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Sok barlangot átkutattam már, hatalmas irodalma is van a barlan-

goknak s még most sincs a barlangok kérdése kellőképpen megvilágítva, 

különösen a barlangok ciklusának problémája még mindig meglehetősen 

ismeretlen. 

Különösen saját tanulmányaim alapján szeretném itt mindazt össze-

foglalni, amit a barlangokról általában sikerült megtudnunk s megpróbá-

lom a barlangokat belehelyezni az egyetemes hidrografiába. Annál inkább 

szükség van erre, mert ujabb időben örvendetesen szaporodtak nálunk 

a barlangkutatások s a kutatóknak sokszor van szüksége mesterszavakra, 

a barlang történetére, fejlődésének stádiumára vonatkozó támasztó pon-

tokra s bizonyos jelenségek magyarázatára. 

I. A barlangok fejlődése. 

Közönséges, normális barlangot nézzünk meg, amelyben patak folyik. 

Hosszas üreg ez, fenekén patak folyik, fedő boltozata rendetlen, itt-ott 

magas, másutt alacsonyabb. Sok helyen olyan alacsony, hogy alig tudunk 

elbújni alatta, sőt talán a boltozat a patakig ér s a víz valami alsó üreg-

ből latszik fölfelé törni. Másutt meg a barlang boltozata olyan rettentő 

magas, hogy lámpásunk fénye nem képes megvilágítani. 

Az egyenetlen boltozattal szemben a barlang feneke elég egyen-

letesen lejt. Itt-ott hatalmas darabok hullottak le a menyezetről, a patak 

a szoba-nagyságú kőtömbök közt elbuvik, az út pedig a tcrlasz tetejére 

kénytelen felmászni. 

A torlaszt néhol nehéz felismerni, mert vastagon belepte a traver-

tino. Ugyanilyen travertino-képződményeket, cseppkövekkel tarkázva, a 

barlang oldalán és boltozatán is látunk. 

Kétségtelen, hogy nem marad a barlang olyan, mint amilyennek 

ma látjuk. Föltétlenül változik, mert hisz az a kép, amit most mutat, az 

fejlődésének csak egy stádiuma, ha pedig a barlang fejlődése ciklikus, 
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-akkor fejlődésének csak egy fázisa. Kérdés már most, hogy miféle vál-

tozások következnek, ha egyébként a külső körülmények változatlanok. 

Tegyük föl, hogy a barlang valami nyílt völgybe torkolik. Ha ez 

a völgy változtatja alakját, az minden esetre a barlangra is vissza fog 

hatni, de most ezt egyelőre tekintsük változatlannak. Ha a mészkő-

hegység felszínén is változás történik, pl. növényzet lepi el, vagv a 

hegység erősen lepusztul: akkor is megváltoznak a barlang külső körül-

ményei. De tegyük most föl, hogy egyelőre ezek is változatlanok. Végül 

az évi csapadék-mennyiség és a csapadék évi periódusa, meg az évi 

közepes hőmérséklet s a hőmérséklet járása is változatlan legyen, mert 

ezek mind lényegesen átalakítanák a barlang hidrológiáját. 

A vizsgálat alá vett barlangszakaszt talán össze lehetne hasonlítani 

nyilt völggyel, hisz mindkettő a víz levezetésére szolgál. A kettő csak-

ugyan hasonlít egymáshoz, de lényeges különbségek vannak. 

A barlang-patak sziklamedrében éppen úgy, éppen olyan mechanikai 

törvények közt folyik a víz, mint a nyilt völgyekben, valami sziklás 

patakmederben. A változásokat illetőleg itt is a legfontosabb tényező a 

patak esése a sziklameder pusztíthatóságához képest. Lehet a patak 

felső-szakasz jellegű, tehát olvan nagy esésű, hogy medrét mélyíti, partjait 

pusztítja, nemcsak az odahozott törmeléket képes tovább vinni, hanem 

ujat is tud felszedni s a törmelék legfeljebb csak ideiglenesen, kis víz 

idején tud megpihenni. Lehet a patak közép-szakasz jellegű, tehát olyan, 

hogy általában azt a törmeléket, vagy hordalékot, amit odahozott, azt 

még tovább is tudja hurcolni, de ujat már nem szedhet föl. Medrét nem 

mélyíti többé általánosságban, közép víz-színe állandóan ugyanabban az 

^ibszolutus magasságban marad. Lehet, hogv a nagy árvízzel odahozott . 

törmelék évekig pihen, de valami ujabb nagy árviz megint csak tovább 

viszi, tehát az esés és a patak nivója állandónak mondható. Lehet végül 

olyan kicsiny a patak esése, hogy alsó-szakasz jellegűvé változik, tehát 

az odahurcolt törmeléket már nem birja mind tovább vinni, hanem egy 

részét legalább állandóan lerakja s a lerakodás úgy a mederben, mint 

az ártéren évről-évre fokozódik, halmozódik, a patak középvíz-szinének 

abszolutus magassága folytonosan emelkedik. 

