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A HARZ-HEGYSÉG DÉLI ELŐTERÉNEK GIPSZKARSZTJA

Ö S S Z E F O G L A L Á S
Az NDK Kulturbundjának Karszt- és Barlangkutató Szekciója 1981-ben első ízben rendezett nemzetközi 

találkozót fiatal barlangkutatók számára. A résztvevők többek között megismerkedhettek a Harz-hegység déli 
előterében található gipszkarszttal is, melyhez az NDK legnagyobb barlangjai kapcsolódnak.

A cikk ismerteti a terület földtani viszonyait, s a gipszbarlangoknak a mészkőbarlangokétól lényeges elemek
ben különböző genetikai kérdéseit. Az érdekesebb felszíni és felszínalatti karsztjelenségek mellett részletesen 
tárgyalja a fontosabb nagy barlangokat: a mélykarsztban levő, 5 km-es hosszával listavezető Wimmelburger 
Schlottét, a kiépített monumentális Heimkehlét és a bizarr szépségű Barbarossa-barlángot, valamint a mindig 
változó Schuster-barlángot.

A felső perm ún. Zechstein-rétegsor — melyhez 
e karsztjelenségek kapcsolódnak — a Harz-hegység 
NDK-beli részének D-i peremén mintegy 45 km 
hosszú, 1—5 km széles sávban bukkan felszínre, 
s Zechstein-kibúvások szegélyezik a Harz D-i elő
terében emelkedő kisebb Kyffháuser-hegységet is 
(1. ábra).

E rétegsor sekélytengerben rakódott le, amely 
csak időszakosan volt kapcsolatban az óceánnal. 
Az elzáródási szakaszokban a felső perm száraz, 
sivatagi klímája mellett fokozatosan bepárlódott, 
s különféle sókőzetek, ún. evaporitok váltak ki 
belőle. Itt, a Harz D-i előterében három-négy bepár- 
lódási ciklust dokumentálnak az ismétlődő, jelleg
zetes felépítésű rétegcsoportok (lásd a földtani szel
vényt, 2. ábra). A sekélytengeri üledékképződés 
a mezozoikumban is folytatódott, a Zechstein- 
összlet közvetlen fedője az alső triász Buntsandstein 
(tarka homokkő), melynek alsó tagozataira túl
nyomórészt az agyagos kifejlődés jellemző.

A karsztosodás folyamata — a kréta—tercier 
kéregmozgásokat követő lepusztulással széles sáv
ban felszínre vagy felszínközeibe került, jól oldható

evaporitokban — a neogénben indult meg a be
szivárgó csapadékvíz és a talajvíz hatására. A leg
könnyebben oldódó kősórétegek a kibukkanástól 
számított több km-es zónában teljesen kioldódtak, 
s az oldódást kísérő rétegtömörülés következtében 
jellegzetes kioldódásos süllyedékvölgyek (Auslau- 
gungstal) alakultak ki a felszínen. A Zechstein-össz- 
letet így a kibúvások tágabb körzetében is gyakor
latilag vastag anhidrittömeg képviseli, melyet csak 
vékonyabb dolomit- és agyagpala-padok tagolnak.

A Harz DK-i előterében két nagyobb mezozós 
medence található: a Sangerhauseni- és a Mansfeldi- 
medence. E medencék vastagabb, teljesebb Zechstein- 
rétegsorát 100—400 m vastagságban triász és tercier 
üledékek borítják. A sókioldódás folyamata e me
dencékben jelenleg is tart, az ún. oldási front 
fokozatosan halad előre a medencék közepe felé. 
A természetes folyamatot itt a Zechstein bázisán 
található rézpalára irányuló évszázados bányászat 
kiterjedt tárnahálózata és jelentős vízkiemelése is 
gyorsítja. A mindenkori oldási front felett gyakoriak 
a süllyedések és az azt kísérő beszakadások; 
így például a Mansfeldi-medence egyik központjá-

1. ábra. Az ismertetett karsztobjektumok elhelyezkedése a Harz déli előterében 
1 =  Mooskammeri rogyásvidék, 2 =  Ankenberg-nyelő, 3 =  Dinsterbach-nyelő, 4 — Periodischer See, 

5 = Himmelreich-barlang, 6 =  Hirschweghöhle-akna, 7 =  Wimmelburger Schlotte,
8 = Barbarossa-bar láng, 9 =  Spatenberghöhle, 10 = Heimkehle, 11 = Schuster-bar láng.
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2. ábra. Vázlatos földtani szelvény a Kyffháusertől a Harz déli pereméig.
(A kirándulási ismertetők felhasználásával szerkesztette Takácsné Bolner Katalin.)

bán, Eislebenben az utóbbi időkben egész negyede
ket kellett kiüríteni az épületkárosodások miatt.

