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A PODÓLIAI GIPSZBARLANGOK GENETIKÁJÁRÓL

Dr. Jakucs László  -  Dr. Mezősi Gábor

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Podóliai-gipszkarszt (Ukrajna) korábban és újabban tanulmányozott felszínrészei és barlangjai egymással 
feltűnően megegyeznek a legfontosabb geomorfológiai és barlang-genetikai sajátosságokban. Ezeket a sajátosságo
kat, mivel egészen különlegeseknek, páratlanmik találtuk, magyarországi Joldrajztudományi fórumokon már 
korábban is igyekeztünk kihangsúlyozni (JAKUCS -  MEZŐSI 1976, 1977). Ugv tűnik azonban, hogy a Magyarorszá- 

, gon publikált tanulmányunk nem jutott el minden érdekelt barlangkutatóhoz. Ez lehet az oka annak, hogy a podólüii 
gipszbarlangoknak szerintünk már tisztázott tiéhány általános érvényű kérdése még ma is megválaszolásra váró 
problémaként jelentkezik a nemzetközi publikációkban. Az alábbi dolgozatunkban olyan karakterisztikus kérdésekkel 
foglalkozunk, mint amilyen a tektonika szerepének értékelése a podóliai gipsz barlangok keletkezésében, vagy az 
erre a területre tiagyon sajátosan jellemző úti „kré/neslepény barlanggenciikan jelenségének és folyatnatainak 
felismerése és megvilágítása.

Minthogy még a legfrissebb orosz nyelvű szakirodal- 
1 mi publikációkban is számos bizonytalan (bizonyítatlan) 

felfogás és egymással gyakran egyeztetetlen eltérő nézet 
jelenik meg a Podóliai-hátság gipsztelepének karsztoso
dási folyamatáról, vagy az ottani barlangok morfológiai 
és szpeleogenetikai sajátosságainak értelmezéséről, ezen 
a helyen is szükségesnek érezzük tézisszerű rövidséggel 
összefoglalni a témával kapcsolatos korábbi és újabb 
kutatási eredményeinket. Annál inkább is lényegesnek 
tartjuk ezt, mert a Podóliai-gipszkarszt barlangjai egy 

l egészen különleges típusát képviselik a karsztosodásnak, 
s szinte világszerte egyedülálló módját a barlangképző

désnek. n

U. Van-e a tektonikának érdem i szerepe a Podóliai- 
gipszkarszt barlangjainak kialakulásában?

Az ukrajnai gipszbarlangok alaprajzi térképei alapján 
kézenfekvőén arra lehet gondolni, hogy a tektonikának, 
tehát a hegységképző kéregmozgásokkal együttjáró el- 
mozdulásos kőzetrepedések kialakulásának, igen jelen
tős szerepe van valamennyi podóliai barlangrendszer 
keletkezésében. Ezek a barlangok ugyanis rendkívül sok, 
egymással párhuzamos és egymást szintben, de néhol 
több emeletben is keresztező járathálóból szőtt, rácsos 
alaprajzú szerkezetet mutatnak, s ezáltal valóságospók- 
hálószerüüreglabirintust képeznek (1. ábra). A mészkő- 
karsztok barlangjainál -  legyenek azok akár hidrotermá

lis , akár hidegvízes kioldásúak -  az ehhez hasonló 
alaprajz biztosan jelzi, hogy a barlangrendszer tektonikus 
keletkezésű, vagy legalábbis a barlangképző víz a kőzet 
tektonikus rései, repedései által előrejelzett (preformált),

azaz meghatározott helyei és irányai szerint végezte 
üregtágító munkáját.

A podóliai gipszbarlangok belső üregmorfológiájának 
megismerése még jobban megerősítette a nagyfokú 
tektonikai előrejelzettség elméletét, hiszen a folyosók -  
ahol azokat utólagos vízfolyások vagy beomlások nem 
változtatták meg -  valójában mindenütt sík és egymással 
párhuzamos kőzetfalakkal határolt, szélesebb-keske- 
nyebb függőleges kőzetrepedések. A barlangrendszerek 
első tudományos feldolgozói (TATARINOV 1965, 
D UBUANSZK U 1966, MAKSZ1MOVICS 1969, 
SZAVCSIN-KOCSKOVSZKU 1971, CSIKISEV 1973) 
ezért határozottan úgy foglaltak állást, hogy az ukrajnai 
gipszbarlangok alapvetően tektonikus hasadékok és csak 
másodlagosan (és csupán helyenként) vízzel továbbfor
mált résbarlangok (7. fotó). Ezt a felfogást JAKUCS L. 
is elfogadta és korábbi közleményeiben (1971, 1977) 
mindaddig képviselte is, amíg az első ukrán-magyar 
podóliai barlangkutató expedíció (1974) geológiai és 
geomorfológiai kutatásainak eredményei a felfogás tart
hatatlanságát be nem bizonyították.