Ugyanilyen stadiumban vagy fázisban lehet a barlangi patak is. 

Ha felsőszakasz jellegű, akkor sziklamedrét folyton mélyíti, hatalmas ki-

mosásokat kell a friss sziklafelszínen látni. Törmeléket, kavicsot és gör-

getegeket csak itt-ott, elvétve láthatunk egy-egy horhóban, vagy a pa-

takba hullott sziklatömb árnyékában meghúzódni. Az a lehullott szikla-

tömb nem a patak hordalékához tartozik. Ezt majd később a nyilt völ-

gyek hegyomlásaihoz fogjuk hasonlítani. 

Ez a felsőszakasz jelleg a barlangi patakon könnyen felismerhető. 
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S ha felismertük, akkor tudnunk kell, hogy a barlang folyton mélyebb 

és mélyebb lesz, fenekének abszolutus magassága állandóan sűlyed. Hogy 

egyúttal a barlang tágasabb lesz-e, azt nem tudjuk, arról még bővebben 

beszélnünk kell, ha a tüneményeket jobban megismertük. 

Ha a barlang-patak középszakasz jellegű,1) akkor több törmeléket 

Játunk a medrében s a medre mellett, a kiszélesedett barlangfenéken. 

Tudnunk kell, hogy a középszakasz jellegű folyók nem mélyítik völgyü-

ket, hanem csak szélesbítik, amint ide-oda kanyarognak, helyüket változ-

tatják benne. A középszakasz jellegű barlangi patak is szélesbíti völgyét, 

tehát a barlangnak alsó, homorú felét. A szélesbített barlangfenéken olvan 

vastag törmeléklerakodást látunk, mint amilyen mély a patak középvíz-

medre. A patak mederfenekén mindenfelé előbukkanik a szálban álló, 

kemény szikla. Ez azt mondhatnám, biztos ismertető jele a középszakasz 

jellegnek. 

Ha a barlang-patak alsószakasz jellegű, akkor a barlangfenekét 

többé-kevesbbé vastagon törmelék fedi. A patak ágya is fenékig a saját 

hordalékába van belevágva. Nagv kőtömbök tűnnek el a sok kavics, 

homok és iszap, meg a sok travertino között. A barlang feneke sáros, a 

patak medre bizonytalan, a cseppkövek hatalmas kifejlődésűek. 

Kérdés már most, hogy a patak jellegének megfelelő változások 

minő változásokat okoznak magában a barlangban ? Maga az üreg milyen 

változásokon megy keresztül, ha egyébként más körülmények nem vál-

toznak. 

A felsőszakasz jellegű barlang-patak mélyíti a medrét, lassankint 

járhatatlan, szűk hasadékban folyik. Ez a hasadék hasonlít a nyílt völgyek 

szurdokaihoz, a német „Klammu vagy .,Schluchtu-hoz. A kemény mészkő-

szikla igen meredek lejtővel, majdnem egészen függőlegesen, rövid ideig 

túlhajlóan is megáll, azért a patak gyors bevágódása esetén keletkezhet-

nek ilyen nyilt szurdokok. Ugyanilyen lehet a barlangok közt is, de az 

ilyen helyet az út kénytelen kikerülni valami sziklapárkányon. A barlang 

tehát keskeny hasadék módjára mélyül, de egyéb változást nem igen 

veszünk rajta észre. Megjegyzem, hogy az ilyen jelleg nagyon ritka lehet, 

később megértendő okoknál fogva. 

A középszakasz jellegű barlang-patak szélesbíti a barlang fenekét. 

