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Abstract: In this study we analyzed the highest, northeastern part of the Gömör-Torna Karst area (Aggtelek and 
Slovak Karst). Four plateaus are included in our study, the smallest Mészkő summit (Zlab), the highest Barka 
plateau (Borcianska planina), the largest Felső-hegy (Horny vrch) plateau and the Szádelő plateau (Zádielska 
planina). First, we studied the relief of the area based on SRTM digital elevation model and derived maps. 
Histogram analysis demonstrated the similarity of  elevation zones of Mészkő summit and Barka plateau 
suggesting that these plateaus were parts of the same paleosurface. The double peak in the Szádelő plateau 
elevation histogram discriminates the two characteristic levels of the plateau separated by an extended ~7° slope 
step. This step in the Szádelő plateau is related to the Csermosnya (Cremosná) and Miglinc valleys, all forming 
parts of the same structural line. The valley network is analyzed based on ridge and valley map derived from the 
DEM by a filtering method. This map supports that cross-valleys of probably fluvial origin are inherited to the 
karst surface. In the present morphology these are N-S oriented,  shallow, dry valleys in the W-Felső-hegy and N-
Szádelő plateau.Four types of doline were identified in the field: (i) large and shallow depressions; (ii) small, 
funnel-shaped sinkholes; (iii) partly open, half dolines and (iv) „classical” dolines. Dolines were analyzed in 
terms of morphometry. Most of the dolines (111 out of 138 present in the whole study area) are found in the W-
Felső-hegy. Only this area shows doline density typical of other parts of Gömör-Torna Karst, whereas the other 
studied plateaus are very poor in dolines. On the other hand, larger closed depressions are mainly found in the 
northern, higher plateaus. These can be attributed to either lithological differences (reef vs lagoon facies of 
Wetterstein Limestone) or (paleo)climate differences. In these relatively high plateaus, Pleistocene periglacial 
slope processes are likely to fill in dolines (uvalas) creating large and shallow closed depressions. Plateau width 
can be an important factor in the distribution of dolines as it is statistically justified for the Felső-hegy plateau. 
 
Bevezetés 
 
A Gömör-Tornai-karszt fennsíkjai többnyire töbrökben igen gazdag 
területek, így a morfometriai elemzéshez jó alapot nyújtanak. Korábbi 
vizsgálatainkban az Aggteleki-karszt (TELBISZ 2001), a Szilicei-fennsík 
(TELBISZ-MÓGA 2005, TELBISZ et al, 2006) és a Pelsőci-fennsík 
(TELBISZ et al. 2009) töbreit jellemeztük. A Jászói-fennsík töbör-
morfometriáját PETRVALSKÁ (2010b) vizsgálta. Jelen tanulmányban 
hasonló eszközökkel most a karsztvidék ÉK-i részét elemezzük. Az itt 
található fennsíkok többek között azért is érdekesek, mert ezek a Gömör-
Tornai-karszt legmagasabbra kiemelt részei.  

A vizsgált terület a Felső-hegyet, a Barkai- és a Szádelői-fennsíkot 
foglalja magába (1. ábra), de ide sorolható még a Lucska falu fölé 
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magasodó Mészkő-tető (894m) is, melyet meredek lejtőkkel körülvett lapos 
tetőszintje alapján fennsíknak tekinthetünk, jóllehet kiterjedése 
meglehetősen csekély, így töbrök sem alakultak ki rajta. A Szádelői-
fennsíkot az Áji-patak szurdoka választja el a Jászói-fennsíktól, nyugat felé 
pedig a Szár(Határ)-patak jelenti a válaszvonalat a Felső-hegy és a Barkai-
fennsík felé. A Szár-patak híres szurdoka a Szádelői-völgy. A Barkai-
fennsíkot a Felső-hegytől a Barkai-nyereg ill. a Baksa-völgy választja el, a 
Mészkő-tetőtől pedig a Csermosnya-patak fölső szakasza. A Felső-hegy 
nyugati végén a Szoros-kő-nyergen túl már a Szilicei-fennsík következik. 
Északról és délről meredek letörések, a Csermosnya illetve a Torna-völgy 
képezik a határt. A Barkai-fennsíkról közölt rövid tanulmányt HEVESI 
(2011), melyben a fennsík É-i részét víznyelős, fiatal üledékkel fedett 
karszvápának (poljénak) írta le. 
 