Helyszíni terepvizsgálataink során ugyanis azt érzé
kelhettük, hogy a gipsztelep leülepedése után a Podóliai- 
gipszkarszt térségét nem érte olyan markáns tektonikus 
hatás, amely okozója lehetett volna a hatalmas kiterjedé
sű vízszintes gipszréteg összetöredezésének. A teljesen 
nyugodt településű torion korú gipszréteg, valamint az 
annak üledékaljzatát és fedőrétegeit képező ugyancsak 
ránctalan törtön mészkövek és homokkövek (valameny- 
nyien középső-miocén korúak) meglepő módon az egész 
Szeret-Zbrucs folyók közötti térségben tökéletes réteg
konkordanciával (azaz ülepedési szögellérés nélkül,
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1. ábra. Az Optimiszticseszkaja-barlang első 109 km-es 
szakaszának térképe és a befogadó terület kiszámításá
hoz alkalmazott segédidomok

Fig.l. Map o f  the first 109 km long section o f  the 
Optimistichcskaya cave and the model figurcs used to 
calculate the receptíve territory

rétegpárhuzamban) fekszenek a teljes Podóliái-hátság 
aljzatát képező asztalsima felületű szilur agyagpalán\ 
ca fotó)

A tökéletes rétegkonkordancia ténye azért meglepő, 
mert azt jelenti, hogy a szilur időszak végétől a középső
miocén időkig eltelt mintegy 400 millió (!) esztendő 
alatt a Podóliai-tábla területén nem volt egyetlen egyszer 
sem hegységképződés, gyürődéses vagy töréses kéregel
mozdulás. De ilyesmi azóta sem -  máig sem -  történt 
ebben a térségben. A z ősrégi geológiai időkből származó 
szilur rétegeknek és a rajtuk nyugvó n ^ yon  fiatalkorú 
miocén rétegeknek ez a sok ezer km -es kiterjedésű 
tökéletes zavartalanságban való kártyapakliszerűpárhu
zamos egvüttfckvése perdöntő bizonyítéka annak, hogy 
a területen százmillió évek óta teljes tektonikai nyugalom 
van. Vagyis nem keletkezhettek a gipszben tektonikus 
hasadékok. A térség része annak az őseurópai pajzsnak, 
amelyet a variszkuszi és az alpi orogén zónákat felgyűrő 
nagy kéregösszetorlódások már sem feldarabolni, sem 
kibillenteni nem voltak képesek. Az ilyen ősi pajzsok 
nagy változatlanságé tektonikai nyugalmát a távolabbi 
hegységképződési övékben lezajló földkéreg zavargások 
legfeljebb annyiban érinthetik, hogy a pajzsok egésze

1. fotó. Minden podóliai gipszbarlang a kőzettelepben 
keletkezett -  többnyire függőleges helyzetű -  hasadékok 
rendszere. Az így létrejött járatok egy részét másodlago
san a víz munkája bővítette tovább.

Photo 1. All o f  the Podolian gypsum ca vés ha ve the 
system o f  vertically situated fissures. The system o f  
passages form ed in this way were widened further by 
water
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I  ábra. A Krisztalnaja-barlang térképe és a barlangot befogadó terület kiszámításához alkalmazott segédidomok 
Fig.2. Map o fth e  Krystalnaya cave and the model figures used to calculate the receptíve territory

lassan kissé megemelkedhet vagy megsüllyedhet, aztán 
újból visszaigazodik korábbi nyugalmi szintjébe.

