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Abstract: The structure o f the present model is based on the widely accepted karstecological approach, in which
karst l andform evolution is interpreted within the frame o f the a tmosphere-soil-epikarst system. The following
processes are implemented in the computer model: rainfall, evapotranspiration, infiltration into the soil,
infiltration into the bedrock (epikarst), karst corrosion, runoff, erosion and accumulation, seepage in the soil (both
vertical and horizontal components), mass movements and tectonics. Three time-scales are used during the
computations: runoff (short) scale, seepage (medium) scale and geomorphic (long) scale. Due to this model, a
broad range o f karst phenomena can be examined, such as the exhumation o f karst terrains, the soil effect and the
morphological evolution o f dolines. The results o f an example simulation are analyzed. The widening o f dolines,
the relationship o f doline density and doline area are discussed. A northward shifting o f dolines can be observed
that is the consequence o f the asymmetric denudation caused by the different aspects o f doline slopes. Elongation
and main axis o f dolines are inherited from the original valley-directions and are independent from aspectasymmetry. It is presented that even in case o f stable determining conditions (precipitation, equilibrium
concentration, etc.) self-organizing rythmes (doline widening and deepening periods) may arise during karst
evolution. The solutional denudation is mainly determined by the infiltrating water, but longterm changes in the
mean equilibrium concentration o f the whole area may influence the precise nature o f this relationship.

Bevezetés
A karsztfejlődés elméleti matematikai és numerikus modellezési megraga
dására számos kísérlet történt az elmúlt években, melyekről egy korábbi
cikkben közöltem rövid áttekintést (TELBISZ 2001a). A jelen tanulmányban
a korábbi modelljeim továbbfejlesztett változatát illetve az ennek segítségé
vel elérhető eredményeket kívánom bemutatni. Az alábbiakban ismertetésre
kerülő modell karsztgeomorfológiai célzattal készült, ennélfogva fő célkitű
zése, hogy a karsztterületek felszínét alakító folyamatok elméleti megraga
dása révén az ezek hatására létrejövő formakincset képes legyen minél so
koldalúbban magyarázni. A teijedelmi korlátok miatt a modell ismertetését
kénytelen voltam szűkre szabni, így az apróbb részletek kimunkálását itt
nincs módom bemutatni.
A karsztos felszínfejlődési modell felépítése
A t érbeli s zerkezet f elépítésénél arra a s zéleskörben e lfogadott s émára t ámaszkodtam, amely a karsztfelszín alakulását hármas tagolású (karsztöko-
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lógiai) rendszerben úja le: légkör - talaj — törmelékes zóna (BÁRÁNY
KE VEI 1993, 1995, KEVEINÉ BÁRÁNY-MEZŐSI 1978, PFEFFER 1995,
VERESS-PÉNTEK 1990,1995, ZÁMBÓ 1986).

I. ábra: A modell térbeli szerkezete
Fig. 1: Spatial structure o f the model

A modell vázát egy derékszögű koordinátarendszer alkotja, amely
nek alapján egy adott területet szabályos négyzetrácsháló szerinti cellákra
fe jte k r e ”) lehet bontani (1. ábra). Minden egyes cellának vízszintesen 8
szomszédos cellával lehet kapcsolata. A modell futása során az anyag
vándorlás celláról cellára ebben a 8 irányban történhet, illetve egy cellán
belül függőleges irányokban valósulhat meg (légköritalaj, osztott talajré
tegek között, talaj itörm elékes zóna).
A felszín-alakító folyamatok időbeli menetéhez és a modell haté
kony futtathatóságához igazodva három különböző időlépték szerint kerül
sor a modellbe épített folyamatok számítására. Mivel a karsztos felszínfor
málás hajtóereje a víz, ezért a modell alapvetően a csapadékeseményekhez
kapcsolódóan végbemenő felszínformálást modellezi. A csapadékhullás
felszínalakítás szempontjából legváltozékonyabb tényezője a lefolyás, ehhez
igazodik a legrövidebb időlépcső: Ats (min).
A talajon átszivárgás 1-2 nagyságrenddel lassabban zajlik, ezért a
modell futási idejének hatékonyabb kihasználása érdekében egy középső
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időlépték bevezetésére is sor került: Aím (min). Ennek mértékét a talaj szi
várgási tulajdonságai szabják meg.

2. ábra: A modell folyamatábrája (bővebb magyarázat a szövegben)
F ig 2: Flow-diagram o f the model (see text fo r explanation)
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Harmadsorban pedig a felszín változásainak időléptéke említhető:
Aíl (év), amely az előzőnél sok nagyságrenddel nagyobb. Olyan időtartamot
célszerű választani, amely elég rövid ahhoz, hogy a lepusztulás még ne vál
toztassa meg jelentős mértékben a morfológiát, másrészt elég hosszú ahhoz,
hogy a modell futtatása ne nyúljon túl hosszúra a modellező számára érde
kes időtartományt tekintetbevéve. Ez a választás meglehetősen kényes, öszszetett kérdés, mert a szimulált felszínalakító folyamatok esetében eltérő
lehet a megfelelő hosszú időlépték.
Összefoglalóan tehát a modell hármas időléptéke: lefolyási (rövid)
időlépték (Ats), szivárgási (közepes) időlépték (Aím) és geomorfológiai
(hosszú) időlépték (AtL). A modell folyamatsorát, a számítások menetét a 2.
ábra mutatja be.
A csapadék-intenzitás a talajba (kőzetbe) beszivárgó csapadékhá
nyad egyik fontos meghatározója. A modellnek megadható egy Rc(t) adatsor,
amely a csapadék intenzitását (mm/min) adja meg rövid időlépték szerinti
bontásban a csapadékesemény kezdetétől a végéig. Mind az éves csapadék
(.P, mm), mind pedig az egy csapadékeseményre jellemző összmennyiség
értékét a növényzet visszatartó képességének (intercepció) mértékével he
lyesbítve célszerű megadni. Jól ismert tény az is, hogy a karsztos beszivár
gás szempontjából a csapadék éven belüli eloszlásának is kiemelkedő szere
pe lehet (miként BÖCKER 1974, KESSLER 1954, MAUCHA 1990 bizonyí
tották magyarországi karsztvidékekre). Ez a jelenség a modellben kézzel
foghatóan ugyan nincs megvalósítva, ám ha a tényleges évi csapadékösszeg
helyett a mértékadó csapadékot választjuk kiinduló paraméterként, akkor
valószerűbb értékeket kaphatunk.
A felszíni lehetséges párolgást időben és térben állandó intenzitású
folyamatként modelleztem (ez nyilvánvalóan leegyszerűsítés, de morfológi
ai szempontból feltehetőleg nincs nagy jelentősége), mely a csapadékhullás
lezárultával kezdődik, és addig tart, amíg van rendelkezésre álló víz.
A talajból evapotranszspirációs úton távozó lehetséges mennyiség a
mélységgel exponenciálisan csökken (KOVÁCS 1978). Általánosnak te
kinthető jelenség - elsősorban a nyári félévben -, hogy a talajba beszivár
gott teljes vízmennyiség “elfogy”, mielőtt az alapkőzethez érne (JUHÁSZ
1987, KESSLER 1954, STELCZER 2000). ZÁMBÓ (1970) Aggtelekikarszton végzett terepi vizsgálatai szerint a dolinákat kitöltő talajtakaró
bizonyos vastagság után vízzárónak tekinthető. Ezen tényekből kiindulva a
talajbeli szivárgás során az evapotranszspiráció hatását a függőlegesen lefelé
szivárgó vízmennyiségre az alábbi egyenlettel határoztam meg:
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( 1)

