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Abstract: We investigated the development and increase of rinnenkarren (channels) on slopes with small inclina-
tion of a glacier valley in Totes Gebirge. We measured the data of the channels and meanderkarren (width and  
depth) along profiles contructed in every three metres on the slope. By using those data we calculated several 
characteristics of the channels (for example specific cross-section area and specific shape). We can distinguish  
type A channels which have great shape, small cross-section area, and great density and also type B channels  
which have great cross-section area, small shape and small density. Type A channels develop under rivulets.  
Since their catchment area is small the discharge of their rivulets decreases fast. Therefore solution takes place in  
narrower and narrower stripe at the bottom of the channel. Thus the shape of the cross-section of the channel  
forms a letter V. Later as rivulet development has little chance, the channels increase because of the solution gen-
erated by melt water. The melt water is created from the snow filling of the channel. The rivulets of the type B  
channel have similar width due to their great catchment area. Therefore the walls of the channels are perpendicu-
lar to the bottom. Rivulets with great discharge develop in the channel later too. Therefore the channels deepen 
along their total width. The cross-section of the channels form a U-like shape during this process.  

1. Bevezetés

Magashegységi karsztok csupasz lejtőin egyaránt kialakulhatnak szivárgás-
sal és vízáramlással karrformák. Szivárgás során képződnek a madáritatók, a 
hasadékkarrok (rácskarrok), míg vízáramlás során a rillenkarrok, a rinnen-
karrok (vályúk),  a meanderkarrok,  a  saroknyomkarrok  és a  falikarrok.  A 
völgytalpakon és völgyoldalakban réteglépcsők alakultak ki a gleccser pusz-
títása során. A felsorolt karrformák a falikarrok kivételével a kis dőlésű ré-
teglapos, míg a falikarrok többnyire a nagyobb dőlésű rétegfejes lejtőkön 
jönnek létre (1. ábra).

Magashegységek csupasz lejtőinek leggyakoribb formái a rinnenkar-
rok (vályúk), amelyek lejtésirányban képződött néhány dm-es szélességű és 
mélységű, néhány m-es hosszúságú csatornák. A csatornák miután zárt for-
mák, nem rendelkeznek felszíni lefolyással (1. kép). A rinnenkarrokat mére-
tül szerint VERESS (1995, 2004) csoportosította. Így 
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1. kép: Rinnenkarr
Picture 1: Rinnenkarren

1. ábra: Karrformák magashegységek réteglépcsős térszínein
Jelmagyarázat: 1. törés, 2. lejtő dőlésiránya, 3. mészkő

Fig. 1: Karren forms on cuesta surfaces of high mountains
Legend: 1. joint, 2. dip direction of slope, 3. limestone
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elkülönített nagyobb (I. típusú vályú), közepes (II. típusú) és kicsi szélessé-
gű és mélységű (III. típusú) vályúkat. A rinnenkarrok a vízágak alatt alakul-
nak  ki  (BÖGLI 1960,  1976,  TRUDGILL 1985,  FORD-WILLIAMS 1989, 
2007). A vízágak alatti oldódást okozza, ill. fokozza a vízág vizének turbu-
lens áramlása (TRUDGILL 1985). Kedvez a vályúk kialakulásának az is, ha 
a csupasz lejtőrész vízága a lejtő felső részét borító törpefenyőfoltról víz-
utánpótlást kap. Ugyanis a hó CO2 tartalma MARIKO et al. (1994) mérései 
szerint meghaladja a levegő CO2 tartalmát. Ezt azzal magyarázzuk, hogy a 
hóval elfedett törpefenyőfolt a hó alatt csak disszimilál. Ezért a törpefenyőt 
fedő hóba ill. a hó olvadékba számottevő mennyiségben kerül CO2. Emiatt a 
vízág vízének oldó hatása ugyancsak megnő. A különböző vályú kereszt-
metszetek kialakulását a vízág vízhozamok csökkentéséből vezettük le (VE-
RESS 1995, 2003). Így V keresztmetszetű vályúk alakulnak ki, ha a vízágak 
hozama gyorsan csökken. U keresztmetszetű, ha a vízhozam tartós, majd a 
hozam csak a vízág létezésének a végén csökken nagymértékben.

