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ÖSSZEFOGLALÁS

E tanulmányban a szerző a Bükk hegység Szinva-völgyébe balról hetorkolló Fehérkői Mészkőformáció 
patakos barlangrendszerében megfigyelt jelenségek alapján törvényszerűnek és általánosíthatónak véli 
a hasonló feltételek között keletkező barlangok karsztvízszint alatti zónájában jellem ző szifonrendszerek 
kialakulását és a melegvizes barlangok alakzataira megtévesztésig hasonló formavilágát. Elemzi a karszt
vízzel időszakosan elöntött (epifreatikus) zóna mennyezeti gömbüstjeinek levegőcsapdás képződési folya
matát, végül tisztázza az erózióbázis süllyedése következtében a barlangi emeletképződés összefüggését 
a színlők létrejöttével, amelyben a mederszínlők kialakulását a konvergencia átmeneti szakaszának tartja.

A vízgyűjtő jellemzése
A karsztos felszín töbreinek, illetve barlangjaiban kialakuló szifonoknak, a meder- és tavi színlőknek, 

a mederben kialakuló örvényüstöknek, a mennyezeti gömbüstöknek, valamint a gömbfiilkéknek tanulmá
nyozására különösen alkalmas a Bükk hegységben található Szinva-völgybe bal felől betorkolló anizuszi 
mészkősáv (1. ábra). Ennek karsztvízszintje a hegy belsejében meredeken emelkedik, tehát a karsztfejlő
dés bevágódási időszakát éli. (Ez nem a rendszer környező karsztjaihoz viszonyított fiatalságával, hanem 
a Szinva-völgy viszonylag gyors mélyülésével magyarázható.) Bár több tíz km-es járatrendszerének csak 
részleteit ismerjük, vízföldtani értelemben jól elhatárolható és meglehetősen megkutatott terület.

Hosszmetszet

K: Király-zsomboly 
IL: István-lápai-barlang

Felülnézet

1: Létrásí-vízes barlang 

2: Spájzi-barlang 
3: Spirál-barlang 
4: Szepesi-barlang 
5: István-lápai-barlang

6: Király-zsomboly 

7: István-barlang 
8: Soltész-kerti- 

forrásbarlang 
9: Anna-barlangok

1. ábra. A tanulmányozott terület
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A vízrendszer fő megcsapolója a Soltészkerti-forrás, amely kisvizek idején alig csordogál, megbízható- 
sági indexe alacsony. Vízgyűjtője megközelítően a Létrás-tetőtől az István-lápáig terjedő Fehérkői Mész
kőformációban kialakult töbörsorokból, lápákból álló fennsíkrészlet, kiegészítve a reá futó nemkarsztos 
felszínek jelentéktelen mennyiségű vizével. A metaandezit, agyagpala és dolomit közé szorult mészkő itt 
szinte függőlegesre gyűrt rétegeinek vízhozamát a földtörténet nem túl távoli eseményei úgy a felszínen, 
mint a mélyben (főként a Szinva- és Garadna-forrás felszíni és mélységi vízválasztóinak hátráló völgyei, 
ill. a Garadna-völgy felé átlyukadások: Margit-, Sebesvíz,- Eszperantó-, Anna-források) alaposan meg
kurtították. Elmondhatjuk, hogy ennek a mészkőösszletnek az üregesedési mértéke jelen vízhozamához 
képest megközelítően duplája.

A töbrökből kiásott zsombolyok összefüggései sorra tárulnak fel, melyek valójában a karsztvízfelszín 
ingadozó sávjában kialakult „szintes-járatok” időszakos rányelői. E barlangok vizei a patakos folyosókon 
a meredeken álló rétegsorok, s az ugyancsak meredek töréssíkok mentén részben a vízszint fölött, más 
szakaszain a karsztvízfelszín alatt áramlanak a Szinva-völgy felé, mígnem annak közelében egyesülve 
vizeik belétorkollanak.