Mindössze ennyi történt a Podóliai-táblán is. Ez a 
szilur óta folyamatosan szárazulati síkság a középső 
miocénben néhány tízmétemyit megsüllyedt. Ekkor a 
terület laguíiás sekély tengerré vált, s leülepedett a 
gipszet is tartalmazó miocén (törtön) rétegsor. A miocén 
végén lassan újra megemelkedett és szárazulattá válto
zott az egész tábla. A kiemelkedés 250-300 m magas 
fennsíkká alakította a hatalmas síkságot, amelyet ezután 
már csak a jégkori hullópor löszleple simított, illetve a 
bevágódó folyók mélyülő völgyei szabdaltak kisebb 
táblaegységekre, ún. blokkokra. Ez a fejlődési folyamat 
azonban nem zúzta össze a kiterjedt gipszréteg belsejét. 
A gipsz óriási mértékű összehasadékosodásának az okát 
tehát másban kell keresnünk!

2. Mit értünk a „krémeslepény barlanggenctika" 
fogalmán?

A Podóliai-gipszkarszt barlangrendszereinek talán 
legszembetűnőbb sajátossága a szokatlanul nagy járatsű
rűség. Ez abból adódik, hogy a barlangokat rejtő gipsz
réteg rettenetesen össze van töredezve. Főként függőle
ges, helyenként azonban ferde síkú, szűkén vagy kényel
mesen járható hasadékok tagolják a gipsztelepet, amely 
ennek következtében valóságos mozaikokra osztódott. 
Valamennyi törésre az jellemző, hogy a létrejött hasadék 
kőzetoldalai csupán eltávolodtak egymástól, eközben 
azonban az egyes rögök se nem emelkedtek, se nem 
süllyedtek a másikhoz képest. Azaz a törési síkok mentén

2. fotó. A Podóliai-fennsíkba belevágódott patak- és 
folyóvölgyek oldalaiban jó l  látszanak az egymáson fe k 
vő. vízszintes településű kőzetrétegek. A nyilak a gipszte
lepre mutatnak

Photo 2. The horizontul rock blatikets situated on each 
other are cleary seen on the river and brook sides cut 
intő the Podolian platcau. The gvpsum layers are shown 
by arrows

47



’

függőleges irányú tömbelmozdulás nem volt, a tömbök 
csak szétváltak egymástól kiscbb-nagyobb távolságra. A 
járatok szembenéző felületein jól azonosítható rétegecs- 
kék pontos tükörképi megfelelése ezt biztosan tanúsítja.

A keletkezéskor még vitathatatlanul összefüggő 
gipsztelep tömbszétlazító elmozdulása azonban nemcsak 
egy irányba hatott, hanem a gipsztelcp olymódon darabo- 
lódott szét, hogy a területe a vízszintes sík minden 
irányában megnövekedett, mégpedig a törtön összletbe 
mélyült folyóvölgyek rovására. Jól mutatják ezt az alábbi 
adatok:

A 22 km-es összhosszúságú Krisztabiaja-barlangnál 
a folyosók átlagos szélessége 1,5 méteresnek vehető. 
Hogy a gipszösszletnek milyen mértékű „szétsodródá- 
sát” jelenti ennek a barlangnak a kialakulása, egy apró 
számítás világítja meg: A barlangrendszer valamennyi 
járata egy mindössze nyolcad km -nyi kiteijedésű (kb. 
130 000 m -e s  alapterületű), közel téglalap alakú síkban 
található C?. ábra). Ha a barlang üregének alapterületét 
(22 000-szer 1,5 = 33 000 m2) összevetjük a barlangjára
tokat magába foglaló terület nagyságával, azonnal kitű
nik, hogy a kőzetben kb. 25,4%-os a horizontális síkban 
értelmezett üregtérfogat.

Természetesen a Krisztalnaja-barlang egyes folyosóit 
helyenként a talajvíz oldása és a földalatti patakok 
utólagos barlangképző munkája is tágította, azaz a teljes 
kiüregesedettség egy hányada (szerintünk kb. 30%-a) 
nem a töréses hasadékhálózat kialakulásából származik. 
Mégis elgondolkoztató a kiüregesedési arány szokatlan 
nagysága! Egyetlen mészkőbarlangrendszer sincs a Föl
dön, amely ezt az arányi akárcsak meg is közelítené!

