
homokkőtakaró maradványai fedik, a csapadékvíz a 
felszínen haladva nem érintkezik mészkővel, így oldó
képessége teljes egészében a mélyben használódik 
fel. Ez azt jelenti, hogy ilyen homokkővel bélelt do
linákban a zsombolyképződés intenzitásának a mér
téke kétszerese is lehet annak, ami az Alsó-hegyen 
napjainkban is folyik. Az említett „homokkő 
bélésű" dolinák természetesen rövid életű karszt
jelenségek, a mélyülő töbörben az elmálló homok
kőtömbök alól előbukkan a mészkőfekü.
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VERTIKALE INNENSCHÄCHTE IM 
CENTRAL KENTUCKY KARST

Der Verfasser studierte die in den Mammoth 
und Flint Ridge Höhlen von Kentucky befindlichen 
senkrechten Schächte. Die in der Abbildung 1 
dargestellte interessante komplexe Form bildete 
sich bei dem Zusammentreffen zweier unterirdischer 
Wasserläufe, eines annähernd waagerechten Höh
lenbaches und einer senkrechten Wasserbewegung, 
wie es in Abb. 2 dargestellt wird. Die Oberfläche 
des Kentucky-Karstes ist diskontinuierlich durch 
Sandsteinschichten bedeckt und die Mehrheit 
der senkrechten Schächte hat sich an den Rand

partien des denudierten Sandstein-Hangenden aus
gestaltet. Bereits unter den sich verdünnenden, zer
stückelten Sandsteinschichten ist die sog. Zwischen
schicht-Verkarstung (interstratal karstification) zu 
beobachten; an diesen Stellen können die abfliessen- 
den oberirdischen Gewässer die Ausbildung der 
Schächte in dem aus Kalksteinschichten bestehendem 
Liegenden einsetzen.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕЩЕРНЫЕ 
ШАХТЫ НА „ЦЕНТРАЛЬ 

КЕНГУКИ КАРСТ”
Автор изучил на Кентуки вертикальных шах

ты Маммот и Флинт Ридж пещер. Интересная 
сложная форма на первой фигуре два под
земного потока, которые сформировались у сте
чения одного почти горизонтального пещерного 
ручья и одного вертикального движения воды, 
как это видно на фигуре I. Истрепанные слои 
песчаника покроют поверхность Кентуки Карста 
(фигура 2.), большинство вертикальных шах г 
возникло на окраинных частях денудационного 
кровельного песчаника. Уже под утончающимися 
изломанными слоями песчаника тоже можно, 
наблюдать карстообразование между слоями, 
поверхностные воды, сточные на этих местах, 
в образующих подошву слоях известняка могут 
пускать в ход развитие шахт.

VERTIKALAJ SA КТО J EN LA CENTRAL 
KENTUCKY KARST

La aûtoro studis la vertikalajn saktojn trovi- 
gantajn en la kavoj Mammoth kaj Flint Ridge 
Caves en Kentucky. La interesa formo, kiun la fig. I. 
montras, elformigis ce la kunfluo de du subteraj 
akvofluoj, de la preskaü horizontal grota rivereto 
kaj de vertikala akvomovo, laü la fig. 2. La surfacon 
de Kentucky Karst kovras intermite sablostono- 
tavoloj (fig. 3.), la plimulto de la vertikalaj saktoj 
elformigis ce al rando de la detruita sabloâtono- 
kovrajo. Jam sub la maIdikiginta,rompita sablostono 
-tavoloj estas observebla la intertavola karstigo, 
la tie tie defluanta surtera akvo povas iniciati la 
disvolvigon de la saktoj en la kalkstona bazo.

PÁROLGÁSMÉRÉS BARLANGBAN
Az égerszögi Szabadság-barlangban 1968—70. 

években kísérleteket végeztünk annak megállapí
tására, hogy a barlangi mikroklíma feltételei mellett 
milyen nagyságú a párolgás (evaporáció). A bejárat
tól 300, és 750 méterre, kb. 3 méter magasan a 
patakszint felett, a barlang belső légmozgásának 
kitett párkányokon edényekben 217 -217 milliliter 
vizet helyeztünk el. Az edények felett kb. 35 cm 
magasságban kis műanyaglető védte azok tartal
mát az esetleges mennyezeti csepegések ellen. A 
barlang levegőjének hőfoka 9,0—9,5 C, a viszony
lagos légnedvesség 95—98%.

A vizsgálatok első, 26 hónapos szakaszában az 
edényekben tárolt víz felületéről éves állapban 0.H 
nini vastagságú réteg gőzölgőit el. Ez az érték alig 
2 ezreléke a felszíni párolgásnak. (Budapesten az 
elpárolgás 16 évi átlaga az 1929 44. évek alap
ján — 409 mm). Kísérleteim szerint a Tibeszti- 
hegységben levő Bardai-oázisban a déli órákban 
30 perc alatt több vízmennyiség párolog el, mint a 
Szabadság-barlangban azonos nagyságú felületről 
— egy év alatt.

Dr. Balázs Dénes
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