VERESS et al. (2007, 2008) egymás szomszédságában elhelyezkedő 
teljesen csupasz lejtők és törpefenyőfoltos lejtők (ahol a lejtő felső részét 
borítja törpefenyő) rinnenkarrjait vizsgálta a Totes Gebirgében. A vizsgála-
tokból az alábbiak állapíthatók meg:
- Törpefenyős lejtőkön a vályúk 1 m-re számított fajlagos keresztmetszet te-
rülete (a keresztmetszetet a vályú szélességének és mélységének a szorzata 
adja) 9,35 dm2/m, míg csupasz lejtőkön 3,65 dm2/m (VERESS et al. 2006). 
A fenti adatok jelzik, hogy a törpefenyős lejtőkön a vályú méretek lényege-
sen meghaladják a csupasz lejtők vályú méreteit.  Ez azzal magyarázható, 
hogy a törpefenyő foltot borító hóból több CO2 kerül a vízág vizébe, mint a 
csupasz lejtőt fedő hóból.
- Vizsgáltuk a vályúk fajlagos keresztmetszet területét (T) és alakját (f) a kü-
lönböző lejtőosztályokba tartozó lejtők esetében törpefenyős lejtőkön a d és 
az  s függvényében, valamint csupasz lejtőkön a  d függvényében (a vályú 
alakparaméterét, vagy relatív szélességét - a továbbiakban alakját - a vályú 
szélességének és mélységének a hányadosa képezi, a d a szelvényhely és a 
lejtő felső pereme közti távolság, az s a törpefenyőfolt szélessége), valamint 
csupasz lejtőkön a d függvényében. Függvénykapcsolat a fenti paraméterek 
között csupasz lejtőknél nem mutatható ki, míg törpefenyős lejtőkön igen. 
Megállapítható, hogy törpefenyős lejtőkön a d és az s növekedésével nő a T 
és csökken az f értéke (2, 3. ábra). Mindezt úgy értelmezzük, hogy az egyre 
meredekebb és egyre hosszabb lejtőkön egyre több víz folyik. Ezért nő a vá-
lyú keresztmetszet. Az egyre hosszabb lejtőkön, egyre hosszabb ideig foly-
hat víz (nemcsak a lejtőhossz növekedése miatt, hanem a törpefenyőfolt ki-
terjedésének növekedése miatt is). Ezért a vályúk egyre mélyebbek lesznek, 
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miáltal alakjuk egyre csökken. A vályúk paramétereinek fentebb bemutatott 
változásai a törpefenyős lejtőkön csak vízáramlással értelmezhetők. A víz-
áramlás viszont – miután a szomszédos vályúk viszonylag távol esnek egy-
mástól – vízágas. Ezért a törpefenyős lejtők vályúi (pontosabban azon vá-
lyúk, amelyek vizüket törpefenyőről kapják) vízágak alatt fejlődnek.

Csupasz lejtőkön miután a vályúparaméterek és a d között függvény-
kapcsolat nem mutatható ki, a vályú kialakulás és fejlődés nem köthető víz-
ágakhoz. A csupasz lejtők vályúinak fejlődését a hódugó modellből vezettük 
le (VERESS et al. 2008). A modell lényege a következő. A vályúban (amely 
vízág alatt már létrejött) a hó kitöltés tartósan megmarad. Ugyanis a vályúk 
közötti térszíneken, amíg a hó elolvad, a vályúkban, ahol a napsütés időtar-
tama rövidebb, tartósan megmarad. A hódugó hava lassan olvad, a keletkező 
hólé a hó és kőzetfal között szivárogva oldja a forma talpát és oldallejtőit.

I. táblázat
Table I.

Lejtőszög és vályúsűrűség kapcsolata növénytelen lejtőkön (VERESS et al. 2006)
Relationship between the slope angles and channel density on bare slope (VERESS et al. 2006)

szelvény jele a lejtő dőlése vályú sűrűség [db/m]
T-1 12o 0,71
T-16/c 25o 2,27
T-3 28o 3,17
T-16/A 30o 1,48
T-16/B 35o 2,39
T-11 35o 3,17

Méréseink szerint a hordozó csupasz lejtő lejtőszögének növekedésé-
vel a vályúsűrűség nő (I. táblázat). Ezért nagy lejtőszögű lejtőkön a nagy 
vályúsűrűség miatt a vályúk környezetükből egyre kevésbé kaphatnak vizet. 
Emiatt a szivárgásos vályúfejlődés esélye egyre nagyobb lejtőszögön egyre 
nagyobb lehet. Kérdés, hogy kisebb dőlésű csupasz hordozó lejtőkön – ahol 
a vályúk ritkábban fordulnak elő – hogyan alakul a vályúk fejlődése.

