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I. FEJEZET

BEVEZETÉS. A MORFOMBTllXA TARGYA ÉS KUTATÁSI MÓDSZERE

lapjainkra a földrajztudományban, illotvo a geomorfo

lógiában uj - társadalmi igónyíszülto - irányzatok alakultak 

ki /mérnöki goomorfológia, tájökológia, modell vizsgálatok/. 

Ezeknek a feladatoknak a megoldása tartalmilag és módszor- 

tanilag is uj eszközöket igényelt. Az uj koncepciók mind

egyikének alapkérdése a domborzat pontos felmérése és újra

értékelése* Az eddigi loiró jellegű minősítést felváltja 

a domborzat mennyiségi alapon nyugvó minősítése. Ez ért

hető, hisz egyfelől a társadalom tevékenysége a domborzat

hoz kapcsolódik, másfelől a domborzat uj minősítése gazda

sági, műszaki, tervezési, azaz társadalmi igények kielégí

tését célozza. A domborzatminősités uj módszere teremt le

hetőséget arra, hogy felhasználható módon modellezzük a ter

mészeti folyasatokat, tartalommal töltsük meg és összekap

csoljuk az eddig néha túlságosan általános és izolált mo

delleket. E területen végső cél az, hogy a természeti mo

dellek kidolgozása után /ez jóval bonyolultabb feladat, 

mint a gazdasági szférában/ komplex tormészoti-gazdasdgi 

modelleket alkossunk és elemezzünk.

A domborzat uj objektiv, mennyiségi minősitósét a mor

fomé trikus módszerek kidolgozása alapozta meg. A geomorfo

lógiában használatos olyan kifejezések, mint az "erősen",
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"küzoposon felszabdalt" vagy "enyhén", illetve "erősen lej

tős" cixiid— ia±nd olyan fogalmok, dolyek nagy arányú szubjekti

vitást tétoleznok fel* Л dorfometria egyik feladata ezeknek 

a fogalmaknak matematikai alapon történő, egzaktabb elkülö

nítése*

További nehézséget jelent, hogy különböző szerzők ugyan

azt a területet másként jellemzik, probléma az általuk készí

tett tematikus céltérképek, terepi feIdőrések, valamint regi

onális kutatási eredmények összehangolása is*

A dolgozatom célja kettős. Egyrészt összefoglalom - né

hány javaslattal kibővítve - a legfontosabb morfornotriai eljá

rásokat, tollát helyzetképet kívánok adni e tudományág jelen

legi állásáról* Ezt egyrészt az indokolja, hogy a hazai iro

dalomban mindozidoig csak néhány részkérdés tisztázásra ke

rült sor /líERTÉSZ 1972, 197^/* Másrészt a nálunk indokolatla

nul alábecsült morfometrikus eljárások módszertani összefog

laló jával, példákon keresztül, segítséget, utmutat&st kívánok 

nyújtani azok alkalmazásához* A dolgozatot a morfometria rö

vid általános értékelése nyitja* Először a vizgyüjtőanalizis 

kérdéskörét taglalom részletesen különböző mátrai mintaterü

letek példáján* A 1X1* fejezet a morfometrikus térképezés mód

szereit és a térképek alkalmazásait mutatja be. Ezt követi a 

IV, fejezetben a morfomotrikus görbék analízise* A munkát а 

karsztterületek morfomotrikus elemzésének elvi és módszerta

ni kérdósoivol foglalkozó fejezet zárja*
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A morfouotria Görög eredetű szó, alakmérést jelent* 

IÍORMANN /i960/ — helyesen - azt javasolja, hogy a morfomét— 

ria holyott goomorfomotriának nevezzük azokat a módszereket, 

amelyek a füldfelszin alaki tulajdonságait merik*

A morfomotria fogalmát napjainkban kettős órtolombon 

használjuk* Egyrészt sziikségszorüon létrejött matomatikai, 

fizikai alapokon nyugvó tudományos módszer, másrészt tudo

mányi a geomorfológia azon része, amely a domborzat formáinak 

mennyiségi viszonyaival foglalkozik, illetve ezeket tanulmá

nyozza /magasság, terület, lejtők viszonyai, stb,/.

DE MAHTOSÜE /1941/ szerint a morfomotria célja "a terü

let domborzati formáinak mennyiségi rendezőrezese"* CODE és 

KING /1968/ helytelenül leszűkítik a morfomotria tárgyát, a- 

mikor azt Írjáks "a morfométria a vízgyűjtőtorülot jcűLomző- 

inok mérése térképről és fónykópről"• A morfométria a dombor

zat kis formáit ugyanúgy elemzi, mint a mori'o strukturál is egy

ségeket • A fonti meghatározás a morfométria egyik ágának, a 

vizgyüjtőanalizisnek a definiálására alkalmas• A másik prob

léma az, hogy nemcsak egyszerűen a topográfikus térkép eddig 

к ill asználatlan információtömegének felhasználásáról van szó, 

honom a vizsgálatok során toropi adatfolvétolozós is törté

nik* Kétségtelen, hogy a topografikus térképről /fényképről/ 

ős a terepi vizsgálatok során mért, illetve számított külön

böző morfomotrikus mutatók /paraméterek/ matematikai elemzése 

a morfometria egyik feladata* Ezek a paraméterek közvetlenül 

általában nem hordoznak genetikai jelentést* CHŐRLETT /1937/
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oegliatározása "tudomány, moly a táj goomo triójával foglal

kozik" morf ografikus szomlólotü. A morfografia a geomorfo- 

lócia azon rószo, amely a domborzat formáinak loirásával, 

ozok osztályozásával és pusztán külső ismortotőjogyok alap

ján történő ronda zo ro zésó ve 1 foglalkozik* Megjegyzem, hogy 

a domborzat tisztán moríografikus rondszoix»zéso még igon- 

csak gyermekcipőben jár* A moxfamotria tárgyát és célját 

illetőon a legátfogóbb meghatározást CLAKkE /1966/ adta mogs 

"a földfelszín konfigurációjának és a folszini fonnák alap

jának, dimenzióinak mérése és önnek matematikai elemzése". 

Részletesen elemzi a morfomotria ollon érvoit is. /lásd 

KERTÉSZ, 1974./.

A morfomotria mint szakterminus már a XXX. század né

met, illotvo az angol kartográfiai irodalomban oogjolonik 

/CIIARJULE, 1968/. A tudományág elméleti, módszertani alap

jait 1945. és I960, között HORTON, STRAHLER és WRY mun

kássága szolgáltatta. A tiorfomotrial analízis — a morfo

motria vizsgálati módszere - azéleskörbon azonban csak az 

1960-as évok elejétől az elméleti és a gyakorlati alkalma

zás közti összhang növekedésével, illotvo a módszerek gya

rapodásával került előtérbe.

HEVUARIANI /196?/ már két különböző irányzatot különít 

ols 1. A Szovjetunióban a közvetlenebb gyakorlati értékű 

Uomborzatgeometriai /ШУОЛ1ШШ1, SARATOV, GREJSZUU, /196?// 

és morfouotrikus térképezései /FILOSZüFOV /1970/, SZPIKI— 

ÜOROV /1975/» stb./ kutatások az irányadók.
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2» Nyugat— Európában ós aas USA—ban a morfотоtrikus out ától: 

valószinüségszárnitási, matematikai statisztikai, hasonló— 

ságolméloti módszerről történő, inkább elméleti jelentősé

gű, vizsgálata folyt /MÉLTÓK /1950/, SCIIUMM/1956/, MORZ

SÁVÁ /19бв/, LEOPOLD /1964//. Jelentős eredmények születtek 

a lejtőfejlődés és a domborzat dinamikájának elemzésével 

kapcsolatban is, /SClIEIüEGGER /1970/, STRAIILCR /1952/,

PITTY /1971//* Ebben az irányzatban erősön érződik a 

HORTON-STRAHLER iskola hatása, amely a vizgyüjtőanalizison 

alapul» A kutatások ilyen jellegű elkülönítésének az is o- 

ka, hocy pl* az USA-ban a goomorfológiát és igy a morfomét- 

riát is a geológia egy szakterületének tekintik* Az angol 

nyelvterületen a kutatók jelentős része hidrológus, geoló

gus vagy mérnükképositésü, itt a morfomotria a hidrológi

ából, liidromotriából, illetve a domborzat dinamikus model

lezéséből nőtt ki» így tormószotoson a kutatási irányok is 

más jellegűek» Ezzel szemben a Szovjetunióban a morfomotria, 

a kartográfia, illetvo a domborzat goomotrial modellezésé

nek alapján jött lótro.

A morfomotria az elméleti ós a gyakorlati kutatások 

szolgálatában áll» A domborzat morfomotria! analízise el

méleti szempontból azért jelentős, mert lehetővé teszi, 

hogy tetszés szerinti - mindenkor a kívánt cél által meg

határozott - pontossággal, objektiven vizsgáljuk a dombor

zati formákat és azok elemeit, ami sikores és helyes tudo

mányos magyarázatuk alapja» A goomorfológiai térképezés,
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ro^ionálls elomzós, с о ото ríol ós i a i körzotosités és az ál

talános goomorfoloßiai vizsgálatok ocyike 

ti a taóelszórt* Ugyanakkor mind mozőíjazdaaáe'i /talajvéd©lom, 

talajiaüvolós, öntözés, árvizvédólam, stb,/ mind ipari /utf 

vasúthálózat, ipari objektumok tolopltéso, stb*/ 

korlati szompontbó 1 is its<m hasznos* líószlotosobbon orröl 

a oorí'omo trikus tórkópozési ol járások кого tón bőiül szólok*

nélkülözho-

sya-
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IX, FEJEZET

HABOM MÁTRA—1IEGYSÉGI KIS VIZGYUJTOMGDGNCE ÖSSZE

HASONLÍTÓ MORFQMETIHAI ANALÍZISE

Л morf ometrilcus térképezési eljárások elemzéséhez föl

tétlenül sztfoségos megi эшогкоdni a vizgyüjtőunalizis el

ivói, Ugyanis a különböző párodéterrel szerkóazfco11 morl'o- 

motrikus térképok alapjaiban ni né ehhez nyúlnak vissza,

tóin bőiül tárgyal-Kgyes szorzők a vízgyűjtőanalízis 

ják a különböző parapótörökből szorkesztott tőrkópokot is.

A dolgozat őzt a következő fejezetben taglalja.

A vizgyüjtőanalizie - egy adott vi^yüjtőtorület uor- 

íotootrial analízise — szerepét a következő okiejtés alap

ján értékelhetjüks "A vízhálózat kialakulását, 

ós túlnő ségi jellegét a tektonikai» geológiai, geomorfoló

giai, kőzettani, éghajlati és növényzeti tényezők együt-

nnyiségi

szabják meg, E tétel fordítva is , vagy

is, tűivel a vízhálózat fontos elemei /vízhozam, hossz,

, sűrűsége, textúrája, stb,/ mérhetők vagy afolyók

térképről számíthatok, igy a befolyásoló ismeretlen té

nyezőkre is következtetni lehet" /PÉCSI 1971/* A felszín

geometriájának pontos loirása különösen az uralkodó log 

folyóvízi eróziós területeken visszatérő problémája a 

goomorf ológ iának, A IIORTÜN /194 5/ által hum idus klíma te

rületekre kidolgozott és STRAHLER /1957» 1964/ és munka

társai módszoreivol kiszélesített olmólot a hogyldbfol-
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Az olsö mintatorülot pliocén végi, pleisztocén tok- 

tonizmussal megújult tönkfelszínének K-i felét helvét slir 

építi fel, ami ÉEJy-ra törtön plroxén undozittufába, DNy-on 

szarmata átíialmozótt piroklasztikuiaba megy át. Ez litoló- 

giailog vályogos beágyazása kőzettörmelék. A Kecskés-patak 

vizsgált területe sokkal homogénabb folépitósü. A völgyek

kel tagolt egykori hegylábi elszint helvét aló úrit és a- 

gyogmárga üledékek borítják. A harmadik terület legnagyobb 

részét piroxénandozit lávaagg lomé rá tuu foglalja el, il

letve az É—A részen egy keskeny riodacittufa /alsó riolit- 

tufa/ öv, illetve miocén, oligooén homokkő található.

Először a három vizgyüjtőtorülot lineáris, majd aro- 

ális tényezőit, végül a domborzat és a vízgyűjtők kapcso

latát elemzem.

