
KARSZTFEJLŐDÉS V.
Szombathely, 2000. pp. 142-157.

KARRFORMÁK ÖSSZEOLDÓDÁSA1

VERESS MÁRTON

Berzsenyi Dániel Főiskola, TeimészetfÖldrajzi Tanszék 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Abstract: This study analyses the solution merging o f karren forms. We separate the phases o f solution merging as 
well as the typical forms developed during these phases (partition wall, window, natural bridge, partition wall stub, 
etc.). Those processes are grouped, which induce the solution merging o f  these forms. We review the merging 
karren forms, then the karren and non-karren forms developed by solution merging.

1. Bevezetés

A karros formák növekedésük során összeoldódhatnak ( VERESS M. 
1995). E folyamat két szakaszra különíthető. Az első szakaszban a 
karrformák egymásba kapcsolódnak (összekapcsolódnak), majd a második
ban összenőhetnek. Az egymásba kapcsolódás esetén az eredeti alak még 
teljes terjedelmében elkülönülten létezik, összenövés esetén már nem. 
Összenövések során az eredeti formákkal megegyező uvaia jellegű képződ
mények jönnek létre. Előfordulhat azonban, hogy az összenövő formáktól 
eltérő karrfomia alakul ki vagy az is, hogy a kialakuló forma már nem is so
rolható a karros formák csoportjába. Rendszerint az ugyanazon típusba tarto
zó összeoldódó formák jutnak el a második fejlődési szakaszba.

Az ugyanazon típusba tartozó és egymásba kapcsolódó karrformák 
eddigi ismereteink szerint (VERESS M, 1995) ill. újabb megfigyelések alap
ján az alábbiak:
- kürtő és kürtő,
- hasadék és hasadék,
- saroknyom és saroknyom,
- madáritató és madáritató,
- meanderező vályú két szakasza,
- gyűszűkarr mélyedései.
Egymásba kapcsolódó különböző karrformák az alábbiak:
- kürtő és hasadék,
- madáritató és hasadék,
- vályú és hasadék,

1 készüli a T24162 sz. OTKA pályázat támogatásával
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- vályú és kürtő,
- vályú és madáritató,
- vályú és karrbarlang,

2. Az összeoldódás formakincse

Elsősorban az egymásba növés során alakulnak ki az összeoldódásra 
jellemző markáns formák. Az összenövés során az első fázisban kialakult 
formák tovább pusztulnak és részben, vagy teljesen megsemmisülnek.

a. Az egymásba kapcsolódás során képződő formák

A VERESS M. - ZENTAI Z. - KOVÁCS GY. (1999) által vertikális 
kaitoknak nevezett fonnák (kürtőkarr és hasadékkarr) szomszédos kürtőit és 
hasadékait nagy felületű kis vastagságú válaszfalak különítik el. A válaszfa
lak hosszantiak, vagy keresztirányúak. Előző esetben a válaszfal iránya a 
határoló formák irányával megegyezik, utóbbi esetben nem Az összenövés 
fázisai a válaszfalak morfológiájának figyelembevételével is meghatározha
tók. Az egymásba növés onnantól számítható, amikortól a válaszfal megsé
rül, míg az összenövés, amikortól a válaszfal teljes terjedelmében megsem
misül.

A válaszfalak megsemmisülése azonban különböző helyeken történ
het (1. ábra). Akkor, ha a folyamat felülről lefelé teljed, különböző alakú és 
magasságú válaszfal maradványok képződnek. A válaszfalak középső részü
kön is elpusztulhatnak, átréselődhetnek, ezáltal ablakok képződnek (/. ábra). 
Akkor, ha a válaszfalak alsó része pusztul el válaszfal sziklahidak alakulnak 
ki. A válaszfal sziklahidak lehetnek magas helyzetűek (a válaszfal zöme a 
felső rész kivételével elpusztul), vagy közepes magasságúak. Ez utóbbiak 
akkor alakulnak ki, ha a válaszfalon egymás alatt két ablak képződik. (Két 
ablak kialakulása következtében két szikiahíd is kialakulhat ugyanazon vá
laszfalon.)