 
1. ábra: A vizsgált terület fennsíkjai a töbrökkel és a domborzati keresztszelvények helyével. 

Fig. 1: Karst plateaus of the study area with dolines and topographic profile locations. 
 

Kőzettani szempontból a vizsgált területen (akárcsak a Gömör-Tornai-
karszt nagy részén) meghatározó a középső-triász Wetterstein Mészkő, 
amelynek több fáciese (zátony, lagúna) is megtalálható itt. A Felső-hegy 
nyugati részén és a Mészkő-tetőn a zátony, keleti részén illetve a Szádelői-
fennsík nagy részén a lagúna fácies a meghatározó (ez alapján osztottuk két 
részre a Felső-hegyet vizsgálataink során), míg a Barkai-fennsík fáciese 
nem meghatározott (MELLO 1996, 1997). Ez utóbbi fennsík északi részét 
viszonylag nagy kiterjedésben negyedidőszaki törmelékes kőzetek takarják 
be. Más kőzet csak alárendelten bukkan elő a vizsgált fennsíkokon. 
Fennsíknak ugyan jóindulattal sem nevezhető, ám ezekhez hasonló 
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magasságú a Dernőtől K-re fekvő Som-hegy (804m), melynek fölépítő 
kőzete a Dachstein Mészkő. 

A szerkezet-alakulás a jurától a miocénig tartott, melynek során 
gyűrődések illetve takarós szerkezetek alakultak ki, amelyek a 
karsztfennsíkokat is alkotják (LESS 1998). MÓGA (1998) szerint a 
miocénban szubtrópusi körülmények között kúpkarsztosodás zajlott, 
melynek maradványa lehet területünkön a Barkai-fennsíkon található 
Matesz-kő (Csirak) és Selypdomb. A pannon időszakban az Érchegység 
kiemelkedésének hatására annak déli előterében, vagyis a mai Gömör-
Tornai-karszt területén hegylábfelszín-képződés zajlott, melynek hatására 
nagy mennyiségű kavicsanyag teregetődött szét a karszton (GAÁL-BELLA 
2005, PETRVALSKÁ 2010a). Más kutatók (pl. LÁNG 1955, ZÁMBÓ 1998) 
ennek idejét a pliocénra teszik. Ezt követően a karsztvidék is emelkedni 
kezdett, ám nem egységesen, hanem tektonikusan darabokra törve. A 
fennsíkok enyhe, D-ies lejtése azonban megmaradt (MÓGA 1998, SÁSDI 
1990, ZÁMBÓ 1998). Az átlagos lejtés pontos, digitális 
domborzatelemzéssel kapott számítások alapján kevesebb, mint 1°, a 
lejtésirány pedig legyezőszerűen nyugatiastól keletiesig változik, de 
meghatározó a DDNy-i irány (TELBISZ-ÁDÁM 2011). A völgyek 
átöröklődésével, a futásirányok megváltozásával, elsősorban a karsztvidék 
D-i, DNy-i részeire vonatkozóan SÁSDI (1990), MÓGA (1999) és VERESS 
(2008) foglalkozott. 

Jelen cikkben elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a választott terület 
töbrös felszínfejlődésére hogyan hatnak a domborzati, kőzettani, szerkezeti 
illetve vízhálózati tényezők. 
 
Módszertan és alapadatok 
 
A térinformatikai vizsgálatokhoz ArcGIS 9.3 szoftvert használtunk. 
Felhasznált alapadatok: 
- Szlovák topográfiai térképek (méretarány: 1:10 000 és 1:25 000, ez 

utóbbi elsősorban a georeferálás elvégzéséhez nyújtott segítséget, a 
digitalizálásnál csak kiegészítő jelleggel szerepelt); 

- Szlovák-Karszt geológiai térképe (méretarány: 1:50 000; MELLO 1996); 
- SRTM digitális terepmodell (horizontális felbontás: 90m). 