Jüi*швШВгяШ

és te-A három vizgyüjtőtorülot pontos lehatárold 

ropi egyeztetése után megrajzoltam bonnak az összes víz

folyást. Hogy mit tekintettem vízfolyásnak, erre a MAXliELL 

féle kr i tériumol ;at használton /KEIíTíÍSZ 1972/. Ezután el

végeztem a vízfolyások 

Ebben HORTON módszerét követtem, azaz» elsőrendűek azok 

a vízfolyások, amelyeknek nincsen mellékáguk. Az első

rendű visfolyásokat lecsapoló folyók másodrondüok és Így 

tovább. Mindhárom mintaterülőton a fő-folyó negyedrendű 

vízfolyás. A liárou vízgyűjtő IIQKTOH /1945/ гош! szerin

ti osztályozását az l.sz., 3. sz., 4. sz. ábrán mutatom be.

t«
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Л НОКТСШ rendszer hibája azonban, hogy a magasabbrendü víz

folyások rondjénok megállapítása egyes esetekben szubjek

tív« Ezt a hibái ki sóról to meg STRAHLER /1957/ kiküszö

bölni, amikor az egyes vizfolyások holyott 

it sorolta különböző rondokbo« Rendszerében két olsőrendü 

folyó találkozása utáni szakasz másod, két laásodrondü ta

lálkozása utáni szakasz harmadrendűként szóró pel, stb. 

Rendezőrónok legfőbb hátránya az, hogy megsérti a csopor

tos! that óság törvényét, a kisobb rondü mollékáramlás bo- 

lópésóvol nos sindon esetben nő a fő folyó rendje« ügyes 

vizsgálatokban azonban a STRAIíLER—f éle beosztás egyszerű

ségénél fogva jobban elfogadott« Л 2« ábrán az X« ointa- 

terülot ilyen módszerrel történt osztályozását mutatom be. 

Alkalmazhatósága azonban nem terjed ki az egész vlzgyüjtő- 

analiziare, ezért a továbbiakban a hOIíTülJ-félő beosztást 

has ztál tarn« /lile rend szerinti osztályozások is ismertek, 

például: SÍIREVü, vagy SCUÜXUÜüGER /1970/ módszere, ezek 

azonbaa oléggé öncélúak, miután segitsógükkel további 

morf ©genetikai összefüggések alig e lomé zlio tok«/

szakasza-

Az egyos rendekhez tartozó átlagos vizfolyáshosszak 

/ Jüu / a rendszámmal arányosan nyilván nüvokednok, A köz

tük levő kapcsolat exponenciális« Az 5» ábra a három min- 

tatorüloten szórniélteti ezt az összoflegest« Jól látható, 

hagy az X« és XXX« területünk szezkezotilog sok azonos 

elemet tartalmaz - hasonló fоlépitéaüok, egyonesoik közel 

párhuzamos futásnak« bgyanakkor a XX« terület egyenese 

lényegesen különböző«
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A bifurkációs aránya zu о /к^и/ általában szűk hatá

rok közt /2,5 - 5»0/ mozog* Ennek az az oka, hogy goo- 

tae trial lag hasonló rondszorokről van szó* közöl azonos 

alapkőzofc о so tón a bifurkáeiós arány ott nagyobb, ahol a 

vízhálózat törósos, illetvo tektonikusán őrösén igónybo- 

vott torüloten alakult ki* Első és harmadik mintaterüle

tünk hasonló közottani felépítésű* Az elsőben az át

lagos értéke 3,00 a harmadikban 2,6* Azt kell mondanunk 

tokát, hogy a tori Csővico-patalc vízhálózatában a tekto

nikusnak /Шу-LK, Ш-Шу-l törések/ sokkal jelentősebb 

szórop jutott, mint az Ilona-völgy esetén* HOKTUw mutat

ta ki, hogy az Klju segítségévol alkotott geometriai 

zattal igen jól megközelíthető a folyók száma / N/» azaz;

ki ~s-u
Nu " Rb

aliol s =: a vízgyűjtőben előforduló legmagasabb rendszám.

soro

lt s a rendszám - folyók száma /molyok fordítottan arányo

sak/! él logaritmikus rendszer ogyonesónok iránytangonaévo1 

is /STRAHLER, 1957/ • Hasonló állítás igaz a folyók köze

pes hosszúra is, azaz

U -1Lu = И R(
ahol az u-rondü folyók liosszinüoxo •

Az árvízvédelem, illetve elhárítás egyik kulcskér

dése a hagy— és dombvidék! visagyüjtömödonoék késési idő- 

jenek /а csapadék és az áramlás vizliozárnának változása 

közti időoltérés/ megállapítása* Ebből a szempontból az

ogyik legfontosabb paramétor L , moly a felszíni lefolyás
g

/
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hosszát jelenti a vízválasztó tói a lagközolebbi vízfolyásig. 

Ivözto ós a késési idő között ogycnos arányosság von. Víz

gazdálkodási szempontból alaptérkép az L segítségével szór-в
kosztott tórkóp. /Lásd l4. ábra/ Még két paraméterről kívá

nok bo szülni, omolyokre majd a vi zgy ü j t ő t or ül a t alaki tulaé” 

donsúgainak mogliatárózáoáná1 lösz szükség* A vizgyüjtőtorü- 

lot átmérőjét / L^ / úgy számoljuk ki, hogy az 

folyást képzőlotbon moghosszabbitjuk a vízválasztóig és az 

igy kapott metszéspont és a torkolat közti ogyonos távolsá

got lomérjük* Ha a fonti pont vizfolyúsaoutén történő távol

ságát vosszűk a torkolati ponttól, a vízgyűjtő vizfolyás- 

monti hosszát kapjuk / L /. A nomzotközi irodalomban hasz

nált ós általunk alkalmazott fontosabb paramo to гоko t az al

so táblázatban tüntottom föl.

•rendű viz-

2./ .A^yiagyM.lt.V.torü^aЬ&Ш98йк

Morf omotrikus ártalomban agy u-rondü vízgyűjtő to rülot- 

bo tartozik az összos bonná olhalyozkodő alacsonyabbrondü 

vízgyűjtő és az a torülot, ami közvotlonül /az ogynél maga- 

sabbrondü/ a folyóba osapolódik la. őzt SС11ШМ /1956/ intor- 

basin terülotnok novozi. A vizgyujtőtorülot nagyságrondi 

vizsgálata mind hidrológiai, mind hidrogoagráfiai szompont- 

ból fontos, mivol a csapadoklovozotés közvotlonül befolyá

solja a vizjárásgörbo monotét és a küzopos lefolyást.

Ш1Ш /1967/ szerint az egységnyi területre vonatkoztatott 

árvízi vízhozam fordítottan arányos a vízgyűjtőtérülőt mé- 

rotévoi. ügy adott vizgyüjtőtorüloton bőiül az ott kialakult 

különböző rondü modnncék normál-logaritmikus eloszlásunk.
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í. safe
MORFO METRIKUS MUTATOK

Jelölés SzénitásM é v dioonzió

МааШяивШШк
roadsadu
a locuocasabb rondazún 
a vizeyüj tokon
u-rondü vízfolyások 
száua
bifurkdoiós illandó
u-rondü vízfolyás hossza
u-rondü folyók tol jós 
hossza
u-roudü folyók hossz- 
Indoszo
folszlal lofolyá© hossza
vizßyüjtö korüloto
vlzoyüjtő átnórőjo
vizeyüjtő hossza a víz
folyás nanten

Оu

0s

ОИu
Nu

ОÜbu NU41

LLu

LL ( ZL)U = L,+..*LUtu
ILU L11iu £Lu*1

LLc
LP
Lh>
LL

Arodlls gutátok
L2u-rondü vizcyüjto fco- 

rüloto
vizfolyássürüsÓG
u-rondü vizcyüjto HkNRtt = Au
folyó Gyakorisáé
vizoyüjtok alaki para— 
uótого

■u

ь-1I ÜuV X A u
О

Au-1 -2Nu LF =
Au

Au 0Rf 4
Ku 0R :VlZijyujtdk olnyujtott- 

sdei aránya
vizcyüjtök cirkulációs 
Indexe
a toljós uodonoe viz— 
Gyű j t ö tor ülő te
in torkáéin területek 
naeysúca
u—romit» vizcyüjtő terü
leti sziurjotriá ja
u-rondü vizcyüjto dóra— 
borzati sziunotriája

о Lb

R =O A c o

2LЛ
2LAo

100 x A (bal)
0s ba :au A

S 0ru
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DimenzióSzámításJelölésNév

u-rondü vizfolyde forrás- 
magassága
u—rondít vízfolyás torkola
ti magassága
u-rondü vízfolyás küzopos 
magassága
u-rondü vizgyüj to relativ 
roliefö
maximális roliof
u-rondü folyó átlagos oséso
u—rondü folyó oséséuok vál
tozása
u-rondü folyó ós a boesatla- 
kozó moll ékfolyó közti oqóö- 
vdltozás
rolativ roliof
roliefuráuy
maximális lojtősség

LII

LIItan

L“du

LIIru

hU
0Gu
Ücv/a

0Cbu

LlhiG
Hu 0*h = Lbu

0

НОВШ /19^5/ kimutatta, hogy a folyóho aszalthoz hasonlóan itt 

is igaz ogу hasonló összofüggéss

Au - A-j Ru
ahol йц az u-rondü vi^yüjtötorülot állandója* A íaárom vizs

gált minta tor ülő t ©sotéu a 6* ábrán mutatom bo őzt a kapcso

latot.

U-1

A folyók hossza ós a modonoo torüloto közti összof iiggóst 

vizsgálva ПАСК /1957/ megállapította» hagy köztük oxixonenci- 

dlis összefüggés van / h а К • A*, ahol Ж és 1 meghatározható 

párométorok/. A 7. ábrán mindhárom mintatorülotro - logarit

mikus beosztásokkal - megrajzoltam őzt. Nem vólotlonül kaptam
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ogyonost, Iiiezon mind a torülot, mind a folyóhossz oxpononci- 

úlia kapcsolatban áll a rondazámmol# Fontosabb ónnál a LEOPOLD 

és MILLER /З.956/ által föltárt üsszef üggés, miszurint a térü

lőt és a vízhozam közt osyoiionciá 11 s a kapcsolat# Ez lohotö

vé teszi, hocy az oddig használt bonyolult módszorokot egy 

sokkal használhatóbbal I10lyot to si ts ük •

A különböző xoudü áramlások üsszhossza és a aodonco 

rüloto közti kapcsolatban az egyik lofíCiO£jíot^iatóbb és locvál

tozékonyabb paraméter a vizfolyássürüség /ü/# A torülőt hori

zontális felszabdaltságának méréso, részletes о 

indokolt, mórt sogitségóvel mennyiségi kapcsolatok állapiti iá

tok meg ogyrószt az egész vízgyűjtő dinamikájára /STRAHLER, 

3.96h/, másrészt közvotvo a donndáció mértet érő, illetvo le

folyására# A D értóko tormészotoson sok tényezőtől függi Ili

nél nagyobb a roliefonorgia, minél több a csapadék és az iaper- 

moábilis kőzet, és minél kevesebb a vizot elpárologtató növény

zet és a laza talaj, annál több viz korül lefolyásra /LANG, 

1955/.

azért

ok a kőzotminőeógi különbségekből o- 

rodö differenciákat tisztázták /STRAHLER, CIIORLETí, MOÜANOV, 

stb#/# Miután az általam vizsgált térülőt klimatikus, csapa

dék, hőmérséklet, orográfiai viszonyai hasonlók, igy hitolt- 

érdoulőou оlociozni lehot a geológiai felópdtésböl eredő kü

lönbségeket# A 2# táblázatban feltüntetett adatokból kltü-

Eddig részletesen

nik, hogy a koo sk és -patak /IX/ aleurit és márgafelsssinén

legalacsonyabb az érték 2,02; őzt követi a Csovico-patak /I/ 

vizgyüjtőjo, amelyet slir és piroxénandozittufa ópit fel 

/2,4/# Logmágasabb értéket az Ilona—völgy vulkanikus kőzotoin
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2. táblázat

U-értékoroad»
szára XXX.X. XI.

1,96 

2,03 
2,00 

2, Ob 

2,02

2,2? 

2, 52 

2,57 

2,25 
átlag 2,40

2, 92 

2,61 

2,20 

2,47 

2,61

1.
2.
3*
4.

