy 
az ősfolyamvölgyek, illetve az ős-termokarsztos medencék peremét számos 
helyen keresztezik a „sörények” (6.ábra), tehát ez utóbbiak a fiatalabbak. A 
medencéknek elsősorban a KÉK-i oldalát szabdalják fel ezek a kisméretű 
gerincek. A magasabb térszínen fekvő, kisebb tavak többnyire a gerincek 
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közti mélyedésekhez igazodva fordulnak elő, így ezek feltehetőleg fiatalabb 
formák. Ha a homokmozgások korát a már említett 17-12 ezer évre tesszük, 
akkor a kis tavak kialakulása leginkább a pleisztocén végi-holocén eleji 
felmelegedéshez köthető. 

 
Isim (h<128m), N=288 

 
lg (tó-alapterület, m2) 

Isim (h≥128m), N=1025 

 
lg (tó-alapterület, m2) 

Konda É, N=462 

 
lg (tó-alapterület, m2) 

Konda D, N=680 

 
lg (tó-alapterület, m2) 

É-Szib. (h<65m), N=1612 

 
lg (tó-alapterület, m2) 

É-Szib. (h≥65m), N=3418 

 
lg (tó-alapterület, m2) 

 
7.ábra: Tó-alapterületek gyakorisági eloszlása (szemilogaritmikus ábrázolással, függőleges tengelyen a gyakori-

ság) 
Fig.7: Frequency distributions  of lake areas (semilogarithmic scale; vertical axis: frequency) 

 
Az 1. mintaterület 8304 km2 kiterjedésű, amelyből 14,5%-ot foglal el a 

vizsgált területre eső 1313 darab tó (II. táblázat). A fent említett genetikai 
különbségek miatt a tavakat két csoportra bontottuk magassági helyzetük (h) 
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szerint és erre a két csoportra külön elkészítettük az alapterületekre vonat-
kozó gyakorisági eloszlás-grafikonokat (7. ábra). Mindkettő lognormális 
jelleget mutat, ami az igazi karsztokkal való hasonlóságra utal. 

 

 
Isim (h<128m), N=95 

 
Isim (h≥128m), N=216 

 
Konda É, N=284  

Konda D, N=246 

 
É-Szib. (h<65m), N=582  

É-Szib. (h≥65m), N=1498 
8.ábra: 1,4-nél nagyobb megnyúltságú tavak hossztengelyének állása 

Fig.8: Rose diagrams of long axes of lakes (with elongation>1.4) 
 

A tavak irányítottságát rózsadiagramok segítségével vizsgáltuk, me-
lyen a hossztengelyek irányainak gyakorisági eloszlását vettük figyelembe 
(8.ábra). Elkészítettük a hosszal súlyozott grafikonokat is, ám ezek túlnyo-
mórészt hasonló jelleget mutattak, így helyhiány miatt közlésüktől eltekin-
tünk. Vizsgáltuk a legközelebbi szomszédok irányát jelző rózsadiagramokat 
is, de mivel ezek szórása túl nagy volt, megállapíthatjuk, hogy a tavak egy-
máshoz képesti elhelyezkedésében nincsen kitüntetett irány.  

A hossztengelyek állása alapján az 1.mintaterületen a NyDNy-KÉK-i 
irány a kitüntetett, ami egybeesik „sörények” irányával, így itt egyértelműen 
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kijelenthetjük, hogy az egykori szélirány befolyásolta a tavak megnyúlásá-
nak irányát, ám a bevezetőben említett alaszkai példától eltérően itt a szél-
iránnyal párhuzamosan megnyúlt tavakról van szó. Mindez egybecseng 
HUBBERTEN et al (2004) és VELICHKO et al (2002) megállapításaival, 
akik szerint az eljegesedések idején a nagy légkörzési cellák hasonlóan mű-
ködtek a maiakhoz, csupán valamelyest délebbre tolódtak és a würm eljege-
sedés idején a Ny-szibériai-alföld déli részén NyDNy-i volt az uralkodó 
szélirány. 
 