Az István-barlang vízgyűjtőjében több mint húsz kisebb-nagyobb barlangot ismerünk, ezek közül 
a patakos járatszakaszokra csatlakozó feltárt jelentősebbek az alábbiak: Istvánlápai-barlang, Szepesi- 
Láner-barlangrendszer, Létrási-vizes-barlang. E barlangoknak folyosószintű összefüggése egy véletlen 
folytán bizonyított. Nevezetesen az erdészet által elgátolt, vízügyi árvédelmi keretekből létesített, „árvíz- 
tározó”-nak álcázott pisztrángos-tó, amelyet a Vizes-barlang tavába torkolló eldugult víznyelőre építettek, 
1958-ban egy nagyobb csapadék után feltöltődött, és a tó az alluvium által fedett víznyelőbe szakadt. 
Rövidesen ezután a víztömeg megjelent az István-barlangban, amelyből a mesterséges bejárat félmagas
ságáig emelkedve zubogott ki a víz. (Láner Olivér és Balogh Tamás szóbeli közlése).

Jó lenne látni, hogy ifjú barlangász barátaink milyen barlangszakaszokat fognak kitúrni még az agyag
bányáikból? Vajon a Szardoka-hegy alá törekvő Vizes-barlang éles kanyarral visszafordul-e a Szepesi
barlang homokszifonjai felé, vagy az csak mellékjáratnak bizonyul és egybetorkollik egy másik, István
lápai-barlang felé vagy éppen abba igyekvő mélybeli patakkal?

Töbrök
A töbrök keletkezését egyes geográfusok úgy írják 

le, mint az alapkőzet repedéshálózatának oldásos bővü
lését, és a közetrétegek meggyöngülése következtében 
kialakuló megroggyanásokat. Érthetetlen módon külön 
kategóriába sorolják a „víznyelő töbröket”. Nem úgy 
van! A töbör mélyén nem csupán a kőzet roggyan meg,
(és utána az üledék), hanem a töbör kicsiny vízgyűjtőjéről 
a töbörnyergek és/vagy hegyoldalak felől csorognak le 
a csapadékvizek a mészkő és a rajta felhalmozódott üle
dék között, s az alapkőzetbe vályúkat oldanak. így egyre 
nagyobb anyaghiányt mélyít a víz a töbör kőzetalapja és 
az üledék között. Az így keletkezett űr addig tágul a sok 
apró erecske mentén, mígnem az üledék támaszpontjai 
már nem bírják a statikus terhelést, s a nedves időszakok
ban megsúlyosbodó üledék beleszakad az alatta megüre
sedett térbe (2. ábra).

Átöröklött formák esetén sem más a helyzet: ahogyan 
a víz eléri a karsztos kőzetet, beléje szivárog, tehát a 
víz útja a karsztba vezet. A vízminőség védelme szem
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pontjából tehát minden töbör víznyelő, legfeljebb 
vízgyűjtő területük méretének és kőzeteinek, va
lamint az azokban felhalmozott kitöltés minősége 
és elhelyezkedése alapján különböztethetjük meg 
azokat.

A töbörsorok, lápák világa csodálatos mozaik- 
szerű növényi termőhely. A  mélyükbe szivárgó- 
csörgő csapadék magával hozza a szerves savakat, 
melyeknek hatására a töbröket kitöltő anyag szinte 
belemarja magát a kőzetfelszínbe (3. ábra). A töb- 
rök csak a talajélet hatására képesek kialakulni, alakjukat, méretüket, típusaikat és elhelyezkedésüket 
közösen határozza meg a kőzetminőség, a szerkezeti adottságok, esetleg az ősi fedőkőzetből átöröklött 
jellegzetességek, valamint a kitettség, az ott élő növénytársulások jellege, és nem utolsó sorban a területre 
jellemző múltbéli és mai vízjárás.