карtain /2,61/. LÁNG /1955/ okokra a torülotokro 0,0 — 1,5 

km/bn* közti vizfolyássüriiségot kapott, ugyanis a folyóvizo- 

kot о lóg szubjektívon Jolölto ki, többet is figyelmen kivül 

kagyott. Eddigi istaoro töltik alapján azt mondkatJuk, kogy ál

talában aoszos, kouokos ülöd okon aluosorry /l-З/, ogyaQos- 

palás torületoa közopos /2-5/, mié gránit, gneisz, vulkáni 

folszinoa uoö’as /3 - 10/ a D értéko. Előf ordulnak póráza 

extrém értékok is, pl. a iiikotai badland torüloton 1300 fölöt

ti a vízfolyása ür üsog /STKAIILEU 1957/ • M0H.AN0V /1975/ néré- 

sekkcl bizonyltja, hogy nomos ok a kőzotminőséenek, liánom ko

rának is fontos szoropo von a vízfolyássürüaée nagyságában.

Azt tapasztalta, bogy karbőnkoru gránit közötökön kisobb a 

D értéko, mint a dovonkori üledékes kosotokon, egyébként azo

nos föltételek mellett. Miudozidoig nőm vizsgálták a felszab

dal tsdg sűrűség változását az abazolut magasság, a csapadék— 

oomiyiség és a lejtősség függvényéből!, пока ez éppon a font 

omlitettok miatt székségos lonno. LITYIM és FOSZTI&OVA /1968/ 

kaukázusi mintaterülőtokon gyűjtött adatainak fölhasználásé-
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val megkisérlora ©írnok tisztázását. A 8« ábrán a D értékének

f nggv ényé ball. Az olöhogyvidó- 

indox gyorsan oő« шюк fő okai:

1* A lejtősség növekszik a hegység fölé,

üledékek,

változását vizsgálom a

kon 500—600 ai-lg

2. általában idősödnek

3. a tongeirielnfeez közölödvo az akkumulációs folyamatok

csökkenti a horizontális felszabdalt—erősödnek, 

ság mórt ők ót.

500 ni—tői 2300-2400 m—Íg ért ék ok lassan omolkodnek, 2400 

m—tői az eróziós fоlazatxlaltság nagysága alászáll /nivális 

orózió zónája/.

óié ígérték© ennyire lecsökkenne, iiiszon a magaslmgységi gla- 

ciális-niwális orózió az egyik lóghat©konyább lepusztitást 

eredményezi. Amouuyibon a Vizsgálatot ußy végezzük, hogy a 

sziklákat talppontjukban mintegy Xoborotváljuk a folezinről - 

ez nyilván átlagos magasság és torul© tosökkonóst eredményez - 

a görbe monodékesen tovább emelkedik /lásd: szaggatott vo

nal/.

szó, bogy a donudá—itt orról

Hasonló tendencia érvényesül a csapadék ős a D értők 

viszonylatában is /9. ábra/. 1200-2300 óra évi csapadékig a 

folszabdaltsági indes fokozatosaa nő, majd 2300 ш-től gyön

gén csökken* Hunok főként klimatikus okai vannak. í-íogjegy- 

2Ш, hogy esetünkben a 2300 oo-os izohiéta és a klimatikus 

Uóhatár közt jó párhuzam húzható.

Ш11 /1902/ a lejtősség és a vizfolyáasürüség kapcso

latára o#?4 t 0,07* 

deli lejtők neo kedveznek a i) növekedésének, ilyen területeken

korrelációs koefficienset kapott. More-
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már a csapadók nagy hányada areálisan folyik le /10, ábra/.

H0HTON a felszíni lefolyáshosszuságot és a vizfolyássü- 

rüséget vizsgálva,köztük a következő összefüggést állapította

meg j 1D = 2Lg
Regionális vizsgálatokban hazánkban is használt paraméter a 

folyógyakoriság /F/# MÉLTÓN /1958/ megállapította, hogy az
F
D2

arány statisztikusan konstans értéknek /0,694/ tekinthető.

Mielőtt a vertikális felszabdaltság paramétereit ele- 

meznénék, röviden szólni kell a vízgyűjtők alaki elemzéséről 

SCHÜMM /1956/ a vízgyűjtők elnyujtottsági arányát a kö—

Y
Y

is.

vetkező módon definiálta:
Ku

Re ■ Lb
ahol Ku az Ац medence területével egyenlő területű kör átmé

rője, L^ a vízgyűjtő átmérője. Három mintatőrületünkre a fen

ti módon kiszámított értékeket a 3* táblázatban tüntettem fel.

3. táblázat

rend
szám

R Rfe

X. III. II* III.II. I.

o,4i
0,44
0,47
0,76

0, 48 

0,54 

0,59 

0,84 

0, ól

0,14 

0,15 
0,18 

0,46 

0,23

0,18
0,36
0,45
0,58
0,39

0,52
0,65
0,77
0,96
0,73

0,21 

0,24 

0,45 

0,73 
0,4l

l.
2.
3.
4.

átlag 0,52
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Azt a törvényszerűséget észleltem, liogy az alacsony R érté-
©

kék mellett a domborzat élénk, meredek lejtőkkel tagolt /III/

és a nagyobb /1,0 közeli/ értékek felé haladva a relativ re

lief csökken, a folszin lankásabb /X IX«/ Alacsonyabb ren

dű vízgyűjtő esetén ez az arány a vízgyűjtők hasonlósága mi

att elég stabil érték* Gyakran használt index a vízgyűjtő a— 

laki paramétere is:

•»

.Au
Rf Lb

Az eredményeket elemezve /3, táblázat/ azt tapasztaltam, hogy 

az I« és II, terület vízgyűjtő medencéje közel azonos érték

kel szerepel,alakjuk közelebb áll a körhöz, mint az elnyúj

tott III« vízgyűjtő* A vízgyűjtők szimraetriáját két nézőpont

ból vizsgálhatjuk. Úgymint a medence területi szimmetriája 

/S&/, illetve domborzati szimmetriája /S^/« A vizsgálatok 

lényege az, hogy a kapott statisztikai eredményeket össze

vetve a kialakító tényezőkkel /kiima, orográfia, növényzet, 

stb./ azokat morfogenetlkailag elemezzük, /KAITANGN, 1975*/

A szimmetria, illetve asszimmetria ilyen vizsgálata a tér

színi mikrofonuák, például dolinák esetén is alkalmazható, 

ez jelentős adatokat szolgáltat az ott lefolyó denudativ fo

lyamatok mennyiségére és minőségére.

3«/ A domborzat és a vizrevü.itőmedence kapcsolata, a ver

tikális felszabdaltsáre vizsgálata

A vízfolyások vertikális és horizontális viszonyainak 

jellemzésére az általában konkáv lefutási esósgörbét hasz

náljuk, A folyó tényleges esésgörbéje nem egyenletes, mert 

a kőzetminőség, a geológiai szerkezet, a viz- és hordáiék-

-ff \
~ ■l? StüGüE

. 4.

i
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mennyisÓG az orogrüíia hirtelen változása mind-mind olyan 

tényező, amely annak raegtoroset eredményezheti. Л vizsgálat 

kulcskérdése az, hoGy milyen jolons<%ek és miért változtat

ják meg az osésvonalat, hol kényszerülnek a vízfolyások nor

mális oséscorbo kialakítására /PÉCSI, 1971/* Ehhez különböző 

matematikai módszereket is segitséGül hívhatunk, ifjy példá

ul a kisimított osésGörbét, melyet az I* mint at őrületünkön 

lévő Szalajka-patak esetéro is mo£jszaxkesztottom /11. ábra/, 

mint különböző fÜGfjvényokot elomozliotjük és socitséGÜkkol а 

vízfolyások fejlődési tendenciáját leírhatjuk /SCHEIDEGGBR, 

1970/. Amennyiben nem о try vízfolyást vizsgálunk, hanem ocy 

vizcyüjtő összesített osóscörbéjét /S/ , akkor az átlagos 

esésekből és átlacos távolságokból szerkesztett derékszögű 

háromszüts tartozik mindon ocyos Görbéhez, molyok átlói szol

gáltatják a keresett profilt* ükkor icaz, lioGys
— — k-u
Sq = S-] Rg

oliol II az osésarány állandója /ПОНТОВ, 1945/. Jól felhasz— 

nálható a lojtőfolszin eloszlás hisztoGramja a vizcyüjtő és 

a folyó oséscörójo közti kapcsolat elemzésében. Ezt utry ké

szítjük, hoGy moGállapitftuk, hocy az OGyes leJtokáteGÓriákban 

/0-5°, 5-10°f stb./ a lejtő területének hány százaléka foGlal 

helyet.

A domborzat vertikális folszabdaltsácának két loGfon— 

tosabb mutatója a lojtőszöG és a relativ relief /reliefener- 

Gia/, amolyok a donudáció mennyisécének és minősÓGonok fontos 

szabályozói. A lojtőszöG morfomotriai értékelésére több para

méter is alkalmasf lásd 1. táblázat. A lejtők vizsGálatának 

alapkérdése, moly ehhez szorosan ka locsolódé probléma, annak 

értékelése, hooy milyen külső, illetve belső erők hatására,
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milyen formák alakulni kl. Ли eddigi vizsgálatok /YOUNG A. 

1964, SGIHIlÄiGGÜIi, 1970, PITTY 1971, stb./ inkább a kérdés 

matematikai oldalát világitották sog és köves figyelmet for«» 

ditottok a kialakító íolyoriatok oXorazéséro. Nz mindenképp 

indokolt lenne, mert a lejtők vizsgálata fontos, a fakor

látban is /mezőgazdaság, építészet/ jól felhasználható ada

tokat szolgáltat. Napjainkban a lejtők morfometridjával kap

csolatban négy og^radshoz kapcsolódó kérdéskört vizsgálnaks

1. a lojtők osztályozása,

2. a lojtők fejlődésénok vizsgálata,

3* a lejtős tömegmozgások intenzitásának mennyiségi 

értékelése,

4. a lojtők morfológiája ós fölépítése /VOSZERNSZEUSZ— 

klJ, SZIIIONOV, 1976/.

Л relativ relief a vertikális felszabdaltság egyik leg

fontosabb tényezője. A módszer hazánkban is jól ismert és 

széleekörbon alkalmazott /LÁNG 1962, LOVÁSZ 19Ó5S stb./. 

Részletesebb elemzésére őzért о helyen nem térok ki#

lermeazetos, hogy a font tárgyalt két tényező szorosan 

összefügg egymással, hiszen egy medence területéről vett lej

tős zugok eloszlása a magasságkülönbségektől függ. CHORLNY 

/1975/ szerint jó párhuzam vonható az eloszlás jellege /nor

mál, asszimmotrikus/ és a domborzat fejlettsége között.
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4./ A domborzat üniránvitó szoroTO a felszínfejlődésben.

Eddigi vizsgálataink során részleteiben értékeltük, hogy 

a klíma, a kőzetminőség, az orográfia milyen hatással van a 

fölszin képének, foIszabdaltságánok kialakítására* Ugyanak

kor, uint láttuk, oz szoros kapcsolatban áll a donudáeió 

mennyiségével és minőségével is* Most JAKUCS L* karszttoz'ülő

tök ro megfogalmazott felvetése nyomán /1971/ azt szeretném 

bebizonyítani, hogy egy eddig aég нош vizsgált faktornak is 

méghatározó szórópo van a folszinalokulásban, éspedig ©agá

nak a folülotnek* A továbbiakban az ohhoz olvozotö gondolat-

uonotot ismertetem*

A 2* ós 3* pontban külön—külön vizsgáltad a horizon

tális és vertikális folszabdaltság tényezőit* Általános geo

morfológiai szempontból azonban fontosabb lonno ozok ogyüt- 

tos ért ékónok megállapítása* TABIDZE, KOROS Ibi ADZE, \WBAZISVILI 

/1975/ kimutatta, hogy oz az érték kifejezhető, mint a való

di torülot százaiéktiüvokedóso horizontális síkvetülete fe

lett* Tehát azt koll kiszámítani, hogy egy térszín valódi 

tor ülőto mennyivel nagyobb térképi vetületűnél* Termoszato

sen a valódi torülot mindig nagyobb vagy ogyonlő a vetület

űéi* 14 részbon hazai, részben külföldi területen vizsgáltam 

ezt a viszonyt és őzt irodalmi adatokkal egészítettem ki 

/4* táblázat/* A számításokat 1:25*000-os méretarányú tér- 

képon végoztom* Ezon 5 x 5 kf torülotet választottam ki, 

melyen 5-5 egymásra morologos orografikus metszetet készí

tettem * A metszetek hosszát lemértem, a két irány szox*int 

átlagoltam és a valódi területet szorzatukkal jellemeztem.
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A kapott orodmónyokot a 4* táblázatban tiint ottom föl*

4* táblázat 

A felület
növokodósónok mértékű

Tor ülőt /a 23.UÜO-OS 
térképlap пето/

О £Hódoozővásár!x>ly
Üyőr
Ülőszállás
igasogyiiá! 

liükküsd

1,0 $
1,5 *
1.5 %
3,0 %
3.5 £
5.5 %
6,0
7.5 % 

12,5 % 

39,0 % 

61,0 > 

60,0 > 

65,0 £

Aggiolek 

Rópúskuta 

Bódvaszilae 

kagybátony 

Magas-Iátra
dogra!-hegység fővonulata
Mogas-Tauem
Himalája A-l./

/egzaktabb, do jóval hosszabb számolást igényló módszert is 

iaoontAik a valódi felszín kiszűrnitóaáfa /VOLfcOV 1950/í
2H Ч
-p- ) sec

ahol PQ a valódi felszín, P votüloti íolszin, ex a lőj tőszög, 

a felszín tszí • magassága tói függ« korrelációs tenyoző. 