Az adott földtani viszonyok mellett a Harz D-i 
előterében a szulfátkarszt különféle típusai alakul
hattak ki: a kibúvások területén a fedetlen-, a ki
búvások általában Buntsandsteinnel takart peremén 
a fedett-, míg a medencékben a bányászati feltárások 
jóvoltából a mélykarszt-típusok tanulmányozhatók. 
E szulfátkarszt képződményei túlnyomórészt gipsz
ben alakultak ki, mert az eredetileg ugyan anhidrit- 
ként lerakódott üledékek a reliefet követő több 
10 m-es zónában, valamint a nyitott törészónák 
mentén vízfelvétellel elgipszesedtek (CaS04-* 
-C a S 0 4-2H 20).

A gipsz és az anhidrit jól, a mészkőnél mintegy 
százszor jobban oldódik vízben. így megfelelő hidro
lógiai viszonyok mellett, azaz oldásképes, telítetlen 
vízutánpótlás és az oldott anyag elszállításának 
lehetősége esetén — mely elsősorban a fácieshatáro- 
kon és a tektonizált zónák repedésrendszere mentén 
adott — a gipszkarszt igen gyorsan fejlődik. A mész- 
kőkarsztokhoz szokott látogatónak meglepő e gyor
saság: a kőfejtők friss feltárásain néhány év alatt 
kialakulnak a karrbarázdák, egyes mesterséges víz
folyások járható méretű aknákat oldanak ki hóna
pok alatt, s a berogyások (Erdfall) több ezerre 
tehető száma évente újabbakkal egészül ki. E be
rogyások a felszín alatti kioldódás következménye
ként törvényszerűen jönnek létre a mészkőnél 
kevésbé állékony szulfátkőzetekben, s a gipszkarszt 
felszíni képének éppoly meghatározói, mint a dolo
mitsapkák alatt kialakuló gipszkúpok. (A berogyá

sok bizonyos mértékig analógok a mészkőkarszt 
töbreivel, de genetikai és morfológiai eltérések 
indokolják a megkülönböztetést.)

Különösen erőteljes rogyásos morfológia jellemzi 
a morungeni süllyedékvölgy D-i szegélyén húzódó 
Mooskammer-magaslatot (lásd az /. ábrán az 1-es 
számnál). Itt a felszínközeiben levő vízzáró rétegek 
frontális vízbeszivárgást tesznek lehetővé a Zechstein 
alsó rétegeiben, s a széles pásztára kiterjedő fel
szín alatti kioldódás a berogyások egész rendszerét 
hozta létre. Számos önálló berogyás mellett — me
lyeknek méretei néhány m-től akár 100 m-ig terjed
nek — olyan berogyáscsoportok is megfigyelhetők, 
melyek ún. rogyásvölggyé (Erdfalltal) olvadtak 
össze. Mooskammer középső részén tíz, 300 m 
hosszúságot és 50 m szélességet elérő rogyásvölgy 
található, irányítottságuknál kimutatható a tek
tonikai preformáció. E rogyásvölgyeket — s szinte 
minden meredeken leszakadó gipszfalat — áltekto
nikus hasadékbarlangok szegélyezik. Ezeket az alá
mosott falak repedések menti elválása hozza létre, 
ismeretesek 300 m hosszúságban és 20—30 m 
mélységig bejárható hasadékok is.

A gipsz és az anhidrit csekélyebb állékonysága 
ellenére e karsztvidéken jelentős méretű barlangok 
is találhatók, sőt itt van az NDK két leghosszabb 
barlangja és legnagyobb barlangterme is. A régebbi 
felfogások a gipszbarlangok keletkezését kizárólag 
sólencsék kioldódásának vagy az anhidrit átalaku
lása miatti felboltozódásnak tulajdonították. Két
ségtelen, hogy ezek a tényezők is hozhatnak létre 
gipszbarlangokat, de járható méretű duzzadásos
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3. ábra. A Barbarossa-barlang alaprajza (A. Berg 
nyomán )

levő, megközelíthetetlen Himmelreich-barlang is 
(1. ábra, 5). A hatalmas, 170 m hosszú, 80 m széles, 
15 m magas terem egy vasúti alagút építésekor 
tárult fel a múlt században, a barlang létezéséről 
korábban nem is tudtak. Benne a Wieda folyócska 
vizének egy része talál közvetlen összeköttetést 
az anhidritvonulat túlsó oldalán folyó, befogadó 
Zorgéval.

