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Veress Márton

A KARRFORMÁK II. '

3.1.2. Szivárgással létrejövő karrformák

Az alább bemutatásra kerülő formák kialakulhatnak mind fedetlen, mind talajjal fedett térszíneken. Ki
vételt csak a réteghézagkarrok képeznek, amelyek valószínűleg csak fedetlen felszíneken alakulnak ki.

Hasadékkarr („Kluftkarren ", „grike ’’)
Leggyakrabban a lejtő csapásirányába gyengeségi zónák 

mentén kialakult, néhány rn-es hosszúságú, 1-2 dm-es szé
lességű és mélységű, párhuzamos oldódásos hasadékoknak a 
rendszere (10. kép, BÖGLL A. 1976, JENNINGS, J. N. 1985, 
FORD, D. C.-WILLIAMS, 1989). FORD, D. C.-WILLIAMS P. 
W. (1989) a hasadékkarrokat olyan formáknak tartja, amelyeknél 
a linearitásnak a kőzetszerkezet (törés) az oka. HASERODT, K. 
(1965) szerint kialakulásuk a hordozó térszín magasságától nem, 
vagy kevésbé függ. Az 1700-2400 magasságok között a legjellem
zőbbek. A hasadékkarrok kifejlődhetnek talajborítás nélküli vagy 
talajjal fedett mészkövön egyaránt (BÖGLl, A. 1976). A szikla
felszíneken létrejövő változatának növekedésében HASERODT, 
K. (1965) a hasadék kezdeményben felhalmozódó hónak tulaj
donít jelentőséget. WAGNER, G. (1950) szerint a hasadékkarrok 
kialakulása törések metsződésénél kezdődik, majd csillagszerű 
alakzatok fejlődnek ki azáltal, hogy a különböző irányú törések 
mentén a hasadékok hosszabbodnak. A szomszédos csillag alak
zatok összeoldódhatnak. A hasadékkarrok között a kőzet telje
sen felaprózódhat. CRAMER, H. (1935) a dolinák kialakulását 
hasadékokból vezeti le. A talajos változatuk oly módon alakul 
ki, hogy a mélyülő hasadékokba a talaj utánsüllyed, biztosítva a 
basadéktalpak intenzív mélyülését (TRUDGILL, S. T. 1985).

A hasadékoknak elkülönítenek keskeny (néhány cm-es szé
lességű BÖGLl, A. 1976), szélesebb, több dm-es, illetve még en
nél is szélesebb, több méteres szélességű változatát. Ez utóbbi 
hasadékokat árkoknak (WHITE, B. W. 1988) nevezik. Az ilyen

10. kép: Hasadékkarr (Totes Gebirge)
1. pusztuló kiirtó, 2. riilenkarr 

Picture 10: Kluftenkarren (Totes Gebirge) 
1. destroying pits, 2. Rillenkarren

formákat CVIJIC, J, (1924) „bogaz”-nak, JENNINGS, J. N.-SWEET1NG, M. M, (1963) „corridori’-nak,
MONROE, W. H. (1968) „zanjones”-nek, BROOK, G. A.-FORD, D. C. (1978) „street”-nek nevezi. A ha- 
sadékfalak zárt mélyedéseket is („box valley”) határolhatnak. Ezek rendszerét óriás hasadékvidéknek, 
„corridor k a rsf’-nak hívják. Hasadékvidékek nemcsak csapadékos, hanem sivatagi, félsivatagi klímán 
is kifejlődnek a mészkő mellett dolomiton és homokkövön is (BROOK, G. A .-FORD, D. C. 1978, 
FORD, D. C.-WILLIAMS, P. W. 1989). A hasadékvidék átmenetet mutat a később bemutatásra ke
rülő „Tsingy”-vel ill. romkarsztokkal. Jól rétegzett kőzeten réteglap hasadékok („bedding grikes”, 
„Schichtfugenkarr”) képződnek, közöttük megmaradó bordákból maradvány lcarr (az alább bemutatan
dó kúpkarr) egy speciális formája („solution spikes, „Spitzkarren”) jöhet létre (ld. alább). PLUHAR, 
A.-FORD, D. C. (1970) szerint a néhány cm-es hosszúságú hasadékkarr a „splitkarr”. Azokat a hasadé
kokat, amelyek talajjal kitöltöttek, „clutter”-nek hívják (HOWARD, A. D. 1963). A hasadékok különböző

1 A T026583 sz. OTKA támogatásával készült. 3



generációit különítik el aszerint, hogy az 
utolsó jégelborítás előtt vagy azt követően 
alakultak-e ki (ROSE, L.-VINCENT, P. 1983 
a). A hasadékkarr és rillenkarr közti átmenetei 
képviselik a rovátkakarrok. E formák kezdet
leges kis mélységű hasadékok („groove 
karren"). amelyek függőleges vagy közel füg
gőleges helyzetű töréseknél, ill. réteglapok 
mentén alakulnak ki, de nem az elkülönülő 
vízág, hanem a felületileg lefolyó víz hatására 
képződhetnek, mint a rillenkarrok (WHITE, B.
W. 1988).

Elkülöníthető a hasadékkarrok egy további 
speciális típusa a rácskan-, ahol a hasadékok 
két, egymásra közel merőleges irány mentén 
rendeződnek el (II.  kép). Ha a hasadékok ki- 
szélesedésével köztük csak keskeny gerincek maradnak meg, a maradványkarszt egy típusa: az „orom- 
karsit” (FORD, D. C.-WILLIAMS, P. W. 1989) jön létre.

II. kép: Rácskarr (Totós Gebirge) 
Picture 11: Grate karren (Totes Gebirge)

Madáritatók
Tál alakú mélyedések (12, kép), amelyeknek a különböző szerzők különböző elnevezéseket adtak: 

„elint pool” (SWEETING, M. M. 1966), „rock pool” (WILLIAMS, P. W. 1983), so lu tion  cup” (ZOTOV, V. 
D. 1941), „solution pit” (WENTWORTH, C. K. 1944), „tinajitas” (UDDEN, J. A. 1925).