Akkor lösz a legpontosabb számítás, ha a felülőtot a lejtő— 

szögieknek megfelelően osztályokra bontják, majd az Így kiszá

mított valódi folülotrészoket összegezzük*/ Az elemzést kü- 

lüubüzu torülőtegységre és pús-cjús morf ogenotikoi tartonúny- 

agyaacánt о 1 végezhetj ik • így az első osotbon orogrúíiai, 

másodikban gonotikai típusokat is külön tudunk választani,

p = p (1 +о
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amellett, hogy a felszín íulszabdalteáGÜt egy ösazoliusenlitó 

ható értékkel jollouozzük* Az 3* táblázatban tájékoztató jol- 

lotítjöl üüíüáuy genetikai típus jellemző értékét uüoci kö^ro.

Az útiatok a mérsékelt égövre érvényesek* Kég további oaólos- 

kürü kututúst igényel a típusok ilyou alapon történő elkülö

nítése», az értékhatárok pontosítása*

5* táblázat

f© lülo tnö vokod és 
,э—bon

Gone tilsai típusok

0,0 - 1,0
1.5 - 2,5 

3*5 - 5,5 

1,5 - 2,0
5.5 - 10,5 

10,0 - 25,0 

25,0 - 40,0 

60,0 - 

55,0 -
2,0 - 3,0 

25,0 - 35,0

akkumulációs
deflációs
tioubvidéki eróziós akkumuláció 

lösz sisuí’fózióa 

karsztoróziós
középhegységi iluviulis orózióo 

magashegységi fluviális eróziós 

Glaciális eróziós 

uivádóe
abbráziós /irodalmi adat/ 

törósos, szerkezeti /irodalmi/

Oeaaafoglalva nogállapitliat juk, hogy a valódi felület 

növekedésével jól jellemezhetjük a feIszabdalfcságot* bgyan- 

ailor a 2* és 3* pontban beláttuk, hogy a felszabdaltság 

mértéke jó kontroll a dunudáció nagyságára nézvo* így lo

gikai tranzitív!tús alkalmazásával azt kaptam, Iiogy a felü

let növekedésével közvetlenül is értékelni lobot a denudá- 

ciót* Világítsuk meg közelebbről ezt a kapcsolatot*
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A geomorfológia dinamikus egyensúlyi ©ive /РШ(Ж, МАСЮШ/ 

azt mondja, hogy az idő múlása пою hoz létre minőségi válto

zást a formaalakulásban, ha a szubsztrátua és a goofolyomatok 

hatása változatlan marad* BÜDEL szerint ©gyes klimagenotilms 

reliefgeneráolók hosszú geológiai időro is konzorválódímtnak 

/PÉCSI 1975/# do ha valamilyen morváitozott endogén vagy oxo- 

gén hatásra a folszini domborzat /torülot/ változik, oz a ha

tás továbbgyűrűzik, csökkentho11 vagy növelheti a további do- 

nudáció mértékét* Tehát a felület megváltozása mintegy Ön

szabályozó módon a keletkező felszín kópét is előrevetiti 

úgy, hogy visszahat az eróziós, akkumulációs folyamatok mér

tekére* Természetesen máshogy zajlik le oz a goofolyamatoktól, 

a közegtől ftfegően a makro- ós mikro tói® égőkben is* Az 5* feje

zetben részletesen elemzőm, hogy oz miként nyilvánul meg egy 

dolina esőtőben az egyes kllmamorfológiai tartományokban* Mi

kor növeli, illetve mikor ősökként! a kareztkorróziós folyamat 

hatékonyságát, ezzel is irányítva a kialakuló térszín habitusát* 

Ennek a tényezőnek a figyeloiabevétole a denudáeiós kro

nológiát is pontosabbá és mennyiségileg továbbra is értököl

hető vó teszi* A donudáeió intenzitását jellemző CORBEL /1959/- 

fólo képletet a goomoríоlógusok széles köre elfogadta ó© al

kalmazza* Súlyos hibáit először JAhUCS L* /1971/ mutatta ki* 

Ezeken kívül további problémát jelent, hogy a képlet alapján 

a kutatók olykor több százezor évre visszamenőleg is számolnak 

denudáeiós intenzitást, ami épp a fenti meggondolások miatt 

- a felület változásának figyelmen kívüli hagyásával - gyakran 

vezet hibás eredményre* Hasonló okok miatt revízióra szorul 

az exogón folyamatok sebességének kérdése is /MESCSERJAKOV,

VOS ZKRES ZENS ZLIJ 1970/.
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XXI. FEJEZET

А МОНГОМЕТШЖШ TÉRKÉPEZÉSI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA 

A MÁTRA—11EGYSÉGI ILONA-VÖLGY PÉLDÁJÁN

A goociorf ológusok társadalmi szükségletből orodőon egy

re nagyobb figyelmet Fordítanak a morf otaetrikus térképezési 

eljárásokra* Jól példázza őzt, hogy napjainkban már a kő

olaj- és földgdzkutatásban /FXLOSZOPOV 1975A az ércVagyon 

felmérésében és olőro jolzésébon /CLEMENTE, PEREZ 1976/, a 

mezőgazdaság optimális szerkezeti és torüloti rendszereinek 

kialakításában /HERNANDEZ 1976/, a talajerózió ellőni véde

kezésben, ut és vasút építéseknél, mérnöki létesítmények 

tervezésénél /lejtőfejlődési térképek, horizontális és ver

tikális fel© zabdal teát? térképei, földmunkák mennyiségének 

meghatározása/ szóloskürüon alkalmazzák*

Vizsgáljuk meg a morfouotrikus térképek helyét a külön

böző domborzatminősitő térképek között. KERTÉSZ /1975/ a 

következő öt fajtát különítette el:

l. a genetikai tartalmú hagyományos geomorfológiai 

térkép,

2* mérnökgeomorfológiai térkép, amely adott célfela

dat megoldására készült módosított jelkulccsal, 

pl* a folszimaozgásos területek térképezésére,

3* morfomotrikus térkép,

4* és 5* egy vagy több paraméterrel szerkesztett dom-

borzatminősitő térkép, molyok végső soron az l*-3* 

térképek szintézisei*
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űzőknél a térképeknél a jelkulcsban feltüntetett és a dom

borzat karakteréré utaló joÍzesek oGyes kategóriáit /"mere

dek—опуПе1* lejtő, "erősen-gyengén" felszabdalt/ különböző 

paraméterekkel monnyiséGi alapon tudjuk elkülöníteni* А mor- 

fomotrikus tórkéjjok főbb típusainak, fajtáinak elemzése o- 

lőtt ismerkedjünk moG о térképek fontosabb feladataival*

Morfomotriku3 térképek alatt olyan, Gyakran konkrét 

Gyakorlati céllal szerkesztett térképeket értünk, melyekot 

uGy kapunk, hoGy a relativ és abszolút morfошоtrial mutatók 

mért vaGy számított értékeinek területi változásait elemez

zük* A morfomotrikus térképek naGy része nem tartalmaz sem

milyen, direkt a felszín Genetikájára mutató adatot, ejógís 

közvetetten utalnak arra* A morfométrikus paraméterek kö

zül SZPXUXÜÜiMOV /1975/ szerint különösen azok fontosak а 

GoomorfolÓGusok számára, amelyek:

a*/ kifejezésre juttatják a Goociorfolóciai folyamatok 

lényoGÓt, és nemcsak gooeigtrial, hanem valamilyen 

módon mórioGonetikus jelontésüek is, 

b*/ pontosan és objektiven jellemzik a domborzatot, 

jelentősen csökkentve a szubjektivitást, 

c*/ könnyen moGhatározliatók és alkalmazhatók, 

d,/ mind az elemi formák, mind a morfolÓGiai forma

csoportok jellemzésénél felhasználhatók*

A fenti kritériumokkal szerkesztett morfomotrikus tér

képekkel mennyisÓGi alapon tudjuk leimi, összehasonlítani 

a felszín különböző formáit, forraacsoportjait, mintOGy alap

térképet szolGáltatva a tematikus és komplex GoomorfolÓGiai
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/domborzat-minősítési/ térképezéshez* Röviden obbon summázha

tó a morfometrlkus térképezés célja és alapvető feladata*

Mógogyszor f о Ilii vom a figyelmet, hogy pusztán a morfomot- 

rilcus térképek alapján sok esetben nem szabad genetikai követ

keztetést levonni, miután különböző keletkezésű formáknak is 

lehet hasonló értékű morfomotrikus paramétere* Fontos kérdés 

a térképek méretarányának megválasztása* Az egyes módszerek 

Gyakran más-más léptékű térképen mutathatók be legsikeresebben* 

Vizsgálatomban motodikai okokból minden egyes eljáráshoz 

1:25'»000 i-ое térképet használtam, e minta terűlet pedig a 2* pont

ban már ismertetett Mátra-hegység! Ilona-völgy /III/ volt*

1*/ A felszín fQlszabdaltsá.át .iollauző térképek

Ebben a pontban a domborzat horizontális, vertikális és 

összetett folszabdaltságának térképeit elemzem* Ezek mindegyi

ke az alábbiakban leírtok szerint több-kevesebb információval 

szolgál a domborzat denudációját, illetve annak mértékét ille

tően* A horizontális felszabdaltsúg térképei közül a követke

zőket analizáljuk:

1./ Az egységnyi területre eső eróziós formák völgyvona- 

lainák hossztórképo*

2*/ A legközelebbi helyi erózióbázistól való távolságok 

térképo /a völgyvonaltól egyenlő távolságra lévő 

pontok izovonalas térképe/*

3*/ Az azonos lefolyáshosszu pontok izovonalas térképe* 

Ezután a vertikális felszabdaltság két paraméteréből 

a relativ reliefből és a lejtőszögből szerkesztett 

térképek következnek*
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Végül bemutatod és értékelőm a két komponensé /vízfolyás- 

sűrűség, relatív reliof/ összetett foIszabdaltság térképét.

Az ogységnyi torülotro eső eróziós hálózati térképek szer

kesztése úgy történik, hogy először a topográfiai térképen ki

jelöljük az adott vízhálózat völgyvonalait. A második fejezet

ben vázoltak szerint döntjük el, hogy mit nevezünk vízfolyás

nak. Ezután két lehetőségünk van, vagy az egész torület erózi

ós felszabdaltságát határozzuk dog geometriai egységenként, 

vagy pedig a folyóvölgyok rond szerinti osztályozása után a 

2-os, 3-ad, stb. rendbe tartozó eróziós formákra végezzük el a 

számitást. A további felhasználás miatt az első utat választot

tam* A vi.^gyüjtötorülotro négyzothálózatot helyoztom /Б tam-os 

oldalhosszut/ ós mindegyikben iaogha táró ztam а К = ” hányadost, 

ahol L az erózióshálózat hossza, P pedig a területe. Minél ki- 

sobb négyzeteket választottam, annál toljosebbou tükröződtek 

vissza a relief részletei. Mégis, ha a négyzetek olyan kicsik 

lesznek, hogy egyesek teljes egészükben a völgybon foglalnak 

helyet, akkor a térképünk csak a vízhálózatot reprodukálja és 

alkalmatlan lesz regionális elemzésekre.