A Krisztalnaja-barlang azonban ilyen sajátosságával 
nem egyedülálló a Podóliai-gipszkarsztban. Sőt, ott ez 
az arány a törvényszerű, a tipikus. A z Ozenuija-barlang 
1990-ben ismert 107 km-es járathálózata 760 000 m2-es 
(0,76 km2) kiterjedésű kőzetmezőben van. Ennek a 
barlangnak az átlagos folyosószélességét 2 méteresre 
számolva, a barlanghálózat alapterülete 214 000 m2-nek 
adódik. Ez azt jelenti, hogy most a barlangrendszert 
magába záró vékony kőzetréteg 28%-át veszi igénybe 
az üregek alapterülete, s csupán 72%-ot tesznek ki a 
járatokat elválasztó gipszpillérek.

Megjegyzendő, hogy az Ozemaja-barlang 1968 előtt 
térképezett első 26 km-es szakaszának feldolgozásakor 
még 20%-osnak találtuk a horizontális üregesedettség 
fokát. A máig feltárt egész rendszerre számított 28%-os 
érték abból adódik, hogy a barlangrendszer később 
feltérképezett részeiben -  elsősorban a Téli Mese elneve
zésű szakaszban -  az átlagosnál jóval szélesebb folyosók 
váltak ismertté.

A 178 km-es Opíimiszticseszkaja-barlángnak nem 
rendelkezünk a naprakész térképével. A méréseink alap
ját képező 1:1000 léptékű nagyon pontos térkép (Iáki 
az 1. ábrát) még csak 109 km-t tüntet fel a barlangból, 
de ez a fantasztikus labirintusrészlet ez esetben is 
összesen csupán 1,9 k in -es  kiterjedésű síkban fekszik. 
Kétméteres átlagos folyosószélességgel számolva tehát 
itt is 11,5%-os a gipszkőzet kiüregesedeltségi foka.

Csupán összehasonlító adatként utalunk rá, hogy a 
közismerten igen nagy járatsűrűségű magyarországi Pq\. 
völgyi-barlangnál ez az érték együk horizontban sem éri 
el a 4%-ot.

Minthogy sem a gipsztelep alatt fekvő kőzetrétegek, 
ben, sem pedig a gipszet fed ő  kőzetek anyagában . 
vizsgálataink szerint -  nyoma sincs a töréseknek, hasa. 
dákoknak vagy egyéb kiiiregesedéseknek, a járatlabirín. 
tus nem keletkezhetett a gipsz aljzata fe lő l közvetítem 
feszültségekből vagy bárminemű elmozdulásokból, ha- 
nem az üregképződés csakis a gipszréteg saját -  az egyéb 
kőzetrétegek közötti -  mozgásának lehet a produktuma. 
Fel kellett tehát ismernünk, hogy itt a szpeleogenetiká- 
nak egy korábban nem észlelt sajátságospszeudotektoni. 
kus formájával állunk szemben: a gipsztelepnek a bezárt 
rétegek közötti oldalirányú mozgásával,széttolódásával 
Egész egyszerűen arról van szó, hogy a lágy és viszony, 
lag nagyon plasztikus gipszlepény, a rajta fekvő takart 
kőzetrétegek nyomásának engedve, szét- és kipréselődik 
a gipsztelepbe bevágódotl folyóvölgyekbe. Ugyanis m* 
20-30 m-es takarókőzet súlya is elegendő althoz, hogy 
a gipszet „kihengerelje”, hiszen a kristályszemcsés szer
kezetű engedékeny gipszkőzetben egészen kis irányítón 
nyomásra létrejönnek a kristálylapmenti elválások és a 
különböző „siklatások” (transzlációk). Úgy megy végbe 
ez a szétsajtolódási folyamat, mint ahogyan ráharapáskor 
a krémeslepény belsejéből a szélei felé kipréselődik a 
krém. Eközben a gipsz anyagában jelentős transzlációs 
elmozdulások, lokálisan eltérő mértékű belső súrlódások 
és feszültségek lépnek fel, amelyek a kőzet összetörede
zéséhez vezetnek. A pszeudotektonikus kőzethasadék és 
üreghálózat kialakulásával járó fenti folyamatot nevez
tük el „krémeslepény barlanggenetikának”.