A madáritatók igen változatos alakúak lehetnek (ROSE, L.-WINCENT, P. 1983b, ZENTAI Z -  
HORVÁTHE.T. 1995, ZWOUNSKI, Z. 1996). Felülnézetben megnyúltak, körkörösek, kiöblösödők, T-

alakúak, uvalásak, oldalnézetben összetettek, függőleges vagy 
aláhajlóak, lépcsősek, homorú ak, félkörösek, sík aljzatúak, 
kagylós bemélyedésekkel vagy mikrorillekkel tagoltak. A 
madáritatók oldalfalai változatosak lehetnek a hozzájuk kapcso
lódó, belőlük kiágazó vályúk, ill. az oldalukban sorakozó sarok
nyomok kifejlődése (ROSE, L.-VINCENT, P. 1983b) következ
tében. BÖGLI, A. (1976) két változatukat különíti el: a kisebbe
ket kantáinak, a nagyobbakat kamenyicának nevezi. Valószínű
leg madáritatónak tekinthető a SZUNYOGH G. et al (1998) által 
levélkarrnak nevezett forma is. A levélkarrok a rinnek felső 
végénél vagy oldalánál elhelyezkedő, nem sík aljzatú, megnyúlt, 
mélységükhöz képest nagy kiterjedésű (0,5-1 méter hosszú és 
5-10 centiméter széles) mélyedések. A határoló rinnen felöli 
szegélyükön nyitottak. A madáritatók között előfordulhatnak 
elektronmikroszkóppal vizsgált mikroméretü formák, amelyek 
kiterjedése néhány mm vagy még ennél is kisebb, és főleg algák 
hatására alakulnak ki (SMITH, B. J. et al. 1996).

A különböző szerzők véleménye még a képződési környeze
tet illetően is eltérő. így TRUDGILL, S. T. (1985) szerint fedet
len kőzeten alakulnak ki, míg BÖGLI, A. (1976) és JENNINGS, 
.1. N. (1985) szerint növény- vagy talajfoltok, továbbá szerves 
hulladékborítás alatt képződnek. A két felfogás között nincs 
ellentmondás: szerintünk mindkét környezetben létrejöhetnek.

Kialakulásukban az oldódás mellett egyéb hatásokat (pl. 
fagyhatás) is feltételeznek (ROSE, L.-VINCENT, P. 1983b). A 
madáritató alak létrejötte laterális oldódás eredménye. Ezt JEN
NINGS, J. N. (1985) azzal magyarázza, hogy a talpi talaj és 
hulladék a vizet oldalirányba tereli.

12. kép: Madáritató (Totes Gebirge)
1. tápláló vályú, 2. tűlfolyási vályúk, 3.

kűpkarr, 4. rillenkarr 
Picture 12: Kamenitza (Totes Gebirge) 

1. feeding trough, 2. decantation runnels, 
3. Spitzkarren, 4. Rillenkarren
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Ezt segfti az is, hogy a talaj alatt a madáritató talpon a pH magasabb, mint a felette lévő vízben. 
WILLIAMS, P. W. (1968), ROSE, L.-VINCENT, P. (1983b) szerint a horizontális oldódást gyakran az 
biztosítja, hogy az oldott, majd a párolgást követően kicsapódott mészanyag a madáritató alján ellenálló 
felületet képez. Fenti szerzők szerint egyébként a Gait Borrow-i madáritatók (Lancashire) kaiéit ereknél 
alakulnak ki. Az erek, ha kipusztulnak (a szerves savak hatására, vagy nem karsztos hatásra) a madáritatók 
fejlődése lefékeződik vagy befejeződik, miután e helyeken a víz elvezetődik.

A madáritatók kialakulását egyébként a különböző szerzők viszonylag gyors folyamatnak tartják. 
SWEETING, M. M. (1966) szerint a 3-5 cm közötti mélységűek 10 év alatt kialakulnak. ROSE, L .-  
VINCENT, P. (1983b) szerint egy 20 cm-es sugarú és 10 cm-es mélységű madáritató kialakulásához 6 ezer 
év szükséges.

Kiirtőkarr
Néhány dm-es átmérőjű, gyakran I m-es mélységet 

meghaladó függőleges helyzetű „csövek”. A kürtők 
többnyire más karrformákkal együtt fordulnak elő, 
mint pl. a vályúk, vályútalp és vályúvég kürtői (Id. az 
I. rész I. képét). Néha azonban önálló populációt is 
képezhetnek (13. kép). Kialakulhatnak talajjal fedett, 
vagy fedetlen mészkövön (FORD, D. C.-WILLIAMS,
P. W. 1989). E formákat JENNINGS, J. N. (1985)
„pií.?”-nek vagy „karst wells”-nek nevezi. A kürtők 
mélyülését elősegítik a törések, a repedésekből beszi
várgó víz és az aljzatukon megtelepedő növényzet 
(FORD, D. C.-WILLIAMS, P. W. 1989). FORD, D. C.
- WILLIAM, P. W. (1989) e típusnál is elkülönít 1 cm-nél kisebb mélységű (mikrokürtőt) és ennél nagyobb 
mélységűt. Előzőek kialakulását kék- és zöldalgák okozzák (FOLK, R. L. et al. 1973). Az ilyen 
mikrokürtökkel borított és fekete színű felület a „phytokarst”. E kari-típusnál említjük a WEBER, H. (1967) 
leírt ,Napjkarren”-í (kehelykarr). E forma a lejtő elvégződésénél kialakuló kiöblösödő félkürtőszerü 
forma. Akkor fejlődik ki, ha a lejtőn talajfolt fordul elő.

Réteghézagkarr („Schichtfugenkarrerí’)
A réteghézagkarr akkor alakul ki. ha a kis dőlésű rétegek réteglépcsők mentén feltárulnak. A kőzetben 

réteglapok mentén, kis magasságú, befelé dőlő és elkeskenyedő üregek képződnek. WEBER, H. (1967) 
szerint a réteglapok menténi szivárgás és oldódás eredményeként alakulnak ki.

Rétegfejkarr
Oldódásból visszamaradt rétegfej-sorozat. A függőleges vagy közel függőleges rétegek réteglapjai 

mentén oldódással hasadékok, kürtősorok képződnek, miáltal rétegtestek maradványai maradnak vissza 
(14. kép). Az angolszász irodalom ezt a lípust 
réteglap mentén kialakult hasadékkarrnak 
(„bedding grikes”) nevezik (FORD, D. C .- 
WILLIAMS, P. Hó 1989). E kantípus mind talaj
nélküli, mind talaj alatt egyaránt kialakulhat.