ahol
Wr(H) a talajfelszíntől számított h mélységben (m) szivárgó vízmennyiség

(mm),
IR a talajba beszivárgó vízmennyiség (mm),

X a vízfogyás ütemét meghatározó konstans (1/m).
X becsléséhez bevezettem a kritikus talajmélység fogalmát, amely
azt a talajmélységet jelöli, ameddig a beszivárgott víznek mindössze 1%-a
jut le. A fenti egyenlet alapján X az alábbi módon fejezhető ki a kritikus
talajmélység (HIR, m) segítségével:
(2)

A talajba történő beszivárgás rendkívül fontos szerepet játszik a
karsztfolyamatok térbeli alakulásában, mert a csapadékintenzitással karöltve
a törmelékes zónáig jutó víz területi eloszlását szabályozza. Döntő különb
séghez vezethet a felszínfejlődésben, hogy a víz egyenletes eloszlásban
vagy pedig csomópontokba sűrűsödve érkezik oldóképes helyzetbe.
A csapadékhullás kezdetekor gyakorlatilag a teljes vízmennyiség ké
pes elnyelődni, míg a felszínen található talajréteg telítetté nem válik (erdők
esetében a nagy vízbefogadóképességű avarréteg tovább fokozza ezt a ha
tást). Ezt követően a beszivárgási képesség fokozatos csökkenésen megy
keresztül, majd egy alacsonyabb értéken állandósul. Ez a folyamat kielégítő
pontossággal fogalmazható meg egy eltolt exponenciális függvény alkalma
zásával (HORTON 1940, 1945 alapján):
I CR(t) = h , v + ( I CR , o - k D, J - e - a' t

(3)

ahol I cr(í) a talaj beszivárgási képességét (intenzitását) jelöli (mm/min) a
csapadékhullás kezdete után t (min) idővel,
kDy (mm/min) a függőleges szivárgási együttható,
I cr,o a csapadékhullás kezdetén mérhető beszivárgási képesség (mm/min),
aj a beszivárgási képesség csökkenésének ütemét meghatározó konstans
(1/min). -
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A beszivárgási képesség ismeretében a talajba történő tényleges be
szivárgás számítására a modell 2. lépésében kerül sor az alábbi összefüggés
/R(t)=ICR(t)-Ats (de maximálisan az adott cella felszínén
található teljes vízmennyiség)

(4)

Az adott cella felszínén található vízmennyiség ezzel az értékkel
csökken. A beszivárgott vízmennyiség pedig AtM intervallumokra összegez
ve a 3. lépés bemenő adatát képezi.
A karsztos területeken történő beszivárgás számbavételére irányuló
korábbi kutatások javarészt vízgazdálkodási célokat szolgáltak, és a
karsztvízháztartás tagjainak meghatározása volt az elsődleges cél. A prob
lémát döntően a csapadék évi eloszlása, az evapotranszspiráció és a forrás
vízhozamok elemzése útján közelítették meg (BÖCKER 1974, CSEPREGI
1985, KESSLER 1954, MAUCHA 1990). Az e téren elért értékes eredmé
nyek azonban csak nagyobb területekre vonatkozó átlagértékeket szolgáltat
nak, így a felszínfejlődés szempontjából kevésbé hasznosíthatók, ezért más
megközelítésekhez kellett folyamodnom.
Terepi tapasztalatok és kísérletek alapján a karsztosodó kőzetbe tör
ténő beszivárgási képesség rövid időléptékben állandónak tekinthető, mivel
a beszivárgott víz az oldással kitágított repedésrendszeren keresztül lefelé
akadálytalanul távozhat. Hosszabb, geomorfológiai időléptékben viszont a
járatrendszer tágulása, áteresztőképessége egyre nagyobb beszivárgást tesz
lehetővé, ami a felszíni formakincs fejlődésére is erőteljes kihatással van.
Ezt a jelenséget egy időben lassan bővülő, alapkőzetre (törmelékes zónára)
jellemző helyi (lokális) beszivárgási képességgel (ICB(x,y)) lehet legjobban
megragadni. E beszivárgási képesség időbeli változásainak fuggvényszerű
felírásához VERESS -PÉNTEK (1995) és PALMER (1991) munkáiból me
ríthetünk ötletet. Az utóbbi szerző szerint a karsztos kőzettömegben széle
sedő repedések tágulását kezdetben alapvetően a rajtuk keresztül folyó víz
hozam határozza meg, amely egy felszínközeli, gyorsabb oldódással
jellemezhető szakasz után csak rendkívül lassan telítődik a reakciósebesség
drasztikus csökkenése miatt (ld. később). Ez fontos szerepet játszik abban,
hogy a járatok teljes hosszukban szélesednek az oldással és így a beszivár
gási képesség - a rendelkezésre álló vízhozamtól függően - folyamatos nö
vekedésre képes. A második szakaszban, amikor a járatokat már nem tölti ki
teljesen a víz, egyre jobban csökken az oldószer és a kőzet érintkezésének
ideje, és a beszivárgási képesség bővülése lelassul, egyre inkább csak a rit
kábban jelentkező, nagyobb vízhozamok gyakorolnak rá jelentős befolyást.
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VERESS-PÉNTEK (1995) minimális vízintenzitásról ír, amely még képes
egy kürtő falán az oldási folyamatot beindítani.
A fentiek figyelembevételével a kőzet beszivárgási képességének
változását az alábbi módon valósítottam meg a modellben:
AICB-kfDD-RF