Nemcsak a természetes vízfolyások, hanem a mes
terségesek is hamar utat találnak a mélybe e vidéken. 
Szemléletes példa erre a Hirschweghöhle-akna 
(/. ábra, 6) Steigerthal falu határában. Itt egy 
1906-ban létesített víztározó túlfolyója nyelődött el 
a gipszben egy repedés-kereszteződés mentén, s azt 
csupán 60 év alatt 3—6 m átmérőjű, 25 m mély 
aknává tágította! A víz felszín alatti munkáját nem
sokára a faluban is mély beszakadások jelezték, 
a folyamat leállítására csak a víztározó megszünte
tése volt a megoldás. A ma már száraz akna impo
záns képet nyújt függőleges falaival, melyeket 
orgonasípokként szabdalnak a karrbarázdák (2. 
kép).

A gipszbarlangok többségét azonban ún. kilúgo- 
zásos oldásbarlangnak (Laughöhle) tartják, melyek 
alapvetően két csoportba oszthatók. Az első cso
portba sorolhatók azok, melyek egy vízvezető réteg 
kontaktuszónájában (általában a Zechstein-mészkő 
vagy „büdöspala”) alakultak ki. E barlangok füg
getlenek a felszíni befogadó (Vorflut) szintjétől, 
sőt többnyire az alatt helyezkednek el. Az oldás
barlangok második csoportja a kőzet repedésrend
szeréhez kapcsolódik.

gipszüreg a Harz NDK-beli részén egyáltalán nem 
ismeretes, és a rétegvizsgálatok kimutatták a barlan
gok többségénél azt is, hogy kősó eredetileg sem 
volt befoglaló rétegsorukban, helyette sóekvivalen
sek települtek. E gipszbarlangok karsztos folyama
tok eredményei, bár kialakulásuk általában lényeges 
elemben különbözik a mészkőkarsztok barlangjai
tól. Éppen a gipsz nagyfokú oldhatósága miatt 
ugyanis nem szükséges eróziós hatás nagyméretű 
üreg létrehozásához, azaz a lassan szivárgó víz 
korróziós hatása is megfelelő barlangképző tényező 
ebben a kőzetben.

Természetesen itt is vannak víznyelőhöz kapcso
lódó földalatti patakmedrek. A térségben mintegy 
60 víznyelőben bújik rövidebb-hosszabb időre a föld 
alá a nemkarsztos területekről érkező patakok vize. 
Néhány víznyelőbarlang rövid távon bejárható: 
Ankenberg-nyelő 12 m (1. ábra, 2), Dinsterbach- 
nyelő 30 m (/. ábra, 3), és a felszíni formák az üreg- 
rendszerek folytatódására utalnak. A Breitungen 
térségében levő Glasbach víznyelője azzal a saját
ságával hívja fel magára a figyelmet, hogy kapaci
tása csak a patak átlagos vízmennyiségét bírja el. 
így szabálytalan időközönként a nyelő körzetében 
levő poljeszerű mélyedésben hatalmas tó alakul ki. 
E 400x100 m vízfelületű, 12 m mély Periodischer 
See (/. ábra, 4) akár napok alatt is feltöltődik, 
leszívódása viszont hónapokba telik (1. kép).

Aktív patakos barlang az NDK legnagyobb bar
langtermét magába foglaló, de sajnos határzónában

Sztratigráfiailag preformált barlangok
E csoportba tartoznak elsősorban a medencék 

mélykarsztjának jellegzetes barlangrendszerei, a 
„Schlotte”-k. Ezeknek a felszín alatt akár több
száz m mélységben elhelyezkedő barlangoknak ter
mészetes bejáratuk nincs, a rézpalabányászat során

1. kép. A Periodischer See déli, meredeken letörő 
anhidritfalát mély hasadékok szabdalják



tárultak fel. A 18—19. századi okiratok 22 ilyen 
üregrendszer felfedezéséről számolnak be, ezek akkor 
nagyrészt vízzel töltöttek voltak, és több vízbetörést 
is okoztak a bányában. Sajnos a barlangkutatók 
a bányaterület objektív és szubjektív megközelítési 
nehézségei miatt eddig még csak háromba, a Wim- 
melburger-, az Elisabeth-Scháchter- és a Segen 
Gottes-Schíottéba juthattak le.