3.1.3. Egyéb m ódon kialakuló karrform ák

Gyüszűkarrok
Néhány cm-es átmérőjű és mélységű formák.

Nem túl gyakran jelennek meg, de ha igen, akkor igen 
nagy sűrűséggel fordulnak elő (15. kép). Kialakulá
sukat JENNINGS ./. N. (1985) -  ezeket „pitting" - 
eknek nevezi -  az esőcsepp oldóhatásával ma
gyarázza (az esőcseppek pl. levelekről is lehull- 14. kép: Rétegfejkarr (Toros-hegység, Törökország) 
hatnak). Valószínű, hogy létrejöttükben a kü- Picture 14: Bedding-head karren (Toros Mountain, Turkey)

13. kép: Kiirtőkarr (Totes Gebirge) 
Picture 13: Pit karren (Totes Gebirge)
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lönböző algák által termelt szerves savaknak és a hidrokarbonátos 
oldódásnak is szerep jut, amelyhez szükséges C 0 2-t ezen élőlények 
termelik. JENNINGS, J. N. (1985) leírása szerint, olyan sűrűn fordul
hatnak elő, hogy egymásba oldódva a kőzetet szivacsos jellegűvé 
tehetik. E karrtípus hazai kasztjainkon pl. dolomiton (SZABÓ L. 2000) 
is előfordul.

Karrüregek („kavernöse Karren”, „tunnel karren”)
Az irodalomban nagyon érintőlegesen írják le ezen felszín alatti 

karrformát (FORD, D. C.-W1LLIAMS, P. W.' 1989). Karrosodő kőzet
ben a karsztokhoz hasonlóan karrbarlangok alakulhatnak ki a kőzetben 
szivárgó (majd áramló) víz oldóhatására. Ezek víznyelő-, forrás- és 
átmenő karrvályú barlangok lehetnek (16. kép). A karrvíznyelők 
leggyakrabban vályútalpon alakulnak ki (vályútalp kürtők). Ilyenkor a 
vályú mélységi lefejeződése játszódik le, akár ugyanabban a vályúban 
több helyen is. Emiatt, de a már létező karrbarlangban képződő karr- 
víznyelö miatt is (különösen, ha a kőzet jól és vékonyan rétegzett), 
emeletes karrbarlangok is létrejöhetnek. Valószínűleg e karrtípus egy 
változatát képviselik a WEBER, H. (1967) által leírt „Löcherkarrerí 
ek (odúkarr).

Kúpkarr („Spitzkarren”, „solution spikes”)
Többnyire esúcsosan elvégződő, néhány dm-es magasságú magas

latok alkotják (72. kép). Talaj alatti oldódás során lekerekített kúpkarr változata alakul ki. A Totes Ge-
birge-ben megfigyeltük, hogy Megalodus vázak által közrefogott 
kőzetrészek alkotnak magaslatokat. BÖGLI, A. (1976) szerint a 
kúpkarrok („Spitzkarren”) maradványformák, oly módon kelet
keznek, hogy a hasadékok és a rinnenkarrok növekedésével az 
eredeti térszínből peremek, csúcsok maradnak vissza. Ugyanakkor 
TRUDGILL, S. T. (1985) szerint e formák nem maradványok, 
hanem kialakulásuk sajátságos oldódási folyamat eredménye: a 
kőzettömb három irányból oldódva egyre kisebb kiterjedésű lesz. 
Trópusi környezetben kialakult kúpkarr a „pinnacle” (pinnacle 
karszt). E karr kúpos magaslatai méteres (akár többször 10 m-es) 
magasságúak is lehetnek. A „pinnacle” formák olyan maradvány
formák, amelyek azáltal alakulnak ki, hogy különböző karros 
formák feltagolják az eredeti felszínt (WILFORD. G. E.-WALL, J. 
R. D. 1965). A pinnacle karr gyakran trópusi szigethegyeken 
fejlődik ki (WHITE, B. W. 1988). Előző szerző egy speciális 
fajtáját a szabálytalan pinnacle karrt („irregular pinnacle karren”) 
is elkülönít. A tetraéder karr (CHOPPY, J. 1996) meredek lejtő
kön kialakuló ferdetengelyű kiemelkedések csoportja. E forma a 
kúpkarr egy speciális típusának tűnik, ill. átmeneti forma a 
kúpkarr és a saroknyomkarr között.

Karrasztal
Akkor alakul ki, ha a mészkőre nem oldódó kőtömb kerül, ez 

megvédi az oldódástól az alatta elhelyezkedő mészkövet, míg kö
rülötte a kőzet leoldódik (17. kép, BÖGLI, A. 1961). A karrasz- 
talok BÖGLI, A. (1961) szerint pusztulnak karrosodással, ill. meg- 
fagyaprozódással. E folyamatok hatására, vagy a kőtömb lecsúszá
sa miatt az asztalrész hiányozhat. A lábak különböző magasságú 
magaslatokat (maradványmagas latok) alkotnak. Francia kutatók 
(JAILLET S. et al. 2000) szélárnyékban kialakult karrmagaslatot

16. kép: Karrvíznyelö és átmenő 
karrbarlang (Totes Gebirge, Ausztria) 

1. vályú, 2. víznyelő karrbarlang, 3. 
átmenő karrbarlang, 4. mennyezetét 

vesztett karrbarlang 
Picture 16: Karren trough swallet and 

through karren trough cavity (Totes 
Gebirge, Austria)

1. trough, 2. karren trough swallct, 3. 
through karren trough cavity, 4. karren 
trough cavity which roof is collapsed
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(eolikos karrgerinc vagy uszálybueka tanúhegy) 
írtak le Diego de Almagro szigetéről (18. kép). A 
szélárnyék a márvány térszínre gurult kőtömbök 
mögött alakul ki. Miután ide a felszíni vizek nem 
áramolhatnak a szél által, a kőzet nem oldódik. A 
szélámyékon kívül viszont a szél által mozgatott 
víz a kőzetfelszín oldódásos pusztulását okozza 
(VERESS et al. 2006b).