(5)

ahol
kj egy beszivárgás-bővülési együttható (10'3/min),
Dd a beszivárgó víz által feloldható mészkő mennyisége (m-ben kifejezve,
amely a feloldott mészkőtérfogat és az alapterület hányadosaként értelmez
hető) a felszíntől számított „nagyobb” mélységben, részletesen ld. oldásnál,
RF a járatteltségi mutató (index). Ez egy arányszám (0<ifc<=l), mely lénye
gében azt fejezi ki, hogy a járatrendszer összkeresztmetszetének hányad
részét tölti ki a beszivárgó víz. Számítása az alábbi módon történik:
RF- I B/(IcB-At)

( 6)

ahol
ÍB a kőzetbe beszivárgó víz mennyiségét jelenti (mm),
zk jelentheti a rövid vagy közepes időléptéket (min).
Mivel a felszín alatti járatrendszer nem egymástól elszigetelt függő
leges pályákból áll, hanem többé-kevésbé összefüggő hálózatot alkot, ezért
egy adott felszínpont beszivárgási képességének javulásával a szomszéd
cellák beszivárgási képessége is bővül:
AIcb(szomszéd(x,y)) = kIN■AICB(x,y)

(7)

ahol km egy arányszám (0<km <1), amely kifejezi a járatok összefüggését a
beszivárgási képesség szempontjából.
Tekintve, hogy Dd a beszivárgó vízmennyiséggel egyenesen ará
nyos, amelyet viszont a beszivárgási képesség korlátoz felülről, ezért egy
pozitív visszacsatolási hurok jöhet létre a beszivárgás során. Ez hosszú idő
távon a valóságtól elszakadó eredményekhez vezethet (TELBISZ 2001a), ám
a járatteltségi index negatív visszacsatolásként működve meggátolja a be
szivárgási képesség hosszútávon irreális, közelítőleg lineáris növekedését.
Ha elméletben csak egyetlen cella beszivárgási képességének időbeli alaku
lását vizsgáljuk, állandó csapadékintenzitást (Rí) feltételezve, Rp figyelembevételével vagy anélkül, akkor ez a jellegzetesség jól megfigyelhető (3.
ábra).
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3. ábra: A járatkitöltöttségi index hatása a kőzet beszivárgási képességének időbeli alakulására
Fig 3: The effect o f the conduit-fill index on the rock infiltration capacity - time relationship

A mészkő oldódása során a reakció-sebességet a telítési hiány szabja
meg. PALMER (1991) számos geokémiai kísérletre alapozott véleménye
szerint a reakció elsődleges korlátozó tényezője a kőzet-oldószer határfelü
leten végbemenő oldás és nem a vízben végbemenő iontranszport, így a re
akció tényleges sebessége végeredményben kevéssé függ a víz sebességétől
illetve turbulenciájától. A mészkő-oldás időbeli lezajlása az alábbi kinetikus
egyenlet segítségével adható meg:

( 8)

ahol
C a koncentráció (feloldott CaCCb-ra számítva, mg/1),
A ' a vízzel érintkező kőzetfelület (m2),
V a víz térfogata (mm-m2),
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kc a reakció együtthatója (

111111, nagyságrendje ebben a mértékegység1-min
ben kb. 10°-102, hőmérséklettől és CO2 parciális nyomástól függően.),
nc a reakció rendje (dimenzió nélkül),
Ceq az egyensúlyi koncentráció (mg/1).
A mészkő oldódására vonatkozó kinetikus egyenletek egyébként
többbé-kevésbé hasonló formában szerepelnek BUHMANN -DREYBRODT
(1985a, 1985b), FORD-WILLIAMS (1989), KIRKBY (1986), PLUMMERWIGLEY (1976), PLUMMER et al. (1978), SZUNYÓGH (1994) és WHITE
(1988) munkáiban is. A fenti összefüggésre építve, a felszínen lefolyó, kő
zetfelszínnel érintkező víz koncentrációváltozásának meghatározása a mo
dell 2. lépése során az alábbi - diszkretizált - formában történik:

(9)
ahol
AC a víz koncentrációváltozása (mg/1),
ksR a vízzel érintkező kőzetfelület és a cellaterület aránya (A '/A),
dwa cellán található víz mélysége (mm).
A felszín oldásos eredetű lepusztulását a lefolyó víz mennyisége és
koncentrációváltozása alapján határozhatjuk meg.
AV„ _ AmB _ 1Q-6-Vw-AC _ 10-6-A-d„-AC J Q - 6-d„-AC
A

p-A

( I - m) ' P í - A

( 1 - h)

(1 - n ) - p L
( 10 )

ahol
AHb a kőzetfelszín alacsonyodása (m),
AVb a kőzetfelszínről leoldódott anyag térfogata (m3),
A a cella területe (m2),
AmB a kőzetfelszínről leoldott anyag tömege (kg),
p a félszínkőzeli kőzetsűrűség (kg/m3),
pL a mészkő sűrűsége (kg/m3),
n a kőzet fajlagos hézagtérfogata (arányszám),
Vw a cellán található víz térfogata (mnrm2).
Az itt levezetett képlet teljes egyezést mutat a horizontális karsztos
lepusztulás folyamatának matematikai modelljéből levezetett azon speciális
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esettel amikor a kőzetfelszín süllyedését és a törmelékes zónában mozgó víz
irányát függőlegesnek tételeztük fel (SZUNYOGH 1994). Ennek alapján
kijelenthető, hogy az általam kifejlesztett karsztos modell egyaránt alkalmas
a felszínen lefolyó víz és a törmelékes zónába beszivárgó víz oldóhatásának
vizsgálatára.