Ezek alapján digitalizálással a következő „rétegeket” állítottuk elő: 
- töbör-határok (melyeket a legkülső zárt szintvonal alapján határoztunk 

meg az egyértelmű és egységes adatkezelés miatt); 
- földtani határok, törésvonalak. 
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Az így kialakított adatbázis segítségével lehetőség nyílt a töbör-
morfometriai elemzések elvégzésére, melyek közül az alábbi jellemzőket 
vizsgáltuk: 
- méret-jellemzők (kerület, terület, hossz, szélesség); 
- alak-jellemzők (megnyúltság, kerekítettség); 
- térbeli eloszlás (sűrűség); 
- irány-statisztikai jellemzők (hossztengely, legközelebbi szomszéd 

azimutja). 
A domborzatelemzés eszköztárából használtuk a magassági 

hisztogramokat, a megszokott lejtőszög térképet, elsősorban a fennsíkok 
lehatárolásához. Továbbá a kitettség térképet, melyet egy 5 cella sugarú 
medián-szűrővel simított terepmodellből vezettünk le, hogy a kisebb formák 
kitettség-torzító hatása ne érvényesüljön. Ezen kívül a gerinc- és 
völgyhálózat kiemelésére az 5 cella sugarú környezet átlagától való eltérés 
és a relatív relief hányadosaként kapott térképet használtuk (e módszerről 
bővebben lásd pl. TELBISZ 2010), ami lehetővé teszi a nem túl mély 
völgyek illetve a nem túlságosan kiemelkedő hátak azonosítását is, amire a 
fennsíkok esetében éppen szükségünk volt. 
 
Eredmények 
 
A fennsíkok digitális domborzatelemzése 
 
A kétosztatú Szádelői-fennsík kivételével valamennyi fennsíkra jellemző, 
hogy magassági hisztogramja (2. ábra) egy viszonylag szűk sávban 
csúcsosodik ki. A legmagasabb szintet a Barkai-fennsík és a Mészkő-tető 
820-900 m-es tartománya jelenti, azt sugallva, hogy ez a két fennsík 
valamikor egységes felszínt alkotott, amit a későbbi tektonika sem mozdított 
el egymástól. Ebből a szintből éppen csak kiemelkedik a Csirak-domb 
(Matesz-kő, 924 m), amely domb létére nemcsak a Barkai-fennsík, de az 
egész Gömör-Tornai-karszt legmagasabb pontja is egyben!  E szintnél 
némileg alacsonyabb, 760-840 m közé esik a Szádelői-fennsík magasabb, 
északi része. Ettől élesen elválik az alacsonyabb, déli rész, melynek 
jellemző 560-600 m-es szintje már a Jászói-fennsíkkal mutat rokonságot. 
Ennél jóval magasabb a K-Felső-hegy uralkodó 700-800 m-es magassági 
tartománya (azon belül is nagyobb súllyal a 800 m közeli szintek), ami arra 
utal, hogy a két fennsíkot elválasztó Szádelői-völgy mentén valószínűleg 
tektonikus elmozdulás is végbement, így maga a völgy szerkezetileg 
előrejelzett. A Felső-hegy fennsíkjának legmagasabb pontja maga a névadó 
hegy, mely 833 m-es magasságot ér el. A Ny-Felső-hegy átlagos és 
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legnagyobb (817 m) magassága egyaránt valamivel kisebb, és legnyugatibb 
részein a Szoros-kő-nyereg 530 m-es szintjéig alacsonyodik. 

 

 
2. ábra: A fennsíkok magassági hisztogramjai. 
Fig. 2: Elevation histograms of the plateaus. 

A fennsíkok körvonalai legvilágosabban a lejtőszög térképen 
rajzolódnak ki (3. ábra). Míg a fennsíkokon belül a terep átlagos lejtése 
(azaz a kisformák – elsősorban töbrök – okozta meredekebb lejtőktől most 
eltekintve) ritkán haladja meg a 10°-ot, addig a határoló lejtők meredeksége 
szinte mindenhol eléri a 15°-ot, de még a 30°-nál meredekebb térszínek is 
jelentős arányt képviselnek, és a kifejezetten sziklás térszíneken ennél 
nagyobb lejtőszögek is előfordulnak. 