Közülük a legnagyobb a Mansfeldi-medence 
DNy-i szélén található Wimmelburger-Schlotte 
(/. ábra, 7), mely jelenleg ismert 5 km-es hosszával 
az NDK leghosszabb barlangja. A hatalmas rend
szer kezdeti üregeit a fekü Zechstein-mészkövében 
szivárgó víz oldotta ki a határfelület síkjában, 
ezeket a mennyezet alá zárt, vízgőzzel telített „lég
párnák” kondenzvíz-korróziója jellegzetes kupola
labirintussá tágította. Az egyes kupolák magassága 
eléri a 8 m-t, 10 m átmérő mellett, s falaikon az egy
kori vízszintmagasság is megfigyelhető. A labirintus
jelleget fokozzák a körbeoldott, függő kőzetblokkok 
(óriáspendantok), melyek a barlangi üledékbe mé
lyen benyúlva „álfalakat” képeznek.

Legnagyobb teremsorainak kialakításában — a 
nyílt törészónák mentén — a keveredési korrózió 
játszott szerepet. A felszakadozás itt tovább növelte 
az üregek méretét, egyes dómok magassága eléri 
a 30 m-t is. A barlangot befoglaló Werra-anhidrit 
fedőjében települő mészkőlencsék jóvoltából néhány 
helyen még a gipszbarlangokból egyébként termé
szetesen hiányzó cseppkőképződmények is megta
lálhatók.

Hasonló keletkezésű a Kyffháuser-hegység D-i 
peremének fedetlen karsztjában levő Barbarossa- 
barlang is (/. ábra, 8), mely e vidék leglátványosabb 
kiépített barlangja. Természetes bejárata ennek 
sincs, felfedezését — 1865-ben — egy rézpala-kutató 
tárónak köszönheti (3. ábra).

E rendszer a hegy mélyén, szintén Werra-anhidrit- 
ben alakult ki, az anhidrit feküjében levő Zechstein-

mészkőben szivárgó freatikus vizek hatására. É—D-i 
irányítottsága a rétegek dőlésirányának felel meg. 
A rétegmenti kioldásra visszavezethető elliptikus 
szelvények lenyűgöző, 30—40 m fesztávolságú lapos 
boltozatokat képeznek, melyeket a felszakadozás 
csak néhány helyen módosított. A legnagyobb fel
szakadás az „Olymp” , ahol a 11 m magas omladék- 
kúp felett a mennyezet 28 m magasságban van. 
A barlang felett a felszínen itt egy berogyás is talál
ható, s a rendszerben egyedül itt észlelhető csepegő 
víz.

E barlang látványosságát voltaképpen befoglaló 
kőzetének köszönheti. Maga a Werra-anhidrit 
„mutatós” kőzet: benne 4—5 m-es tagokban válta
koznak a fekete-fehér sávos laminitek (bitumenes 
dolomittal szennyezett és tiszta anhidritrétegecskék 
dobostortaszerű halmaza) és a vastagabb, hullámos 
rétegzettségű kifejlődések. A rétegsor legfelső, sötét 
színű tagja gyermekfejnyi, hófehér alabástrom- 
szemektől foltos (3. kép).

Tektonikusán preformált barlangok
A szulfátkőzetek repedései mentén akár a le- 

szivárgó csapadékvíz is kialakíthat kisebb barlan
gokat, de jelentősebb rendszerek általában csak ott 
keletkeznek, ahol a felszíni vízfolyások elszivárgó 
vize is hozzájárul a korrózióhoz. E korrózió a fel
színi befogadó szintjének többé-kevésbé megfelelően 
jellegzetes szelvényű barlangokat hoz létre, közel 
vízszintes mennyezetekkel és ferde oldalfalakkal, 
hiszen az igen lassan áramló vízben a csökkent 
oldóképességű, telített, nehezebb vízrétegek alul 
helyezkednek el.