Ablakok nemcsak válaszfalakon képződhetnek. Előfordulhatnak 
karrbariangok mennyezetén, karrmeanderek kanyarulatainál képződött szok
nyákon, vályúk közötti gerinceken, kürtőtalpakon, sőt vályútalpakon is ha a 
vályúk alatt karrbarlang fejlődött ki. A karrbariangok mennyezeti ablakai, 
vagy a vályútalpak ablakai sorokat alkotnak, amelyeket sziklahidak különí
tenek el egymástól. A sorba rendeződött, szomszédos ablakok a sziklahidak 
pusztulásával összenőhetnek.

SZUNYOGH G. (1999) a talajjal részben kitöltött vályúk oldalaiban 
bemélyülő zsebeket ismert fel. A zsebek néhány centiméteres mélységű, kis
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1. ábra: Egymásba növés során kialakuló formák (elvi vázlat)
Jelmagyarázat: keresztmetszet: 1. karrosodó kőzet, 2. válaszfal, 3. törés, alaprajz: egymással szembe történik, 4.

kürtő, 5. válaszfal maradvány, 6. válaszfal roncs. 7. válaszfal csonk, 8. ablak, 9. válaszfal sziklahíd, válaszfal 
pusztulása felülről lefelé (1.), alulról felfelé (II.), középről (111), felülről és lentről egymással szembe történik (IV).

Fig. 1: Forms developed by growing together (conceptual sketch)
Legend: cross section: I. kar stifled rock, 2. partition wall, 3. fault, plan: face to face, 4. pit, 5. partition wall rem

nant, 6. ruined partition wall, 7. partition wall stub, 8. window, 9. partition wall natural bridge, destruction o f  
partition wall takes place downwards (I), upwards (II), in the middle (III), from above andfrom below face to face

(IV).
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magasságú formák Oldalirányú kiterjedésük néhány deciméíer. E formák 
kialakulását fenti szerző talaj alatti oldódással magyarázza. Megfigyeléseink 
szerint zsebek nemcsak vályúoldalakban, hanem hasadékkarrok hasadékai - 
nak oldalfalain is előfordulnak. Vékonyan rétegzett kőzetben elsősorban ré
teglapok mentén alakulnak ki, a talaj elbontás szintjénél.



A zsebek összenövésével sziklafüiek is kialakulhatnak (SZUNYOGH  
G. 1999), amelyek alakját az eredeti primér forma (a zseb) meghatározza 
(kevésbé kór keresztmetszetű, inkább hasadékszera).

b. Az összenövés során képződő formák

Az összenövés formái a sziklaiad maradványok, a válaszfal roncsok, 
a válaszfal csonkok és a sziklabordák. A sziklahíd maradványok akkor kép
ződnek, ha a sziklahíd középső részén beomlik, így annak csak a csonkja, 
vagy csonkjai maradnak meg. A sziklahíd maradványok gyakoriak 
karrbarlangoknál, összeoldódó vályúk és karrbarlangok, valamint összeoldó
dó kürtők között. A válaszfal roncsok olyan maradványok, ahol az eredeti 
válaszfalak zömmel elpusztulnak, belőlük csak néhány centiméteres, egye
netlen, magaslatokkal tagolt forma marad vissza. A roncsok ott a legmaga
sabbak, ahol több karrforma kapcsolódik egymásba. A válaszfal csonkok 
akkor alakulnak ki, ha a válaszfal a középső részén teljesen elpusztul. Peremi 
maradványai a határoló falakon gallérszerű szegélyt képeznek. A sziklaborda 
olyan válaszfal -, vagy karrforma aljzatmaradvány, amely merőleges hely
zetű, vége felé kissé kiszélesedik A kiszélesedő vég lekerekített.