- - Változó reakcióparaméterek a kritikus telítési arány felett
—

Változatlan reakcióparaméterek a kritikus telítési arány felett

4. ábra: A kritikus telítettség hatása az oldás sebességére
Fig 4: The effect o f critical saturation ratio on the solution kinetics

PLUMMER et al (1978) megállapították, hogy az oldás során a külső
feltételek változatlansága esetén is, a (8) egyenlet paramétereinek (kc> nc)
értékében viszonylag hirtelen változás áll be egy kritikus telítési arányt
(Sc=C/Ceq) elérve. Ez a változás kb. 0,6-0,8-as telítési aránynál következik
be (hőmérséklettől és a CO2 parciális nyomásától függően) és nc értékét a
kisebb koncentrációk esetén jellemző 1,5-2 körüli értékről 4 fölé emeli. Ez
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szavakba öntve azt jelenti, hogy a kritikus telítettséget elérve (amikor még
azért bőven van oldóképessége a víznek) az oldás sebessége nagyon lelassul
(4. ábra). A felszínen lefolyó víz ritkán éri el ezt a kritikus telítettségi
arányt, ám a beszivárgás során nagy jelentőségre tesz szert az oldás lelassu
lása. Ez adja meg ugyanis korábban említett járatfejlődési elképzelés
reakciókinetikai magyarázatát, és kissé átalakított formában a modellbe is
belekerült.
E reakciókinetikai megfontolások alapján a beszivárgó víz
oldóhatását két részre bontottam. Úgy tekinthetjük, hogy a kritikus telítési
arányig tartó oldás a felszín közelében (törmelékes zónában) zajlik, és ily
módon a kőzetfelszín süllyedését okozza. A kritikus telítési arány felett be
következő lassú oldás viszont nem játszik szerepet a felszín lealacsonyodásában, hanem a beszivárgási képesség bővüléséhez járul hozzá. Ennek tük
rében a beszivárgó víz oldóhatására az alábbi egyenletek írhatók fel:

ahol
Dd a beszivárgó víz által feloldható mészkő mennyisége (m) a felszíntől
számított „nagyobb” mélységben (vö. (5) egyenlet),
h a kőzetbe beszivárgó vízmennyiség (mm),
Sc a kritikus telítési arány (arányszám),
C a beszivárgó víz koncentrációja (mg/1).
A (11) és a (12) időfuggetlen formula, a beszivárgott víz által elért
teljes oldást fejezi ki, tartson ez bármennyi ideig. Emiatt ennek összegzett
(integrált) mennyisége alapvetően a beszivárgó víz telítési hiányától függ,
az időbeli lezajlás ez esetben, a felszínfejlődési modell szemszögéből nézve,
érdektelen.
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5. ábra: A kitettség hatása a talaj alatti egyensúlyi koncentrációra
Fig 5: The effect o f aspect on the subsoil equilibrium concentration

Az egyensúlyi koncentrációt közvetve módosító tényezők közül em
líthető a talajtípus {ZÁMBÓ-TELBISZ 2000a, b), a mikrobiális hatás {DA
RABOS 1997, ZÁMBÓ-TELBISZ 2000b), a mikroklíma {KEVERNÉ BÁRÁNY
-MEZŐSI 1978, KE VEINÉ BÁRÁNY 1985, BÁRÁNY KÉVÉI 1993). Az első
kettő matematikailag nehezen megragadható, ám az utóbbi - erősen leegy
szerűsített formában - figyelembe vehető. A kitettség módosítja az egység
nyi területre jutó besugárzás-mennyiséget, ami a hőmérséklet és a nedves
ségtartalom befolyásolásán keresztül a mikrobiális életre is kifejti hatását.
Mivel a fenti szerzők terepi mérések alapján született regressziós egyenletei
az egyensúlyi koncentrációt konkrétan nem határozzák meg és a korrelációs
együtthatók is alacsonyak, ezért a felismert jelenséget elméleti oldalról kö
zelítve próbáltam meg egyenlettel kifejezni. A modell a bemenetként kapott
egyensúlyi koncentráció értéket a kitettség szerint módosítja az; alábbi öszszefüggés szerint (5. ábra)'.
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(13)

ahol
Ceqa a kitettség hatását figyelembevevő egyensúlyi koncentráció (mg/1),
kA a kitettségi együttható (0<^<1),
Aí az adott cella kitettsége (°), az északi irány=0°, kelet felé nő.1
A kitettség egyensúlyi koncentrációt befolyásoló hatása a modell 3.
lépésében jut szerephez, amikor a talajon keresztül szivárgó víz által okozott
oldás számítása folyik, hiszen ez a hatás csak ez esetben érvényesül, csupasz
kőzetfelszín esetén nem.
A párolgás (evapotranszspiráció) számítása során a fogyó vízmenynyiséggel együtt a megmaradó víz koncentrációja növekszik. Kicsapódásra
abban az esetben kerül sor, ha a koncentráció meghaladná az egyensúlyi
koncentráció értékét, ekkor a többletkoncentrációnak megfelelő mészkő
mennyiség kicsapódik és a regolit vastagságához adódik hozzá.
A lefolyás a 8 szomszédos cella közül a legnagyobb meredekség irá
nyába történik akkor, ha ez alacsonyabb, mint az adott felszínpont (maxi
mum downward gradient method, lásd pl. O'CALLAGHAN - MARK 1984).
A vízsebességet a következő egyenlet (módosított Chézy-képlet) alapján
számítja a modell:
(14)
ahol
v a lefolyó víz sebessége (m/min),
kv a sebesség-együttható (m/min).
A lejtőn lefolyó víz hordalékszállító képességének megadásánál az
alábbi egyenletet vettem alapul (PROSSER-RUSTOMJI2000 alapján):
(15)
ahol
Sc a lejtőn lefolyó víz hordalékszállító-képessége (mm),
ks, ms, ns: eróziós paraméterek (dimenzió nélkül).