3.2. Konda-alföld 
 

A 2.mintaterület kiválasztásának egy morfometriai és egy technikai 
jellegű oka volt. Egyrészt a műholdfelvétel (9.ábra) alapján is látható, hogy 
a tavak irányítottságában egy éles különbség van a Konda folyótól északra 
és délre, másrészt az SRTM adatbázis északi határát az. É.sz.60°-a jelöli ki. 

Ezen az ötödmagyarországnyi területen 1142 tavat lehetett egyértel-
műen lehatárolni, amelyek a felszín 6%-át borítják, valójában azonban a 
vízzel, ill. mocsárral borított térszínek még ennél is jóval nagyobb arányt 
képviselnek (10. ábra). A termokarsztos eredetű tavak fiatal korát jelzi, 
hogy a Konda-folyó széles árterén belül is lehet ilyen formákat látni. A je-
lenlegi tőzeglápok kifejlődése KREMENETSKI et al (2003) szerint csak a 
holocénban indult el. 

A Konda-folyótól északra illetve délre elterülő részek különbségét a 
rózsadiagramok (8.ábra) világosan kimutatják. Az északra fekvő részeket 
erős NyDNy-KÉK-i irányítottság jellemzi az Isimi-alföldhöz hasonlóan, ám 
itt a tavak sokkal nagyobb arányban esnek a megnyúlt kategóriába, mint az 
1. mintaterületen. A tavak növekedését itt is kisebb gerincek (5-10m rel. 
magasság, 2-10km hossz, 11.ábra) határolják be, amelyek csapásiránya 
megegyezik a tavakéval. Sőt, a mintaterülettől kevéssel északra a felszíni 
vízfolyások iránya is ezt a jellemző NyDNy-KÉK-i irányt követi. Az egyik 
lehetséges magyarázatot itt is a szél jelenti, azonban elképzelhető az is, hogy 
a riss végi eljegesedés peremét kijelölő végmorénasáncok határozzák meg a 
folyók, tavak és a gerincek irányítottságát. 
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9. ábra: A 2. mintaterület műholdfelvételen (GoogleEarth), ill. az erről digitalizált tavak digitális domborzatmo-
dell (SRTM) háttérrel (a szaggatott vonal az északi és déli területek határvonalát jelöli). A déli rész enyhén söté-
tebb tónusú kanyargó vonalai a vízfolyásokat kísérő erdőket jelzik, az északi rész sötét „pálcikái” a gerinceket 

mutatják (A nyíl a 11. ábrán szereplő gerinc helyét jelöli). 
Jelmagyarázat: 1. folyó, 2. tó 

Fig.9: Satellite image (GoogleEarth) of  sample area No.2 and the digitized lakes with SRTM DEM background 
(dashed line marks the boundary between N and S terrains). Darker curvilinear objects in the southern part are 

forests along streams, dark „sticks” in the northern part are ridges. (Black arrow marks the location of the ridge 
of Fig 11.) 

Legend: 1. river, 2. lake 
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10. ábra: Termokarsztos tavak és „hálós tőzegláp” (WALTER 1977) a 2. mintaterület egy részén 
Fig.11: Thermokarst lakes and string bog (WALTER 1977) in sample area No.2. 
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11. ábra: Jellemző domborzati keresztszelvények a 2. mintaterület egy gerincéről. A) keresztmetszet (ÉÉNy-DDK); 

B) hosszmetszet (NyDNy-KÉK) 
Fig.11: Characteristic elevation profiles from a ridge of sample area No.2. A) cross-section (NNW-SSE); B) 

longitudinal section (WSW-ENE) 
 