3. Az összeoldódások típusai és okai

Az összeoldódás és ezek során kialakuló formák elsődleges és má
sodlagos folyamat(ok) hatására jöhetnek létre. Az elsődleges eredetű folya
matok a karros formák növekedésével kapcsolatosak, míg a másodlagosak 
ezektől függetlenek. Az elsődleges folyamatok hatására végbemenő ősszeol- 
dódásokat irányíthatja a kőzetszerkezet, (törések, réteglap), vagy nem. Az 
összeoldódás végbemehet különböző nagyságú (és esetleg különböző típusú) 
karrformák között. Kőzetszerkezettől független elsődleges okokra visszave
zethető összeoldódások az alábbiak.
- Szélesedő madáritatók között, amelyek összeoldódásával válaszfal csonkok 
maradnak vissza.
- Vályú és karrbarlang összenövése során ablakok, majd felnyílásos 
karrvályúk képződnek. Az ablakok kialakulása elkezdődhet vályú és 
karrbarlang oldódásos fejlődése során (elsődleges ok), majd folytatódhat a 
sziklahidak pusztulása omlások során (másodlagos ok).
- Ilyen típusú összeoldódások bekövetkezhetnek vályú összenövések, vályú 
hátrálások során is. Ennek eredményeként vályúlefejeződések történnek 
(VERESS M. 1995).
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2. ábra: Btérő méretű vagy jellegű karrformák egymásba kapcsolódása (elvi vázlat)
Jelmagyarázat: a. eltérő nagyságú kürtők összekapcsolódása (ránövés), b. eltérő karrformák összekapcsolódása, !. 

egymásbakapcsolódás előtti állapot, II. összekapcsolódás, 1. karrosodó kőzet, 2. réteglap, 3. törés, 4. kürtő, 5.
barlang, 6. ablak, 7. Sziklahíd

Fig. 2: Connection o f karren forms o f  different size and type (conceptual sketch)
Legend: a. connection o f pits o f different size, b. connection o f different karren forms, 1. stage before connection, II. 

connection, I. kantified rock, 2. bedding plane, 3. fault, 4. pit, 5. cave, 6. -window, 7. natural bridge.

Kőzetszerkezettől függő összeoldődás során ha két különböző mére
tű, vagy típusú karrforma oldódik össze, mindig a fejletlenebb nő rá a fejlet
tebbre, (2, a. ábra), vagy a függőleges helyzetű a vízszintes helyzetűre, (2. b., 
3, ábra). E ránövéses összekapcsolódás során talpi ablakok képződnek.

Kőzetszerkezettől függő, hasonló fejlettségű karrformák összenövé
seinek az alábbi változatai különíthetők el. Lefelé összetartó törések mentén 
mélyülő kürtők és hasadékok között ablakok, utóbbiak felett sziklahidak ke
letkeznek (4. ábra). Ha a törések felfelé tartanak össze válaszfal maradvá
nyok képződnek. Olyankor is kialakulhatnak ablakok, valamint sziklahidak, 
ha a törések az összeoldódás idején létező felszín alatt metszik egymást, (4. 
b. ábra) továbbá egyik, vagy mindkét törés íves lefutású (4. c. ábra). Végül.
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ha a két törés között egymást metsző törések sorakoznak. Utóbbiak mentén 
képződő hasadékok között (hasadékrendszer) válaszfal maradványok jönnek 
létre (4. ábra). 3

3. ábra: Vályútalpi kürtők közötti válaszfal sziklahidak és ablakok (Szunyogh G. 1995. nyomán) 
Jelmagyarázat: 1. karrosodó kőzet, 2. vályú, 3. kürtő, 4. levélkarr, 5. lépcsőzetes kőzetfelület, 6. sziklahíd, 7. ablak, 