A csekélyebb állékonyságú kőzetben egy bizonyos 
fesztávolságot meghaladva szükségszerűen elkezdő
dik az inkázió (beszakadásos feltöltődés) a repedé
sek és réteglapok mentén. Bár a törmelék egy részét 
a víz képes feloldani, idővel az aljzaton felgyülemlő
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omladék eléri a vízszintet, és a barlang részben 
szárazzá válik. A felszakadozás szélső esetben 
a barlang teljes összeomlásához, esetleg felszínre 
nyílásához vezethet. A földtani viszonyok követ
keztében a barlangpusztulásnak a fedett karsztok 
esetében még egy összetevője van. A fedő Buntsand- 
stein málladéka ugyanis szívós, vörös agyag, mely 
a repedések mentén bemosódva erőteljesen tölti fel 
a járatokat. A felszíni befogadó mélyebbre vágódá- 
sával inaktívvá váló barlangok tehát törvé^szerűen 
összeomlott-feltöltött barlangroncsok lesznek.

A Harz és a Kyffháuser peremi Zechstein- 
kibúvásaihoz százszámra kapcsolódnak kisebb bar
langok és üregek, melyekről feltételezhető, hogy 
egykori tágas rendszerek maradványai. A fosszilis 
barlangoknak sajátos típusai az ún. Máriaüveg- 
barlangok. Ezeket az egykori üregeket teljesen ki
töltötték, benőttek a több dm hosszú, áttetsző 
gipszkristályok (ez a máriaüveg), melyek pangó, 
túltelített vízből váltak ki igen lassú kristályosodás
sal. E barlangok bejárható részei voltaképpen 
a kristálykitöltésbe vájt mesterséges üregek, melyek 
a középkorban ezen üveg helyett használt ásványok 
kitermelése során keletkeztek. Ilyen kristálybarlan
gok egész sora található pl. az Alté Stolberg-hegyen, 
közülük a leghosszabb a Spatenberghöhle, 400 m-es 
tárnalabirintusával (/. ábra, 9).

A jelenleg is vizes oldásbarlangok közül mintegy 
10 olyan ismert, melynek hossza meghaladja a 400 
m-t. A legnagyobb a Thyra völgyében, Uftrungen 
községtől ÉNy-ra nyíló Heimkehle (/. ábra, 10), 
amely 2 km-es hosszával az NDK második leg
hosszabb barlangja. A völgy itt a Zechstein-rétegsor 
felső tagozatait tárja fel, ezeket D felé egyre vas
tagodó Buntsandstein-fedő borítja. A barlangot, 
melynek hatalmas, 50 m fesztávolságú természetes 
bejárata egy beszakadás oldalában nyílik, már 
1357-ben említik az okiratok, de kutatása csak 
e század elején indult meg. Egy része 1920 óta, 
majd a második világháborút követően — a háborús 
hadiüzem felszámolása után — 1954 óta látogatható, 
kiépített.

A barlang három, egymás mellett ferde síkban 
elhelyezkedő alagútból áll, közülük a felső nagy
részt már összeomlott, csak egyes szakaszai járha
tók; a középső a száraz szint, míg az alsó teljesen 
víz alatt van, ennek feltárása a búvárok feladata. 
A Heimkehlére jellemzőek a széles, szabályos bolto
zatok, melyek helyenként lenyűgöző méretűek: 
a 20 m széles, 150 m hosszú ,,Riesentunnel” szinte 
metróalagút benyomását kelti (4. ábra és 4. kép). 
A felszakadozás hatalmas termeket alakított ki, 
a „Nagy Dóm” 60x50 ni alapterületű, magassága 
28 m.

A középső barlangszinten számos szűk, vízzel 
töltött mély hasadék mellett 5 nagyobb tó is talál
ható. A Heimensee szifonjában a búvárok eddig 
60 m hosszúságban tudták a vízalatti rendszert fel
tárni, előrehatolásukat pengeéles oldásformák és 
a rendkívül gyorsan felkavarodó gipsziszap nehezíti. 
A Thyrasee-ből vízalatti átjáró vezet a felső alagút
hoz, amely a múlt században még önálló természetes 
bejárattal, külön barlangként volt ismert. A Heim-

2. kép. A mintegy 60 év alatt kialakult Hirschweg- 
höhle aknája

kehle vize a közeli Entensee-ből származik, s igen 
lassú szivárgással a Thyra-völgy üledékei felé távozik 
el. Bár a rendszer 4—5 m-rel fekszik mélyebben 
a felszíni befogadó szintjénél, a Thyra áradásai 
csak bizonyos mérvű vízszintemelkedést okoznak 
a barlangban.