A kis dőlésű csupasz lejtők vályúinak fejlődéséhez szükséges adat-
gyűjtést a Totes Gebirge három nagy kiterjedésű, kis dőlésű csupasz lejtőjén 
végeztük el (2, 3. kép). A 2007 és 2008. év kutatási helyszíneit I-től VI-ig 
számozással jelöltük. A fenti számozást folytatva a jelen kutatási hely jelö-
lésére a VII. számot használjuk. Ezek a lejtők a hegység DK-i részén elhe-
lyezkedő É-D-i irányú gleccservölgynek a D-i részén az Elm-csúcs alatt ta-
lálhatók (4. ábra).
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2. ábra: Törpefenyős lejtők egyesített T-d (a) és T-s (b) függvényei (különböző Totes Gebirgei  területek adatainak 
felhasználásával, Veress et al. 2008)

Jelmagyarázat: 1. a 16o-20o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai, 2. a 31o-35o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai,  
3. a 36o-40o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai, 4. a 41o-45o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai, 5. a 16o-20o-os 
lejtőosztályba tartozó lejtők T-d (a) és T-s (b) függvényének grafikonja és egyenlete, 6. a 31o-35o-os lejtőosztályba 
tartozó lejtők T-d (a) és T-s (b) függvényének grafikonja és egyenlete, 7. a 36o-40o-os lejtőosztályba tartozó lejtők  
T-d (a) és T-s (b) függvényének grafikonja és egyenlete, 8. a 41o-45o-os lejtőosztályba tartozó lejtők T-d (a) és T-s 
(b) függvényének grafikonja és egyenlete, T: fajlagos vályú keresztmetszetterület, d: szelvény távolsága a lejtő fel-

ső peremétől, s: a törpefenyőfolt szélessége
Megjegyzés: a gyenge függvénykapcsolat oka, hogy az adatfeldolgozásba olyan vályúk is bekerültek, amelyek a 

csupasz lejtőrészen végződnek el, emiatt törpefenyőről nem kapnak vizet.
Fig. 2: The united T-d (a) and T-s (b) functions of the slopes with Pinus mugo (Using the date of various research 

areas from Totes Gebirge, Veress et al. 2008)
Legend: 1. data points of 16o-20o slope class, 2. data points of 31o-35o slope class, 3. data points of 36o-40o slope  

class, 4. data points of 41o-45o slope class, 5. graph and shape of T-d (a) and T-s (b) functions of the 16o-20o slope  
class, 6. graph and shape of T-d (a) and T-s (b) functions of the 31o-35o slope class, 7. graph and shape of T-d (a)  
and T-s (b) functions of the 36o-40o slope class, 8. graph and shape of T-d (a) and T-s (b) functions of the 41o-45o 

slope class, T: specific channel cross-section area, d: distance between profile and upper margin of the slope, s: 
width of Pinus mugo patch

Note: The cause of the weak function relationship is that channels which end at the bare slope parts and thus they 
do not receive water from the Pinus mugo patch were also included in our data processing
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3. ábra: Törpefenyős lejtők egyesített f-d (a) és f-s (b) függvényei (különböző Totes Gebirgei  területek adatainak 
felhasználásával, Veress et al. 2008)

Jelmagyarázat: 1. a 16o-20o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai, 2. a 31o-35o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai,  
3. a 36o-40o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai, 4. a 41o-45o-os lejtőosztály lejtőinek adatpontjai, 5. a 16o-20o-os 
lejtőosztályba tartozó lejtők f-d (a) és f-s (b) függvényének grafikonja és egyenlete, 6. a 31o-35o-os lejtőosztályba  

tartozó lejtők f-d (a) és f-s (b) függvényének grafikonja és egyenlete, 7. a 36o-40o-os lejtőosztályba tartozó lejtők f-
d (a) és f-s (b) függvényének grafikonja és egyenlete, 8. a 41o-45o-os lejtőosztályba tartozó lejtők f-d (a) és f-s (b) 
függvényének grafikonja és egyenlete, f: fajlagos vályú alak, d: szelvény távolsága a lejtő felső peremétől, s: tör-

pefenyőfolt szélessége
Megjegyzés: a gyenge függvénykapcsolat oka, hogy az adatfeldolgozásba olyan vályúk is bekerültek, amelyek a 

csupasz lejtőrészen végződnek el, emiatt törpefenyőről nem kapnak vizet.
Fig. 3: The united f-d (a) and f-s (b) functions of the slopes with Pinus mugo (Using the data of various research 

areas from Totes Gebirge,  Veress et al. 2008)
Legend: 1. data points of 16o-20o slope class, 2. data points of 31o-35o slope class, 3. data points of 36o-40o slope  
class, 4. data points of 41o-45o slope class, 5. graph and shape of f-d (a) and f-s (b) functions of the 16o-20o slope  
class, 6. graph and shape of f-d (a) and f-s (b) functions of the 31o-35o slope class, 7. graph and shape of f-d (a)  
and f-s (b) functions of the 36o-40o slope class, 8. graph and shape of f-d (a) and f-s (b) functions of the 41o-45o 

slope class, f: specific channel shape, d: distance between profile and upper margin of the slope, s: width of Pinus 
mugo patch

Note: The cause of the weak function relationship is that channels which end at the bare slope parts and thus they 
do not receive water from the Pinus mugo patch were also included in our data processing
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2. kép: A VII/1 jelű lejtő
Picture 2: Slope marked VII/1