17. kép: Karrusztal: körülötte lépcsők, saroknyomok, rillek 
és Ausgleichsflache-k sorakoznak (Totes Gebirge) 

Picture 17: Clint-table (karrentisch): there are steps, 
trittkarren, rillenkarren and Ausgleiscflachen around it 

(Totes Gebirge)

3.1.4. A karrform ák iisszeoldódása

A karrformák növekedésük során először egy
másba kapcsolódnak, majd összenőhetnek (VE
RESS M. 2000c). Ennek eredményeként kürtők
ből, valamint hasadékokból aknák (FORD, D. C.- 
WILL1AMS, P. W. 1989) ill. hasadékkarrokból do
linák (CRAMER, H. 1935, WILLIAMS, P. W. 
1983), továbbá labyrint karszt (BROOK, G. A .-  

FORD, D. C. 1978) alakulhatnak ki. (Ez utóbbi típus esetében a kiszélesedő hasadékok között a kőzetből 
tornyok maradnak vissza.) Az egymásba kapcsolódás során maradványformák sziklahidak: (19, 20. képek) 
és összetett formák, ill. új formák képződnek, mint pl. kürtőkből hasadékok (20. kép), vagy karrbarlang 
mennyezetének beomlásával felnyílásos karrvályú (21. kép). Vályúvégek egymásba kapcsolódásával 
maradványtérszínek (pl. karros tanúhegyek 22. kép) maradnak meg (VERESS M.-NACSA T. 1998).

A karrosodás során a kőzet aprozódik. Elsősorban akkor, ha a kőzet vékonypados. Ha az aprózódott 
kőzet réteglapok mentén különül el „elints"-nek, ha szabálytalan méretű és alakú kőzettörmelékre külö
nül, „c/a.?K”-nak („Triimmerkarren”, „shillow"). végül ha ezek a tör
melékdarabok az oldás hatására legömbölyödnek, „Karrennasen”- 
nek nevezik (BÖGLI, A. 1960, JENNINGS, J. N. 1985). Ez utóbbia
kat már a maradványformákhoz sorolják.

3.2. Talaj alatti karrok

Részben hasonló, részben eltérő alakzatok jöhetnek létre talajjal 
fedett és talaj nélküli felszíneken. Alább azokra a karrformákra 
térünk ki, amelyek kizárólag talaj alatt képződnek. Bár a talaj alatti 
karrok jég által formált felszíneken is kialakulhatnak, többnyire e 
kairok olyan felszíneken képződnek, amelyeket a jég soha nem 
formált (pl. a hazai karrok).

A geológiai orgonák („geologische Ürgéin")
Talaj alatt kialakuló kürtők (BÖGLI, A. 1960). E képződmények 

tiszta és kemény mészkövön alakulnak ki. A csövek törmelékkel 
vagy földes üledékkel vannak kitöltve. Leírnak azonban olyan 
képződményeket is (K1RKALDY J. F. 1950, JENNINGS, J. N. 1968), 
amelyek laza. mésszcl átitatott anyagon képződnek. A csövek azáltal 
alakultak ki, hogy az összecementálódott anyag belsejében gyökerek is. kép: Uszálybucka tanúhegy (Diego 
fejlődnek ki, amelyek gyökérsavjai oldják a meszet. de Almagro-sziget, Chile)

I. szélirány, 2. maradványforma
Gyökérkarrok (tanúhegy), 3. kőtömb

Gyökérsavak hatására létrejövő különböző vastagságú és helyze
tű „csövek” a kőzetben (23. kép, JAKUCS P. 1956, BÖGLI, A. 1976, 
JAKUCS L. 1977). Ugyanazon „cső” eltérő vastagságú és helyzetű 
részekből állhat.

Itt említjük meg, hogy a talaj alatti ill. talajjal kitöltött karrfor-

Picture 18: 'Tied dune karren 
inselberg ’ (Island of Diego de 

Almagro, Chile)
1. direction of wind, 2. remnant form 

(inselberg karren), 3. boulder
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19. kép. Kürtök válaszfalainak elpusztulá
sával képződött sziklahidak (Júliái-Alpok, 

Szlovénia)
1. sziklahíd

Picture 19. Karren bridges, which 
developed between destroyed pits walls 

(Julijske Alpe, Slovenia)
1. karren bridge

mákban számos kisebb, talaj alatti 
oldódásra visszavezethető kisforma, 
mint pl. közsebek, sziklafülek kelet
keznek (SZUNYOGH G. 1999).

A különböző talajok alatt és a kü
lönböző időtartamú oldás hatására 
változatos, de gyakran morfológiailag 
nehezen körülhatárolható formák 
alakulnak ki. Ilyenek pl. a hullámos, 
a turzásszerű és az íves formák 
(TRUDGILL, S. T. 1985).

20. kép. Egymásba kapcsolódó 
kürtőkből kifejlődő hasadék 

(Júliái-Alpok)
1. sziklahíd, 2. ablak 

Picture 20. Grike which developed 
from pits connected to each other 

(Julijske Alpe)
1. karren bridge, 2. karren window

27. kép. Felnyílásos karrvályú 
(Totes Gebif'ge)

1. a vályú, amely belenyílott az 
átmenő karrbarlangba, 2. az át

menő karrbarlang, amely mennye
zetét vesztette, 3. karros sziklahíd 

Picture 21. Opened-up karren 
trough (Totes Gebirge)

1. trough which opening into 
through karren trough cavity, 2. 

through karren trough cavity which 
lost its roof, 3. karren bridge

3.3. Parti karrok

Az apály- és a dagályszint közötti zónában alakulnak ki az abráziós teraszokon. Itt a víz oldóképes
ségét megnöveli az édesvíz (karsztvíz) és a túltelített sósvíz keveredése (BACK, W. et al 1984), valamint 
az, hogy a hullámzás és hullámtörés miatt a nyomás megnő, és így a légköri C 0 2 egy része a vízbe kerül 
(JENNINGS, J. N. 1985). Az oldódáshoz hozzájárul a nem hidrokarbonátos eredetű oldódás is. A mészkő 
oldódására katalizátorként hatnak a különböző sók (pl. MgCl), Na+ és Cf-ionok jelenlétében (SASVARI T. 
1978). CVIJIC, J. (1924) szerint a felfreccsenő vízcseppek is létrehozhatnak parti karrokat.