8. vályú lefejeződés során kialakuló vályútalp kürtő, 9. a lefejeződést követően kialakuló vályútalp kürtő 
Fig. 3: Partition wail natural bridges between trough-bottom pits (after Szun}>ogh G., 1995)

Legend: 1. karst ified reck, 2. trough, 3. pit, 4. leaf barren, 5. staged surface, 6. natural bridge, 7. window, 8. 
trough-bottom pit formed by trough beheading, 9. trough-bottom pit formed after beheading.
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4. ábra: Hasonló méretű karrfonnák növekedésével létrejövő egymásba kapcsolódások (elvi vázlat) 
Jelmagyarázat: a törésvonalak, amelyek mentén a formák kialakulnak lefelé (a), felfelé (b) tartanak össze. íves 
lefutásúak (c), különböző irányúak (d). /. karrosodó kőzet, 2. törés, 3. kürtő, 4. válaszfalmaradvány, 5. ablak, 6.

sziklahíd, 7. összetett hasadék
Fig. 4: Connections formed by growing o f  similar sized kanén forms (conceptual sketch) 

legend: fault lines, on which the forms develop and converge downwards (a), upwards (b), cambered (c), different 
directional (d), 1. karstified rock, 2. fault, 3. pit, 4. partition wall remnant, 5. window, 6. natural bridge, 7. com

posite fissure.

A talajjal kitöltött kürtőkben és hasadékkarr hasadékaiban oldalirányú 
oldódás játszódik le (,JENNINGS' ,/. N. 1985). A laterális oldódás morfológi
ai elemei a már említett zsebek (SZÚNYOGH G. 1999), valamint az ezeknél 
megnyúltabb, hosszabb színiőszerű bemélyedések. Az összeoldódásokat ez 
esetben is nagymértékben meghatározhatja a kőzetszerkezet.

Az összeoldódást okozó másodlagos folyamtok lehetnek oldódásosak 
és ettől eltérőek Másodlagos folyamatokra visszavezethető összeoldódások- 
nak az alábbi esetei lehetnek.
- A jól rétegzett kőzetben kialakult kürtők közötti válaszfalak átoldódhat
nak, ha a kürtőtalpra jutott víz a réteglap mentén szivárog a szomszédos 
kürtő irányába (5. a. ábra). Kürtők közötti válaszfal ugyancsak átoldódhat, 
ha egy ferde helyzetű törés vezeti rá a választál valamely részére a kőzetben 
szivárgó vizet (5. b. ábra). Az ablakok előző esetben ott alakulnak ki, ahol a
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válaszfalat a vízvezető réteglap, míg utóbbi esetben ott, ahol a vízelvezető
törés metszi. 5 * * * * 10

5. ábra: Ablak kialakulása réteglap (a) és törési sík (b) mentén szivárgó oldószer hatására (elvi vázlat) 
Jelmagyarázat: 1. összekapcsolódás előtti állapot, II. összekapcsolódás utáni állapot, I. réteglap, 2. korosodó 
kőzet. 3. törés, 4. törési sík, 5. vízszivárgós törési síkon, ill. réteglapon, 6. kürtő, 1. ablak, metszeten: 8. kürtő, 9.

ab'ak, 10. Sziklahíd
Fig. 5: Window development caused by solvent filtration on bedding plane (a) andfault plane (b) (conceptual

sketch)
Legend: I. stage before connection, II. stage after connection, I. bedding plane, 2. karstified rock, 3. fault, 4. fault 

plane, 5 infiltration on fault plane, as well as on bedding plane 6. pit, 7. window, on the segment: 8. pit, 9. window,
10. natural bridge.
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(5. Ablakok kialakulása vályúk oldalfalain (elvi vázlat)
Jelmagyarázat: a. álmeanderező és egyenes vályú között, a-/, aláhajló fa l kialakulása. a-II. ablak kialakulása, b.