Ennek pedig különös következménye van. A barlang boltozata ugyanis 

•csak bizonyos boltozatmagassággal állhat meg, különben beomlik. 1. áb-

i) Meg kell lényegesen különböztetnünk a barlangpatak jellegét a barlang jelle-

gétől. Lehet valamely barlangban a patak maga felsőszakasz-jellegű. ile talán a 

barlangra magára nem lehet ngyanezt mondani. Később majd, amikor a külső körül-

ményeket is megismertük, meg fogjuk ezt érteni. 
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ránkon legyen a vastag vonallal körülkerített rész a barlang eredeti ke-

resztmetszete, s nevezzük ezt egyelőre normális keresztmetszetnek. Ez a 

keresztmetszet tudniillik normális viszonyok közt nagyon stabilis. A CD 

vonal alatt levő rész egészen olvan, mint a nyílt völgy. Lejtői normáli-

sak, a mészkő kohéziójának megfelelők, szimmetrikusak, a pataknak van 

rendes középvizmedre és árvizmedre. A rendes völgyet azonban a bar-

langban boltozat fedi be. A boltozat magassága (m) és feszítő-távolsága, 

vagy szélessége (s) úgy aránylanak egymáshoz, ahogv a mészkő kohé-

ziója és összetartóssága megkívánja. Mindaz leomlott már, aminek le 

kellett omlania, a meglevő boltozat olyan szilárd, hogy már nincs ok 

több résznek a leomlására. Ezért mondanám, hogy ez a keresztmetszet 

normális legyen. 

A barlang fenekét szélesbítő patak ezt az egyensúlyi formát azonban 

1. ábra. Középszakasz-jellegű barlangpatak munkája normális barlangüregben. 

megháborgatja. A barlang talpát EF-re szélesíti ki. A barlangvölgy ú j 

oldallejtője EC és FD azonban igy sokáig meg nem állhat, mert túl 

meredek. Le kell omladoznia annyira, hogy megint olyan lankás legyen, 

mint eredetileg, tehát EG és FH vonalakig. De akkor a boltozat széles-

sége CD-ről GH-ra növekedik. A boltozatban ilyenkor túl nagy feszült-

ségek támadnak, amelyeknek a kő nem tud ellentállni, tehát nagy dara-

bok le fognak omlani, hogy megint helyre álljon az egyensúlyi alak s a 

boltozat a GIH alakot vegye fel, amikor magassága és szélessége közt 

megint ugyanaz a viszony lesz, mint eredetileg. 

A középszakasz jellegű barlang-patak tehát nemcsak a barlang-

fenekét szélesíti, hanem az egész üreget tágítja. Levezetésünk természe-

tesen csak akkor érvényes, ha a barlang CD vállvonala kényszerítve van 

állandóan ugyanabban a magasságban maradni. Ha a vállvonal alább 

szállhat, akkor esetleg a 2. ábrán látható módon változik a barlang 
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keresztmetszete. A GIH ív S szélessége és M magassaga éppen úgv 

viszonylanak, mint az eredeti boltozatban s és m. 

Ez a szélesbített barlang keresztmetszet elég gyakori. A St. Kan-

ziani barlang hatalmas üregei leginkább ilyenek. A széles barlangfenéken 

mindenütt előbukkanik a vékony törmelék alól a szálban álló szikla, a 

vállvonalak aránylag magasan vannak, a boltozat sok helyen csodálatosan 

szabályos. 

Ezt a keresztmetszetet könnyű megkülönböztetni a feltöltött barlang 

keresztmetszettől. Ilyen feltöltött barlangkeresztmetszetnek szintén széles 

feneke van, de a fenéken vastag törmelékfeltöltés fekszik. Az alsószakasz 

jellegű barlang-patak készítette. A barlang-patak csak fokozatosan megy 

át felsőszakasz jellegűből alsószakasz jellegűhe, azért a széles törmelék 

3. ábra. A Isószakasz-jellegű l>arlang-

patak feltöltése szélesbített barlnng. 

üregben. 

2. ábra. Középszakasz-jellegű barlang-

patak erősen szélesítő munkája normá-

lis barlang-üregben. 

alatt mélyen elrejtve széles vízszintes szikla feneket találunk, a barlang-

patak középszakasz jellegű korából. A 3. ábra mutatja az ilyen barlang-

nak keresztmetszetét abban az esetben, ha a CD váll vonal magasságában 

változásnak nem kellett bekövetkeznie. 

Ha azonban a CD vállvonal nem maradhat ugyanabban a magas-

ságban, hanem a barlang fenekének emelkedésével a vállvonalnak is emel-

kednie kell, akkor természetesen megint a boltozat fog omlani. 