3. kép: A VII/2 jelű lejtő
Picture 3: Slope marked VII/2
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4. ábra: A VII jelű kutatási helyszín a Totes Gebirgében
Jelmagyarázat: 1. tó, 2. turistaút, 3. turistaház, 4. hegycsúcs, 5. kutatási terület

Fig. 4: Research area NoVII in Totes Gebirge
Legend: 1. lake, 2. hiker’s track, 3. hiker’s hut 4. peak, 5. research area

2. A módszer

A lejtőkön a szelvényeket 3 m-ként alakítottuk ki (5. ábra). A szelvények 
mentén mértük a vályúk és meanderkarrok helyét,  szélességét, mélységét, 
irányát, elkülönítettük a vályú típusokat (A és B típusú vályú, ill. meander-
karr). Az A típusú vályúnak ill. meanderkarrnak nincs mellékvályúja és ol-
dallejtője lankás (V keresztmetszetű), továbbá a B típusú vályúk mellékvá-
lyúi. A B típusú vályúk ill. meanderkarrok mellékvályúkkal rendelkeznek. 
Mértük a B típusú vályúknak és meanderkarroknak minden egyes szelvény 
fölé eső részvízgyűjtő területét és mellékvályúinak a számát (5. ábra). 
A részvízgyűjtők számítása az alábbi módon történt. A 3 m-es szelvényhely 
feletti vályúrész vízgyűjtője számítható, ha a szelvény feletti rész vízgyűjtő-
hossznak (ez a szelvényhely és a vízválasztó közötti távolság a vályú men-
tén), valamint a vízgyűjtőterületnek a lejtő csapásirányába mért legnagyobb 
szélességének a szorzatát képezzük. (Bármely két szelvényhely közti rész-
vízgyűjtő a két szelvényhely távolságának és a részvízgyűjtő szélességének 
a szorzata).
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5. ábra: A B típusú vályúk vízgyűjtőinek és mellékvályúinak számítási módja
Jelmagyarázat: 1. B típusú vályú, 2. A típusú vályú, 3. vízgyűjtő terület határa, 4. szelvényhely

Fig. 5: Mathematical formula to calculate the catchment areas and tributary channels of type B channels
Legend: 1. type B channel, 2. type A channel, 3. boundary of catchment area, 4. profile site

Valamely szelvényhely  feletti  vályú  vízgyűjtőjét  a  szelvényhelyek 
közti részvízgyűjtők és a 3 m-es szelvényhely feletti részvízgyűjtő összegzé-
sével kapjuk. Valamely szelvényhelyekhez tartozó mellékvályúszám meg-
adható, ha a szelvényhely feletti mellékvályúk számát összegezzük (5. áb-
ra).

6. ábra: A vályúk mért és számított paraméterei
Fig. 6: Measured and calculated pharameters of the channels

Számítottuk (6. ábra) a vályú keresztmetszet területét (Fo), és szelvé-
nyenként fajlagos (T) és átlagos keresztmetszet területét (t), a vályúk alakját 
(fo) továbbá szelvényenként a vályúk fajlagos alakját (f) és az átlagos alakját 
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(l), valamint szelvényenként a vályú sűrűségét (ρ). Megadtuk szelvényen-
ként a T, a t, az f, az l értékeket az A és B típusú vályúkra külön-külön is. 
Továbbá számítottuk az egyes lejtők szelvény adataiból képzett T, t, f, l átla-
gokat a vizsgált lejtők A és B típusú vályúira is (II, III, IV. táblázat). 

II. táblázat
Table II.

I/9/1 jelű helyszín szelvény adatai
Line data site of marked I/9/1

A típusú vályú és meanderkarr B típusú vályú és meanderkarr
d α n ρ T t f l n ρ T t f l

0 m 10o
4,0 0,3 33,7 135,0 0,5 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 m 22o
20,0 1,3 4,2 3,3 2,5 2,0 7,0 0,4 438,0 1002,7 0,4 0,9

6 m 17o
41,0 2,5 185,3 72,3 6,6 2,6 7,0 0,4 415,9 950,7 0,7 1,5

9 m 15o
43,0 2,6 235,6 87,6 5,6 2,1 5,0 0,3 298,5 955,3 0,3 1,1

12 m 15o
31,0 1,9 244,1 126,0 3,5 1,8 6,0 0,3 413,0 1101,4 0,4 1,0

15 m 15o
28,0 2,0 254,7 145,5 2,8 1,6 8,0 0,5 676,9 1353,8 0,5 0,9

18 m 13o
24,0 1,5 190,6 127,0 2,9 1,9 10,0 0,6 260,5 416,9 0,5 0,7

21 m 23o
28,0 1,8 180,6 103,2 3,0 1,7 8,0 0,5 389,8 779,6 0,3 0,7

24 m 18o
8,0 0,5 83,2 166,3 0,7 1,4 6,0 0,3 161,6 431,1 0,4 1,1

27 m 19o
19,0 1,2 125,0 105,3 2,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