3. Milyen bizonyítékai vannak a Podóliai-hátságon a 
„krémeslepény” barlangképződésnek?

A krémeslepény barlanggenetikának hátságszerte sd 
beszédes bizonyítéka van a Podóliai-gipszkarsztban. A 
legfontosabbak a következők:

a) A teljes törtön kőzelösszletet egészen a szilur 
aljzatig átréselő folyó- vagy patakvölgyek oldalainak 
síkjából a gipszrétegek mindig pozitívan előredombo
rodnak, azaz a lejtőből erkélyszerűen „kikönyökölnek". 
Ugyanakkor ezeknek a völgyeknek az alján (de mindig 
a sima völgyfenék szélénél) az oldalakból leguruh 
kiscbb-nagyobb, olykor akár háznagyságú gipsztömbök
ből összeállt szegélysánc húzódik. Úgy kísérik ezek a 
gipszkoloncok a völgyi alluviális síkság peremét, mini 
a gleccserek széleit az oldalmorénák (3. ábra). Ez a 
jelenség annak a következménye, hogy a gipsz lassan, 
de permanensen napjainkban is kisajtolódik a többi -  a 
nálánál keményebb és merevebb -  mészkő és homokkő 
rétegek közül. Másként nem is fordulhatna elő, hogy 
egy állandóan pusztuló lejtőben éppen a legkisebb 
lepusztulási ellenállású, azaz az erózióval legkevésbé 
dacolni tudó gipszréteg domborodjon előre. Ha a kré
meslepény mechanizmus nem működne folytonosan, a 
keményebb és ellenállóbb kőzetek közé ágyazódott gipsz
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J. fotó. A völgyoldalakba kiprésélődött gipszréteg jócskán előredomborodik, mintegy erkélyszerüen „kikönyököl" 
a lejtő síkjából
Photo 3. The búig ing gypsum laver in the valley sidcs grcatly fills out ami protrudes out o f  the pkuie o f  the slope 
just like a balcony

réiegvcgei nem kiemelkednének és állandóan leomla
doznának a lejtő síkjából, hanem éppen ellenkezőleg: 
fiomorúan beöblösödnének abba (3. fotó).

b) Az eddig megismert ukrajnai gipszlabirintusok 
mindegyike valamilyen mély -  a gipsztelcpet átharántoló 
-  völgy közelében található. A plató fel nem szabdalt, 
völgyekkel be nem réseit központi térségeiben ugyanak
kor nincs tudomásunk ilyen barlangrendszerekről. Ezek
nek a pszeudotektonikus barlangoknak tehát kuikikulási 
elő/alapfeltétele egy (vagy több) olyan mély völgy (ek) 
közelsége, amely völgy (ek) megbon tóttá (k) a hatalmas 
gipszlepény folyamatosságát, s ezáltal mintegy „dep
ressziós tengelyt" képez(nek) a gipsz beléjük való 
oldalirányú szétterjedéséhez. A gipszréteg anyaga tehát 
végső soron a patakvölgyek irányába mozog, s ennek 
megfelelően alakulnak ki benne az elmozdulási főirány
nyal többnyire 45 * -os szöget bezáró, azaz a geomechani- 
kai törvényeknek tökéletesen megfelelő, egymást derék
szögben keresztező belső felrepedések és hasadék struk
túrák.

A vázolt hasadékkelelkezési mechanizmusból kézen
fekvőén következik, hogy a Podóliai-fennsík gipszlepé
nyében annál sűrűbb és fejlettebb az áltektonikus járat- 

; gyakoriság, minél sűrűbben tagolják a völgyek a platót 
kisebb részletekre. Vagyis a legtöbb még ma is ismeret
len labirintusbarlang jövőbeli felfedezése is a gipszplató 
legjobban felszabdalt peremvuiekcin lesz várható (4.

1 ábra).
c) Magától értetődik, hogy a gipszréteg belsejében a 

3 leírt módon kifejlődött összefüggő tágas hasadékrend- 
1 V-cr a beszivárgó talajvizek természetes gyűjtőhálózatá-

a l lu v in l i s  u le d e k  
( h o lo c é n ) gipsz I törtön)

j j j  lö s z  ( p le is z to c é n  ) 

~ ~  | fe d ő ré te g e k  ( t ö r t ö n !