A meredek peremlejtők kitettsége első látásra is egyértelmű (3. ábra): 
a Ny-K-i irányban megnyúlt Felső-hegy peremén elsősorban É-i illetve D-i 
kitettségű lejtők fordulnak elő, az ÉÉNy-DDK-i tengelyű Szádelői-fennsík 
oldalain pedig az erre merőleges irányok uralkodnak. A durván négyzetes 
Barkai-fennsík peremlejtőin a kitettségi irányok viszonylag egyenletesen 
oszlanak meg, ám a kicsiny,  hosszúkás Mészkő-tető magasabb északi 
környezetétől csak egy nyereggel különül el, így itt a déli peremlejtők a 
leghangsúlyosabbak.  

A simított domborzatmodellből készült kitettségi térkép (3. ábra) 
ugyanakkor a fennsíkok dőlését is jól jellemzi. A Barkai-fennsík nagyjából 
körszimmetrikus középpontjából (Lőtör-tető, 917 m) kiindulva minden 
„kifelé” lejt. A Mészkő-tető Ny felé, a Szádelői-fennsík KDK felé, a K-
Felső-hegy DK felé, a Ny-Felső-hegy DDNy felé. Jól látható, hogy a Felső-
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hegy túlnyomó részén a délies irányok dominálnak, ám a „főgerinctől” 
északra egy meglehetősen szűk sávban északias lejtés a meghatározó. 
 

 

 
3. ábra: A vizsgált terület lejtőszög és kitettség térképe. 

Fig. 3: Slope and aspect map of the study area. 
 

A fennsíkok dőlésviszonyait domborzati keresztszelvényekkel is jól 
szemléltethetjük (4. ábra). A három nagyobb fennsíkon közelítőleg É-D-i 
irányban húzott szelvények jól mutatják a fennsíkok enyhe délies dőlését, a 
Szádelői-fennsíkot kettéosztó közepesen meredek térszínt és a fennsíkokat 
határoló meredek letöréseket. Ezek számszerű jellemzésére kiszámítottuk a 
fennsíkok meghatározó lejtését, de nem egy-egy önkényesen kiválasztott 
szelvény, hanem az adott fennsík teljes területét felölelő sávszelvény 
(TELBISZ-ÁDÁM 2011) átlaga alapján. A következő értékeket kaptuk: a 
Barkai-fennsík északi része gyakorlatilag dőlés nélküli, déli része viszont 
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4,2°-kal lejt. A Szádelői-fennsíkon pont fordított a helyzet, ott a déli, 
alacsonyabb résznek nincs lejtése, míg az északi egység 2,2° lejtésű, a kettőt 
elválasztó lépcső meredeksége 7,3°. A Felső-hegy keleti része 1,3°, nyugati 
része 2,2° lejtésű. 

A Szádelői-fennsík lépcsője, pontosabban annak déli pereme 
egybeesik a Barkai-nyereg vonalával (ami egy völgyi vízválasztó), és kelet 
felé a Jászói-fennsíkot kettéosztó Miglinc-völgyben, nyugat felé pedig a 
Csermosnya völgyben találjuk meg folytatását. Ez egy fontos szerkezeti 
vonal, melyhez a felszíni formakincsben völgyek, illetve jelentős 
szintkülönbség is társul. 
 

 
4. ábra: Domborzati keresztszelvények a vizsgált fennsíkokon keresztül (a keresztszelvények helyét ld. az 1. ábrán) 

Magassági torzítás ~10-szeres. 
Fig. 4: Topographic profiles across the studied plateaus (for profile locations see Fig. 1) Vertical exaggeration is 

~10 times. 
 