A dagályszint felett, a meredek partokon, abban a zónában, amelyet a felfreccsenő vízcseppek elérnek, 
gödröcskék (gyűszükarr?) képződnek. A dagályszinthez közel, különösen a mérsékelt éghajlati övben 
növények (phytokarszt), majd ezen szint alatt különböző élőlények hoznak létre egyenetlen, mélyedések
kel tagolt felszíneket. így kürtőket, járatokat, üregeket (TRUDGILL, S. T. 1976, McLEAN, R. T., 1974, 
LUNDBERG, J. 1977). Ezek a formák részben a növények által termelt szerves savak hatására, részben az 
által alakulnak, hogy az állatok (kagylók, tüskésbőrűek) a kőzetet életműködésükhöz felhasználják. A 
phytokarszt (kék- és zöldalgák, valamint zuzmó-kolóniákkal) egyes szerzők szerint csak a szupratidális 
övben1 (JENNINGS, J. N. 1985), míg mások szerint az intertidális övben2 is (VILES, H. A-SPENCER, T. 
1996) kifejlődik. Az apályszint alatt és felett karrhasadékok is létrejönnek. Melegebb éghajlaton a külső 
zónában aláoldódással szinlők (,/iotch”) képződnek, majd a parttól távolodva egyre mélyebb medencék 
fejlődnek ki. Előfordulhat, hogy az aláoldódás nagyméretű szinlőt alakít ki (talpán medencékkel), amely 
kiálló részének felső felületén phytokarszt fejlődik ki. Saját tapasztalataink szerint, de BULLA B. (1954) is

1 az a parti zóna, amely csak viharok idején borítódik el vízzel
2 az átlagos dagályszint és apályszint közötti parti zóna
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22. kép. Karros tanúhegy (Totes 
Gebirge)

1.1. típusú vályú, 2. III. típusú vályú, 3. 
karros tanuhegy

23. kép. Gyökérkarr (Toros-hegység) 
Picture 23. Wurzel karren (Toros Mountain)

közread ilyen információt, hogy az egymást keresztező törések 
zónájában nem csak hasadékok alakul nak ki, hanem a merőleges 
hasadékok által kőzrefogottan tompa gúlához hasonló tornyok 
maradnak vissza, ill. alakulnak ki (abráziós kúpkarr).

3.4. Barlangi karrok

Picture 2. Inselberg karren (Totes 
Gebirge)

1.1. type trough, 2. III. type trough, 3. 
inselberg karren

Nehéz meghúzni a határt a barlangi kisformák és a barlangfa
lakon létrejött karrok között. Talán az elkülönítést segíti, hogy 
utóbbiak a különböző felületeken lefolyó vizek hatására alakulnak 
ki (WHITE, W. B. 1988). Azonban számos barlangi kisformáról 
nem dönthető el egyértelműen, hogy a fentebb említett módon 

képződtek-e. A barlangi karrok három csoportra különíthetők. Az elsőbe a fedetlen sziklafelszínek 
karrformái tartoznak. E formák ott alakulnak ki, ahol kisebb-nagyobb felületeken (barlangfal, kőtömb) kis 
vastagságban víz folyhat le. Ilyen formák a hasadékkarrok, a rinnek, a falikarrok, a meanderkarrok. Hasa- 
dékkarrok figyelhetők meg pl. a mennyezetről leszakadt kőtömbökön (Skocijani-barlang), de a Baradlából 
is leírtak különböző karrformákat (GRUBER P. 1999). A második csoportba a kagylók („scallops”) 
sorolhatók. Kialakulásukat tekintve átmeneti formák. Létrejöhetnek ugyanis az első csoportra jellemző 
körülmények mellett, de attól eltérő esetben is (pl. képződhetnek tikkor is, ha a járat vízzel akár teljesen 
kitöltött). E csoportba sorolhatók a BÖGLI, A. (1960) által leírt kazettás felületek (a falakat sokszög 
alakú bemélyedések tagolják) is és a „Deckenrkarren”-e,k (a falból kiálló különböző alakú és méretű élek 
és kúpok rendszere). E karok akkor képződnek, ha a barlangok e formák szintjéig időlegesen vízzel kitöl
tődnek (BÖGLI, A 1960). LEHMANN, H. (1953) szerint trópusi barlangokban is kialakulnak a beáramló 
vizek hatására. A harmadik csoportba azok a formák sorolhatók, amelyek üledékkitöltés felett és alatt 
képződnek. Ezek többé-kevésbé karrformáknak tekinthetők, de az irodalomban hagyományosan nem a 
karrformákhoz sorolják, hanem a barlangi formák közé. Ilyenek pl. a mennyezeti csatornák, amelyek a 
barlangok mennyezetének kanyargós, keresztmetszetükben Q betűre hasonlító formái (BÖGLI), A. 1960, 
1961, 1963).

3.S. Éghajlattól függő (zonális) karrok

A különböző éghajlati övékben többnyire nincsenek csak valamely övre jellemző karrok. E tekintetben 
a trópusi karrok jelentenek kivételt, bár a trópusi karsztok szigethegyein a fentebb áttekintett karrtípusok 
közül több is előfordul (pl. rillenkarr, rinnenkarr, hasadékkarr, madáritatók). Ezek mellett azonban csak e 
karsztokra jellemző karrok is kifejlődtek. Ezeket tekintjük át alább.
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„Solution notches” karr

Főleg trópusi éghajlaton képződik, ahol a talaj szintjében a sziklafalakon aláoldódás történik 
(JENNINGS, J. N. 1985). Talaj kipusztulás során a kialakult forma exhumálódik.

„Swamp plots”

Trópusi éghajlaton kialakuló néhány cm-es vagy méteres sima falú csatornák, bennük mocsárvízzel 
(WILFORD, G. E. -  WALL J. R. D. 1965). Lényegében a fenti formához részben hasonló alakú és geneti- 
kájú képződmény a ,Jíorrosionshohlkehle” (BÖGLI, A. 1960).

„Tsingy”
Trópusi, szubtrópusi éghajlatú karsztok kanja. Ilyen karrokat írtak le pl. Madagaszkárról (ROSSI, G. 