Ennek a vállvonalnak a jelentőségét kell még értelmeznem. Ez a 

vállvonal ugyanis a barlangi normális árvizek felső szintjében van. Ki-

vételesen magas árvizek ennél magasabbra is hághatnak, sőt megtölthetik 

az egész üreget is ; alacsonyabb árvizek ez alatt a vonal alatt marad-

hatnak, de a normális, rendesen hóolvadásből származó árvizek eddig 

•érnek fel. A St. Kanziani barlangban ez a vállvonal a nagy folyosóban 
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4. ábra. A St. Kauziani-barlaug erősen mélyített ürege a Swidahidnál. Előtérben a 

YJI., háttérben a VI. vízesés. A barlangüreguek csakis legalsó része látszik a képen, 

amint íiz ;>. ábrával való összehasonlítás mutatja. 
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mintegy 20—30 m magasan van, a boltozat záróvonala 60 néha 80 m 

magasságban 1 S csakugyan, a rendes árvizek ilyen magasan szokták 

megtölteni a barlangot, képzelhető, hogy micsoda víztömeg megy le rajta L 

Ha a barlang szélesedik, akkor természetesen az árviz színe foko-

zatosan alászáll, mert kisebb vízmagassággal is át tud ugyanannyi viz 

folvni. Ekkor tehát a vállvonal alászállása könnyen érthető. De feltöltődő* 

5. ábra. A St. Kanziani-barlang hozzávetőleges keresztmetszete a Swida-hid táján. 

A az alsó út. F a felső fit, S Swida-liid. I! a Heka középvíz-szine. 

barlangokban, ha a vállmagasság nem elegendő, akkor a boltozatot kezdi 

az árviz megtámadni. Ennek pedig a boltozat omladozása lesz a követ-

kezménye, mindaddig, amíg a vállmagasság megint a kellő lesz. 

Természetesen mindezek igen lassú folyamatok. A kemény sziklá-

ban sokkal lassabban megy a folyó medrének változása, mint a laza 

anyagú völgyekben, rendes folyómedrekben. Annyira lassan mennek ezek 

a változások, hogy rendesen a külső körülmények gyorsabban változnak 

s ezeket a fejlődéseket fennakasztják. 
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A St. Kanziani barlang nagyszerű példái közül itt csak a 4. ábrát 

mutatom be. A barlang úgynevezett Müller-dómja felől nézünk fölfelé, 

az előtérben van a hetedik, a középtérben a hatodik vízesés. A kettő 

között vezet át a merész Swida-hid. A barlangnak körülbelül méret-helyes 

keresztmetszetét a Swida-hid táján az 5. ábra mutatja. 

Kétségtelen, hogy a barlangnak ez a része a patak nagv esése 

miatt mélyül, a patak bevágódik. Hosszabb pihenő stádium után kellett 

ennek bekövetkeznie, mert a barlang felső része szélesbített barlangra 

vall, de aztán újra kezdett a folyó mélyíteni. Ez az erős bevágódás a 

barlang hátulsó kulisszái között különösen élesen szemünkbe tűnik. 

A szabályos, normális keresztmetszetet nem könnyű feltalálni a 

természetben. A Révi barlang eiső, nagy folyosója típusa lehet ennek, a 

kissé feltöltött, de főleg szélesbített, normális barlangkeresztmetszetnek. 

Rendesen a kőzet repedéseinek nem függőleges volta, a kőzetrétegek 

egyenetlen keménysége, oldhatósága és állékonysága bonyolulttá teszik a 

keresztmetszetet. A barlang rendesen ott képződik, ahol a kőzetben kü-

lönben is valami zavar, vagy rés van, ezért rendesen a barlangok mentén 

nagyon zavarosan feküsznek a rétegek, de persze nem kivétel nélkül. 

A 6. ábrában összeállítottam néhány keresztmetszetet úgy, hogy a kereszt-

metszet alakja mindjárt a kőzetrétegek helyzetéből és minőségéből értel-

mezhető legyen. Sajnos, a barlangkutatók nagyon ritkán foglalkoznak a 

barlangok keresztmetszetével, a rétegek helyzetéből meg rendesen a mész-

kérgezés miatt édes-keveset lehet látni. 

A változások tárgyalásából egyelőre teljesen kihagytam a mész-

kérgezés, a cseppkőképződés tüneményét, de meg kell jegyeznünk, hogv 

olvan barlangban, amelyben állandóan bővizű patak mozog, aránylag 

kevés a cseppkő. Különösen pedig kevés akkor, ha a barlang-pataknak 

nagy árvizei vannak, esetleg olyan árvizei, hogy a barlang-üreget teljesen 

kitölthetik. Főbben az esetben igazán kevés nyoma van, rendesen csak 

a boltozaton, némi cseppkőképződésnek vagy kérgezésnek. 