átlag: 24,6 1,6 153,7 107,2 3,1 1,9 5,7 0,3 305,4 699,2 0,4 0,8

d: a lejtő pereme és a szelvény helye közötti távolság, α: lejtőszög, n: vályúszám, ρ: vályúsűrűség, T: a vályúk faj-
lagos keresztmetszet területe, t: a vályúk átlagos vályúkeresztmetszet területe, f: a vályúk fajlagos alakja, l: a vá-
lyúk átlagos alakja

d: distance between the upper margin of the slope and line place, α: slope angle, n: channel number, ρ: channel 
density, T: specific cross-section area of the channel, t: average cross-section area of the channel, f: specific shape 
of the channel, l: average shape of the channel
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III. táblázat
Table III.

I/9/2 jelű helyszín szelvény adatai
Line data of site marked I/9/2

 A típusú vályú és meanderkarr B típusú vályú és meanderkarr
d α n ρ T t f l n ρ T t f l

0 m 18o
7,0 0,8 57,2 73,6 1,6 2,1 3,0 0,3 129,0 387,0 0,5 1,6

3 m 13 o
7,0 0,7 91,9 118,1 1,1 1,5 7,0 0,7 345,8 444,7 0,9 1,2

6 m 10 o
9,0 1,0 69,6 69,6 2,6 2,6 3,0 0,3 201,6 605,0 0,4 1,2

9 m 14 o
9,0 1,0 112,8 112,8 2,6 2,6 2,0 0,2 133,3 600,0 0,2 1,2

12 m 20 o
11,0 1,2 75,8 62,0 3,6 3,0 5,0 0,5 259,0 466,2 0,4 0,8

15 m 20 o
17,0 1,9 114,4 60,5 4,7 2,5 2,0 0,2 26,1 117,5 0,2 0,9

18 m 20 o
13,0 1,4 175,4 121,5 2,6 1,8 3,0 0,3 131,7 395,3 0,3 1,0

21 m 12 o
5,0 0,6 55,0 99,0 0,4 2,2 4,0 0,4 154,4 347,5 0,1 0,8

átlag: 9,8 1,1 94,0 89,6 2,4 2,3 3,6 0,4 172,6 420,4 0,4 1,1

d: a lejtő pereme és a szelvény helye közötti távolság, α: lejtőszög, n: vályúszám, ρ: vályúsűrűség, T: a vályúk faj-
lagos keresztmetszet területe, t: a vályúk átlagos vályúkeresztmetszet területe, f: a vályúk fajlagos alakja, l: a vá-
lyúk átlagos alakja

d: distance between the upper margin of the slope and line place, α: slope angle, n: channel number, ρ: channel 
density, T: specific cross-section area of the channel, t: average cross-section area of the channel, f: specific shape 
of the channel, l: average shape of the channel

IV. táblázat
Table IV.

I/9/3 jelű helyszín szelvény adatai
Line data of site marked I/9/3

A típusú vályú és meanderkarr B típusú vályú és meanderkarr
d α n Ρ T t f l n ρ T t f l

0 m 26o
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 m 22o
8,0 0,9 67,2 75,6 1,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 m 16o
21,0 2,3 81,6 35,0 7,2 3,1 6,0 0,7 250,7 376,1 0,6 1,1

9 m 16o
19,0 2,1 206,7 97,9 5,7 2,7 4,0 0,4 68,3 17,0 0,6 1,3

12 m 16o
12,0 1,3 138,5 103,9 2,8 2,1 4,0 0,4 146,6 330,0 0,4 0,8

15 m 16o
11,0 1,2 110,1 90,0 2,0 1,6 6,0 0,6 632,1 948,1 0,3 0,4

átlag 11,8 1,3 100,7 67,1 3,2 1,9 3,3 0,4 183,0 278,5 0,3 0,6

d: a lejtő pereme és a szelvény helye közötti távolság, α: lejtőszög, n: vályúszám, ρ: vályúsűrűség, T: a vályúk faj-
lagos keresztmetszet területe, t: a vályúk átlagos vályúkeresztmetszet területe, f: a vályúk fajlagos alakja, l: a vá-
lyúk átlagos alakja

d: distance between the upper margin of the slope and line place, α: slope angle, n: channel number, ρ: channel 
density, T: specific cross-section area of the channel, t: average cross-section area of the channel, f: specific shape 
of the channel, l: average shape of the channel
3. Az A és B típusú vályúk paramétereinek összehasonlítása
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Megállapítható, hogy az A típusú vályúk száma és sűrűsége nagy. Bár e vá-
lyútípusnál vízgyűjtőterület  meghatározására nem került  sor, nagy sűrűsé-
gük miatt az A típusú vályúk vízgyűjtője csak kicsi lehet. E vályúk fajlagos 
(T) és átlagos (t) vályúkeresztmetszet területei mind szelvényenként, mind 
lejtőnként is kicsik. Ugyanakkor a fajlagos (f) ill. átlagos vályúalakjuk (l) 
nagy (II, III, IV táblázat). Tehát szélességükhöz képest kevésbé mélyek.