Barlangi szifonok
A barlangi szifon tudomásom szerint nem kellően meghatározott fogalom, ezért kiemelten foglal

kozom vele. Az értelmező szótár szerint a szifon „a barlang vízzel teljesen kitöltött szakasza”. A  bar
langászok a szót nemcsak karszthidrológiai, hanem ennél lényegesen tágabb értelmezésben használják. 
Általában a nehezen áthatolható agyagos barlangi szűkületeket (agyagdugókat), a trutymós (vizes-sáros) 
kuszodákban előforduló tócsákat, az átbontatlan vagy már kibontott tágasabb üregek összekötő szűküle
teit nevezik így. Ez a sportbarlangászok köznyelvi szóhasználata, barlangász szleng.

Nehézséget okoz, hogy a melegvizes, mélykarsztból eredő víz barlangrendszereiben, vagy az azokkal 
keveredő hidegvizek víz alatti szakaszaiban nem értelmezhető a szifon fogalma. Ám ezekben a barlan
gokban is előfordulnak bevágódó, felszínközeli légteres járatok, így ezeknél sem vonhatunk éles határt 
a szifon-szerű, meglehetősen hasonló jelenségek között. De hagyjuk a feltörő mélységi vizek szinte kö
vethetetlenül bonyolult járatainak formavilágát a barlangbúvárokra! Szűkítsük a szifon fogalmát a csapa
dékból származó vízzel időszakosan vagy állandóan elárasztott barlangszakaszokra, melyek ember által 
átúszhatok vagy átbonthatók, továbbá legyen vizsgálatunk tárgya a bevágódó jellegű fejlődő karszton 
az üregek keletkezésével egyidejűén képződő valódi (szingenetikus) szifon.

Képzeljük az elemi szifont egy U alakú egyszerű közlekedő- 
edényként. A csap felől folyó víz az U egyik szárán be, másik 
oldalán túlfolyik (4. ábra). Ha a karsztvízfelszín süllyedésének 
folyamatát térben és időben megkíséreljük elképzelni, vagy 
az egyidejűén különböző fejlődési fázisban lévő földalatti pata
kokat megfigyeljük, feltűnő, hogy azok hosszú szakaszai kelet
kezésük kezdetén elemi szifonok sorozatából állanak. E szifo
nok a következőképpen „születnek” (képződnek) (5. ábra).

Ha a patak vize nagy tömbökké töredezett, víz által jól átjár
ható kőzetkörnyezetben halad, akkor a nyílt, szélesre előoldott 
repedéshálózat víz alá bukó szakaszain az áramlás alant folyik.
Következménye, hogy a patak a mélyben, a vízszint alatt fejti 
ki oldó és koptató hatását.

A szifon fenekén a hordalék megreked, de a víz sodrásának megfelelően állandóan mozog, mégpedig 
oly módon, hogy a mennyezetnél mindig akkora rés marad, amely az adott időszak vízhozamát éppen 
elvezetni képes (5.a. ábra). A hordalék szemcséi, kavicsai egymást és a mennyezetet koptatják, mélyüktől 
a túlfolyó küszöbig a vizek azokat osztályozzák (lásd a létrási Vizes-barlang „Kavicsosztályozó” nevű

4. ábra. Elemi szifon

b

3. ábra. Töbrök süllyedésének lépései
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tanúszifonját, amely megőrizte a feltehetően középső-miocén 
takarókőzet jó l koptatott folyóvízi kavicsait.) A szifonküszö
böt tehát a víz lefelé vájja, míg a szifon mélyén fordított a fo
lyamat: az erózió a mennyezetet koptatja (5.b. ábra). E két el
lentétes folyamat során a szifon „meghal” (egészen kinyílik), 
csak az oldalakon és a mennyezeten esetleg visszamaradó 
formák utalnak valahai létezésére (J.c. ábra).