A Heimkehle ÉK—DNY-i irányítottságú, az ösz- 
szefüggés a kőzetrések és a kioldódás között jól 
felismerhető. É-i végpontján hatalmas omladékkal 
megközelíti a hegyoldalt, DNY-i végét omladék 
és vastag agyagkitöltés zárja. A felszíni formák 
itt a barlang folytatódását jelzik, de a feltárómunka 
a híg, nehezen kitermelhető agyagban lassan halad.

Lényegesen kisebb, de híres-hírhedt gipszbarlang 
a Schusterhöhle (/. ábra, 11) a Kyffháuser-hegység

3. kép. Egykori vízszinteket dokumentáló szinlök az 
Elisabeth-Scháchter-Schlotte egyik, alabástromsze- 
mes Werra-anhidritben kialakult termében



É-i peremén. Időszakosan aktív barlang, melynek 
egyes szakaszairól lehetetlen pontos térképet készí
teni, hiszen az intenzív kioldási és feltöltődési folya
matok szinte minden leszálláskor új képet tárnak 
a kutatók elé. Az aktív időszakok a Wolweda-patak 
áradásainál következnek be, mikor is hirtelen nagy 
tömegű víz jut a rendszerbe, mely újra meg újra 
átrendezi az üledékeket.

A jelenleg mintegy 400 m hosszúságú barlang 
járatirányai a térség jellemző törésrendszereit köve
tik, természetes bejáratát egy három törésvonal 
találkozásánál kialakult hatalmas felszakadás ké
pezi. A rövid bejárati szakasz már évszázadok óta 
ismert volt, a rendszer nagyobb részét 1964-ben, 
egy eltömődött kuszoda kibontásával sikerült fel
tárni. A barlang itt szép oldásszelvényeket mutat, 
jellegzetes kagylós oldásformákkal, egykori vízszin
teket jelző színlőkkel és nagy fesztávolságú bolto
zatokkal, de a rendszert helyenként már teljesen 
feltöltötte a fedőből bemosódó agyag, mobilis 
kuszodalabirintussá változtatva az egykor tágas 
járatokat.

A hidrológiai kapcsolatok kimutatására 1973-ban 
a patak megfestett vizét a barlangba vezették, 
s az 50 óra múlva a 12 km-re K-re levő Artern 
városka forrásában jelentkezett. E gyors vízmozgás 
arra utal, hogy a további vízvezető itt a Kyffháuser 
hatalmas ÉK-i peremtörése. Valószínű, hogy É felé 
még jelentős járatrendszer húzódik, de ennek fel
tárása sziszifuszi munka: a 40 m hosszban már 
járhatóvá tett folyosó néhány áradás után ismét 
teljesen fel volt töltve agyaggal!

A Schuster-barlang recens jelenségei közül azon
ban talán a legszemléletesebb az a folyamat, mellyel 
a közeli víztározó időszakos túlfolyása újabb 
és újabb kapcsolatokat teremt a rendszerrel. 1978- 
ban például a 40 1/perc hozamú vízfolyás csupán 
hat hét alatt 15 m mély, 60 cm átmérőjű aknát 
nyitott meg! Magunk is tanúi lehettünk egy kürtő 
„születésének” : egy repedésből patakként elő- 
csorgó víz és tekintélyes méretű felszíni kavicsok 
— melyeknek vezetőink szerint két hete még 
nyomuk sem volt — jelezték az ismét működő túl
folyás „találékonyságát” .

Takácsné Bolncr Katalin
Budapest
Attila u. 111.
1012

I R O D A L O M

STOLBERG. Frledrich (1926): Die Höhlen des Harzes. -  A „Dér 
Harz" folyóirat különkiadása. II. füzet, Eilers- Verlag, Magde- 
burg.

REUTER , Frltz -  MOLEK, Herward -  KOCKERT, Werner 
(1977): Exkursionführer zu ausgewáhlten Objekten des Salz- 
und Gipskarstes im Subherzynien Becken, in dér Mansfelder 
Mulde und im Südharzgebiet. — Bergakademie, Freiberg.

VÖLKER, Reinhard (1981): Die Hirschweghöhle bei Steigerthal 
und andere rezente Höhlenbildungen. — Fundgrube, XVIII. 
1. füzet, p. 27 — 28„ Berlin.