A B típusú vályúk száma és sűrűsége kicsi, vízgyűjtő területük nagy. 
Fajlagos (T) és átlagos (t) vályúkeresztmetszetük nagy, fajlagos (f) és átla-
gos alakjuk (l) kicsi.  Tehát szélességükhöz képest viszonylag mélyek (II,  
III, IV. táblázat). Megállapítható az is, hogy vízgyűjtő területük a d függvé-
nyében, valamint mellékvályúiknak a száma a d és a vízgyűjtő terület függ-
vényében nő (7, 8, 9. ábra).

Az A típusú vályúk kicsi keresztmetszete a kicsi vízgyűjtőjükre ve-
zethető vissza. Környezetükből kevés vizet kapnak. Nagy alakjuk úgy ma-
gyarázható, hogy mind a talpukon, mind az oldalfalukon oldódva növeked-
nek. Ez a fajta növekedés csak hó kitöltés esetén lehetséges. A hó dugóból 
keletkező hólé a vályú minden részét oldja. Az A típusú vályú többnyire ön-
hasonló módon növekszik. (Nem mindig nő ilyen módon, ugyanis ha a hó 
kitöltése  elolvad,  akkor  talpán  végigfolyó  vízág  alatt  oldódva elsősorban 
mélyül).

A B típusú vályúk nagy keresztmetszete nagy vízgyűjtő területükkel 
magyarázható. Ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy a B típusú vályú elsősor-
ban vízág által  fejlődik.  A vízgyűjtőjén elolvadó hó mellékvályúikon ke-
resztül a vályúkba kerül.

A B típusú vályúk vízágas fejlődését bizonyítja továbbá az is, hogy 
az egyes  vályúk keresztmetszet-területe  a  d függvényében nő (10. ábra). 
Ugyanis a vályúk egyre alsóbb részeibe egyre több víz kerül. A vízágas fej-
lődést bizonyítja az is, hogy a vályúalak a d függvényében csökken (11. áb-
ra). A csökkenés oka, hogy valamely vályú egyre alsóbb szakaszaiban a víz-
ág egyre hosszabb élettartamú miután az egyre nagyobb vízgyűjtőről vizet 
kapó vízág egyre hosszabb ideig létezhet. Így a vízág vize, amely elsősorban 
a vályú talpát oldja egyre hosszabb ideig oldhat. Emiatt az alsóbb helyzetű 
vályútalp szakaszok nagyobb mértékben mélyülnek, mint a felsőbbek.
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7. ábra: Az A és a d közötti függvénykapcsolat a VII/3 jelű terület (a) és a VII/1 jelű terület (b) néhány B típusú 
vályújánál

Jelmagyarázat: A: vízgyűjtőterület, d: a szelvényhely és a lejtő felső pereme közti távolság, 1-4. (a), 1-5. (b) kü-
lönböző vályúk adatpontjai, 5-8. (a), 6-10. (b) a különböző vályúk grafikonjai és egyenletei

Fig. 7: Functional relationship between the A and the d parameters of a few type B channels on slope marked 
VII/3 (a) and slope marked VII/1 (b)

Legend: A: catchment area, d: distance between profile site and the upper margin of the slope
1-4 (a), 1-5 (b) data points of various channels, 5-8 (a), 6-10 (b)graphs and functions of the various channels
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8. ábra: Az N és d közti függvénykapcsolat a VII/3 jelű (a) és a VII/1 jelű (b) terület néhány B típusú vályújánál
Jelmagyarázat: N: az A típusú vályúk száma, d: a szelvényhely és a lejtő felső pereme közti távolság, 1-4 (a), 1-5 

(b) vályúk adatpontjai, 5-8 (a) 6-10 (b) a különböző vályúk grafikonjai és egyenletei.
Fig. 8: Functional relationship between the N and the d parameters of a few type B channels on slope marked 

VII/3 (a) and on slope marked VII/1 (b)
Legend: N: number of type A channels, d: distance between the profile site and the upper margin of the slope

1-4 (a), 1-5 (b) data points of the various channels, 5-8 (a), 6-10 (b) graphs and functions of the various channels
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9. ábra: Az N és A közötti függvénykapcsolat a VII/3 jelű (a) és a VII/1 jelű (b) területek B típusú vályúinál
Jelmagyarázat: N: az A típusú vályúk száma, A: a B típusú vályúk vízgyűjtő területének nagysága, 1-4 (a), 1-8 (b) 

különböző vályúk adatpontjai, 5-8 (a) 9-16 (b) a különböző vályúk grafikonjai és egyenletei
Fig. 9: Functional relationship between the parameters of N and the A of a few type B channels on slopes marked 