Ha a külső körülmények nem változnak, akkor a barlang egyes 

szakaszai fokozatosan közeledni fognak az alsószakasz jelleghez. A felső-

szakaszból lassan középszakasz, a középszakaszból az alsószakasz felfelé 

terjedése következtében lassankint szintén alsószakasz lesz. A barlang 

fenekén tehát mind több a lerakodás, feneke folyton szélesebb lesz s 

lassankint alig változik már valami. A barlang-patak esése elérheti az 

egyensúly stádiumát s azt hinnők, ezzel a barlangfejlődés ciklusa be van 

fejezve. Most már állandó marad ez kiszámíthatatlan időkig. 

Szó sincs róla! A barlang be van boltozva, a boltozaton és oldal-

falakon keresztül nagy esésű mellékvizek jutnak a barlanghoz. Ezek 

teljesen juvenilis stádiumban vannak, ezeknek kérlelhetetlen munkája 
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folyik tovább. A réseken és repedéseken a barlangba szivárgó, vagy 

csorgó vizet a barlang-patak mellékpatakjainak kell tekintenünk, ínég 

pedig a felszíni vízfolyásokkal összehasonlítva, időszakos vízmosásoknak, 

nem állandó vizomlásoknak, vagy muhréknak. A barlangba torkoló mellék-

T». ábra. Barlangüregek keresztmetszete, különféle rétegszerkezet esetén. 1. Normális 

metszet, ferde repedezettség esetén. 2. Különböző oldhatósági! és keménységű, víz-

szintes rétegek közt. 3. Különböző old hatóságii és keménységű ferde rétegek közt. 

i Egyenletes ellenállású, nagyon szilárd vízszintes rétegek közt. 5. Ugyanilyen ferde 

rétegek közt. (>. Nagyon szilárd réteg alatt, normális pusztíthatóságú rétegek közt. 

7. Szélesbített keresztmetszet szilárd rétegek közt. ha köztük egy réteg különösen szi-

lárd. 8. Ferde, különböző ellenállású rétegek közt. vetődés mentén. 9. Két különböző 

keménységű rétegcsomő diszkordans érintkező felülete mentén keletkezett barlangüreg. 

barlangok patakjai hasonlítanak az állandó vizű, felszíni mellékpatakokhoz. 

Ezeknek lehet közönséges törmeléke, de a falakon, menyezeten betóduló 

viznek a hordaléka egészen más természetű. Ezeknek a vizeknek hor-

daléka majdnem kizárólag oldat, mészkő-oldat, amely a viznek a bar-

langba való bejutásakor kicsapódik belőle. A cseppköveket, mészkérge-
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zéseket tehát a mellékpatakok törmelékkúpjához hasonlíthatjuk ! Amint a 

víz bejut a barlangba, ott elveszti hordóképességét, akár azért, mert 

szénsavtartalma megfogy, akár azért, mert nyomása csökkenik : az most 

mindegy, de tényleg elveszti a magával hordott anyagot s lerakja a 

barlangban. Nem fontos, hogv sztalaktitot, sztalagmitot, vagy egyebet 

készít-e belőle. A fő az, hogy valóban hordalékától szabadult meg. 

Ha pedig ezek a mellékvizek hordalékot juttatnak a barlangnak, 

akkor dolgoznak. A barlang boltozatának anyagát fogyasztják, a kőzetet 

ott fenn fellazítják. A felszínen berogvások (dolinák) keletkeznek. Ezek 

eleinte talán nem olyan nagy méretűek, hogv a barlang boltozatáig lehat-

nának, de mindig nagyobb és nagyobb a barlang fölött a pusztulás, 

végre egyes dolinák belerogynak a barlangba. Egy ideig a beomlott óriási 

kőtörmelék útját állja a víznek, de a víz megduzzad, hatalmasan meg-

sokszorozott erővel támadja meg az omladékot. Végre sikerül elhoruania 

s akkor a barlang mennyezetén tátongó rés van, behatol a napvilág. 

Gyönyörű két ilyen kitakarított berogyás van a St. Kanziani bar-

langon1), de a Szamos-Bazár barlangjaiban talán még jellemzőbb, mert 

kisebb méretű, könnyebben áttekinthető eseteket látunk. 

A berogyás mind gyakoribb, a boltozat mind kevesebb, végre egy-

egy természetes híd marad csak s a völgy egészen kinyilik. Ha a külső 

körülmények nem változnak, akkor a barlang helvét elfoglaló völgy sem 

marad ebben a stádiumban. Fokozatosan szélesebb lesz, oldalai ellan-

kásodnak, s csak amikor a húzódó törmelék is teljesen megáll, akkor ért 

a fejlődés a végső stádiumához, a senilitáshoz. 