A vízhálózat tanulmányozásához az 5. ábra nyújt segítséget. 
Legmarkánsabban természetesen a mélyen bevágódott, jelen körülmények 
között alapvetően folyóvízi erózióval fejlődő völgyek jelennek meg rajta. 
Erőteljesen kirajzolódik azonban például a Felső-hegytől nyugatra a Szoros-
kő-nyereg is, amely véleményünk szerint egy „wind gap” , azaz olyan 
völgyszakasz, melyen korábban folyóvízi átfolyás lehetett, ám később 
szárazzá vált részben a kiemelkedés, részben a karsztosodás miatt. Ehhez 
hasonló, csak sokkal kevésbé markáns, nagyjából É-D-i völgyek figyelhetők 
meg a Felső-hegy nyugati részén. Így ezeket a karsztra „éppencsak” 
átöröklődött egykori fluviális völgyek nyomainak tekintjük. Szintén ilyen É-
D-i csapású völgyszerű mélyedések jelennek meg a Szádelői-fennsík északi 
részén. Jellemző felszínforma még e térkép alapján a Barkai-fennsík ÉK-i 
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részébe vágódó Šajbová dolina (Sajbó-völgy á la HEVESI, 2011), melynek 
DNy-ÉK-i csapása fölismerhető a Szádelői-fennsík peremének futásában is, 
ahol a geológiai térkép törésvonalat jelöl, így feltételezhető, hogy ennek 
folytatásáról van itt szó. A törésvonalak jellemző csapásiránya egyébként a 
Szár-patak fölső szakaszának környékét és a Csermosnya-Miglinc-vonalat 
leszámítva némi szórással alapvetően É-D-i. 
 

 
5. ábra: Digitális domborzatmodellből levezetett gerinc és völgyhálózati térkép a geológiai térképen (MELLO, 

1997) jelölt törésvonalak helyével. 
Fig. 5: Ridge and valley network map derived from the digital elevation model and structural lines after MELLO, 

1997. 
 
Töbör-morfometriai eredmények 
 

Terepbejárásunk során négy elég jellegzetesen elkülönülő töbörtípust 
figyeltünk meg (6. ábra), amelyek között természetesen átmenetek is 
előfordulnak. Az első típust nagyméretű, sekély, zárt mélyedések alkotják. 
Ezeknek az alja szinte teljesen lapos, agyagos, törmelékes üledékkel 
kitöltött, a mészkő csak a peremek mentén bukkan felszínre. E nagy 
mélyedéseknek nincs egyértelmű mélypontja, bár néhol kisebb víznyelők 
előfordulnak bennük. Kiterjedésük alapján nem egyszerűen feltöltött töbrök, 
hanem inkább feltöltött uvalák lehetnek. Jellemző előfordulási helyük a 
Barkai-fennsík. A második típusba a kis átmérőjű, ám viszonylag mély, 
tölcséres víznyelő-töbröket soroltuk, amelyekhez néhol a feltehetőleg 
vékony vízzáró fedőüledéken kialakult erecske is tartozik. A harmadik 
csoportot a féltöbrök jelentik, melyek a terep fő lejtésirányába nyitottak, 
másik oldalról pedig karéjos, sziklás perem öleli őket körbe, talpuk lapos, 
alakjuk leginkább a saroknyomkarrokra hasonlít (csak természetesen 
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nagyobb méretben). Legjellemzőbbek a Felső-hegy középső, keleti részén. 
Végül a negyedik csoportba a „klasszikus”, azaz közepes átmérőjű és 
viszonylag mély töbrök sorolhatók, amelyek a vizsgált fennsíkok közül 
leginkább a Ny-Felső-hegyen fordulnak elő. Mivel a második és harmadik 
típus kis mérete miatt a topográfiai térképeken nem jól azonosítható, vagy 
egyáltalán nem szerepel, ezért a morfometriai értékelés ezekre nem terjed ki, 
bár a terepen GPS-szel felmértünk néhányat. 
 

 
6. ábra: A területen előforduló jellegzetes töbrök fényképe. A) nagyméretű, sekély töbör a Barkai-fennsíkon 
közepén nyelőponttal; B) kisméretű, víznyelő tölcséres töbör a Ny-Felső-hegyen; C) részben nyitott, karéjos 
féltöbör a K-Felső-hegyen; D) közepes átmérőjű, viszonylag mély „klasszikus” töbör a Ny-Felső-hegyen. 