VII/3 (a) and on slope marked VII/1 (b)
Legend: N: number of type A channels, A: size of catchment area of type B channels,

1-4 (a), 1-8 (b) data points of the various channels, 5-8 (a), 9-16 (b) graphs and functions of the various channels

153



10. ábra: Az F0 és a d közötti függvénykapcsolat a VII/3 jelű (a) és a VII/1 jelű (b) területek néhány B típusú vá-
lyújánál, F0: B típusú vályú keresztmetszet területe, d: a szelvényhely és a lejtő felső pereme közti távolság, 1-2 

(a), 1-3 (b) különböző vályúk adatpontjai 3-4 (a) 4-6 (b) a különböző vályúk grafikonjai és egyenletei
Fig. 10: Functional relationship between the Fo and the d parameters of a few type B channels on slope marked 

VII/3 (a) and on slope marked VII/1 (b)
Legend: Fo: cross-section area of type B channel, d: distance between profile site and the upper margin of slope
1-2 (a), 1-3 (b) data points of the various channels, 3-4 (a), 4-6 (b) graphs and functions of the various channels
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11. ábra: Az fo és a d közötti függvénykapcsolat a VII/3 jelű (a) és a VII/1 jelű (b) terület néhány B típusú vályújá-
nál

Jelmagyarázat: fo: a B típusú vályú alakja, d: a szelvényhely és a lejtő felső pereme közti távolság, 1-3 (a), 1-6 (b) 
különböző vályúk adatpontjai, 4-6 (a) 7-12 (b) a különböző vályúk grafikonjai és egyenletei

Fig. 11: Functional relationship between the fo and the d parameters of a few type B channels on slopes marked 
VII/3 (a) and on slope marked VII/1 (b)

Legend: fo: shape of type B channel, d: distance between profile place and the upper margin of the slope
1-3 (a), 1-6 (b) data points of the various channels, 4-6 (a), 7-12 (b) graphs and functions of the various channels
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4. Vályúfejlődés kis dőlésű csupasz lejtőkön

A vályúk és meanderkarrok kialakulása vízág alatt kezdődik (12a. ábra). A 
vályú keresztmetszetét a vízág hozama határozza meg. Akkor, ha a vízág 
hozama gyorsan csökken, a vízág szélessége is gyorsan csökken. Az egy-
másután  kialakuló vízágak V keresztmetszetű vályút alakítanak ki. A fenti-
ek miatt  V keresztmetszetű vályúk azok a vályúk lesznek,  amelyeknek a 
vízgyűjtő területe kicsi.

12. ábra: Vályúfejlődés csupasz, kis dőlésű lejtőkön
Jelmagyarázat: 1. vízág, 2. vízág szintjei, 3. V alakú vályú vízhozama különböző időpontokban, 4. U alakú vályú 
vízhozama különböző időpontokban, 5. hó, 6. hólé, 7. oldódás, 8. olvadékvíz szivárgása, I. szivárgásos vályúfejlő-
dés, II1. vízágas fejlődés a vályú szélesség növekedése nélkül, II2. vízágas fejlődés a vályú szélesség növekedésével

Fig. 12: Development of channel on bare slopes with small dips
Legend: 1. rivulet, 2. water levels of rivulet, 3. discharge of shape V channel in various time, 4. discharge of 

shape U channel indifferent time, 5. show, 6. melt water, 7. solution, 8. percolating of melt water, I. channel de-
velopment due to percolating, II1. channel development due to rivulet, without the increasing of the channel width,  

II2. development due to rivulet with the increasing of the channel width
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A V keresztmetszetű (A típusú) vályúk és meanderkarrok fejlődésük 
során kevés, ill. egyre kevesebb vizet kapnak. Ugyanis hó kitöltésük miatt a 
víz nem juthat a vályúba, továbbá újabb vályúk alakulhatnak ki, így a vá-
lyúk vízgyűjtői egyre kisebbek lesznek. A vályúk fejlődésének második sza-
kaszában a szivárgásos fejlődés lesz egyre inkább a meghatározó (12b-c áb-
ra). A vízszivárgás a hó kitöltés és a vályú fala közt történik. Utánpótlását 
az olvadó hó kitöltés biztosítja. Az így keletkező vízbevonat (vízfilm) válto-
zó vastagságú. Vastagsága függ az olvadás intenzitásától, a hőmérséklettől, 
a hó vastagságától. Valószínűleg a vályú talpa felé a vízfilm vastagsága nő. 
Valószínű az is, hogy egy-egy oldódási periódus kezdetén nem egységes, 
hanem  ez  a  jellege  csak  fokozatosan  alakul  ki.  Áramlási  módja  miután 
áramlási sebessége és vastagsága kicsi, feltehetően lamináris.