1974, 1983a,b, BALÁZS D. 1980). Olyan különböző sziklaalakzatokból, vagy tömbökből áll, amelyeket 
törések mentén kialakult különböző méretű hasadékok fognak közre. A hasadékok szélessége a néhány 
dm-től a 10-20 m-ig, míg mélységük a néhány m-től a 120 m-ig terjedhet. A sziklafalakon és tömbökön 
számos már ismeretett karrforma, pl. rillek, rinnek, madáritatók stb. fordulhat elő. Kialakulásában a kőzet 
nagymértékű töredezettsége, a kőzet kicsi porozitása (1-2 %) és a nagy mennyiségű csapadék játszik 
szerepet (BALÁZS D. 1980, ROSSI, G. 1983a, b). Egyes tsingys térszínek (Bemarahai Tsingy) hasadékai- 
nak egy része kialakulhatott karsztvízszint alatt képződött járatok, üregek beomlásával, vagy úgy, hogy a 
freatikus járatok a felszíni hasadékokkal összekapcsolódtak omlással vagy oldódással (VERESS M. et al 
2006a). PERN A, G.-SAURO, U. (1978) „romkarsztnak” nevezi az olyan térszíneket, ahol hasadékok 
fognak közre tömböket. E típus valószínűleg a „tsingy” típussal mutat hasonlóságot.

Kőerdő karr

Trópusi karsztok oldásos labirintus rendszere (BALÁZS D. 1961). A híres Lunani köerdő -  amely te
rületén a magaslatok között különböző mértetű, alakú medencék, medencerendszerek is gyakoriak -  úgy 
tűnik, e típusnak egy vinaktív változata. Személyes benyomásaink alapján e karrtípus nagy mélységig 
lenyúló kürtők, többszörösen összetett kürtőrendszerek együttese, amelynek kiemelkedéseit (pinnacle?) 
a kőzetnek a kürtők közötti maradványai alkotják (24. kép). Kialakulását a törések, hasadékok mentén 
végbemenő talaj alatti oldódással magyarázzák (SONG, L. H.
1986). A kőerdőt a pinnacle karszttal együtt az irodalomban a 
karr-együttesekhez sorolják (FORD, D. C.-WILLIAMS, P. W.
1989). A már említett lunani kőerdő mellett különböző fejlett
ségű kőerdő karrok figyelhetők meg a Dél-kínai-hegyvidék 
szigethegyein. Kőerdő karrokat írtak le Új-Guinea szigeten 
Mt. Kaijendáról (WILLIAMS, P. W. 1971), Sarawakról Mt.
Apiról (OSMASTON, H.-SWEETING, M. M. 1982) és Észak- 
Ausztráliából (JENNINGS, J. N ,-SWEETING, M. M. 1963).
Hasonló formák a „schlottok” gipszen és kősón alakulnak ki 
(FORD, D. C.-WILLIAMS P. W. 1989).

Pinnacle karszt

A  pinnacle karszt különböző méretű (néhány m-től né
hányszor 10 m-ig teljed a magasságuk) tornyok, kúpok együt
tese. Ez utóbbi helyi (Új-Guinea) változatának tartják az aréte 
karsztot, amely olyan poligonális karszt, ahol a gerincek 
találkozásánál kúpok helyezkednek el. Valószínűleg a pinnacle 
karr és a pinnacle karszt között az átmenet fokozatos, ill. a 
különböző szerzők ugyanazon képződményekre az egyik vagy 
másik fentebb említett kifejezést használják. Létezik olyan 
felfogás is, amely szerint a pinnacle karszt a kőerdőnek egy 
változata (CHEN, Z. P. et al. 1983).

24. kép. Köerdő (Lunan, Kína) 
Picture 24. Stone forest (Lunan, China)
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4. KARREGYÜTTESEK

A karregyüttes alatt a különböző szerzők más és más formaegyüttest értenek. FORD, D. C. -  WILLI
AMS, P. W. (1989), VERESS M. (2000a) bizonyos környezetben a külünböző karros formák övezetes 
(partikarr), vagy együttes megjelenését (magashegységekben) értik. Más szerzők (BÖGLI, A. 1976) vagy 
LEÉL-OSSY S. (1952) olyan karros felszínekre használják, amelyek mintegy tájképi benyomást keltenek a 
különböző helyeken, de nem mindig ugyanazon formákkal, esetleg az eredeti karrformák részleges átala
kulása mellett (karr maradványformák). Létezik olyan felfogás is, miszerint a karregyüttes kifejlődésében 
éppen ez utóbbi tényező válik meghatározóvá. A kifejezésekben szereplő karr jelzőt fokozatosan felváltja 
a karszt elnevezés. A főbb karregyütteseket alább mutatjuk be. (Megjegyezve, hogy néhány ún. karr- 
együttest e csoportból áthelyeztünk a karrformákhoz, mint a kúpkarrt és a geológiai orgonát.)