fe k u ré le g e k  ( tö r tö n  1
a Podólint - tábla 
szilur a ljza ta

3. ábra. A Podóliai-gipszkarsztot átréselő völgyek típus
szelvénye
Fig.3. Standard profile o f  valleys cross-cutting the 
Podolian gypsum karst

vá válik, tehát benne stagnáló rétegvizek, vagy földalatti 
vízfolyások szerveződnek. Kedvező esetben a plató 
nemkarsztos kőzetekből álló felszínén kialakult zápor
patakok is utat találnak a felszínalatti résrendszerckhez, 
s ilyenkor a külszínen ponorok keletkeznek (4. fotó). A  
víznyelők koncentrált vízbcömlései természetesen fo
kozzák az üregek továbbformálásának minőségét és 
sebességét. Egy idő után a földalatti patakok oldó és 
medervájó eróziós munkája (áramlási hullámkagylók és 
meanderszinlők képződése) az erősen vízjárta szaka
szokban olyan hatékonnyá válhat, hogy az elsődleges 
áltektonikus barlangképző tényező alkotta, sík falakkal
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4. ábra. A fennsíkot tagoló folyóvölgyek, az egyes 
blokkok felszínén húzódó aszóvölgvek, a ponorok, bar
langok és a források genetikai és térbeli kapcsolatának 
rendszere a Podóliai-gipszkarsztban

Fig.4. Scheme o f  the gencíical and spatial connection 
o f the river valleys breaking up the platcau, the dry 
valleys ruiuiing on the surface o f  the certain blocks, the 
sinkholcs, the caves, and the springs

4. fotó. Az Optimiszticseszkaja-barlang aktív víznyelős 
bejárata. (A fényképeket Jakucs L  készítette.)

Photo 4. The active sinkhole entrance o f  the Optimisti- 
cheskaya cave (photo by L  Jakucs)
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5. ábra. Hidrográfiai és genetikai összefüggés a Podói 
aifennsík folyóvölgyei, forrásai, víznyelői és barlang 
rátái között. -  A hidrológiai fejlődés I. fázisában 
záporpatakok még felszíni lefolyásútok voltak. A 
fázisban a gipsztelcp alulról ható depresszióval megess 
polta a patakot (botükaptúra), és kialakult a barlang 
fe lső  emelete, majd később a potior a patakvölg* 
felsőbb szakaszára tolódott hátra és létrejött a barlang 
alsóbb (aktív) emelete (III. fázis). E  genetikai összeg 
gés típusát az Optimiszticseszkaja (III. fázis) és 
Vetrovaja-barlang (II. fázis) kapcsolata testesíti meg

Fig.5. Uydrographical and gencíical connection ama 
the river valleys, springs, sinks, and cave passages-, 
the Podolian platcau. The shower-brooks still had 
surface outiét in the first period o f  the hydrologic 
developmenL In the secoful period the gvpsum k 
punctured the brook by a depression from  u/uiemea 
atu! the upper level o f  the caves were fonned, and la 
the sitik was pushed back to the upper part o f  the bn 
valleys and the lower (active) level o f  the caves k 
come intő being, as well (third period). This type 
genetical connection is shown by the linking of I 
Optimisticheskaya cave (third period) and the Vet róva, 
cave (secondperiod).

határolt kőzethasadékok töréses formabélyegei mégse 
misülhetnek. A podóliai gipszbarlangokban sok hely 
megfigyelhettünk olyan körzeteket, ahol a folyóvíz te> 
kenysége vált az üreg fejlődésében uralkodóvá. 
Optimiszticseszkaja-barlang bizonyos szakaszai ügyi 
úgy, minta Krisztalnaja- vagy az Ozemaja-barlangegj 
részei is, a külszínről származó, onnan eltűnt időszai 
vízfolyások felszínalatti medreivé váltak, s nagyon! 
sonlókká lettek a mészk ők arsztok jól ismert patakb 
lángjaihoz. Végső soron tehát a podóliai gípszbarlan| 
többtényezős kelelkezésűek, a másodlagos geneti 
fázisok szerepe és üregátrendező nagyságrendje azon: 
az egyes szakaszok belső formakincsében mindig viláf 
san visszatükröződik. /

Szükséges volt mindezeket előrebocsátánunk ahb / 
hogy az alábbiakban hivatkozott jelenségek pszeudfc ( 
tonikát bizonyító jelentőségét helyesen értékelhessí
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Véleményünk szerint az elsődleges töréses üregek 
keletkezési módjának megítélése szempontjából perdön- 
tö jelentőségűnek tartliató az a megfigyelésünk, hogy a 
i • 7 több és legfejlettebb patakeróziós folyosó a járat labi
rintusoknak mindig a gipszet feltáró völgvretuiszerekhez 
k ö z e l i  részleteiben fordul elő, és a patakmosással 
kibővített járatok medrei is a völgyek irányába tartók. 
Ugyanakkor a platórészek centrális részei felé a járatok 
niorfológiájában nemcsak egyre alárendeltebbé válik a 
vízáramlások szerepe, de a kőzet töréseinek szélessége 
is statisztikus csökkenést mutat. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a gipsztelep belsejében is a felszíni medrek és 
völgyfők fejlődési törvényszerűségeinek megfelelő mó
don jut érvényre a hátravágódó erózió. A platófelszíne- 
ken előforduló ponorok kora és a platóegység depresszi- 
ókelto pereme közötti távolság tehát általában fordítottan 
arányos (5. ábra).