Fig. 6: Typical dolines in the study area. A) large, shallow depression with sink in the Barka plateau; B) small, 
funnel-shaped sinkhole in the W Felső-hegy; C) partly open, arc-shaped half doline in E-Felső-hegy; D) medium 

size, relatively deep, „classical” doline in W-Felső-hegy. 
 

A topográfiai térkép alapján a vizsgált fennsíkokon összesen 138 db 
töbör fordul elő, meglehetősen egyenlőtlenül, hiszen ebből 111 db a Ny-
Felső-hegyen található (I. táblázat). Így a Ny-Felső-hegy töbörsűrűsége (9,9 
km-2) alulról beleillik az Aggteleki-karszt fennsíkjainak értékébe, de 
elmarad a sűrűn (>20 km-2) töbrösödött Pelsőci- vagy Szilicei-fennsíktól. A 
töbrök elhelyezkedését tekintve a Ny-Felső-hegyen néhány töbrös gócot 
figyelhetünk meg, továbbá néhány É-D-i pásztába rendeződött töbörsort, 
valamint a déli perem mentén sorakozó töbröket. A többi vizsgált fennsík 
töbörsűrűsége igen alacsony (bár a kis területű Mészkő-tetőt kivéve 
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mindenhol előfordulnak töbrök), ami tulajdonképpen meglepő, hiszen 
kőzettani és domborzati (lejtőszög) szempontból is megfelelnek a 
kritériumoknak! E kérdés tárgyalására a következtetésekben még 
visszatérünk. 

 
I. táblázat 
Table I.  

Főbb töbör-morfometriai adatok (jelmagyarázat: WmZ - Wetterstein Mészkő (zátony), WmL - Wetterstein Mészkő 
(lagúna), Wm – Wetterstein Mészkő (kevert), Sm - Steinalm Mészkő, Gd - Gutenstein Dolomit, Gm - Gutenstein 

Mészkő, Nm - Nádaska Mészkő, Szr - Színi rétegek, Br - Bódvaszilasi rétegek, Nl - negyedidőszaki lejtőtörmelék). 
Principal morphometric data of dolines (legend: WmZ – Wetterstein Limestone Reef, WmL – Wetterstein Limeston 
(lagoon), Wm – Wetterstein Limeston (undistinguished), Sm – Steinalm Limestone, Gd – Gutenstein Dolomite, Gm 
– Gutenstein Limestone, Nm – Nádaska Limeston, Szr – Szin Beds, Br – Bódvaszilas Beds, Nl – Quaternary slope 

debris). 
 

Fennsík neve Kőzet Terület 
(km2) 

Töbrök 
száma 
(db) 

Töbör-
sűrűség 
(db/km2) 

Töbrösö-
dési arány 

(%) 

Töbör-
terület 
medián 

(m2) 

Átlagos 
megnyúlt-

ság 

Ny-Felső-hegy WmZ, Sm, Gd, Szr, 
Gm 11,2 111 9,9 4,6 2422 1,53 

K-Felső-hegy WmL, Nm 2,6 9 2,6 0,8 3296 1,47 

Szádelői-fennsík WmL, Wm, WmZ, 
Sm 8,0 14 1,8 2,1 7275 1,77 

Barkai-fennsík Wm, Nl, Gd, 3,4 4 1,2 1,8 14262 1,50 

Mészkő-tető WmZ, Sm, Br, Nl 0,6 0 - - - - 

összesítve   138 5,2 2,9 2962 1,55 

 
A töbör-alapterületek gyakorisági eloszlása (7. ábra) ez esetben is 

lognormális eloszlást mutat (2962 m2-es mediánértékkel, ami kb. 60 m-es 
átmérőnek felel meg), akárcsak a karsztvidék más részein (vö. TELBISZ 
2001, TELBISZ-MÓGA 2005, TELBISZ et al, 2006, 2009), ami azt jelzi, 
hogy a töbrösödés szempontjából egyfajta „dinamikus egyensúly” alakult ki. 
Az egyes fennsíkokat töbörméretek szempontjából összehasonlítva (8. ábra) 
a várakozásoknak megfelelően azt kapjuk, hogy míg a Felső-hegyen a kis 
töbrök dominálnak, addig a Szádelői-fennsíkon illetve a Barkai-fennsíkon 
jóval nagyobb töbrök jellemzők (és jóval kisebb számban). 
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7. ábra: A töbör-alapterületek gyakorisági ábrázolása. 