1 0°-os lejtőszög esetén a kitettség nincs értelmezve, ekkor az egyensúlyi koncent
ráció megegyezik az átlagértékkel.
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3. lépés: Szivárgás a talajon keresztül

At,,

Regolit-takaró rétegekre bontása
(függőleges diszkretizáció)

Talajba beszivárgott vízmennyiség kezelése:
Vastagabb talaj:
a legfelső talajréteg víztartalma nő

Túl vékony talaj:
kőzetbeszivárgás

Függőleges szivárgások számítása:
cellán belül, alsóbb talajrétegbe illetve kőzetbe

Oldalirányú szivárgások számítása:
cellák között, talajrétegen belül illetve kőzetbe

Evapotranszspiráeió
IGEN

Maradt-e viza regolitban?

I

NEM

Vége a szivárgásnak

6. ábra: A talajbeli szivárgás modelljének folyamatábrája és a modell rétegekre osztása
Fig 6: Flow diagram o f seepage in the soil and the vertical discretization o f the cells

A lefolyás modellezésekor nemcsak az egyes cellák felszínén tartóz
kodó víz, hanem a hordalék-mennyiség is számítható (az eső kezdetekor
mindenhol nulla). Amennyiben a lokális hordalékszállító-képesség megha
ladja a cellán lévő hordalékmennyiséget, úgy erózióra kerül sor, amelyet a
regolit vastagsága korlátozhat. Ellenkező esetben lerakódás történik, vagyis
a többlet-hordalékmennyiség a cella regolitvastagságát gyarapítja. Lefolyás
kor a cellán lévő hordalékmennyiség a vízzel együtt mozog a legalacso
nyabb szomszéd cella felé.
A 6. ábra mutatja be a talajbeli szivárgás számításának menetét,
melyből kitűnik, hogy a talajon keresztül szivárgó víz oldalirányú mozgása
is szerepet kap, amit a terepi vizsgálatok sok esetben kimutattak (ZÁMBÓ
1986). A talajrétegek, cellák közti vízszivárgás meghatározásában a Darcytörvényt vettem alapul, amely csak lamináris áramlásra vonatkozik ugyan,
ám a talajban végbemenő szivárgás esetében ezt jó közelítéssel elfogadhat
juk (eltérően a karszt járatrendszerében végbemenő szivárgástól). További
egyszerűsítésként eltekintettem a háromfázisú és kétfázisú zóna szétválasz
tásától. A Darcy-féle szivárgási együttható értéke jelentősen függhet a
szivárgás irányától (anizotrópia) és mivel ez a morfológiára is komoly be
folyással bírhat, ezért megkülönböztettem függőleges és vízszintes szivár
gási együtthatót.
A szivárgás jelenlegi modellje szerint a talajon belüli oldás figye
lembevételére nincs mód. Ez kétségkívül leegyszerűsítésnek tekinthető, hi
szen terepi és laboratóriumi megfigyelések és kísérletek a talajban végbe
menő oldás illetve kicsapódás szerepét sokoldalúan taglalták (ZAMBO 1986,
ZÁMBÓ-TELBISZ 2000b). Jelenlegi formájában tehát a talaj döntő szerepe a
víz elosztásában nyilvánul meg, illetve bizonyos mértékig az egyensúlyi
koncentráció szabályozásában. A modell későbbi fejlesztésének egyik irá
nyaként azonban a talaj karbonáttartalmának és a talajban lezajló oldásnak a
megvalósítása emelhető ki.
A lejtős tömegmozgások (derázió) fogalma rendkívül tág kategóriát
ölel fel a gyors, alkalomszerű, nagy tömegű anyag mozgatásával járó fo
lyamatoktól, a rendkívül lassan, de folyamatosan működő anyagvándorlás
különböző fajtáiig. A lejtős tömegmozgások gyűjtőfogalom helyett egyes
szerzők a diffuzív anyagmozgás kifejezést használják (pl. WILLGOOSE et
al, 1991). A karsztvidékek felszínfejlődését vizsgáló modellnek természet
szerűleg nem középponti témája a lejtős tömegmozgások elemzése, ugyan
akkor nyilvánvaló, hogy a karsztos tájak morfológiai fejlődésében is komoly
szerepet játszhatnak. A magashegységek tekintélyes függőleges kiteljedésű,
többnyire csupasz kőzetfelszínen kialakult formái esetében az aprózódással
előkészített, omlásos, kőpergéses tömegmozgások válhatnak meghatározó
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vá, míg a talajjal borított középhegységi területeken a különféle kúszásos
folyamatok szólhatnak bele a karsztformák alakulásába. A diffüzív folyama
tok a cellán áthaladó vízmennyiségtől függetlenül fejtik ki hatásukat, melyet
az alábbi egyenlet (AHNERT 1976, DE BOER 1999, WILLGOOSE et
al, 1991 alapján) is tükröz.
— = D sina
dt

(16)

ahol
dz a felszín magassága,
t az idő,
D a diffúziós együttható,
a a két cella közötti lejtőszög.
Egy konkrét töbörfejlődési szimuláció elemzése
A kezdeti feltételeket és a folyamatszabályozókat az alábbi módon állítot
tam be a szimulációs kísérlet során:
• kiindulás: véletlenszerűen megadott „hullámos” felszín,
• 1 km x 1 km-es terület; 20 m-es felbontás,
• egyenletes vastagságú talajtakaró (1 m),
• egyenletes kőzet beszivárgási képesség (0,05 mm/min),
• talaj kezdeti beszivárgási képessége: 1 mm/min,
• csapadék: 1000 mm/év,
• egyensúlyi koncentráció: 300±150 mg/1 (talaj alatt); 100 mg/1 (nyílt kő
zetfelszínen),
• az oldásos lepusztulás nagyságrendje az eróziós, deráziós folyamatok
nagyságrendjét sokszorosan meghaladja,
• a vízszintes szivárgási együttható többszöröse a függőlegesnek, hogy a
cellák közti oldalirányú szivárgás számottevő legyen,
• 400.000 éves felszínfejlődés.
A további paraméterek pontos értéke az I. táblázatból olvasható ki.
1. táblázat
Table I.