Ez tehát a barlang zavartalan fejlődésének ciklusa! Nagv esésűből 

kis esésűvé, végre nyilt völgyé, aztán szenilis völggyé alakul. Ez teljes 

ellentétben van azzal, amit S A W I C K I gondolt2), meglehetősen kevés tapasz-

talat és helytelen következtetések alapján. 

A zavartalanul fejlődő barlang hidrográfiai hálózatához tartozik a 

fölötte és mellette levő egész hegytömeg, ha abból a víz a barlangba 

szivárog vagy csurog. Meg kell különböztetnünk a kettőt egymástól. 

Szivárgásnak nevezzük a víznek oly szűk hézagokon való áramlását, 

hogy ezeket a szűk hézagokat a tapadás és hajcsövesség törvényei 

szerint teljesen megtöltve tartja, tehát lefelé is csak addig mozoghat, 

amig túlnyomása van, t. i. amíg a hidrosztatikai nyomás nagyobb, mint 

a kapilláris emelés. Ezzel szemben csorgásnak a bővebb réseken való 

*) A St. Kanziani-barlang közelében levő, hasonló, hatalmas be rogy ások arról 

tannskodnak, hogy a földalatti folyót ilyen berogvások többször kitérítették útjából. 

2) Dr. L . v. S A W I C K I : Beitriige zuin geographischen Zyklns ini Karste. (Geogr. 

Zeitschr. XV. Jlirg., 1909. 186—281. lap.) 
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mozgást nevezzük, tehát amikor már a tapadás teljesen elenyésző ellen-

állást jelent a víz nagv súlyához képest. 

A víz lefelé való áramlásának következményeiről részletesebben irtani-

Előzetes jelentésemben1), itt csak néhány részt kell felemlítenem. A tények 

azt tanúsítják, hogy a víz oldással valóban széles réseket tágít a mészkő 

repedései közt. Ha a felszínen valami véletlen kis mélyedés több esővíz 

összefutására szolgáltat alkalmat, akkor az ott éppen jelenlevő, vertikális-

repedés a többinél több vizet nyel el. gyorsabban tágul s a vertikális, 

csőszerű vízfolyás lecsapolja a szomszédos mészkőrétegek repedéseiben -

7. ábra. Térbeli hidrograíia keletkezése karsztosodásra alkalmas kőzetben. 

nagy súrlódással és tapadással, lassan leszivárgó vizet. A fő, levezető-

résen át lecsurgó víz körül tehát élénkebb mozgás támad, mind tágabbak 

lesznek a vertikális és horizontális rések, mígnem azt mondhatnók, tér-

beli hidrogratiai rendszer keletkezik, konzekvens főfolyással és szubszek-

vens mellék folyásokkal (7. ábra). 

A szubszekvens kis csorgok nemsokára tetemesen kibővítik réseiket 

s a kőzet állékonysága kezd meggyengülni. Nagy eső után akkora bő-

vülés keletkezhetik, hogy a sok réssel összeszabdalt kőzet megrogyik. 

A felszínen kis mélyedés támad, az oldalrések részben eltömődnek, de a 

rideg mészkőben teljesen nem. Idők multán a kis rogyások mind jobban 

*) Előzetes jelentés karszt-tanulmányaimról. (Földrajzi Közlemények, 1010.. 

XLIV. kötet, 8, füzet.) 

B 

A 
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bemélyítik a felszínt s előáll a dolina (8. ábra). Az igy keletkezett dolinát 

közönséges vagy rogyott dolinának lehet nevezni. Ez a legáltalánosabb 

típus. 

A dolinák ilyen eredete eddigi tanulmányaim szerint is már bebizo-

nyítottnak tekinthető. Közel van hozzá Cvijic felfogása is1;, mert ő azt 

hiszi, hogy a dolinákban a kimosás csak a dolinában levő törmelék alatt 

készit tágas üreget s csak a törmelék rogyik meg. Jó képet is közöl 

frissen rogyott dolináról. Ez a felfogás azonban nem állja meg a helvét, 

mert akkor a dolinának mindig tölcséralakúnak kellene lennie s a dolina 

8. ábra. Közönséges, vagy rogyott dolina metszete. A B földalatti vízfolyás, C Kez-

dődő ..ruen", a dolina fő lecsapoló rése, FG dolinaperem, régibb be rogy ás, 1)K frissebb 

mélyedésének nem szabadna éles peremmel csatlakozni az eredeti fel-

színhez. Hogy a dolina egyszerű, felszíni erózióval kimosott tölcsér legyen, 

az ellen tiltakozik a dolina egész alakja. Ebben az esetben a dolina 

mélyedését minden oldalról domború lejtőknek kellene határolnia s lát-

szani kellene a felszínen sok, a dolina felé irányuló, kicsi vízfolyásnak! 