meanderező és egyenes vályú között b-1 aláhajló fa l kialakulása, b -ll ablak kialakulása, c. meanderező vályú 
szoknyáján, c-1 a szoknya tövénél (nyak) aláhajló falrészletek képződnek, c- II. a szemköztes aláhajló falak aláol- 

dódásai között ablak képződik, c-Ill sziklahídpusztulásával talpi szigethegy képződik, 1. vályúperem, 2. szoknya, 3. 
vályútalp lejtésiránya, 4. aláhajló vályú- és szoknyafal, 3. ablak, 6. sodorvonal, 7. talpi szigethegy 

Fig.6: Window development on trough 's sidewalls (conceptual sketch)
Legend: a. between falsely meandering and straight trough, a-I. development o f underleaning wall, a-II. window 
development, b. between meandering and straight trough, b-I development o f underleaning wall, b-ll. window 
development, c. on meandering trough s  skirt, c-1. underleaning walls develop on the skirt’s neck, c-Il. window 

development between the opposite underleaning walls, c-III trough-bottom inselberg is developing by destruction 
o f  natural bridge, I. trough's rim, 2. skirt, 3. trough-bottom’s direction o f slope, 4. underleaning wall o f  trough and 

skirt, 5. window, 6. channel line, 7. trough -bottom inselberg.

- A válaszfalak átoldódását okozhatja, az azokon lefolyó oldószer. Ilyenkor 
az ablakok a válaszfalakon bárhol kialakulhatnak.
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- A vályúk közötti válaszfal átoldódhat, ahol a sodorvonal az egyik, vagy 
mindkét vályúoldalhoz simul. Ugyanis e helyeken aláoldódás történik, miu
tán a nagyobb vízáramlási helyeken az aláoldódás intenzívebb lesz 
(SZUNYOGH G. 1987., VERESS M, 1998.). Vályúoldalhoz simulhat a so
dorvonal álmeanderezést és igazi meanderezést végző vályúkon. Előző eset
ben azért, mert a vályútalpon áramló víz sodorvonalának irányváltozása nem 
képes követni a vályú irányváltozását (VERESS M. 1998.). Utóbbi esetben 
azért, mert a kilendülő sodorvonal éri el a vályúoldalí. A sodorvonal kilen- 
dülése miatt aszimmetrikus keresztmetszetű vályú képződik. Emiatt a sodor
vonal kilendülés és így az aláoldódás is egyre nagyobb mértékű lesz. Akkor, 
ha egy vályú irányt változtat (álmeander) és az irányváltoztatás helye egy 
másik vályú közelében van a sodorvonal egyetlen helyen az irányváltás he
lyén érinti (üközik) a vályúfalat. A fal egyre aláhajlóbb lesz, végül átoldódás 
során ablak képződik (6. a. ábra). Igazi meanderezésű vályúk hurkainak ho
morú vályú pereménél a vályú mélyülés következtében a sodorvonal egyre 
hosszabb ideig és hosszabb szakaszon simul a vályúoldalhoz.Az aláoldódás 
egyre inkább kifejlődik. Az aláoldódó részen a két szomszédos vályú közti 
gerinc átréselődik. Hosszúkás, íves lefutású ablakok és sziklahidak képződ
nek (6. b. ábra). A hurkok domború vály úperemeinél a szoknyák nyald része 
egyre jobban elvékonyodik, miután a sodorvonal e részeknél is a vályúoidal- 
hoz simul (6. c-L ábra). Ha a szoknyanyak elég magas a talpon áramló víz 
nem bukhat át azon, hanem azt átoldja. Ablak és sziklahid képződik (6. c-IL 
ábra) A sziklahidak elpusztulásával talpi szigeíhegyek alakulnak ki (6. c-IIl. 
ábra).
- A karros formákban megtelepedő növényzet gyökerei által termelt gyökér
savak olyan járatokat (sziklafuleket) hozhatnak létre, amelyek egymástői 
viszonylag távol eső karrformákat kapcsolhatnak össze.