Ats=2
AtM=40
Atl=500

kőzet
ii
p

idő

km—0 ,1
A = 2700
n=0,3

o
II
4=

A szimulációs kísérlet paraméterei
Parameters o f the simulation experiment
oldás
(be-)
erózió
szivárgás
nc=1,8
kv=4
af= 0,024
Ha =30
*s=5-10-7
*c=6
Sc=0,7
ms= \A
ns=1,4
ksR-1
k>D,v 1

66

lejtős tömeg
mozgások
" D = 104
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7. ábra: Töbrös felszínfejlődés kezdeti és -végállapota (400.000 év elteltével)
Fig 7: Initial and final conditions after 400,000 years o f do line landform evolution

A 7. ábra mutatja a kiindulási és a végeredmény domborzatot a má
sik két területi változóval egyetemben. A felszínfejlődés eredményeként a
területet jól láthatóan különböző méretű töbrök, iker-töbrök tagolják. A töbörközi gerincek és a töbörsoros völgyek DNy-ÉK-i lefutása többé-kevésbé
a kezdeti, hullámos felszín csekély magasságkülönbséggel jellemezhető
hátaihoz és mélyedéseihez igazodik, ami a kiinduló domborzat szerepét alá
húzza. A kezdeti apró terep-egyenetlenségek, zárt mélyedések az odaérkező
víztöbblet révén nagyobb mértékű oldásos lepusztulást szenvednek, így töbörkezdemények, majd növekvő dolinák alakulhatnak ki. Ez az elhelyezke
dés - miként azt a későbbiekben bizonyítani is fogom, azonban nem teljesen
rögzített, a dolinák tágulhatnak, illetve - rendkívül lassan - „vándorolhat
nak” is.

8. ábra: Zárt mélyedések sűrűsége az idő függvényében
Fig 8: Density o f dosed depressions vs time

A beszivárgási képességet ábrázoló domborzatmodellről az is vilá
gosan kiderül, hogy a töbrökbe összpontosuló vízbeszivárgás hatására a fel
szín beszivárgási képessége is hasonló mintázatot alakít ki, a magasabb ér
tékeket rendre a töbrök aljában tapasztaljuk, az alacsonyabb értékek pedig a
széttartó vízáramlással jellemezhető magasabb gerincekre, csúcsokra jel
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lemzőek. Hasonló kép tárul elénk a regolit-vastagságot szemlélve: a töbrök
alján nem ritka a 8-9 m-es kitöltés, miközben a meredekebb illetve maga
sabb térszínek kitakaróztak (exhumálódtak) és a csupasz kőzet alkotja a fel
színt.
Érdekes eredmények szűrhetők le a zárt mélyedések (töbrök) számá
nak illetve sűrűségének alakulásából is. Ez kétféle megközelítéssel számsze
rűsíthető. Az egyik - könnyebben automatizálható - módszer az, hogy meg
keressük a modellben azokat a cellákat, amelyek valamennyi szomszédjuk
nál alacsonyabbak legalább egy adott értékkel. Amennyiben ezt az értéket
nullának választjuk, úgy a funkcionálisan zárt mélyedésként működő cellák
számát kapjuk, ezek azonban akár annyira sekélyek is lehetnek, hogy töbörnek még aligha nevezhetők, érdemes tehát 1 vagy 2 méternek választani ezt
a küszöbértéket. A másik - munkaigényesebb - megoldás, hogy a szimulált
domborzatmodell adataiból interpoláció után szintvonalas térképet készí
tünk, és annak alapján határozzuk meg a töbrök számát illetve jellemző mé
reteiket. A fenti módszerekkel kapott eredményeket mutatja be a 8. ábra.
Megállapítható, hogy a kezdeti fejlődést a töbörsűrűség nagyfokú in
gadozása jellemzi, ami különösen markánsan jelenik meg az egycellás vizs
gálatok esetében. Ez annak köszönhető, hogy a töbrök tágulásakor, a töbörtalp szélesedése miatt a zárt mélyedések alja lehet „többcellás” is, ezért a
számításból kieshet. Figyelemre méltó, hogy a funkcionális mélyedések
(küszöbérték=0) száma csak viszonylag rövidebb időszakokban és csak kis
mértékben növekszik. A többi görbén megjelenő ingadozások hátterében a
töbrök tágulási és mélyülési szakaszainak váltakozása áll. Ez bizonyítható,
ha lepusztulási térképeket szerkesztünk a szélsőséges töbörsűrűséget mutató
időpontok között. A 9. ábra alapján világossá válik, hogy például a 10.000
évtől a 25.000 évig tartó időszakban a lepusztulás a töbörközéppontokba
összpontosul, míg a rákövetkező időszak során a töbrök oldallejtőire, tehát
szélesedés megy végbe. Ez a vastagodó dolina-kitöltéssel magyarázható,
ami a töbör-középpontok alján végbemenő oldódást már fékezi, másrészt a
vizet jobban szétosztja és a szomszédos celláknak is juttat belőle. Ugyanak
kor a töbörtalp kiszélesedésével a töbör alját kitöltő üledék egyenletesebbé
válik és így újabb mélyülési szakasz kezdődhet. Külön érdekesség a 9. ábra
b, részén, hogy a kitettség hatása is érzékelhetővé válik. A töbrök északi,
tehátdélies kitettségű oldalain megfigyelhető sötétebb foltok az erőteljesebb
lepusztulást jelzik.
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9. ábra: Lepusztulási térképek:
a, lepusztulási ütem a 25.000 évi és a 10.000 évi domborzat különbsége alapján,
b, lepusztulási ütem a 45.000 évi és a 25.000 évi domborzat különbsége alapján.
Fig 9: Denudation maps:
a. denudation rates calculated from the difference o f relief at 25,000 years and 10,000 years,
b, denudation rates calculated from the difference o f relief at 45,000 years and 25,000years.