A fejlett barlangok szifonsorai kinyílnak és folyosókká 
szelídülnek. Ilyen vonalas szifonrendszert alkot a Szepesi
barlang homokszifonjainak, vagy az István-lápai-barlang 
metrólejárat méretű szifonjainak sorozata, ill. számos barlan
gi folyosó, amely a kinyílott elemi szifonokból kapcsolódott. 
(Vizes-, Szepesi-barlangok egyes patakos járatszakaszai.) 
(i6. ábra).

Ahol a kőzetkömyezet erősen zúzott, vagy a vízszintet ide
gen kőzet duzzasztja vissza, a vízfolyás kisebb ágakra szakad 
és bevágódása során mindig másutt talál utat, ott jönnek létre 
a zegzugos szifonok (7. ábra). Ilyen a Vizes-barlang Palás-ág 
Labirintusa, vagy az István-barlang labirintjai is, sőt analóg 
módon költözött a Vizes-barlang víznyelője is.

Posztgenetikus képződmények az álszifonok, amelyek 
a járat keletkezését követően kerülnek víz alá. Kialakulásukat 
okozhatja hordaléklerakódás, édesvízi mészkőgát képződése, 
de lehet számos más egyedi magyarázata.

Ha a szifon méretei meghaladják az emeletek eltávolodá
sának magasságát, akkor ugyanaz a szifon alábbsüllyedt vize 
zárja el az alsóbb szintet is, ez az emeleteket átfogó szifon 
(8. ábra). Ezekben a hatalmas szifonokban a szintek elválá
sának közelében gyakorta az elvékonyodott küszöb leszakad, 
itt (és persze nem csak itt) alakulnak ki a nagyobb termek 
(pl. a Vizes Hágcsós terme, az István-lápai-barlang Nyugati

ág első két szifonja közötti terem stb. 5. ábra. A szifonok fejlődésének lépései
Ennek ellenkezője a kisebb méretű, emeletével együtt „fi

atalon” (még kinyílását megelőzően) elhaló, azaz emeletéhez kötődő szifon (9. ábra). Ezeket időnként 
a csapadék feltöltheti, újra bezáródnak (reaktivizálódnak). Ennek kitűnő példája a Vizes Dögszifonja.

A sokszög metszetű törésrendszerekben a karsztvíz süllyedésével a szifon is költözhet folyásirányban 
lefelé (10. ábra). így alakultak ki a István-lápai-barlang szifonkerülő szifonjai.

6. ábra. Folyosóvá szelídült szifonsor
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8. ábra. Emeleteket átfogó szifon 10. ábra. Költöző szifon

Színlak
Mederszínlők

Tudjuk, hogy a barlangi emeletek ott alakulnak ki, ahol a nye
lőtérség gyors hátravágódását vagy a helyi forrásszint gyors 
süllyedését a bevágódás nem képes követni.

A barlangi patakok nyelőtáji hátraharapódzásának okán ösz- 
szetartó, vagy a forrásvidék széttartó emeleteinek törvénysze
rűen -  de nem feltétlenül -  kialakuló szakasza a szingenetikus 
mederszínlős szakasz, ennek vájulatai szemben helyezkednek 
el (szinkronban vannak) (11. ábra). Jellegzetes példája a Sze
pesi-barlang Nyugati-ág hosszú szakasza, ahol a keskeny, ma
gas járat különböző szintjein végig lehet gyalogolni úgy, hogy 
az ember a két lábával a szemben lévő falak egymásnak megfe
lelő (szinkron) bordáin lépeget. A különböző szintek különbö
ző mértékben vannak becseppkövesedve, sok helyen a bordák 
cseppkőlefolyásai összenőnek.

A szétváló vagy összetartó emeletek legalsó járataiban 
csapadékos időben mennyezetkoptató erő is munkálkodik, mindaddig, míg az igen közel elhelyezkedő 
felsőbb járattal össze nem mosódik. Az ingadozó vízszint terében vagyunk, tehát a járható szinten is 
gyakran előfordul a vízfolyás! Végül az összevágódáskor az alsó járat is letisztul, kikerül a nagyobb vizek 
torlónyomása alól, a mederkoptató erők válnak meghatározóvá, ott marad a színlőborda.