Az eddig felsorolt folyamatok főleg az egymásba növésnek kedvez
nek. A nem oldódásos folyamatok bár egymásba kapcsolódást is okozhatnak, 
mégis elsősorban az összenövéseknek kedveznek.

A nem oldódásos eredetű, de összenövést kiváltó folyamtok az aláb
biak:
- fagyaprózódás,
- omlás,
- gyökérzet feszítő ereje.

E folyamatok hatására az egymásba kapcsolódás során kialakult for
mák tovább nőhetnek, átalakulhatnak, ill. pusztulnak. Fagyaprózódás során a 
már kialakult ablakok nőnek, a sziklahidak fogynak. Az omlások eredmé
nyeként a sziklahidak, a válaszfalak átszakadnak. A válaszfalak maradványai 
eldőlve eredeti helyükből kimozdulhatnak. Hasonlóképpen a gyökérzet fe-
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szító erejének hatására a karrosodás által kialakult válaszfalak kibillenhetnek, 
illetve kimozdulhatnák eredeti helyükről. Fentebb említett folyamatok hatá
sára végbemenő pusztulást erősítik, ha a maradványformákon (sziklahidak, 
mennyezetmaradványok) utólagosan kürtők, vagy gyűszűkarrok fejlődnek ki.

4. Az összeoldódás formái

a. Hasonló karrformák összeoldódása

BROOK, G. - FORD, D. C. (1978.) a hasadékkarrok hasadékainak 
többszöri összenövéseiből vezeti le nagyobb lefolyástalan formáknak a ki
alakulását.

Egymás melletti, egy-egy, vagy néhány hasonló kanos forma össze
oldódása során mi az alábbi formák létrejöttét figyeltük meg.
- Leggyakrabban kürtő kürtővel nőhet össze. Ez történhet csoportosan, vagy 
sorban elhelyezkedő kürtők között (7. ábra). Ez utóbbi különösen akkor je
lentős, ha a kürtősort felfűző törés már hasadékká szélesedett oldódással. 
Feltűnő hogy a kürtők főleg alsó részükön nőnek össze, így magas helyzetű 
sziklahidak sorozata alakulhat ki. Sorban elhelyezkedő kürtők összenövése 
során előbb kettősen, majd hármasán (vonalasán kifejlődött) kürtő uvalák 
jönnek létre. Ezen kürtő uvalák összenövésével hasadékok, hasadékkarrok 
képződnek (8. ábra). Gyakori, hogy a két közeli kürtősor nemcsak hosszanti 
irányban oldódik össze, hanem keresztirányban is. Ekkor sziklafolyosók 
képződnek Kürtőcsoport kürtőinek összenövése során nagyobb kürtők, sza
bálytalan alakú mélyedések képződhetnek (7. ábra).
- Ugyancsak gyakori a hasadékkarrok hasadékainak is az összenövése. Ez 
kétféleképpen történhet. A válaszfalak felső részeinek leoldódásával össze
tett hasadékok, majd sziklafolyosók képződnek. Akkor, ha a sziklafalak alsó 
részükön réselődnek át a válaszfalak kibillenését követően széles hasadék 
képződhet, vagy jól rétegzett kőzetben a felsőbb helyzetű réteg teljes egészé
ben lehámozódhat.
- Ritkábban előfordulhat a vályúk összenövése is. Ez lehet kereszt-, vagy 
hosszanti irányú. Keresztirányú összenövés esetén lefejeződések történnek 
('VERESS M. 1995.), míg hosszanti összenövés esetén a vályúközi gerincek 
sziklahidjainak leomlásával szélesebb, összenövéses vályúk (vályú uvala) 
képződnek.
- Saroknyomok összenövésével saroknyom uvalák (csoportosan elrendező- 
désű saroknyomok), vagy vályúk alakulnak ki (vonalas elrendezésű sarok
nyomok).