BÖGLI, A. (1976) elkülönít összetett karrokat és formakomplexumokat. Az előzőekhez sorolja a 
kúpkarrokat, a karrmezőt (,Jcarrenfield’), a ,flachkarrok"-at és a karrasztalokat. A „Flachkarren” a hasa- 
dékok által határolt kis dőlésű, sík felszín. Az angolszász irodalomban a hasadékok által közrefogott 
tömböket „clint'-nek nevezik. Ha egy karrosodó területen a „Flachkarren” van túlsúlyban, azt az angol
szász irodalomban „limenstone pavem enf-nek  nevezik. A Brit-szigeteken jellegzetesek a mészkőjárdák, 
így Eszaknyugat-Angliában 9 mészkőjárdás térszínt különítenek el, ahol hasadékok közti tömbökön szá
mos más karrfomia (madáritató, saroknyomkarr) is kialakult (GOLDIE, H.-KEVEINÉ BÁRÁNY I. 1995- 
1996). Azt a térszínt, ahol a hasadékok kevésbé fejlettek, nagy kiterjedésű sík felszínek a jellemzőek és a 
sík térszíneket lépcsők különítik el egymástól „Schichttreppenkarst” („stepped pavement karst”) nevezik. 
Valószínű, hogy e típusnak egy további változata is elkülöníthető. Fenti típus ugyanis ott alakul ki, ahol a 
rétegek dőlése kicsi vagy vízszintes településűek. Ezek ismereteink szerint magashegységekben kis terüle
ten mozaikszerűen fejlődnek ki. E sík térszínek -  amelyeken sajátos karregyüttesek fejlődnek ki -  kiala
kulása valószínűleg azzal magyarázható, hogy a kis dőlésű kőzetet a jég sík felületté csiszolta le. Sokkal 
elterjedtebb a jelentősebb dőlésű rétegekből felépült karros térszín a „Schichtrippenkarst”. A különböző 
szerzők elkülönítenek továbbá még „corridor” karsztot (JENNINGS, J. N.-SWEETING, M. M. 1963), 
„pinnacle” karsztot {FORD, D. C.-WILLIAMS, P. W. 1989) és „ruiniform” karsztot vagy romkarsztot 
{PERMA, G.-SAURO, U. 1978). CVIJIC, J. (1924) a saját nevezéktana szerint elkülönít kaotikos karit. E 
típusnál szerinte a karrformák és irányultságuk azok egymásba növése és pusztulása miatt nem ismerhető 
fel. LEÉL-OSSY S. (1952) megkülönböztet karrmezőt és karrlejtőt. Előző típus kis lejtésű felszíneken 
alakul ki és szerinte feltöltött „karrbarázdák” és hasadékok jellemzik. Utóbbi típus lejtőkön képződik, kes
keny és kevésbé feltöltött karrbarázdákkal. A rillenkarrok és rinnenkarrok lejtő menti övezetes, együttes 
előfordulását is karregyüttesnek tekintjük (övezetes karregyüttes). VERESS M. (2003) magashegységek 
gleccservölgyeiben nem övezetes karregyütteseket különít el, aszerint, hogy a karros populációban mely 
karrformák fordulnak elő. így pl. megkülönböztet hasadékkarr-vályú, vályú-kürtő, kürtő-karrhasadék 
karregyütteseket. Véleményünk szerint ugyancsak karregyüttesnek tekinthető a trópusi karsztokra jellem
ző kőerdő és „tsingy”. Ugyanis ezek maradványformáin, a magaslatokon (kőerdő), ill. a tömbökön 
{„tsingy”), számos különböző karrforma fordul elő.

5. Para- és pszeudokarrok

Nem karbonátos kőzeteken -  grániton, gneiszen, homokkövön -  kialakult karrokat először CVIJIC J. 
(1924) említ. Tagadja azonban, hogy ilyen formák gipszen vagy kősón előfordulnának. BÖGLI A. (1960) 
már pszeudokarroknak nevezi a grániton, gipszen, homokkövön, bazalton kialakuló karros formákat. 
ANELLI, F. (1973) elkülönít para- és pszeudokarsztot. Előző csoportba azok a formák (és így karrok) 
tartoznak, amelyek nem mészkövön, de oldódás hatására alakulnak ki. A pszeudokarrok nem oldódás so
rán képződnek, de a létrejövő formák a karrformákra hasonlítanak. Ilyenek pl. agyagon kialakult „cipőfű
ző” rillek {MEARS, B. 1963) A karbonátkarrok (mészkő és dolomit kanjai) kialakulásához az oldódás jel
legét tekintve hasonlóan alakulnak ki a szemikarbonát kanok. Ekkor az oldás szénsav (az oldat pH-ja ala
csony) hatására következik be meszes kötőanyagon (konglomerátumok és homokkövek, meszes kötő
anyagú metamorf kőzetek). A formák kialakulása részben a cementanyag kioldódására, részben arra 
vezethető vissza, hogy az előző folyamat miatt a kőzet szétesik és elszállítódik. Ilyen típusú karsztosodást 
ír le pl. VAUMAS E. de (1970), és SANLAVILLE, P. (1973). A nem karbonát kanok (parakarrok) legalább 
kétféle- képpen jöhetnek létre, amelyek az alábbiak:
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-  Desztillált víz oldóhatására alakulnak ki az evoporit karrok
-  Lugos kémhatású vizek hatására a kőzet bizonyos alkotóelemei (kvarc), illetve cementáló anyaga, ha 

az pl. amorf kova, oldódik ki. Előbbi esetben jönnek létre pl. a gránit karrok, utóbbi esetben az 
amorf kötőanyagú homokkövek karrjai (VERESS M.-KOCSIS ZS. 1996, VERESS M. 2003a).

Gránitkarrokat vizsgált pl. a Fichtel-hegységből RASMUSSON, G. (1959), Korzikáról KLAER, W. 
(1956), sókarrokat pl. az Uraiból ANDRFICHUK, V.-ERASO, A. (1966), Parajdról VERESS M. (2003), 
gipszkarrokat az USA-ból CALAFORA J. M. (1996), homokkőkarrokat az Atlasz-hegységből ROBINSON, 
D. A.-WILLIAMS, R. B. G. (1992). A különböző kőzetekről változatos parakarros formákat írtak le. így 
pl. madáritatókat gránitról (HEDGES, J. 1969., DZULYNSKI, S.T.-KOTARBA A. 1979), homokkőről 
fodrokat (DYGA, R. T. et al. 1976), madáritatókat, rinneket és különböző típusú homokkőpoligonokat 
(ROBINSON, D.-WILLIAMS, R. B. G. 1992), rinnekhez hasonló képződményeket és kürtőket bazaltról 
(BARTRUM, J. A.-MASON, P. A. 1948), kvarcitról rinneneket, hasadékokat, labirynt karsztot (WHITE, B. 
W. et al. 1966, MARKER, M. E. 1976, WHITE, B. W. 1988, BROOK, G. A. -  FEENEY, T. P. 1996), vala
mint kősóról és gipszről rilleket, saroknyomokat, rinneket, falikarrokat, kúpkarrokat (CALAFORA, J. M. 
1996, VERESS M. 2003b) és kisméretű formák sorát pl. mikrorilleket, mikro meanderkarrokat (SZAB- 
LYÁR P. 1981, MACALUSO, T.-SAURO, U. 1996). Valószínűleg ugyancsak parakarros formáknak tekint
hetők a főleg grániton, de homokkövön is kialakuló, több méteres szélességet és mélységet elérő me
dencék (madáritatók?), amelyek kisebb változatát "pit"-nek, nagyobb változatát "slump"-nak nevezik. 
(GOUDIE, A. S. -  M1GON, P. 1997). Fenti szerzők kialakulásukra magyarázatként a biogén hatást, a def
lációt és az oldódást említik. A roraimai terület (DK-Venezuela) egyik homokkőben kialakult barlangjá
ban is kimutattuk oldásos (karros?) formákat (COLVEÉ. P. 1973).