Általánosítható érvényűnek gondoljuk azonban azt a 
korrelációt is, amelyet az áltektonikus üregek völgyolda- 
Uaól való távolsága és a hasadék-nemzedékek keletke
zési kora között vettünk észre a gipszrétegben. Tapaszta
lataink szerint a kőzethasadékok annál idősebbek, minél 
közelebb vannak azok a gipsz széttolódását meghatározó 
völgyek oldalához. A legtöbb „in statu nascendi”, vagyis 
embrionális fejlődésű hasadékot pedig a platószéltől 
legtávolabbi barlangmezőkben lehet megfigyelni (6. 
ábra).

5 fotó. Erózióval nagy mértekben átalakított barlang 
" mt szelvénye az Optimiszticseszkaja-barlangban 

l'hoto 5. Section o f  a passage widened to a great exU 
- seoondary erosionalproccss in the Optimistichcska 

* Cave

6. ábra. Az Optimiszticseszkaja-barlang folyosóinak 
vízhozamváltozásokra visszavezethető, másodlagosan 
patakerózióval bővített szelvénytípusai

Fig.6. Section tvpes o f  the gallé ries o f the Optimistiches- 
kaya cave widened by secoruiary solution process due 
to changes in water output

6. fotó. Erózióval kisebb mértékben átalakított járat
szelvénye a Kriszta btaja-barlangbán
Photo 6. Section o f  a passage widened to a smallcr
excent bv secoruiary erosional proccss in the Kris tabut va
Cave
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Mindezek az összefüggések egyértelműen bizonyítják 
a gipsz belső hasadckliálózatának pszcmlutektonikus 
keletkezését, minthogy olyan hegységképzödési (valódi) 
tektonikát képtelenség lenne feltételezni, amely mind 
nagyságrendjében, mind fázisainak idörendiségében, 
mind pedig területi előfordulási rendszerében egy egé
szen fiatalkorú patakvölgy sajátosságaihoz igazodna, 
méghozzá egy óriási térség nyugodt településű üledékso- 
rozatának csupán egyetlen kiszemelt rétegére korlátozó
dó hatékonysággal.

I)r. Jakucs 1 .ászló  
I)r. M ezősi Gábor 

J ó z s i i  Attila T u dom ányegyetem  
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ON T H E  GENETICS O F  TIIE  POI)Ol U \  
GYPSUM CAVES

The ground plán of tlie Podolian g > p s u n t
(Ukraine) show a cobweb like labyrinth allowin?í
c i m n A c i t i A n  i t i i l  l l m  r o v n c  a r o  n f  e  ™supposilion thal tlie caves arc of tecionical
iF'ig. 1-2.). Thisopinion is supported by the phenoní? 
tlial most of the caves have vertical fissure-like prof? 
However, this explanation is inconsistent with the ( 
that there has never been significant tcctonic m ovoí 
on the Podolian pia tea u.

I lié  authors together with university students stutfî  
tlie gypsum caves of the territory and canie to ^ 
conclusion that the caves could nőt have been 
in tecionical way, as they did nőt find any structurt 
fracture in the solid base rock of tiie gypsum leveLH* 
think tliat the cave formát ion was caused by the spécii 
characteristics and spécific movements of tlie g)psm 
levél. ITiey observed üiat the gypsum levels are protr̂  
ing on the sides of the erosion valleys breaking ti* 
gypsum plateaus. iFig. 3.) It allowed the suppositia 
thal as a result of the pressure of the covering rock üt 
gypsum layer were pushed sideways and fissures »tr: 
fomied in it near the valley cuttings. iFig.4.) The* 
fissures are widened and deepened further by the was 
of the shower brooks running intő them (Fig.5-6\ 
According to the opinion of the authors the Podoli* 
gypsum caves are of pscudo-tecionical őri gin.
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