Más a helyzet a színlőbordás patakok egybefutásakor. A folyosók vájulatai és bordái betorkollásainak 
aritmitása a különböző vízhozamokból ered. Emellett igaz, hogy léteznek féloldali kanyarulat-színlők 
(12. ábra), viszont a víznyelödugulásos vagy éghajlatváltozásra visszavezetett elképzelések igen ritkán

11. ábra. Színlős járattá összeolvadó 
emeletek
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állják meg a helyüket. Minthogy a befogadó vízfolyások külön
bözően változó hozamúak, a torkolati szinlők megfeleltethető- 
sége (szinkronitása) vagy annak az ellenkezője (aszinkronitás) 
véletlenszerű, nem sokat mond.

Barlangi tavak után visszamaradt szinlők
Az István-barlang termeiben végigkövethetjük a falakon 

a posztgenetikus képződésű tavi színlőket {13. ábra). Keletkezé
sük okát nem sikerült mindidáig megfejteni, de nem kizárt, hogy 
a Soltész-kerti-forrást visszaduzzasztó mésztufalerakódással van 
összefüggésben, a néhai tavak hosszabb ideig egy szintre duz
zadását jelezhetik. Hogy a tófelszín körkörös mélyedést mart 
a falakba, az vagy arra utal, hogy a víz bizonyos magasságokban 
hosszabb ideig tartózkodott, vagy ha egyenletes szintsüllyedést 
feltételezünk, akkor a bemaródás egy uszadékban gazdagabb 
időszakot jelez, amikor az azok bomlásából származó szerves 
savak növelték a vízfelszín oldóképességét.

Az István-barlangi tószínlők maradványa az első terem 
hasadék jellegű felső részén is felfedezhető, majd a Bástyáról 
láthatunk egy színlőpárost körbeíütni, amely követhető végig 
a Színház-teremig. Két dologra következtethetünk létezésük
ből: részben, hogy idősebbek a jóval mélyebben keletkezett 
Oszlopok-csamoka cseppköveinél és a reáfolyt Vízesés kép
ződményénél, másrészt a Színpad körül futó további négy, mé
lyebb helyzetű színlő nem figyelhető meg az alább lévő ter
mekben, tehát a színlősorok egymásnak meg nem feleltethetők.
Ez bizonyítja, hogy a kasztvízszint térben és időben változó, 
korántsem egységes felszín.

Kíváncsiságból a legnagyobb kiterjedésű tó-színlőn körbe
vezettünk egy vízszintesre állított lézersugarat, sajnos a tófel
szín tökéletesen vízszintesnek mutatkozott, ami azt bizonyítja, 
hogy a szinlők kialakulása óta az adott kőzettömeg ferdén el 
nem mozdulhatott.

Örvényüstök és gömbüstök

A meder örvényüstjei
Közismert, hogy a barlangi patakok örvényüstjei valamilyen 

irányú (vízszintes vagy függőleges, ill. összetett) irányváltozás okozta turbulencia következményei. Az 
örvényüst rendszerint a meder mélyülésével költözik, a sodrás gyengülése miatt pedig, ha a víz telített, 
édesvízi mészkőgátakat építve fokozza a keletkező vízesés magasságát, így fokozza az üst mélységét és 
szabályosságát.

Mennyezeti gömbüstök
Képzeljük el azt a folyamatot, amelynek során a karsztvízszint tetőzése és apályának mélypontja (nevez

zük utóbbit az örök hó határa analógiájára „az örök víz alatt lévők határának”) közötti sáv, ez az ingadozó 
vízszintbe eső zóna költözik alá a bevágódó karsztvízszinttel. (Utóbbi csak elméleti, hiszen egy állandó-

13. ábra. Posztgenetikus tavi-szinlö

12. ábra. Meanderkanya-rulat-színlők
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an változó, hozamfiiggő tényező.) A már 
mozgásban lévő, közvetlenül a felszínen 
vagy önnön felszíne alatt lassan áramló 
karsztvíz előoldja a felfelé zárt kőzetrepe
déseket is (14.a. ábra).