7. ábra: Kürtőcsoport egymásba kapcsolódott kürtői (Szunyogh G. 1995. nyomán térkép) 
Jelmagyarázat: 1. kürtő, 2. kúpos magaslat 

Fig. 7: Connected pits o f  a group ofpits (map after Szunyogh G, 1995)
Legend: 1. pit, 2. cone-formed pitch.
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8. ábra: Különböző alakú kürtök összeoldódásával kialakuló hasadékarr (elvi vázlat)
Jelmagyarázat: 1 .kürtőkarr alakul ki, II. részben kürtőkarr, részben hasadékkarr képződik,
III. hasadékkarr jö n  létre, I. törés, 2. kürtő, 3. íves peremű hasadék, válaszfal csonkokkal,

4 egyenes peremű hasadék, válaszfal maradványokkal 
Fig. 8: Khiftkarren form ed by solution merging o f various shaped pits (conceptual sketch)

Legend: I  p it karren develops, II. partly pit barren, partly kluftkarren develops, III. kluftkarren develops, 1. fau lt, 2. 
pit, 3. fissure with arched rim and partition wall stub, 4. fissure with straight rim and partition wall remnants.

b. Különböző karrformák összeoldódása

A különböző karros formák összeoldódása többnyire az egymásba 
kapcsolódás fázisáig jut e l Az egymásba kapcsolódó formák közül a kisebb 
a nagyobb peremén roncsként marad meg. Különösen gyakoriak hasadékok 
peremén a kürtőroncsok (félkürtők), de előfordulhatnak ugyancsak hasadé
kok peremén, vagy a vályúk peremén madáritató roncsok is. Különböző 
karros formák is összeoldódhatnak. Ez a ritkább. Példaként karrvályú és 
karrbarlang összeoldódását említjük (feinyílásos vályú képződik).

A leggyakoribb és legösszetettebb összeoldódások olyankor történ
nek, amikor bár többféle karsztforma oldódik össze, de az egyes 
karrformákból számos objektum elszenvedi a folyamatot. Ennek során igen 
változatos formák alakulnak ki, amelyeket lehetetlen osztályozni. Példaként

155



az ilyen összeoldódásra említjük, amikor kürtő sorok kürtői oldódnak össze 
egymással, ill. hasadékokkal. Ilyenkor sziklafolyosók jönnek létre. 9

9. ábra: Kürtökből kialakuló hasadékkarr (Szunyogh G. 1995. nyomán)
Jelmagyarázat: I. kürtő, 2. talpsztrű medence, 3. a kőzeifelszínt taglaló éles gerinc,

4. I. típusú karrvályú, 5. 111. típusú karrvályú, 6. törésvonal 
Fig. 9: Kluftkarren formed o f pits (after Szunyogh G., 1995)

Legend: 1. pit, 2. bottom-like basin, 3. sharp crest breaking up the surface, 4. type I  karren trough, 5. type HI
karren trough, 6. fault line.
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5. Következtetések

a. Az összeoldódás során képződő formák jelzik e folyamat előrehaladottsá
gának mértékét. Az összeoldódó formák elemzésével a karros felszínfejlő
déshez kapunk adatokat.
b. Különböző karros formák összenövése során az eredeti karrformáknak a 
roncsai maradnak meg, amelyek nem karros folyamatok során végül teljesen 
elpusztulnak.
c. Hasonló karrformák összeoldódásá\al képződhetnek újabb formák (kür
tőkből hasadék, saroknyomokból vályú) karr uvaiák (madáritató uvala, kürtő 
uvala), összetett karrformák (összetett hasadék), de kialakulhatnak nem 
karros formák is (különböző alakú és méretű mélyedés és sziklafolyosó).
d. Az összeoldódás nem mindig eredményezi összetett formák kialakulását. 
Előfordulhat, hogy az összeoldódás során a karrformák kisebb-nagyobb ré
szei elkülönülnek (pl. talpi szigethegy alakul ki).
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