A 12. ábrán bemutatom mintatorületünk kartogramját, 

lyeu jól kirajzolódnak a horizontálisan erősen felszabdalt te

rületek /a relativ paraméter 7»5 - 12,5 km/fen* közti értékei/. 

Ezeken a területeken kell számolni a lóghat éle onyabb domborzat

alakulással. Amennyiben elég adat áll rendelkezésünkre, amit 

úgy is elérhetünk, hogy egymást fedő négyzetek módszerével 

dolgozunk, úgy a kapott érteket a négyzet központjában felvéve 

izovonalas - izodonza /azonos sűrűségű pontok/ - térképet szür

ke szthetünk, A módszer leghatékonyabban közepes, illetve kis

amo-
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10,0-12,5 km/krn

J 0-2,5 km/km2 

7.5-10,0 km/km2Ш
12 ábra
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mérotorányu térképeiméi alkalmazható. Segítségével jellemez

hető a terület eróziós rendszerének hatásfoka, moly segít ki- 

deritoni a domborza tfej lödé s szakaszait, illetve viszonylagos 

korút /SZPIKIUOlvüV 1971/.

A logközolobbi helyi erózióbázistól való távolságok /а 

vóÍgyvonaltól egyenlő távolságra lövő x>ontok/ izovonalas tér

képe is a teríaészoti földrajzi kutatásokban sikeresen fölhasz

nálható segédeszköz, noha önmagában kevesebb információt nyújt. 

Mégis közvetve gyakorlati szempontból is fontosak lehet, 

így például a létesítendő víztározó /illetve csatornahálózat 

és ut/ műszaki kivitelezése során sikeresen alkalmazhatják ezt 

a térképet /13. ábra/. Készítése úgy történik, hogy megfelelő 

sűrűséggel /esetünkben 230 m—ként/ a volgyvonalakra merőleges 

egyeneseket huzunk és ezen a lejtők mentén aérve kijelöljük az 

egyenlő távolságú pontokat, űzőkből azután izovonalas térképet 

szerkesztünk /13. ábra/. A legmagasabb értékeket a Disznóké ős 

a Szárhogy lejtőire kaptam. Kis méretarányú térképeknél úgy já

runk el, hogy a vízfolyásokat rendek szerint osztályozzuk és 

ezután minden ogyos elemi vízgyűjtőben kijelöljük a völgyvonal

tól egyenlő távolságokra levő pontokat, a völgyvonaltól mind

két irányban az A/2JL távolságban, ahol A a medence torüloto,

L podig a vizfolyáshossz /СБШЖШ 1906/. A továbbiakban özek

ből a vonalakból szerkesztünk izovonalas térképet.

Az azonos lofolydahosszuságu pontok izovonalas térképe 

/14. ábra/ nem tükörképe az előzőnek, mint azt többen is hely

telenül állítják /liűRLIANT 1964, SZPIUXDOhÜV 1975/. Ugyanis



V///\ 200- 400 m 

600 - 800 m

jo- 200m 

400 - 600 m

[ mm
I13. obro
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I I 200 - 400 m 

'{///A 600 - 800 m

ЕЗШ '000 - «00 m

I 0 - 200 m 

l| 400 - 600 m 

\ 800 - 1000 m

14 Qbro
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valóban a vízválasztótól való távolságokat térképezzük, de a 

vízfolyás mentén, ami a domborzattól függően igen változatos 

leliet# A térkép a gyakorlatban /különösen a mezőgazdaságban/ 

sokrétűbben alkalmazható, mint az előző módszer /HERNANDEZ 

1976, MIRONOVA és munkatársai 1976/, mivel jól tükrözi a vizs

gált terület nedvességviszonyait* Ebből a szempontból fontos 

megállapításnak tartom, hogy mintaterületünkön épp a folyó

völgyekkel erősen felszabdalt tartományban alakultak ki a leg

nagyobb, 1000-1200 m-es lefolyáshosszak /l4, ábra/*

A relativ relief, vagy ahogyan korábban nevezték, relief- 

energia csak a domborzat vertikális felszabdaltságának egyik 

paramétere* Belőle általános következtetéseket csak más mód

szerrel kiegészítve tanácsos levonni, A hazánkban is ismert 

és szóleskörben alkalmazott KREBS, BEHRENS-IHAUER, stb* eljá

rással készített térkép ismertetésére itt nem térek ki* Mind

össze két problémára hívnám fel a figyelmet* Az egyik a vizs

gálatnál alkalmazott négyzetek, illetve körök nagysága* Véle

ményem szerint ezt mindig a kiván célnak megfelelően kell meg

választani, általános sablon nem adható, így lehet jó is a 88 

km*—es területű négyzet és lehet rossz is a 0,25 km*-es, A másik 

probléma az osztályközök kérdése. Ezeket azonos osztályközök 

választása mellett hasznos statisztikai vizsgálatokkal kijelöl

ni, A 15* ábrán az Ilona-völgy relativ relief térképe látható,

A térképen az izovonalak nem rendeződnek tektonikus főirányok

ba, ennek magyarázatát a 2, fejezetben a bifurkációs arány is

mertetésekor adtam meg. Többen is javasolták, hogy a relativ 

relief térkép helyett a relativ felszabdaltsági térképet hasz-



I О - 25 m 25-50 m

] 75 - 100 m 125-150 m100-125 m

15. ábra
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uáljuk. ükkor torülőtegységenként к is'.adtai tjük a Il/li arányt, 

ahol It relativ relief, II pedig az abszolút átlagmagassága majd 

izovonalas térképeit szerkesztünk belőle. Ли elképzelés holyos, 

hiszen a felszabdaltság noocsok a relativ relieftől függ, ha- 

nou attól io, hogy ez a differencia milyen abszolút magasság- 

ban realizálódik. Bsotünkban azonban azt tapasztaltam, hogy oz 

a térkép csak a relativ relief téri»:ép kategóriáit húzza szét, 

hangsúlyozza az ott kimutatott különbsúgókét.

Л lejtüszög vagy másképpen lejtőkatogória térkép /LOVÁSZ,

1965/ esetén is jelentkezik a relativ relief tóik épnél már o-
а

lemzott "katogórihatár probléma*. A Szovjetunióban, Csehszlo

vákiában és Kubában gyakran és Iiatékonyan /pl. talajerózió 

ellőni védokezós/ alkalmazott térkép különösen a mozőgazdasá— 

gi fellmsiaiálás szempontjából oélravozotő. /llLIiNANDLZ 1971,

1976, КНСПО 1973, IIIRONOVA 1976./ Ugyanakkor sogitsó ével több 

információhoz jutunk a lejtőfojlődés irányát és intenzitását 

illetően is. Szerkesztősére több módszer is ismert. Így egyik 

lehetőség az, hogy megfelölő sűrűségben metszetot készítünk a 

domborzatról és a tej

számoljuk ki az értékeket, vagy másik, hogy a t^-íx. 

let segítségévei /bsközepos magasság, Les a P területre eső szint

vonalai; üsszhossza/ /VOLKOV 1956/ liatürozzuk mog a lojtőszöget 

ős belőlük izovonalua térképet szerkó áztunk.

~ alapján /hsz magasság, lsealaphossz/

kép-

cx SS

J*fb

A lejtők térképezését azonban nemcsak a lejtőszüg szerint 

érdemes elvégezni, ami a donuddció sobosségót jellemzi, hanem 

fontos annak megállapítása is, hogy a lejtő moly részein van 

túlsúlyban az erózió, azaz melyik terület fejlődik intenziveb

ben. Lnnék módszerét szemléltetem a lő* ábrán /STRAIILIitfl i^áő/ 

után.
7
3 SZKGiß
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Л kövotkozö föladat az, hogy ogyüttosen, összegében áb

rázol jau a horizontális ós vertikális fölszabdaltságot. Nyil

ván általános geomorfológiai szempontból sokkal tübbot mond 

о írnok о loiuz óso * A módszert MESCSéhJAKOV és FILILDíA /1965/ dol

gozta ki, amit POLKANOVA és POLkANOV /1970/ pontosított. Az 

oljárás azon alapul, косу a tanulmányozott torületon négyzot- 

liálózat sogitségóvol megállapított vizfolyássürüség /km/ko3/ 

és ugyanazon hálózat segítségével kiszámított relativ roliof 

mennyiségőknek pontértéket tulajdonítunk. Annak oldUntéso, hogy 

például 5 laa/km’-es vizfolyássürüség, vagy ŐO d-os rolativ roli

of értélmok mekkora pontérték folol mog, Így szubjektív lonno. 

Épp őzért пасу adu tilalmaz on végeztek korroléciós vizsgálatot, 

hogy az átszámítás elfogadható pontosságú logyon. Szerintük 

pl. alföldi térszinon /Nyugat-Szibériai-Alföld/ 1:100.000-os 

térinépon 5 km folyóvölgy 5 pont, ao-mses magasságkülönbség 20 

pontnak folol mag, területegységre vonatkoztatva. Tormészotos, 

hogy az átszámítás függ a rolioftípustól és a mérőfcaránytói is. 

Hasonló meggondolás alapján megszorítasztottom mintatőrülőtünk

re is az összotott felszabdaltsági térképet, molyon ogy ogy- 

sógon bőiül /Ь mm-es oldalhossza négyzet/ 10 и-os magasság

különbségnek ogy pontot, 5 lm/ко3 vizfolyass ürüs égnek 5 pontot 

fololtotton mog /17* ábra/• A térkép alapján nagyságrendilog is 

üsszoméxiietövé válnak a folszabdaltság területi differenciái*

A módszor egyfajta pontosítására a 3* pontban visszatérők. A 

térképek makroszintű alkalmazásúval nyomozhatóvá válik a vizs

gált térülőt toktonikai kép© is. POIÜANOVA /1970/ szorint a 

maximális értékek az omolkodé© rósztorülotoi, mig a rolativ 

süllyedéssel az alacsony értékok kapcsolatosak.
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2#/ Az izobázis és maradékfelszinek térképei

A maradékfelszin térképezése# Feladatunk az erózióbázis 

feletti kőzetanyag tömegének megállapítása, mellyel lehetővé 

válik az erózió, denudáoió mennyiségi és minőségi elkülöníté

se terülőtogységenkónt# A szerkesztés két lépésben történik# 

Először meghatározzuk azt a felszint,amely átmegy a völgyek 

tengelyén, azaz egyesit! a helyi erózióbázisokat /bázisfel- 

szin/« Ezután megrajzoljuk a bázisfelszin feletti domborzat 

izovonalas térképét#

Kiindulási alapunk a részletes topográfiai térkép# Ezen 

kijelöljük a völgyvonalálcát és a vízválasztókat és azokat a 

2# fejezetben ismertetett módon rendek szerint osztályozzuk# 

Ennek megfelelően elvileg első, második, harmadik, stb, rendű 

bázisfelszirihez juthatunk# Gyakorlati szempontból azonban az 

elsőrendű térkép készítése nem célszerű, mert ennek bázisfel— 

szine majdnem teljesen beleolvad az eredeti domborzatba# Egyes 

feladatok megoldásához, a donudáció mennyiségi meghatározására 

azonban ezt is használni szokás# Kis méretarányú térképeken ne

héz kivitelezni az 5 vagy ennél nagyobb rendű bázisfelszin tér

képeket, mert a folyók nem találkoznak a térképlápon* A folyók 

rendjének megfelelően tehát más és niás rendű bázisfelszint ké

szíthetünk el, de szabály az, hogy mindig elhagyjuk a keresett 

bázisfelszin rendjénél kisebb rendszámú folyókat /pl# harmad

rendű felszín esetén az első és másodrendű vízfolyásokat/# A 

18# ábra mintaterületünk /Попа-völgy/ topográfiai térképét, il

letve a másod-és annál magasabbrendü völgyvonalak és vízválasz

tók térképét tartalmazza# A másodrendű bázisfelszin térképet
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úgy szerkesztettem, hogy az izohipszák és a völgyvonalak mot- 

széspontjóit, amelyek azonos abozolut magasságúak, izovonallal, 

ugynovozatt izebűzisokkal kötöttöd össze* Az igy kapott izo- 

bázis térkép alkotja a bázisfolszint /19# ábra/. Általában i- 

gaz, hogy a magasabbreudü bázisfclszinok rendre lefedik egymást. 