A Konda-folyótól délre eső részeken az irányítottság nem meghatáro-
zó (8.ábra), a tavak kisebb sűrűségben fordulnak elő, kerekítettebbek (12. 
ábra) és forma alapján jól kivehetők a kerek részekből összenövő 
termokarsztos „uvalák”. A megnyúltságot és kerekítettséget ábrázoló diag-
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ramon két ág különíthető el: a kerekítettség értéke csökkenhet azért, mert a 
forma nagyon hosszúkás. Ebben az esetben a megnyúltság értéke ezzel 
együtt növekszik. Ugyanakkor a kerekítettség értéke úgy is csökkenhet, 
hogy a partvonal tagoltabbá válik (tehát a kerület nő), miközben a forma 
széle, hossza hasonló marad. A 12.ábráról leolvasható, hogy a hosszúkás 
illetve az összetett formák egyaránt az északi részeken fordulnak elő na-
gyobb számban. A tó-alapterületek gyakorisági eloszlása (7.ábra) jelzi, 
hogy az északi részeken az apró (1-2 ha alapterületű) tavakból mutatkozik 
többlet az elvi lognormális eloszláshoz képest, míg a délre fekvő térségben 
éppen ez a kategória inkább „hiánnyal” jellemezhető. Ez két tényezőre utal-
hat: egyrészt a két terület eltérő felszínközeli kőzeteire, másrészt a déli terü-
letek hosszabb ideje tartó illetve gyorsabb termokarsztos folyamataira. Hogy 
a két magyarázat közül melyik a helytálló, annak eldöntését az eddigi ada-
tok egyelőre nem teszik lehetővé. 

 

A)   B)  
 

12. ábra: Megnyúltság és kerekítettség kapcsolata a Konda-folyótól északra(A)  ill. délre (B) eső területeken 
Fig.12: Relationship of elongation and circularity North (A) and South (B) of Konda river. 

 
3.3. Észak-szibériai-alföld 
 
A 3.mintaterület az Észak-szibériai-alföldön, közvetlenül a Jenyiszej torko-
lattól keletre található (13.ábra). Domborzatilag élénkebb a két másik vizs-
gált területhez viszonyítva, és a magassági hisztogram (14.ábra) valamint a 
lejtőszög-térkép alapján egy alacsonyabb (10-65m t.sz.f.m.), valóban alföldi 
jellegű, sík térszínre illetve egy magasabb (65-235m t.sz.f.m.), dombsági 
jellegű, tagoltabb részre bontható. Ugyanakkor a rendelkezésünkre álló geo-
lógiai, szerkezetmorfológiai térképeken a teljes terület egységesen jégtakaró 
által feltöltött morénavidékként szerepel (SZÉKELY, 1978; SVENDSEN et 
al, 2004). Ez a mintaterület már a jelentős, több száz méter vastag 
permafroszttal rendelkező övbe tartozik. 
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13. ábra: A 3. mintaterület műholdfelvételen (GoogleEarth) ill. az erről digitalizált tavak digitális domborzatmo-

dell (GTOPO30) háttérrel (vékony szintvonalak 70m-től fölfelé 10 méterenként, vastag szintvonal: 65 m) 
Fig.13: Satellite image (Google Earth) of sample area No.3 and digitized lakes with GTOPO 30 DEM background 

(thin contour line interval is 10 m, first contour: 70m a.s.l; thick line: 65 m a.s.l.) 
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14. ábra: A 3. mintaterület magassági hisztogramja. 

Fig.14: Elevation histogram of sample area No.3. 
 