Az örökvíz határának süllyedésével 
a levegőkapu (a zárt repedés legmaga
sabban lévő alsó nyílása) amikor először 
megnyílik, a beáramló levegőbuborék 
a repedés mennyezetéhez szorul (14.b. 
ábra), majd a víz visszaemelkedésével 
elszigetelten és összenyomva ott is re
ked, s a további oldódást fölfelé meg
akadályozza (14.c. ábra). Kialakul egy 
kezdetleges korróziós kupola, amelyben 
a kőzet oldódása csak oldalirányban, 
a víz és légbuborék határán és ez alatt 
történik (14.d. ábra).

Az üregfejlődés során egyre széleseb
bek lesznek a kupolák (14.d., e. ábra), 
azután egymásba oldódnak, a nagyob
bakba kisebbek mélyülnek, az óriások 
megemésztik nyomtalanul a kicsinyeket.
Számos esetben a válaszfalaik eloldásá- 
val buborékjaik egyesülnek, azaz egysze
resen vagy többszörösen ikresülnek.

Előfordul, hogy a légtérrel kapcsolatban lévő vízvezető kürtő oldalról belevágódik, és úgy szökik meg 
a csapda levegője. Végül hosszú idő után, a barlangjárat teljes leszáradásával kusza, kicsiny és hatalmas, 
alacsony és emeletes gömbsorozatok, ép vagy torzó mennyezeti gömbüstök tömege marad vissza a fa
lakon, melyek a szemlélődőben a melegvizes forráskráterekre jellemző hatalmas örvénylések képzetét 
idézik (14.g. ábra).

A valódi szifonok esetében az ingadozó sáv patakos barlangjaiban szinte alig találunk olyan részletet, 
ahol a barlangfejlődés valamely időszakában ne lettek volna meg a mennyezeti gömbüstök képződésének 
feltételei. Az üstképződés helyét a kőzet törései jelölik ki, nem pedig valamiféle rejtélyes és céltalan fel
felé örvénylés, vagy másik víz híján megmagyarázhatatlan keveredési korrózió.

A csapdába került légbuborékra a visszaemelkedő víz meglehetősen nagy nyomást képes gyakorolni, 
a telepitett szondák a tárgyalt mészkősávban 5-10 méter tartós vízszintemelkedést jeleznek. (Szélsőséges 
példa erre egy másik rendszerbe tartozó bükki nyelő, a Pénzpataki-víznyelő 80 méteres ingadozása!)

A gömbüst teljes magassága a légcsapda repedés teteje és a levegőkapu közötti távolság lesz, és ez 
az idő haladtával csak rövidülhet a gazdaszifon mennyezetkopása (azaz a levegőkapu följebb kopása) mi
att. A víznyomás csökkenése, majd időszakossá válása egyúttal magával hozza az oldóképesség csökkené
sét, így ha a légcsapdánk elég magas repedés volt, annak alsó része beszűkül, pontosabban nem tágul olyan 
mértékben, mint kezdetben, valamint utólag visszaduzzad a vízszint, mint az István-barlangban, emeletes 
mennyezeti gömb fülke füzérek is kialakulhatnak, váltakozva tágabb gömböcök és befuződött szakaszok.