Л valódi, hlpszomotrikus felszínből kivonva a bázisfolszint, 

jutottad a maradélcfelszinhez. Ez gyakorlatilag úgy történik, 

hogy а шо ts zéspont okban megái la pi t j uk a különbségeket ás óbból 

izovonalas /izohipszopachitás - azonos rótegvastagságú pontokat 

összekötő görbe/ térképet szerkesztetted. /19. ábra./ Ahol in

tenzív völgybe vágódás van, a maradvány!olszin jelentős magas

ságot is el érbe t /30-70 о/, mig az akkumulációs vagy süllyedő 

térszínen igen alacsony /O-Ю/ méter. Ezzel a meggondolással 

mogbizliatóan nyomozhatok a nootektonikus mozgások is.

A loiiordás mélységének térképezése. Mig az előzőekben az 

volt a föladatunk, hogy az erózióbázis feletti kőzettömeget 

határozzuk meg, most ennek másik oldalát, mintegy tükörképét 

vizsgáljuk* Célunk az, bogy megállapítsuk, hogy a vízválasztók 

tetejére illeszkodó csuosfolszinből /nevezik tetőfelszínnek is/ 

/FISCHER, 1963/ mennyit pusztítottak le, hordtak le a különbö

ző hatótényezők. A térkép szerkesztésekor a völgyek szerepét 

a vízválasztók veszik át. Metszéspontjaikban az azonos értékeket 

izovonallal összekötjük /izrihipszobázis/ és az igy kapott tér

kép alkotja a csucsfolszint. Ez egyébként analóg a bázisfelszin- 

nol. На a esuosfelszinből kivonjuk a tényleges felszínt, amelyet 

gyakorlatilag a megfelelő izovonalak metszésf»ontjában kell el

végeznünk és az oredményül kapott értékeket izovonallal /un.
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izoerozitákkal/ kötjük cisszo, a korosott felszín izovonalas 

ábrázolásához jutunk /20, ábra/* Ez nemcsak a lohordás mély

ségéről, liunou mennyiségéről is tájékoztat,/&EHTÉSZ, 1974/ 

őzt találóan mélységi tagoltsági térképnek novozi. Л 20# áb

rán mintaterülőtünk másodrendű 

mélység tórképót шиtatom bo•

uosiolszinót és lohordási

Fontos következtetéseket vonhatunk la a bázis- és osuos- 

felszin összevotűséből* FXL0SZ0P0V /1970/ szerint a 2-od, 

3-ad, 4-od rendű térképek izovonalai segítségével olkülünit- 

110tök a nagy morfostruktúrák, a regionális kiemelkedések és 

süllyedések is. Az izobázisok és izoliipszobázisok lejtése 

változatos, másodrendű térképeken 200-1000 méterig terjedhet

nek, esetünkben 450-500 m, A kiemelkedések, illetve süllye

dések határán ez az érték extrém nagyságú lohet. Ugyancsak 

FIL0SZ0F0V /i960, 1970/, aki a fonti térképek egyik megalko

tója volt, olomozto részletesen, hogy a különböző tektonikus 

formák hogyan értékelhetők a bázis- és csuesfelszin térképe

ivel.

különbségi térképek, A ceucsfolsziuből kivonva a vele 

azonosrendű bázisfolszint egy olyan izovonalas /izoanabázis/ 

térképhez jutunk, mely arról informál, hogy a donudáció mi

lyen vastag kőzotrétoget pusztít. Ez a különbség közel egyen

lő a reliefenergiával• A térkép szerkesztése u&y történik, 

hogy az izobázisok és izahlpszobázisok metszéspontjaiban 

/amennyiben nincs, metszetek segítségével/ megállapítjuk azok 

különbségét. Hasonló módon juthatunk a bázistelszínek, illet-
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vo csucaf elessinok különbségi térképéhez is* Xlyonikor mindig 

az idősebb /haruad, negyedrendű/ felszint vonjuk ki a fiata

labb, másod—, harmadrend ü felszínből* Vigyáznunk ко 11, hogy 

azonos mérőtarúuyu térképekkel dolgozzunk* A 21* ábrán terü

let üuk másodrendű osuosfolsziü-bázisfelszin különbségi tér

képét mutatom bo* A különbségi térképek jól liasznáUmtók a 

logujabbkori vertikális mozgások foltárdsára, mind rogiooá- 

lis, mind lokális értelemben* A szomszédosroudü bázis, illet

ve esucsfolszinek pozitív értékű különbségei emelkedést, ue- 

gativ értékei viszonylagos süllyedést joloznob, az idősebb 

és a fiatalabb /magasabb rendszámú/ domborzati formák kiala

kulása között* A módszert a Poesora és a Mezőny területén kő

olaj- és füldgdzkutafcásban, illetve mennyiségi prognózisok 

készítésé bon használta ШЮДШ és IITVXN /1964/.

W а Аулкыкяааа
A aorfoootria douborzatgeomotrial irányzata fő fölada

tának a relief formáinak pontos leírását, felmérését tekinti* 

Térképeivel bizony!tokot szolgáltat arra, hogy a morfamotriai 

térképezés a kartográfia és a geomorfológia kapcsolatából ki

alakult határtudomány* A teljesség kedvéért néhány módszert 

röviden ismerte tok* kiadnék mindenképp Ilidül) módszerei kíván

koznak /büVÍMlilADiX-fólo iskola/ aki egy sor uj térkóijot is 

/izogradions térkép, domborzati görbülőtok térképei, a re

lief konkdv, konvex jellegének térképezése, stb*/ bevozotvo 

összefoglalóan, ogzakt matematikai keretben értékelte a föld

rajzi kartográfia jelenlegi helyzetét, illetve kidolgozta

</ V

3 SZEŰÜD r.
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izohipszobazis

izobázis
izoanabázis

21. ábra
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vizsgálatának korszerű metodikáját /КШШО 1973, IIAVKULIK - 

KUCHO 1973/* Ugyancsak a domborzat, pontosabbon a folyóvöl

gyek, illotvo azok elméleti, egyensúlyi osésgörfoéjének 

matikoi kiértékelése során alkotta сleg VOLKOV /1970/ 

térképeket* Az izolong térképet pedig /az azonosrcndü folyó- 

völgyök hosszértókoinok xzovonalas tórkópo/ 

kaluazta /19**5/, OVIN /2970/ mintegy újra föltárta a tudomány

te-

izodof

ÍIOKTON is al-

A f о je zo t eddigi részeiben áttekintő ttük az egy koiupo- 

uonsü tórképok főbb típusait* Általános geomorfológiai vizs

gálatokban bővebb tártaiul mondanivalójuk miatt egyre gyakrab

ban használnak azon bon összesített, komplex mutatókat* Sajná

latos, hogy gyakran egymással szoros ók-okozati összefüggés- 

bon lévő komplex páraméter-rondszert alkalmaznak /pl* relativ 

relief, lejtöszüg/ ebben az egyes tényezők túlságosan leront

hatják vagy feljavíthatják egymást és emiatt hamis képet ka

punk a domborzat karakteréről• líz a i'íi problémája annak a tö

rekvésnek is, hogy a domborzatot, vagy az ott ható tényezőket 

egy értékkel jellemezzük* A komplex morfomotrikus tórképok dön

tő többségű valamilyen szempontbél az eróziót, annak hatékony

ságát, mennyiségét kutatja* Miután maga a donudáció is sok té

nyezős, összetett folyamat, a törekvést helyes irányúnak kell 

tekinteni*

Ilyen komplex morfomotrikus térképpel már a fejezőt el

ső pontjában is találkoztunk, azt részlotesen elemeztem /ösz- 

szotott felszabdalt sági térkép/. HUDAKQV, ZNAMJSNSCS32ÍOV /1963/
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az oróziós formák intenzitását kísérelte meg kifejezni a kö

vetkező módons I =s К ' -Ь^л , diói к « vízfolyássűrűség, i* 

dig a felszín közepe© lajtosaiba* Ab oróziós felszabdaltság

sűrűségét vizsgálva JMtUllliííO /1970/ azt Ё e üsszafijg-
P2

gést haezodlioi ahol 11= relativ relief, L s eróziós hálózat 

hossza, P s az adott térülőt nagysága* íkmél a 1 kaIma sóbbnak 

tűnik a potenciális fluviálls erózió mértékének meghatározá
sa / Ш ss Irlü“^, aiiol Ilu s közepes magasság, L - a vizsgált 

terülőtogységőn a vízfolyások kosszá/* amolyot Iáiba morfomét- 

rikus térképezésénél is alkalmaztak* /imuMOVA 1976* LEOIJTYEV 

1973, 1ШШДКШ 19?l/* A fonti módszerek alkalmazásával loho- 

tőség nyílik a morfomotrikns rnyonirozúsi föladatok megoldásá

ra is* MilSZTAIÜIOVA /1970/ a domborzat osorkozoti adatai alap

ján szerkesztett oorfoizohipsza térképe a strukturális kap

csolatok fо1tárásálloz nyújt támpontot* A fontiekben taglalt 

komplex morfométrikus térképek tehát ónálló eólfoladatok meg

oldására is alkalmasak*

pe

il KEBTÉSZ /1975/ által definiált szintetikus domborzat- 

uinositü térkép az egyes domborzati formák mennyiségi alapon 

történd elkülönítésére egyszerű morfométrikus mutatókat basz

nál* Mindenképp indokolt és előremutató lenne, ha ezek melló 

a kompios mutatókat, illetve térképeket is felsorakoztatnánk* 

Ezzel a sokat vitatott jolkulos kérdését egzaktabb formába 

önthetnénk*

КАХТАШШ /1976/ összehasonlító regionális geomorfológiai 

vizsgálatai során a donudáoiót jellemző morf omé trikus paramó- 

terekot /relativ relief, lojtó- ás osósviszonyok változása,



- Ót) -

abszolút magasság» stb*/ az átlagtól való eltérésektől meg

felelő laagyságrendi osztályokba sorolta* Ezután ezekből az 

értékekből összesített kartogrammot, illetve mondhatni szin

tetikus térképet állított össze* A pianáció mennyiségi elkü

lönítésével elemezte a terület regionális különbségeit* Ki

mutatta, hogy az elsőrendű vi^jyüjtők morfometrikusan sokkal 

homogénebb felépítésűek, mint a magasabbrendüek*
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IV. FEJEZŐT

MOIIFOMETIШШ8 GÖItBÉk

Шюп a iojozetbou a felszín Iiipszouotrikus és lejtési 

viszonyainak vizsgálatával f'.oglalkozoa. Célou ásóknak а шог- 

í oootrikus /hipszo—, ki inog raf ikus, altiuetrikus/ görbéknek 

a bemutatása, amelyekkel a magasság, a le jtószeg és a térülőt 

közti kapcsolatot jeliomozFiot jük. A domborzat magassági vi

szonyait jellemző adatok sokáig csak geomorfológiai érdekes

ségek voltak. Г-la úgy a íii\xízografikus, mint a klinograf ikus, 

és altimotrikus görbéket f о 11 »asznál ju к az adott torülot, il

letve vizgy tij to morfogono tikai elemzéséhez is /Ш SMET, 1951» 