10. ábra: Töbrök fejlődése:
a, Felszín keresztmetszetek időbeli sorozata (az egymást követő vonalak között 5000 év telt el);
b, Töbör-határvonalak 3 időpontban (100.000 év, 200.000 év, 300.000 év).
Fig 10: Evolution o f dolines:
a, Time series o f relief cross-sections (with 5000 year long steps between adjacent lines);
b, Doline contours at 3 dates (100,000 y; 200,000 y; 300,000 y).
r**

A felszínfejlődés második, nagy részében, körülbelül a 100.000. év
től kezdődően a töbörsűrűség enyhe, fokozatos csökkenést mutat, ami a töb
rök összenövésére vezethető vissza. Az összenövéssel párhuzamosan az
égtáji kitettségnek köszönhető aszimmetrikus lepusztulás miatt a töbrök
„ihátravágódnaK’ észak felé. Az összenövés és északra vándorlás, a rövid,
de intenzív töbör-mélyülési időszakaszok jelenségeit a különböző időpont
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okban vett keresztmetszetek (10. a ábra) illetve a töbör-határvonalak (lO.b
ábra) egymás mellé rajzolása szemlélteti meggyőzően. Azonban - az elsőre
meglehetősen összetett - lO.b ábra alapos vizsgálatából kiderül, hogy ezek
alól az általános szabályszerűségek alól itt-ott kivételek is akadnak (azaz a
töbrök részekre tagolódása illetve dél felé elmozdulása szintén előfordul
hat).
A töbörsűrűség csökkenésének és az átlagos töbör-alapterület növe
kedésének időben megfigyelhető folyamata abban is kifejezésre jut, hogy e
két mennyiség egymással fordított arányosságot mutat. Ezt tükrözi a l l .
ábra. Ez az összefüggés azért is fontos, mert a modell alapján az időbeli
változás (a kiegyenlítettebb fejlődést mutató második szakaszban) egyértel
művé tehető, másrészt kiterjeszthető valós karsztfelszínek morfometriai
elemzésére is (pl. Aggteleki-karszt, TELBISZ 2001b).

11. ábra: Töbörsűrűség és töbör-terület összefüggése a modell-eredmények illetve aggteleki mérések alapján.
Fig 11: Relationship o f doline density and mean doline area based on model results and morphometrical data
from Aggtelek Karst.

12

A töbör hossztengely irányok (12. ábra) alapvetően a kiindulási
domborzat jellemző DNy-ÉK-i irányát tükrözik, a kitettség szerinti aszim
metria hatása tehát ebben nem mutatkozik meg.

12. ábra: Töbrök hossztengelyeinek iránya a szimuláció végén.
Fig 12: Rose diagram o f doline long axes at the end o f simulation

A töbörfejlődési szimuláció idősorai (melyek közül néhányat a 13.
ábra mutat be) és a morfometriai elemzések alapján pontosan körvonalazha
tó a felszínfejlődés időbeli lefutása. A fentiek alapján az alábbi, eltérő jelle
gű lepusztulással jellemezhető szakaszok rajzolódnak ki:
1. időszak (0-25.000 év): Alapvetően a töbrök mélyülésével jellemezhető
szakasz, mely két eltérő, rövidebb fázisra osztható: az első mintegy 10.000
év a töbrök kialakulásának szakasza, melyet a következő fázisban a töbrök
további lefelé harapózása követ, de számuk már kevésbé markánsan gyara
podik. így első szabályozóként az „élettér” elfogyása említhető. A második
fázisban a kőzetbe történő beszivárgás csökken, mert a töbrök alján egyre
vastagabb a regolit, amely nagyobb párolgási veszteséghez vezet, " ú j " beszivárgási zónák (töbrök) viszont már nem tudnak kialakulni. Az 1. időszak
teljes tartama alatt a töbörperemek növekvő meredeksége miatt nő a tö
megmozgásos és az eróziós lepusztulás mértéke, ami a töböralji kitöltések
vastagodásához vezet.
2. időszak (25.000-45.000 év): A vastagodó kitöltés miatt beindul a töbrök
szélesedése. A szélesedés miatt a töbörperemek kissé ellaposodnak és a nö
vekvő talajbaszivárgás révén a lefolyó vízhozamok is csökkennek, emiatt az
eróziós és a deráziós lepusztulás visszaesik. Mivel az eróziót duplán érinti
ez a „csapás”, így erősebb negatív kilengést mutat. A kiszélesedő töbörtalpak azonban újabb mélyülési szakaszhoz készítik elő a terepet.
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13. ábra: A töbörfejlődési szimuláció idősorai
a, oldásos eredetű lepusztulás időbeli változása; b, tömegmozgásos eredetű lepusztulás időbeli változása; c,
eróziós eredetű lepusztulás időbeli változása; d, kőzetbe történő beszivárgás időbeli változása; e, regolit-mentes
terület időbeli változása.
Fig 13: Time series o f doline evolution simulation
a; solutional denudation vs time; b, denudation caused by mass movements vs time; c, erosional denudation vs
time; d, infiltration into the rock vs time; e, bare rock area vs time.