A dombsági térszín kicsiny tavai igen nagy sűrűségben borítják a fel-

színt a legmagasabb részek kivételével, és az alapterületek szabályos gyako-
risági eloszlása szerint (7.ábra) homogén viszonyok között kifejlődött for-
mákról van szó. Erre a területre csupán 1-2 nagyobb tó esik, amelyek felte-
hetően genetikailag is különböznek társaiktól, ezek azonban a gyakorisági 
eloszlást érdemben nem befolyásolják. Az alföldi térszínen fekvő tavak át-
lagos alapterülete jóval nagyobb és az eloszlás is érzékelhetően eltér a 
lognormálistól, ami 2 tényezőn múlik: hiányoznak az apró tavak (alapterü-
let<104 m2) és igen nagy számban fordulnak elő a szabad szemmel is legfel-
tűnőbb, DK-i részen csoportosuló nagy tavak (alapterület>105,5 m2). Erre a 
lokális anomáliára egyelőre nem találtunk magyarázatot. 

A tavak irányítottságát (8.ábra) az ÉNy-DK-i illetve DNy-ÉK-i irá-
nyok jellemzik mindkét részterületen. Az irányítottság az alföldi térszíneken 
valamivel markánsabb, és ha a hosszal súlyozzuk a gyakoriságot, akkor az 
alacsonyabb fekvésű tavaknál az ÉNy-DK-i irány egyeduralkodóvá válik. A 
területre vonatkozó részletes éghajlati illetve geológiai adatok híján csupán 
hipotéziseket lehet felvázolni. Mivel az ÉNy-DK-i fő irány egybeesik az 
alföldi és dombsági részek határvonalának csapásirányával, ezért elképzel-
hető, hogy az alföldi térszíneken szélcsatorna hatás érvényesül és ez okozza 
a tavak megnyúlását, de az sem kizárt, hogy szerkezeti tényezők állnak a 
háttérben vagy netán a glaciális üledékek elrendeződésével kapcsolatos 
okokra vezethető vissza az irányítottság. 
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4. Következtetések 
 
A jelen cikkben vizsgált mintaterületeket a mérsékelt övi töbrös karsztvidé-
kekkel összevetve megállapítható, hogy: 
● A zárt termokarsztos mélyedések alapterülete kb. két nagyságrenddel na-
gyobb (15.ábra). 
 

 
lg(alapterület, m2) 

15. ábra: Zárt mélyedések alapterülete valódi karszt és termokarszt esetében 
(valódi karszt adatok: TELBISZ,MÓGA, 2005 és TELBISZ et al, 2007) 

Fig.15: Box-whisker plot of closed depressions areas in case of thermokarst and real karst 
(real karst data are from TELBISZ,MÓGA, 2005 and TELBISZ et al, 2007) 

 
● A termokarsztos eredetű tavak mérete (alapterülete) szintén lognormális 
eloszlással jellemezhető (viszonylag homogén környezeti feltételek esetén). 
● A termokarsztos tavak a permafroszt felmelegedés okozta eltűnése után is 
évezredeken keresztül fennmaradhatnak. 
● A vizsgált területeken a termokarsztos tavak a felszín 5-15%-át borítják 
(hasonlóan a karsztvidékek töbreihez), ám nagy méretük miatt sűrűségük 
lényegesen alacsonyabb. 
● A termokarsztos tavak kerekítettsége igen jó, de a valódi karsztok kismé-
retű töbreinél némileg gyengébb (16.ábra).  
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16. ábra: Zárt mélyedések kerekítettsége valódi karszt és termokarszt esetében 

(valódi karszt adatok: TELBISZ,MÓGA, 2005 és TELBISZ et al, 2007) 
Fig.16: Box-whisker plot of closed depressions circularity  in case of thermokarst and real karst 

(real karst data are from TELBISZ,MÓGA, 2005 and TELBISZ et al, 2007) 
 

● A termokarsztos mélyedések irányítottságát okozhatják az állandó, egy-
irányú szelek (merőleges vagy párhuzamos megnyúltságot okozva), esetleg 
a végmorénasáncok elrendeződése ill. szerkezeti-kőzettani tényezők is. 
● Digitális domborzatelemzés segítségével a termokarsztos mélyedések 
térbeli mintázata könnyebben értelmezhető, az egyes formatípusok jobban 
elkülöníthetők egymástól. 
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