FUGY 1965, 1ЮШАШ 19óé, 1971/0

!•/ Ш&ЖйЖУ.ШЦ таЛШм.
A hipszömetria a torülot és magasság viszonyának olomzé- 

sévol foglalkozik. CLAIÜni /1966/ három egymáshoz közelálló 

csoportba sorolja ezt a viszonyt jellemző Görbéketí

a. / Iiiiiszoootrikus vagy Ilipszogrofikus görbe, gyakran

abszolút hipszomotrikus görbének is nevezik,

b. / terület-magasság görbe /vagy hipszogrofikus növek-

ményxúta görbe /ИОШАШ, 1971/, 

o./ relativ hipszomotrikus görbe.
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A hipszografikus görbét úgy kapjuk, bogy minden magas

sághoz, mint ordináta értékhez a felette elhelyezkedő terü

let százalékos nagyságát /abszcissza/ vesszük fel. így a leg

magasabb ponthoz О ?*-os, a legmélyebbhez 100 $-oe érték tarto

zik* Л hipszografikus görbe egy terület magassági eloszlásának 

analízisénél haszná Illaté, laelyot a gürbo ábrázol és segítségé

vel meghatározható a szkulpturális domborzat tömege is* Nagy 

területek hipszomotrikus elemzésénél a fő kérdés az ousztati- 

kus mozgások és struktuzális hatások értékelése /BÍRÓT, 1955/9 

Ezt a kérdést többek között ВБ MARTONNE /19^1/ tanulmányozta 

fiatal gyűrt /Pironousok/, illetve tönkhogységok /Massif Contral/ 

hipszomotrikus görbéinek összehasonlitásakor* BAULING /1959/ 

szerint: "lia egy bizonyos hegység izosztatikus egyensúlyban van, 

a hipszomotrikus görbe tájékoztat bennünket a terület tektoni

kai és morfológiai fojlődéstörténetéről*** A liipszografIkus gar

bó ismert példája a földfelszín hipszomotrikus görbéje* Véle

ményem szerint szükséges lenne a részletes iiipszömetrikus gör

be ujraszámolása, hiszen a szerzők mindezideig WAGNER /1095/ 

és KÖSSINNA /1921/ adatait használták fel* Ugyanakkor az el

múlt IO-I5 év során az óceánok széleskörű vizsgálatával ogy sor 

uj adat birtokába jutottunk*

Amig a hipszografikus görbe nagy területek, toktonikus 

formák és mozgások hipszomotrikus ért ékelésére alkalmas, a kis 

területek, folyóvízi eróziós hatások különbözősége jobban ér

telmezhető a terület-magasság görbe segítségével* A görbét úgy 

kapjuk, hogy megállapítjuk, hogy az ogyos magasságosztályok

hoz mekkora relativ terület tartozik* Látható, hogy ez szoros
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kapcsolatban van a iiipszograf ikus görbével, mégis onnok a oióü- 

szórnak jelentős előnye, hogy a részletek, a közepes magasság, 

az eloszlás jobban felismerhetők« Minél menedékesebb a görbe 

futása /ennek eldöntése elég szubjektív/ annál nagyobb terület 

tartozik egy magassági osztályba« A torület-magasság függvény 

esetén oz agyértoloü maxioum/dk/kal, illetve ellenkező esetben 

minimum/о k/ka1 rajzolódik ki« Gmiatt jól fölhasználható a kü

lönböző területek hipszometrikus tipizálására, rayonirozására« 

A 22« ábrán három mintaterülőtünk 50 m-os intervallumokra szá

mított terület-magasság görbéjét mutatom be« A részletes elem

zéstől eltokintvo megállapítható, hogy az 1« és XX« terület 

hipszometrikusan azonos karakterű /két maximum, azonos lefutás, 

és médián/ és ezektől különbözik a XXI« mintaterület /egy 

maximum, nagyobb médián érték/«

A relativ hipszometrikus görbe a relativ magasság / jj / 

és a relativ terület / ~ / közti kapcsolatot vizsgálja« Meg

határozása úgy történik, hogy az adott torüloten a h magasság 

alatt, illetve felett olholyo^iedő terület nagyságát viszo

nyítjuk a arányhoz* /Lásd a 23/a* ábrát«/ A módszer kis 

vizgyüjtőuiodencékre is alkalmazható sikeresen« STIlAÍÍLBli 

/1957/ megállapította, hogy ezek a görbék jól jellemzik а 

vizgyüjtőmodonco degradációjának fejlődési állapotát* Három 

fázist külünitott ol, úgymint! fiatal /juvenilis/, maturus 

és stabilis /monadnock/ fázist« A görbe alatti terület /hip- 

szőnietrikus integrál/ lehetővé teszi az erózióbázis feletti 

teljes tömeg kiszámítását« Értékes a hipszometrikus integrál 

invorzo is, oz azzal a tömeggel arányos, amit az erózió le- 

pusztitott« lázért eróziós intorgrálnak is novozzük« A 23/b«
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ábrán három mint a terülő tünk görbéjéből ugyancsak az X. ós XX* 

torülot azonos karoktoróro /egyensúlyi, maturus/ dorül fény, 

mig а XXX* terület lxatókonyabban alakuló, maturusba hajló jel

legű /lásd kőzottani felélitóa 2* fejezőt/*

Л II* fejezet 4* pontjában elemzett, a valódi felület 

mérésével ós szerepével kapcsolatos kérdéskört itt a követke

zőkkel szeretném ki og eszi te ni* A valódi és vetületi felület 

különbség ónok kiszámítását az egyes liipszomotrikus kategóriák 

szerint is elvégezhetjük* így vertikálisan lokalizálni tudjuk 

a legdinamikusabb felszínálokulást /általában ott, ahol a dif

ferencia legnagyobb/* SIAUCITAJS /i960/ ennek mérésére egy
' F • pfelszabdaltságl indexet is javasolt: ..* 100, ahol F=va-

Ér

lódi felület, P s votüloti felület az ogyes magassági tarto

mányokban*

2*/ klinorernfikus görbék

Láttuk tollát, hogy a liipszomotrikus görbék több feladat 

/köze 1X3s magasság, annak eloszlása, tipizálás, tömegezárnitás/ 

megoldására alkalmasak* Figyelmen kivül hagy azonban a mód

szer egy fontos tényezőt, a lejtőt* így most olyan görbéket 

vizsgálunk, amelyek a lejtőszüg és a magasság viszonyát tag

lalják* A klinografikus /hajlás/ görbéket változó sikerrel al

kalmazzák a szintvonalak közti közepes lejtőszüg demonstrálá

sára, mert néliány klinograf ikus görbe matematikailag nincs 

pontosan megalapozva* A közepes lejtőszög és a lejtőszüg-magas- 

ság görbék azonban rendkívül hasznosak, különösen kis területek 

vizsgálatánál•

*•
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tflhSTERWALŰER /1090/ klinografikus görbéjén az ordináta 

őrtékokot a magassági adatok képviselik, mig az abszcissza 

tengelyre a megfelelő szintvonalak hosszát móri fel# komoly 

hibája, hogy a közepes lejtőszügot végülis nem votiti elénk# 

Ennek kiküszöböléséro később FXNSTERV ALDER egy olyan mutató t 

állított össze, ашо1у a korosott szög tangensót adja oog;

X ...» L
A 9

ahol I s a szintvonalak intervalluma, D s q szintvonalak tel

jes hosszúsága, Леа mod on со területe# WENTWORTH /1930/, majd

DUUY /1952/ négyzetháló alkalmazásával félempirikus formulát

szerkesztett / , ahol I, A, ugyanaz mint fent, M s met

széspontok száma egy négyzetben/ a módszer azonban továbbra is 

hosszadalmas és csak áttételes# A IIANSON-LOWE /1935/ féle kli-

A

nografikus térkép a szintvonalak közti területek átlagos lej— 

töszögét a lejtők formájához /abszcissza/ viszonyítja# Ez u- 

tóbbi értéket úgy kapja, hogy a szintvonalakat köröknek fogja 

fel és a keresett sugarat az:

a =

/A= szintvonal feletti terület/ formulával határozza mag#

A fonti klinografikus görbéknél általánosabb értékű a 

STRAHLER /1952/ által javasolt közepes lejtőszöggörbo# A szá

mítás úgy történik, hogy megállapítjuk minden szomszédos izo- 

hipsza átlagos távolságát /а köztük levő területnagyság segít

ségével/ és az egyes magassági kategóriákban tangón« szögfügg- 

vóny segítségével meghatározzuk a lejtószeget# A 24# ábrán а
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III. mintaterületünk közepes lejtőszöggörbéjót mutatom be.

A legmagasabb izohipsza—intervallum közepes lejtését nem le

het pontosan megadni, mert több különböző magasságú csúcs is 

lehet a területen. Ezért célszerű, ha a nevezőben a legmaga

sabb izohipsza hosszának felét Írjuk. Kis vízgyűjtőterületek 

tanulmányozásánál szerencsés, ha a vízszintes és függőleges 

tengelyen is azonos beosztást választunk. Hasonló jellegű 

görbét szolgáltat DE SMET /1954/ átlagos lejtőprofilja is.

A feladat itt is egy ideális, a területre jellemző átlagos

lejtő megszerkesztése, amelynél a lejtőszögek átlagértékei;
-Ifci Aj)Q;l IAi

A, lejtőszög nagysága az egyes magassági tartományokban,=s a

Aj = az izoliipszák közti terület/ képlet alapján fejezhető ki.

A kapott adatokból kuimiulativ görbét szerkesztve jutunk a fela

dat megoldásához.

A hipszografikus és klinografikus görbék között mintegy 

átmenetet képeznek a hipszoklin vagy lejtőmagassággörbék 

/MOSELEY 1961/. Ez a közepes lejtőszög /mint abszcissza érték/ 

változását vizsgálja a magasság függvényében. A módszer széles 

határok közt alkalmazható. Segítségével kimutathatók és érté

kelhetők a különféle ősi szintfelületek, teraszszintek/ lej

tőszög csökkentése esetén/, továbbá a tektonikus hatások a- 

nalizisóre is lehetőség nyílik. A 25* ábrán a XII• mintaterü

letünk hipszoklin görbéjét mutatom be, 400-450 m között szépen 

kirajzolódó /lásd még 22. és 24. ábra/ a szint /minimum/ kia

lakulásának döntően kőzotminőségi okai vannak./ /II. fejezet 

1. pont«/
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3./ Altimetrfkus analizis

Aas altiuotrikus analízisnek két irányzata ismert« Az 

egyik bizonyos magassági adatok /abszolút magasság, csúcsma

gasság/ gyakoriságának változását elemzi« Ennek az irányzat

nak kidolgozói DAULXNG /1920, 1959/ és THOMPSON /1941/ voltak. 

Vizsgálták, hogy ogy adott területen a magassági értékek /mint 

ordináták/ milyen gyakorisággal fordulnak alő. Azt tapsztal- 

ták, hogy bárhogyan is választjuk a magassági közüket, mindig 

a területre jellemző görbét, illetve hisztogrammot kapunk«

Па a vizsgált területre részletes négyzothálózatot helyezünk 

és az egyes négyzetekben a legmagasabb pontokat kijelöljük, 

altkor ezeknek magasság szerinti százalékos eloszlását tudjuk 

ábrázolni«

A másik irányzat a magasság függvényében a csúcsok, te

raszok, stb, szintek felületének változását vizsgálja /MACAR 

1955/, a különböző módszerek objektivitása azonban gyakran 

kérdéses« külön ki kell azonban ömölnünk GEYJL /19él/ gerinc

vonal-csucs-nyorog módszerét« Ezeknek a területét és hosszú

ságát meghatározva, mindnek ogy-egy pontértéket feleltetett 

meg. Ezek összeadása után egy háromkompononsü magasság-pont

érték hisztogrammot szorkosztott, melyen az egyes eróziós 

szintek valóban jól kirajzolódtak« A módszer hibája azonban,

a gerinc vagy nyereg morf omotrikusan 

nincs pontosan definiálva* Mindkét módszerrel eróziós fel

színeket, toraszszintokot tudunk kimutatni*

hogy som a csúcs,

к»ла--чГГ
jf SZF..JÍÍ

f.
\ -
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V. FEJEZET

Л KARSZTTERÜLETEK MORFOMETRIKUS ANALÍZISE

A kársat terülő tokon általában gyér vízhálózat alakul 

ki, sok lobot a száraz, aszóvülgy, ezért a korábbi módon а 

vizíolyások rond szerinti osztályozása alapján nőm vizsgál- 

hatjuk az általános lepusztulás problémáját, és különösön 

nőm következtethetünk a folyóvizük által szállított oldott 

karbonáttartalomból a karsztdonudációra /JAKUGS 1971/• Mivel 

az eljárásokat szükség szerint módosítani kellett, őzért tar

tottam eélszorünok, hogy külön fojezotbon rövidon összofog-
а karsztok

laljam (kvantitatív analizisénok főbb olvi és módszertani 

kérdéseit. A karszttorülotok morfomotrikus analízisénél kü

lönösön fontos a terepi vizsgálat /ponorok, dolinák, vízvá

lasztók pontos maghatározása, olykor csalt nagy hibaszázai ók

kal történhet a topográfiai térképről/. A módszorok nagy ré

szét a mikroforrnak analízisén mutatom be, véleményem szerint 

őzen a szinten sikeresen elemezhetőek a karsztdonudációs té

nyezők liatáskapesolatai• A vizsgálatokat az Aggteleki-karszt 

27. ábrán feltüntetett területén végeztem el.