A dolina ebben az esetben felszini erózió-jelenség volna, holott a Karszt-

ban éppen a felszíni erózió hiányzik. Nem a felszínen fut össze a víz a 

dolina vízlevezető résébe, hanem a dolina alatt, a sziklák belsejében ! 

Nem a felszínen működik az erózió, ilyennek a dolina oldalain nvoma 

i A 

B 

berogy ás. 

Dr. J . C V I J I O : Das KarstpbUnomeu. (Penek-féle Geograpliische Abhandliüt-

oen, V. Band. 3. Heft, 36. oldal.) 
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sincs, hanem a mélyben, az ezernyi ezer apró hasadékban, résben, 

amelyeknek kitágulása után történik a rogyás!1) 

A Fóth fölött emelkedő Somlyóhegy tetején kemény, meszes ho-

mokkő van s ez meredeken emelkedik föl a lankás lejtők fölé. A kom-

plikált rétegzésű kőzetből a meszesebb részeket kioldotta a víz s a kemé-

nyebb, homokköves részletek oszlopokkal alátámogatott, apró barlangokat 

zárnak körül, de sokszor több négyszögméter s ö—10 cm magas kis 

oszlopokkal alátámasztott menyezetű barlangokat lehet látni. De látni azt 

is, hogy több ilyen már berogyott s zavarosan feküsznek a rétegek. 

Szép példája ez annak, ami a dolina alatt, a hegv mélyében folyik. 

De még történik ott más valami is. A 8. ábrán C betű jelöli azt a 

helyet, ahol a dolinában elnyelt víz a barlangba becsurog. Itt van a víz-

nek leggyorsabb mozgása, esős időben bőven csurog itt a víz, tehát nem 

épít cseppkövet, mert cseppkövet csak szivárgó víz épít, hanem ellen-

kezőleg, állandóan kimos és tágítja a nyílást. A nyilás kitágulásával pedig 

a repedezett mészkőnek boltozaton függő valamelyik darabja könnyen 

meglazulhat s nagyobb vízmozgás esetén ki is hullhat, tehát C helyen a 

menyezetben lyuk támad. A viz munkájával ez a lyuk mind nagyobb, 

tágasabb és magasabb lesz, mint valami kémény nyújtózkodik mindig 

feljebb és feljebb. A hátráló eróziónak speciális példája ez I A hátráló 

erózió munkáját nagyon elősegíti az, hogy a meglazult darabok könnyen 

lehullanak. 

Ha egyszer aztán ez a fölfelé hátráló erózió eléri a kőzetrétegeknek 

azt a részét, amelv a dolinaképződés következtében már megrogyott, 

akkor a beszakadozás még gyorsabban megy s egyszerre átszakad a 

dolina s dolina helyett kürtő, a francia „avenu lesz belőle. 

Kétségtelen bizonyítékait látjuk az ilven módon való „aven" kelet-

kezésnek a kürtők morfológiájában. Különösen MARTEL8) irt le sok ilyent 

s rajzai, ecsetelései a' fejlődésnek ezt a módját fényesen igazolják, habár 

Ő maga nem is mondta ki, hogv ez a fejlődés módja. C V I J I C az „aven"-

okat tisztán kioldás következtében egészen kimosott dolináknak tartja. 

Ez már csak azért is lehetetlen, mert temérdek fejlődésben levő 

„aven"-t ismerünk a francia karsztos felvidékről, t. i. olyan „aven'-t 

amelynek alsó, lefelé folyton táguló nyílása jól ismeretes, de felfelé vakon 

végződik, a föld felszínére nem jön ki. Mindegyik bizonyosan dolinával 

áll kapcsolatban, de az alulról kiindult, visszafelé vágódó erózió még nem 

érte el a dolina megrogyott kőzeteit, azért még látható átjáró a kettő 

közt nincs. tf. 9. ábra). 

1) Les Abimes, Paris, 1894. 
2) Meg kell jegyeznünk, hogy a dolinák éppen nincsenek mindig barlangok 

fölött, sőt a barlangok futását a felszínen nem jelzik különösen sűrűn sorakozó dolinák-



CHOLNOKY JENŐ DR. 