Szivárgásos fejlődésnél, miután a vályú oldalfalai és talpa is oldódik, 
a vályú keresztmetszet területe nő. Alakja nem változik, miután a vályú lej-
tői és talpai hasonló mértékben pusztulnak. Ezáltal szélesedése és mélyülése 
ugyanakkora. A vályú keresztmetszet alakja sem változik. Ugyanis a vályú-
oldalak minden részükön hasonló mértékben oldódnak.

A hó elolvadását követően a vályúban, ha rövid időre is vízág is ki-
alakulhat. A vízág főleg a vályú talpát oldja. Ekkor a vályú főleg mélyül, a 
vályú alakja növekedése során csökkenhet. (Ha a vályúban vízág nem jön 
létre, az alak nem változik.) A vízágas fejlődés miatt változatos V kereszt-
metszet alakok jöhetnek létre az egyes vályúknál, sőt ugyanazon vályú kü-
lönböző szakaszain is.  Ugyanis a vízágas fejlődés miatt  a vályú nagyobb 
mértékben mélyül, mint szélesedik. Emiatt a vályúoldal meredeksége a víz-
ágak létezésének idejétől függ. Minél hosszabb ideig léteznek a vízágak, a 
vályúoldalak annál meredekebbek lesznek. Ily módon egyre keskenyebb V 
keresztmetszet alakú vályúk formálódhatnak az egyre hosszabb ideig létező 
vízágaknak köszönhetően.

A B típusú vályúk és meanderkarrok fejlődésük kezdetén széles, füg-
gőleges alakúak lesznek. Ugyanis a kialakuló vízág hozama létezése során a 
nagy vízgyűjtő miatt nem csökken. A B típusú vályúk növekedése is főleg 
vízág alatt történik. A vízágas fejlődésük akkor megy végbe, amikor a hó ki-
töltésük elolvad. A B típusú vályú fejlődése kétféleképpen történhet. Akkor, 
ha a vízág vízhozama számottevően nem nagy, a vályú nem szélesedik, ha-
nem csak mélyül (12c1. ábra). A vályú keresztmetszete U alakú lesz, mélyü-
lése miatt alakja csökken. Ha vízhozama tartósan nagy, a vályú oldala is ol-
dódik. A vályú nem csak mélyül, hanem szélesedik is. Ilyenkor a vályú ke-
resztmetszet területe nő, alakja nem, vagy kis mértékben csökken (12c2. áb-
ra).
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II. típusú vályúk is kialakulhatnak a B típusú vályú talpán. Ez bekö-
vetkezhet akkor, ha a mellékvályúkon keresztül beérkező vízből a vályútal-
pon kis szélességű vízág alakul ki (12d1. ábra). Kialakulhat akkor is II. típu-
sú vályú, ha a B típusú vályúban nagy vízhozamú vízág alakul ki. Ekkor, 
mint említettük, a vályú nem csak mélyül, hanem szélesedik is (12c2. ábra). 
A széles vályútalpon a vályú kisebb hozamú vízága is létrehozhat II. típusú 
vályút, mivel előfordulhat, hogy a vályú szélesedése következtében a vízága 
a talp egészét már nem képes teljes egészében kitölteni (12d2. ábra).

5. Következtetések

Csupasz, kis dőlésű lejtőkön a vályú és valószínűleg a meanderkarrok fejlő-
dése is vízágas és szivárgásos lehet. A B típusú vályúk ill. B típusú mean-
derkarrok kialakulásában és fejlődésében is a vízágas fejlődés a meghatáro-
zó. Az A típusú vályúk ill. A típusú meanderkarrok vízág alatt alakulnak ki, 
növekedésük azonban szivárgás során történik.

Az, hogy adott vályú milyen módon fejlődik, függ a vályú vízgyűjtő 
területének a nagyságától. Ez utóbbit viszont egy lejtőn a vályúsűrűség hatá-
rozza meg.

Vízágas fejlődésre (B típusú vályúk kialakulására) akkor van lehető-
ség, ha egy lejtő vályúinak kialakulása különböző időpontokban történik. A 
legkorábban kialakuló néhány vályúnak nagy lesz a vízgyűjtője, majd ezt 
követően a később egyre nagyobb számban kialakuló vályúk már csak kis 
vízgyűjtővel fognak rendelkezni. Emiatt fejlődésük szivárgással történik.

Miután nagy dőlésű lejtőkön az A típusú vályúk az uralkodóak, meg-
állapítható, hogy az ilyen lejtőkön a különböző vályúk kialakulása időben 
nem különül el, hanem közel egy időben történik.
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