VÖLKER, Reinhard: Dér Sulfatkarst am Südharz und am Kyff
háuser. — Kézirat.

Jahrbuch des Höhlenforschers 1978. Sokszorosított kézirat. 
Exkursionführer — Anlásslich dér Zentralen Tagung dér 
Höhlen und Karstforscher dér DDR im Septembcr 1972 im 
Questenberg/Súdharz. — Sokszorosított kézirat.

THE GYPSUM-KARST 
IN THE SOUTHERN FOREGROUND 

OF THE HARZ MOUNTAINS

In the Southern foreground of the Harz Moun- 
tains — belonging to the GDR — in the sur- 
face or near the surface can be found the Upper 
Permian Zechstein-serie consisting of thick layers 
of anhydrite and gypsum. The evolution of varied 
karstic phenomena can be observed in that region.

The gypsum and the anhydrite is more soluble 
than the limestone, and that is the reason that the 
development of the sulfate-karst is more rapid as 
of the limestone-karst. The bigger solubility appears 
in the formation of caves: most of them is nőt an 
underground stream-bed, bút a so-called solution- 
cave, formed by the corrosion-effect of infiltrating 
waters along the fractures and layer-limits o f the 
rock. As the stone is less solid, collapsing is an 
essential factor of the cavity-formation, which often 
results in enormous cave-halls.

The biggest cave of the GDR is the Wimmelbur- 
ger Schlotte, belonging to the sulfate-karst of the 
Mansfield Basin, the dome-labirinth of which is 
actually known in a length of 5 kms. Its forma
tion — similarly to the built-in Barbarossa Cave — 
was a result of the infiltrating waters in the contact- 
zone of the Werra-anhydrite and the Zechstein 
limestone.

The alsó built-in Heimkehle, near Uftrungen is a 
tectonically preformated solution-cave, having a 
two kilometres long monumental tűnnél.

Among the smaller caves the Schusterhöhle 
— situated in the northern bordér of Kyffháuser — 
draws attention by its recent, intensive solution and 
filling-up processes.

ru n C O B b lf l  KAPCT lO'/KHblX OTPOTOB 
TOP TAPU

MomHbie aHraapHTOBue h rnncoBbie tojiiuh  
BepxHenep.MCKHX UexiiiTeftHCKHX o6pa3OBaHH0, 3a- 
jieraiomiix Ha noBepxHOCTH hjih  b 6 jih 3h noBepx- 
hocth  b mHpoKoő nonoce y KOKHbix oTporoB rop 
Tapu, oTHocjnuHxca k TÁP, co3naioT b o 3m o* -  
HOCTb (JíOpMHpOBaHHH pa3HOOÖpa3HbIX KapCTOBWX 
HBJieHHfi.

CaMaa öoJibniaa nemepa I7 JP , 3TO Bhmmcji- 
őyprep IÜJioTTe, CBjnaHHaa c r jiy6hhhmm cyjib<t>aT- 
HbiM KapcTOM őacceftHa MaHCtjíiiJm, coBeo6pa3Hbiö 
JiaŐHpHHT KynOJIOB KOTOpOÖ H3BeCTeH noxa npOTB- 
xceHHOcTbio 5 km. Oőpa30BaHHe erő , Kax h ŐJiaro- 
ycTpoeHHoft nemepbi Bapőapocca, oőbacHaeTCJi 
fleHTeJIbHOCTbK) (JípeOTHHeCKHX boa (JmJibTpyiomHX- 
ca b UexmTeftHCKHX H3BecTHBKax, 3aJieraiomHX 
HHBce BMemaiomHX nemep Beppa-aHTHflpHTa. Mo- 
HyMeHTaJibHbift 2-XKHJioMeTpoBbift TyHHenb TefiM- 
xejie, TaKxce ŐJiaroycTpoeHHbift, b6jih3 Y4)TpyHreH 
BBJiaeTCB TeicTOHHHecKH npet|)opMHpoBaHHoft ne- 
mepoö. H3 MeHuiHx nemep yaocTOHT BHHMaHHB 
nemepa IIIycTep Ha ceBepHoő oxpaHHe K híJmJ)- 
xay3ep CBOHMH HHTeHCHBHbIMH CBe*HMH npo- 
ueccaMH pacTBopeHHB h 3anonHeHHB.
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