A kupolaképződési folyamatba természetesen bekapcsolódik a fokozódó áramlás által létrehozott tur
bulencia is, azonban a hideg vizes karsztoknál a mennyezeti gömbüstök keletkezésének elsődleges oka 
a repedésbe szoruló levegőbuborék és a nagymérvű vízszintingadozás együttes megjelenése.

a.) A közetrepedések előoldódása 
a karsztvízszint alatt

b.) Légökapu megnyílása a vízszint 
süllyedése következtében

c.) Légcsapda kialakulása 
a vizszint visszaemelkedése után

d.) Oldalirányú oldódás 
a légbuborék határán és az alatt

!.) A levegőkapu újabb megnyílása 
a vízszint ismételt süllyedése miatt

f.) Újabb oldalirányú oldódás 
a légbuborék határán és az alatt

g.) Menyezeti gömbüstök 
a barlang kiszáradása után

14. ábra. Mennyezeti gömbüst keletkezésének légcsapdás folyamata
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Az üstképződés tényezőinél figyelembe kell venni, hogy a kupolához ezután víz nem jut, ugyanakkor 
minden szintemelkedésnél és leszáradáskor az áradások lefutásának törvényei szerint a víz a tetőzés 
pontján tartózkodik a legrövidebb ideig, középhozamnál a legtovább. Nem elhanyagolható az sem, hogy 
az ingadozás emelkedő és apadó folyamata során duplázódik a víz-mészkő felületérintkezés ideje, amely 
azonos a kémiai reakció rendelkezésére álló idővel. Amikor a víznyomás és a reakcióidő csökken, van 
egy határpont, amikor az üst tágulásának üteme csökkenni kezd. Ha eddig az üstfalak nem oldódtak 
össze, az üst különálló fülke marad.

A mennyezeti üstöket elválasztó falak a járat teljes levegősödése után is tovább oldódhatnak vagy 
kicsipkéződhetnek, azaz egymásba maródhatnak a levegőből lecsapódó pára alácsorgása mentén mélyülő 
karrbarázdák okán. így keletkeztek az István-barlang nevezetes Mammutfogai és a mögötte ásító meny- 
nyezeti üst is, mely képződmény láttán Pávai-Vajna Ferenc a barlangot tévesen hévizes eredetűnek vélte.

A mennyezeti gömbüstök, valamint a mederüstök oldalfiilkeszerü maradványainak torzói hosszan elő- 
re-lefelé elhúzódhatnak, félfülkéjük teljesebb, fenekükön hordalékmaradványok cementálódhatnak, kör
nyezetük törés-repedés rendje is jellemző. A mennyezeti üstök tetején rendszerint jól látható a légcsapda 
hosszúkás maradványa, amelyet kettészel a zárt hasadékvég töréscsíkja. Perdöntő azonban e kérdésben, 
hogy a mennyezeti üstök maradványaiban nem találhatunk kagylósodást, mert az a meder kisvízfolyásai
ban keletkezik, mélyre és előre költözésének nyomát pedig csak az oldalfalakon hagyja vissza.

Megjegyzem, hogy a fölszálló melegvizek által létrehozott, mindent beborító kagylósodás és a hidegvi
zek által kialakított kagylók alaktani különbözőségét nem ismerem, tehát csak feltételezhetem, hogy léte
zik. A fent leírt levegőcsapdákkal a búváraink -  elmondásuk szerint -  gyakran találkoznak.

Végül itt köszönöm meg dr. Szunyogh Gábornak az ábrázolásban nélkülözhetetlen segítségét!
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FORMATION OF DOLINES, SYPHONS, SCOUR GROOVES, 
POTHOLES AND CEILING POCKETS ON THE CATCHMENT AREA 

OF THE ISTVÁN CAVE IN LILLAFÜRED
A B ST R A C T

The author summarizes up his observations in the karst caves of Fehérkő Limestone Formation, on the 
left side o f Szinva creek in the Bükk mountains. He presumes that, in coldwater karst caves, formation of 
siphon systems and shapes, very similar to thermal water caves, are a general rule under the karst water 
level. He analyses the evolution procedure o f ceiling pockets in the temporarily inundated (epifreatic) 
zone, by means o f air traps. He clarifies the connection between the storey formation, caused by erosion- 
base sinking, and the scour grooves (visible remnants o f ancient water levels). He suggests, that the 
formation o f these scour grooves are caused by transition stages in the sinking process.
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