Fig. 7: Frequency histogram of doline area. 
 

 
8. ábra: A töbör-alapterületek összehasonlítása a fennsíkok szerint. 

Fig. 8: Comparison of doline area among plateaus. 
 

A töbrök hossztengelyének irányát vizsgálva (9. ábra) azt kapjuk, 
hogy a Ny-Felső-hegyen, ahol valóban statisztikailag értékelhető 
mennyiségben fordulnak elő a töbrök, az ÉÉNy-DDK-i irány a 
meghatározó, és ehhez képest ugyan kis számban, ám még így is 
érzékelhető mennyiségben erre merőleges tengelyű töbrök is előfordulnak. 
A K-Felső-hegy 9 töbrének többsége Ny-K-i állású. A 14 szádelői-fennsíki 
töbör zöme pedig É-D-i illetve ÉNy-DK-i csapású. A kitettséggel 
összevetve ezeket az irányokat halvány egybeesések figyelhetők meg: a Ny-
Felső-hegyen a délies kitettség, a Szádelői-fennsíkon a DK-i kitettség mutat 
ezekkel némi rokonságot. A legközelebbi szomszéd irányát vizsgálva a Ny-
Felső-hegy és a Szádelői-fennsík esetében is megfigyelhetők kisebb csúcsok 
a fő tengelyirányokra merőlegesen, ami azt jelzi, hogy a töbrök legközelebbi 
szomszédja általában nem a tengely megnyúlásának irányába, hanem 
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oldalirányba található. Mindez azonban statisztikailag nem teljesen 
egyértelmű. 
 

 
9. ábra: Rózsadiagramok a terület jellemző lejtésiránya (kitettsége), a töbrök hossztengelye illetve a legközelebbi 

töbörszomszéd iránya alapján. 
Fig. 9: Rose diagrams of plateau aspect, doline long axis and doline nearest neighbour. 

 
A különböző töböralak jellemzők kapcsolatát korrelációszámításokkal 

vizsgáltuk. A terület és kerület között természetesen igen szoros (r2=0,99) 
kapcsolatot találtunk. Gyengébb a kerekítettség és megnyúltság kapcsolata 
(r2=0,72), ami azt jelenti, hogy a trendre illeszkedő megnyúlt és emiatt rossz 
kerekítettségű töbrök mellett előfordulnak rosszul kerekített, azaz tagolt 
körvonalú töbrök is, amelyek ugyanakkor viszonylag jól megőrizték 
kerekded alakjukat. A terület és megnyúltság elég gyenge korrelációs 
kapcsolata (r2=0,48) arra utal, hogy már a kisméretű töbrök között is 
akadnak megnyúltak, illetve a nagyok között is előfordulnak kerekded, sima 
körvonalú formák. 

Nem tartozik a szokványos töbör-morfometriai vizsgálatok közé a 
fennsík szélességének vizsgálata, ám a Felső-hegy kapcsán kínálta magát a 
lehetőség, hogy a szélességet is figyelembe vegyük, hiszen a térképre nézve 
föltűnő, hogy a sehol sem túl széles fennsík elkeskenyedő részein alig 
találunk töbröket. Így a fennsík szélességét és a töbrök számát a fennsík 
tengelyére merőleges 1 km széles sávok mentén végigszámolva kaptuk a 10. 
ábrát, melyről a kapcsolat még nyilvánvalóbb. Ezt korrelációszámítással is 
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ellenőriztük, ami közepesen szoros (r2=0,77) kapcsolatot jelzett e két 
tényező között. 
 

 
10. ábra: A fennsík-szélesség és a töbörszám kapcsolata a Felső-hegyen. 

Fig. 10: Relationship of plateau width and doline number on the Felső-hegy plateau. 
 