l&y terület morfomotrikus olemzésót geológiai felmérés 

előzi meg. Pontosan kijelöljük a karsztos terület nagyságát 

/Ах/ és meghatározzuk a víznyelők helyét. A karsztvidéken 

a viznyolökbo torkolló patakok /L^/ STRAIlLER-rondjo alapján
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a víznyelőket és a vizgyüjtőmodoncéket is rendek szerint osz

tályozzuk /S^, S^, stb./* Xgy a kor sztporouiro illeszkedő kü

lönböző rendű medencesorozatot kapunk /26/a# ábra/# A víznye

lők rendjére a vízfolyás rendjére megismert összefüggések a- 

nológ módon igazak* Azaz: a rondo zárj és a víznyelők átlagos 

területe, valamint az azonos rendű víznyelőknek egymástól va

ló közepes távolsága /L / között oxponenciális kapcsolat van 

/lóEXJJLAMS, 1966, 1975/# Megállapítjuk minden karaztiorrás he

lyét /ку/ területünkön, özeknek abszolút magasságát Д7 és 

a legközelebbi forrástól való távolságát /LВ paraméterek 

közti иsszo 1'üggést mutatom be a 26/b, ábrán egyfajta B-tipusu 

karszt esetén#

Ezeket a mutatókat felhasználva a karsztviagyüjtő néliány 

olyan paraméterét szórótnén interpretálni, ocaelyokot a karszt

területek összehasonlító morfológiai, morfogonotikai vizsgála

tánál, tipizálásánál fel tudunk használni# A viznyelő-sürüség

ESa

°s- A|
/ahol z Se a víznyelők száma, A^ a vizsgált terület nagysága/, 

értékkel adható meg# LA VALLE /196?/ szerint az egységnyi te

rületre eső víznyelők számának osőkkonéso a terület fejlőttebb 

voltát igazolja# Hasonló módon megadhatjuk az egységnyi terü

letre eső források számát is# / 

rások száma#/ A víznyelő /forráshányad / 

áramlás földalatti kiterjedésének nagyságára# Azt a törvény- 

szó rüségot állapítottam meg, hogy az A—tipusu karsztok esetén

, ahol i Xam for- 

/ utal az
i

z s
R =

ГКг
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az R értük < X, a 13-típus esetén pociig > 1* Bz azzal magya

rázható, hogy a B-tipusu eróziós oaatornaliúlózatot noacsak a 

konvergencia-zóna víznyelői táplálják, lmnoa a karsztos tor

sain egyéb poriorjai is. Ugyanokkor a divergencia-zónában osak 

nagy viamennyi ség osotón mobilizálódik minden karsztforrás 

/JAkUCS 1. 1971/# Л fiildalattl folyóvizbálózat bonyolultsá

gát, fejlettségét úgy JellemezhetJiik, hogy a víznyelő ős а 

hozzá legközelebb eső forrás, vagy folyómeder egyenes vonalú 

távolságát /vagy azok átlagát/ viszonyítjuk a valódi hosszai-

/. A víznyelők ős források átlagos ma- 

gasságánuk különbsége, melyet vadózus indexnek le nőveznok 

/V. s H • Ti / végső soron а П az abszolút magasság által
Д. © ЗГ IC

aogliatározott és a folszinalatti fojlődős, szorkozot, lltoló— 

gia szorint változó hidrosztatikus egyensúlyi szintet Jelzi 

/beszivárgási zóna határa/. A második fsjozotbon ismertetett 

vizfolyássűrűséghez hasonlóan a permanens karsztfolszini 4- 

r amiások egységnyi torülotro oső sűrűsége szintén Eioglia tár óz

ható / D=“~ /• Л 1) értéke többek között a kőzet permoábili-
ЛI

tásától is függ*

Sághoz /azaz: F

Természetesen ha további adatok állnak rendelkezésünkre, 

a paramétereket és a vizsgálatok sorát is tovább szélesíthet

jük. Vigyázni kell azonban arra, hogy csak olyan mutatókat al

kalmazzunk, amelyek Jól definiáltak és a kapcsolatok mennyisé

gi feltárására alkalmasak. Шпек hiánya miatt éppúgy el kell 

vetnünk a WILLIAMS által definiált forrás-koofficienst /а for

rás abszolút magassága osztva a források küzopes magasságá

val/, aint a LA VALLL-fólo karszt-rofiof arányt.
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A következőkben a karsztterületek mikroszintü morfо—

metrikus vizsgálatának módszerét értékelem. A formák közül 

kiválasztottam a dolinát, amely mind a mérsékelt, mind pe

dig a juvenilis trópusi, szubtrópusi karsztterületek jellem

zője, önálló kis vizgyüjtőterülettel rendelkezik. A trópusi 

területeken nem olyan egyszerű a lehatárolása, mint a mér

sékelt övben, a határ általában a szigethegyek közti hátak 

vízválasztóján húzódik és igy az is érthető, hogy gyakran a 

vizgyüjtőmedence csillag alakú. Ezek rendek szerint szintén 

osztályozhatók,/WILLIAMS, 1972/.

Legkézenfekvőbb először a dolinák számának és összte

rületének megállapítása* A 27* ábrán az Aggteleki-karszt 

22 km2-nyi karsztos területén 67 zárt depressziót különítet

tem el. A területet alkalmas nagyságú egységekre /l km1, 0,25 

km2/ is feloszthatjuk és az egyes négyzetekben a zárt dep

ressziók sűrűségét icd
Dcd = Al

/ahol *0^ ss dolinák száma, A^ 

átlagos területét:

terület/ illetve a dolinákя

a E Acd Act*= N

kiszámolva azokból kartogrammot szerkeszthetünk /LA VALLE, 

1967—68/. A nagy D j értékű területek /dolinasorok/ egykori 

folyómedrek vagy tektonikus vonalak irányát jelezhetik. Te

rületünk egészére számolva érték 3,0 кй2,

pedig 0,005 km2. Különböző lclimamorfológiai tartományban lévő 

karsztokat vizsgálva BALÁZS /1974/ megállapította, hogy a

ért ékeaz Acd
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trópusi viszonyok között a torülot sokkal nagyobb százalékát 

foglalják ol a zűrt depressziók /több, mint $0 százalék/*

Épp ezért fatális liibának tartom, hogy szerinte a zárt dep

ressziók aránya a karsztos terület százalékában az Aggteleki— 

karszton 75 százalék körüli* Vizsgálataim csak mintegy 1, 5 “ 2 

°Ji—os értéket mutattak ki* Kisebb területen ez a szám nyilván 

magasabb ós alacsoayabb értéket is elérhet* Ezt az un* göd- 

rösségi indexet az
IAcd

A dolinák reliefenergiáját a mólysóg/átmérő hányadossál 

mérhetjük, ezt már CVIJIC is alkalmazta* JENNINGS /1971/ Uj- 

zélandi mintaterülőten 94 dolina morfometrikus elemzése során 

a mélység és az átlagos szélesség kapcsolatára 0,84-es korre

lációs értéket kapott* Az Aggteleki-karszton J0 dolina esetén 

vizsgáltam az átlagos átmérő és a mélység kapcsolatát /28. áb

ra/* Tendenciájában a kapcsolat azonos, de értékeink nagy szó

rása miatt további következtetések levonása majd csak a méré

sek pontosítása /toodolitos felmérés/ után lehetséges. így az 

adatok csalt tájékoztató jellegűek* Rószaránytalan dolinák fej

lődésének szempontjából érdekes az elnyujtottsági arány /а 

szélesség és a hosszúság aránya/ és hossztengelyük irányának 

megállapítása, másszóval a depresszió orientációja*

aránnyal szoktuk jellemezni.

A 2. fejezet 4* pontjában vázolt gondolatmenetét folytatva 

be szeretném mutatni, hogy milyen mértékben haí"vissza a doli

na fejlődésére a felületváltozás. Ez természetesen csak az ol- 

dásos eredetű dolinákkal kapcsolatban lehetséges, ugyanis a 

rogyott vagy a szakadékdolinák a barlangi boltozat erőhatása—
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inak egyensúlyi megbomlását jelzi, az oldásos dolinák azon

ban klimatikus, növényzeti és talajfaktorok együttes hatásá

ra alakulnak. A módszerem a következő volt: tekintsük a doli

na felszínét gömbsüvegnek /29. ábra/. Л korrózióra rendelke

zésre álló felszint ennek alapján a következő képlettel fe

jezhetjük ki:

A = TT ( $2 + m2)
az átlagos mélysége.$ = a dolina közepes átmérője,

A dolinák felületnagyságának változását első megközelítésben

ahol m =

tárgyalnunk, úgymint a./ kontinentális, 

mediterrán és b,/ trópusi, szubtrópusi /17-18 °C, 1000-1200 

feletti évi csapadék, középhőmérséklet, stb./. Ismert tény, 

hogy a dolinákon belül sem mindenütt ugyanolyan intenzív az 

oldóhatás. JAKUCS /1971/ és DARANY /197V vizsgálatai kimutat

ták, hogy szoros korreláció van a talaj vastagsága /pontosab

ban a biogén tényezők és a COg—imennyisége/ és a karsztkorró— 

zió nagysága közt, különösen trópusi területeken fontos ez a 

faktor. Kontinentális területeken a dolinák fejlődése inkább 

a szélesedés, mint a mélyülés felé halad /GAMS 1966/ a felszín, 

illetve a dolinák közti nyereg abszolút magasságának csökkené

se mellett /29/b. ábra/. Gyakran részaránytalanul alakulnak a 

dolinák különösen a K—i expozícióju lejtő formálódása eltérő 

/hőmérsékleti, nedvesség! viszonyok/. A trópusokon a lényege

sen nagyobb areális erózió a dolinák alján jelentős mennyisé

gű talajt hordhat össze, ez pedig intenzív mélyülést /korrózió- 

növekedést/, azaz a reliefenergia növekedését segíti elő 

/29/a. ábra/.

két területen kell

mm

•*"

кы S~’f •*
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Induljunk ki egy 10Ü ш közepes átmérőjű átlag 15 ra mély 

dolinából« Ennek. felszí no kb. 7500 d*« Л trópusokra jolloazü- 

on raár mintegy 2—2, 5 ш mélyülés is 500 D***es tor ülő t no voko - 

dóst orodményoz, arai aztán hatásában tovább gyűrűzik« Ez a 

folyását egészen addig tart, raig a folszin az erózióbázisig 

lo шш pusztul, kúp- és torouykarsztok és a köztük lövő sík

ság ok jollorazik a tájat« Ezzel szemben a kontinentális terü

leten figyelembe véve egyrészt, liogy a dolinák fenekén gyak

ran vastag agyagos réteg hátráltatja a mélyülést, raásrészt 

a 2Ö« ábra mélység-átmérő kapcsolatát /ez kb« 10 о szélese

dést Jelent/, két lehetőség vasi« Л karsztos terület nagysá

ga 6500 és 7700 n* közt változhat, ez pedig az egyik esotbon 

a forma konzerválódását, másik esetben pedig lassuwnüvoke- 

dését" jelenti«
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ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatom fontosabb orodmónyoit n következő 10 pont

ban tudnám ösezofoßlalni:

1» Helyzetképet ad a morfouetria jelenlegi állásáról, 

tisztázza a uoríouotria, niat tudomány és mint módszer alap

kérdését.

2« károm középlaegységi mintatorülofcot összoliosonlitó 

módon morfométrikuaan analizál és kimutatja az azonosságok 

és különbségek morf ogonot lkai ólait.

3. Az egyik legfontosabb morfométrial párámétor, a viz- 

folyássürüség változását részlotoson vizsgálja a magasság, 

lojtoszög, csapadék függvényébon, megállapítja о kapcsolatok 

erősségét és irányát.

4. kimutatja, liogy az ogyes morfoaotrikus paramótorok- 

kol, módszerekkel miként jollomozhetö a donudációs folyama

tok iránya és mérték©.

5. Bizonyltja a folülot autoreglúciós /ünirányitó/ szo- 

ropét q domborzatfojlódősben és ezt a karsztdolinákra számí

tásokkal is igazolja.

6. A Má tra-lxogységi Ilona-völgy fontosabb morfoaotrikus 

tórképoinok segítségével i*észlotoson olemzi a térülőt oro-, 

kidrográfiái, stb. helyzetét.
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7# Középhegységei területekre kidolgozza az о 

fel szabdaltság,! térkép összeállításának módszer ót.

8« Készlotoson elemzi, hocy a morf ooetrikus térképek 

iáiként és milyen (gyakorlati feladatok megoldásúra alkalma-

zetott

9* Kritikailac értél'éli és bemutatja a hipszo—, klinoc- 

raíikus és altimetrikus analízis Jolentösebb eljárásait#

ÍO# kidolgozza# illetve összegzi a Icarsztok morfomotri- 

kus értékeié# ének néhány elvi és módszertani kérdését /mak

ro— és mikroszintü morf omotrikus analízis/#
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