3. időszak (45.000-70.000 év): Újabb töbörmélyülés kezdődik, amit a kő
zetbe történő beszivárgás növekedése is jelez. A mélyülési folyamatot köve
ti némi késéssel (50.000 évtől) a felélénkülő eróziós és tömegmozgásos te
vékenység. Az időszak közepén, az 55.000 évtől kezdődően azonban bele
szól az események menetébe a kitakarózás, és így a beszivárgás erős, trend
szerű csökkenése majdnem teljesen elnyomja a töbör mélyülési és szélesedési ritmusok miatt fellépő ingadozásokat. (Ennélfogva az eróziós, deráziós
lepusztulás időbeli menetét ábrázoló görbéken jóval markánsabban jelent
keznek a hullámok, mint a lepusztulás szempontjából fontosabb beszivárgási grafikonon.) Mindezek ellenére tovább folyik a töbörmélyülés, míg az
egyre erősebb erózió és tömegmozgások ki nem töltik a töbörtalpakat.
4. időszak (70.000-90.000 év): Töbör-szélesedési periódus.
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5. időszak (90.000-120.000 év): Töbör-mélyülési periódus.
6. időszak (120.000-140.000 év): Töbör-szélesedési periódus.
7. 140.000 évtől: Beáll egyfajta „dinamikus egyensúlyhoz” közeledő állapot,
a kiinduláshoz képest alacsonyabb lepusztulási szinten. További ritmusok
még jelentkeznek, de többnyire kisebb amplitúdóval.

14. ábra: Az oldásos lepusztulás függése a kőzetbe szivárgott vízmennyiségtől
Fig 14: Relationship o f solutional denudation and infiltration into the rock

Terepi mérések eredményei (TELBISZ 1999, YOSHIMURAINOKURA 1997) azt sugallják, hogy az oldásos lepusztulást döntő mérték
ben a beszivárgott vízmennyiség határozza meg, annak ellenére, hogy ese
tenként jelentős - többnyire éppen ellentétes irányú - koncentráció
ingadozás tapasztalható. A 14. ábra tanúsága szerint ugyanez érvényes a
modell esetében is. A szoros összefüggés ellenére a regressziós egyenes
kissé félrevezető lehet, és érdemesebb inkább a görbe koncentráció
változásokhoz köthető cikcakkos lefutásának okait feltárni.
A terepi mérések elsősorban az évszakos, illetve az időjáráshoz köt
hető koncentráció-változásokkal számoltak. A modell viszont nem veszi
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figyelembe az évszakos változásokat, hanem csak a hosszútávú, az éves
átlagban is jelentkező eltérések juthatnak érvényre. Ezért a koncentráció
változások a beszivárgott vízmennyiség kitettség szerinti eltérő eloszlásával
illetve a kitakarózással hozhatók összefüggésbe. Azon időszakokban, ami
kor a délies kitettségű lejtőkön beszivárgó víz mennyisége arányaiban jelen
tősebbé válik, akkor az átlagos koncentráció növekszik (pl. 12.000-28.000
év). A délies kitettségű lejtők, töbörtalpak feltagolódásával, meredekebbé
válásával viszont a beszivárgó víz átlagos koncentrációja csökken, tehát
ugyanannyi beszivárgó vízmennyiség visszafogott mértékű oldást eredmé
nyez (pl. 45.000-54.500 év, 90.000-102.000 év).
A nyílt kőzetfelszín egyensúlyi koncentrációja kisebb, mint a talaj ta
karos karsztoké, ezért a kitakarózott felszíneken beszivárgó víz - a jelen
szimulációban - csupán harmadakkora oldásra képes, mint a regolitból be
szivárgó víz. Ezzel magyarázható, hogy a szimuláció idejének
előrehaladtával, a növekvő területű kitakarózott kőzetfelszínek jóvoltából,
ugyan erős ingadozásokkal tarkítva, de fokozatosan csökken az átlag
koncentráció.
A modellből levonható következtetések
I. A szimulációs kísérlet alapján kapott eredmények igen jó összhangban
vannak a természetben megfigyelhető formákkal, így morfológiai szem
pontból állítható, hogy a modell alkalmas a karsztos felszínformák vizsgála
tára és a modell segítségével számos terepi tapasztalat, vizsgálat igazolható,
értelmezhető.
II. Felszínalaktani jellegű következtetések:
• A töbrök alján felhalmozódó üledékes kitöltésben végbemenő oldalirányú
szivárgás a beszivárgó vízmennyiséget egyenletesebben osztja el, ezzel járul
hozzá a dolinák szélesedéséhez, „tányérosodásához”
• A lejtős tömegmozgások a túl meredekké váló töbör-oldallejtők
ellankásításával segítik a mélyedések tágulását.
• A beszivárgási képesség bővülésének szomszédos cellákra gyakorolt hatá
sa alapján a töbrök szélesedésében a felszín alatti járatrendszer összefüggé
sei is szerepet játszanak.
• A felszínfejlődés kezdeti szakaszát leszámítva a töbörsűrűség enyhe, foko
zatos csökkenést mutat, ami a töbrök összenövésére vezethető vissza.
• Az összenövéssel párhuzamosan az égtáji kitettségnek köszönhető aszim
metrikus lepusztulás miatt a töbrök „hátravágódnak?’ észak felé.
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• A töbör hossztengely irányok alapvetően a kiindulási domborzat jellemző
DNy-ÉK-i irányát tükrözik („átöröklődés”), a kitettség szerinti aszimmetria
hatása ebben nem mutatkozik meg.
III. Felszínfejlődés dinamikájára vonatkozó következtetések
• Talán az egyik legmeglepőbb következtetés, hogy a külső feltételek (csa
padék, egyensúlyi koncentráció, stb.) változatlansága ellenére önszabályozó
ritmusok (töbör-mélyülési és szélesedési szakaszok) alakulhatnak ki a
karsztfejlődés során. Az önszabályozás a domborzat, a talajtakaró és a be
szivárgás! képesség időbeli változásával összefüggő pozitív és negatív viszszacsatolások révén valósul meg.
• A szimulációs idősorok segítségével jól nyomon követhető, hogy a
kitakarózás milyen alapvető, többszöri áttételen keresztül is érvényesülő
változásokat idézhet elő a felszínfejlődés folyamatában.
• Az oldásos lepusztulást döntő mértékben a beszivárgott vízmennyiség ha
tározza meg, azonban az egész terület átlagos egyensúlyi koncentrációjának
hosszútávú változásai ezt „cifrázzák
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