Következtetések 
 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált fennsíkok 
töbrös felszínfejlődése eltérő állapotban van mind a töbrök sűrűségét, mind 
pedig méretét, típusát tekintve. Az eltérő tulajdonságú töbrös térszínek 
között a határ nem egyszerűen a fennsíkok között húzódik, hanem a Felső-
hegy Ny-i és K-i része között. Mivel ez egybeesik a Wettersteini Mészkő 
fáciesbeli különbségeivel (zátony kontra lagúna), ezért adódik a magyarázat, 
hogy a kőzettani különbségek okozzák a töbrök méretében és sűrűségében 
megfigyelhető különbségeket. Azonban a Gömör-Tornai-karszt más részein, 
ahol hasonló fáciesbeli különbségek előfordulnak, nem találkoztunk ezzel a 
jelenséggel, így alternatív magyarázatot is érdemes keresni. 

Fontos lehet az éghajlati hatás is. Mivel ez a Gömör-Tornai-karszt 
legmagasabb része, különösen a Barkai-fennsík és a Szádelői-fennsík északi 
része, ahol a nagy, zárt mélyedések a legjellemzőbbek, így itt a pleisztocén 
eljegesedések idején a periglaciális hatás erőteljesebb lehetett, ami a 
korábban kialakult töbrök feltöltődését okozhatta fagyos talajfolyás és más 
lejtős tömegmozgások által. A magassági tartományt tekintve e fennsíkok 
nagyjából a Bükk-fennsík szintjében helyezkednek el, ám valamivel 
északabbra és közelebb a magasabb hegyvidéki területekhez, így itt a 
periglaciális felszínformálás erőteljesebb lehetett. A töbrök „kipucolása” (– 
kis herceg) pedig egyelőre nem történt meg. Így a nagy alapterületű, sekély 
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mélyedések kialakulásának és a jelen állapot szerinti nagyon ritka 
töbrösödésnek az okát elsősorban ebben látjuk. 

A töbrösödés szempontjából fontos tényező még a domborzat. Ez 
közvetve vagy közvetlenül meghatározó lehet a töbrök statisztikailag 
jellemző megnyúltsági irányában. A Felső-hegy esetében egyértelműen 
igazoltuk, hogy a fennsík szélessége is meghatározó. Ezen kívül a peremek 
mentén kialakuló töbrök esetében azt a hatást is figyelembe kell venni, hogy 
a fennsíkperemek kipreparálódása miatt a fennsík felé lefolyó/szivárgó 
vizek segítik a karsztos oldódást, így a perem belső (fennsíki) oldalán 
megnő az esély a töbörképződésre. A Felső-hegyen nagy számban 
előforduló féltöbrök délies nyitottsága a fennsík jellemző, bár kismértékű 
lejtéséhez köthető, ez azonban nem elégséges magyarázat, hiszen ekkora 
lejtés (~2°) mellett máshol szabályos, zárt töbrök is kialakulhatnak. Ezért itt 
a fennsík keskenysége mellett ismételten a periglaciális hatásra hívjuk föl a 
figyelmet, ami a karéjos sziklaperemek aprózódásra visszavezethető 
hátrálásában érvényesülhetett. 

A töbrök É-D-i tengelye és a törésvonalak hasonló irányítottsága 
valószínűsíti, hogy a töbörfejlődésben a szerkezeti hatás is érvényesült, ám a 
térkép alapján ez nem igazán markáns. 

A fedett karsztos korszakban kialakult vízhálózat a vizsgált fennsíkok 
jelenlegi domborzatában szintén nem túl markáns, de azért fölismerhetők, 
zömmel É-D-i csapású szárazvölgyek, amelyekhez töbörsorok 
kapcsolódnak, így a töbrös felszínfejlődés során kétségkívül az átöröklődő 
völgyhálózat is szerepet játszott, legegyértelműbben a Ny-Felső-hegyen és a 
Szádelői-fennsík északi részén. 

A vizsgálatok során készült térképek interaktív webgis környezetbe 
ágyazva megtekinthetők a http://webgis.elte.hu/karszt weboldalon. 
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