6. Hazai karrok

A hazai karrokat elsőként LEEL-OSSY S. (1952) mutatta be. Karrmezőket említ a Budai-hegységből 
(Hosszúerdő-hegy, Feketefej), a Pilisből (Kevély, Kétágú-hegy, Strázsa-hegy gerince), Aggteleki-karszt 
(Aggtelek környékén), a Villányi-hegységből (Harsányi-hegy), karrlejtőket a már említett Hosszúerdő
hegyről, a Pilisből (Kevély-gerinc, Oszoly-szirt, Pilis, Kétágú-hegy, Strázsa-hegy). Dolomiton kialakult 
lejtőkarrokat a Budai-hegységből ír le (Tündérhegyi szirt, Apáthy-szikla, Kecske-hegy, Gugger-hegy, Gel- 
lért-hegy, Sas-hegy, Csiki-hegyek). Fentebb felsorolt karrosodási helyeket valószínűleg újra kellene vizs
gálni. Egyrészt azért, mert kívánatos lenne a formák nemzetközileg meghonosodott nevezéktani besoro
lása, másrészt, mert közülük némelyik helyen LEÉL-OSSY S. (1952) szerint is a karros formakincs más, 
nem karros formákkal keveredik. Valószínűnek tartjuk, hogy a fentebb említett helyek karrjai kitakaródott 
talaj alatti karrok, ill. nagyméretű rillek.

A magyarországi karsztterületeken -  miután jelentős részük talajjal fedett -  elsősorban gyökérkarrok 
fejlődtek ki. Ilyen gyökérkarros, mára már kitakaródott felszínrészletek figyelhetők meg, pl. az Aggteleki- 
karszton (JAKUCS P. 1956). Főleg rillenkarrok (igaz szórványosan) fordulnak elő számos talaj alól 
előbukkanó sziklakibúvásokon (pl. Gerecse-, Pilis-, Bükk-, Aggteleki-hegységek). Tipikus rinnenkarról 
nincs tudomásunk magyarországi karsztfelszínekről. Azonban a Baradla-barlangból ismeretesek rinnen- 
karrok, sőt meanderkarrok is (GRUBER P. 1999) Karros felületeket egyébként több aggteleki zsomboly
ból is leírtak (NYERGES A. 2001). Jellemzőek továbbá a kis méretű madáritatók és gyüszűkarrok, hasa- 
dékkarrok, különösen a Veszprém környéki dolomittérszínek kőbörcein (SZABÓ L. 2000). Nem túl gyak
ran, de előfordulnak hasadékkarrok (ZÁMBÓ L.-TELBISZ T. 2000, Aggteleki-hegység) és rétegfejkarrok 
(LÁNG S. 1958, Bakony, Hajag) is. Nem nagy kiterjedésben, de a dorogi Strázsa-hegyről paleokarrokat 
(kialakulásuk eocén előtti) is ismeretesek (VERESS M .-ZENTAI Z.-BAUER N. 2005). Igen gazdag karros, 
parakarros formakincs (rinnek, madáritatók, kürtők, hasadékkarrok) alakult ki a Káli-medence kőtengerein 
(VERESS M. 2003b).

7. Összefoglalás

-  Képződési környezet, valamint a kialakító oldat mozgása szerint (áramlás, vagy szivárgás) szerint 
csoportosítottuk a karrokat. Előfordulhat, hogy adott környezetre jellemző formák más környezetben nem 
alakulnak ki, de az is lehetséges, hogy egy-egy karrforma különböző környezetekben egyaránt jelen van.
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-  A különböző karros formák jellemzése során bemutattuk kialakulásukat és a kialakulásban szerepet 
játszó tényezőket. Ez utóbbiak az alábbiak: a hordozó felszín fejlődésének előtörténete, a kőzet összetéte
le, rétegzettsége, töredezettsége, a felszín makro- és mikromorfológiája, a hordozó lejtő dőlésszöge, a lejtő 
hossza, az éghajlat (a csapadék mennyisége, minősége, eloszlása, a hőmérséklet). Szerepet játszik a 
karrformák kialakulásában továbbá a hordozó kőzet fedettségének mértéke, a fedőkőzet vastagsága, 
minősége, a terület növényesültsége, a talaj vastagsága és minősége, a hóval borítottság mértéke és ennek 
olvadási intenzitása, az élőlények közvetlen hatása, a már kialakult karros formák hatása a későbbi 
karrosodásra, a lejtőt hosszabb-rövidebb ideig beborító víz kifejlődésének módja és áramlási sajátosságai.
-  Egyes esetekben viszonylag jól megadható, mely hatás(ok), mely forma vagy formák kialakulásához 
hogyan járulnak hozzá. Más formáknál -  különösen, ahol több hatás is szerepet játszik a kialakulásban -  
ez kevésbé ismert. Különösen a komplex eredetű formáknál nem vagy egyáltalán nem adható meg az, 
hogy az egyes hatások milyen arányban vesznek részt azok kialakításában. Hasonlóképpen kevésbé ismert 
a különböző formák kialakulási sorrendje (valamint az, hogy a kialakulási sorrendje mindenütt ugyan
olyan vagy nem) de az sem, hogy a már kialakult karros formák a további karrosodást milyen módon 
befolyásolják.
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THE KARREN FORMS

We present karren by using literature data and our research results. We group karren according to their 
development surroundings. We present the karren forms of these development surroundings and versions 
of different karren forms, further more the development of different karren forms and versions. Karren 
forms can develop .according to their surroundings, on non covered rock (rillenkarren, rinnenkarren, 
meanderkarren, Trittkarren, cockling and scallops, Kluftkarren, kamenitzas, pits, Schichtfugenkarren, head 
bed karren, pitting, tunnel karren, Spitzkarren, karren table), under soil (geologische Orgeln, root karren) 
kamenitzas, pits, Kluftkarren on Tropical surroundings (Tsingy, Stone Forest, Solution notches, swamp 
plats), in litoral zone and in caves. Primarly we characterize karren forms of non covered rock surfaces. 
We present karren assemblages, the para- and pseudokarren and karren of Hungary in separated chapters.
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