Ez a kürtő tehát lényegesen különbözik a beomlott dolinától. A 

beomlott dolina mindig széles, nagy átmérőjű s mindig úgy keletkezett, 

'hogy a felülről való berogyások lassankint elérték lefelé a barlang bolto-

zatát s végre a barlang-boltozat beszakadt. Ezzel szemben a kürtök 

alulról fölfelé való átvágódással keletkeztek. Alig kell többet felemlítenem, 

bizonyítékul, minthogy: 

1. Az „aven"-ok lefelé majdnem kivétel nélkül tágulnak s fenn a 

legszűkebbek. 

2. A tulajdonképpeni kürtő fölött igen gyakran megvan a régi 

dolina eredeti, homorú medencéje s ez a homorú lejtős, felső rész, mint 

valami tölcsér, élesen elkülönül az alsó, meredek falu, sőt lefelé táguló, 

tehát tulajdonképpen túlhajló falu kürtőtől. A felülről befolyó víz persze 

a dolina formáit sokszor teljesen elpusztítja. 

3. A kürtő alatt, a barlang fenekén mindig hatalmas törmelékhalmaz 

van. Ebben ugyan sok a felülről behullott, tehát már a nvilt kürtőn át 

bejutott anyag, de alul rendesen könnyű kimutatni a kürtő falából s a 

kürtőt hajdan kitöltő kőzetanyagból származó törmeléket. 

4. A beszakadt dolinák és a kürtők közt olv feltűnő, éles különbség 

van, hogv semmi esetre sem egyforma jelenségek. 

Ilyen szép kürtőt ismerünk hazánkban is többet. 

Egyet ismerek Püspökfürdő mellett a Bányahegyen, erről KORMOS 

TIVADAR írt1), nagyon szépek vannak feltárva és a törmeléktől megtisztítva 

Görömbölyi-Tapolcán, Miskolc mellett. Ezek különösen érdekes, felfelé 

fejlődésben levő, de még fenn ki nem nvilt „avenu-ok, de ugyanilyen 

féle képződménynek barlangokkal való komplikációja az Igric-barlang a 

Sebes-Körös völgyében, stb. 

A barlang hidrográfiai rendszerének fejlődése tehát — a külső körül-

mények megváltozása nélkül — az, hogv a barlang esése mind kisebb, 

ürege mind tágasabb lesz, a hozzátartozó dolinák mind mélyebben be-

rogyottak, alulról a kürtők (aven-ok) mindjobban megközelítik a dolinát, 

végre nyilt kürtőkké lesznek, de a dolinák közül sok beszakadozik, a 

barlang lassankint nvilt szakadék-völggyé alakul át. 

II. A barlangok keletkezése. 

A barlangok zavartalan fejlődését megzavarják a külső körülmények. 

Ezek közül legnevezetesebb szerepet játszik az erózió bázisának sűlye-

dése vagy emelkedése, de azonkívül nagyon fontos a barlang vízgyűjtő 

•i) Barlangkutatás, 1914. II . kötet, 3. füzet, 141. oldal. 
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területének megnövekedése, vagy megcsökkenése. Van ezeken kívül még 

más zavaró jelenség is, de vegyük sorra őket. 

Az erózió bázisának sűlvedése vagy emelkedése megint többféle 

okból következhetik be. Sűlyed az erózió bázisa akkor, ha a mészkőhegy 

emelkedik, vagy a környéke besűlyed, de a mészkőfelvidékre nézve 

akkor is sűlyed az erózió bázisa, ha az a folyó, amelybe a mészkőfel-

vidék leadja vizeit, bevágódik, völgyét mélyíti. Ebben az esetben a mészkő-

felvidék belsejében levő minden víz alászáll s mélyebb szinten keresi meg 

a kifelé vezető utat. 

De hogy ezzel a kérdéssel egészen szilárd alapon foglalkozhassunk, 

mindenek előtt helyesen fogalmaznunk kell a karsztvízről szóló ismere-

teinket. Tudjuk, hogv erről a kérdésről élénk eszmecsere, sőt polémia 

folyt, amióta GRUND1) azt a hipotézist állította föl, hogy a karszt-felvidék 

belsejében épp úgv van állandó talajviz, mint más, vizet áteresztő kőzet-

ben s ennek a talajvíznek szintje a tengertől lefelé, a hegység belseje 

felé folytonosan emelkedik. Ez a karsztvíz megtöltene minden hajszálnyi 

repedést, épp úgy, mint minden barlangüreget. Ha valamely sűlyedés, 

akár tektonikus, akár egyébb eredetű sűlyedés eddig a karsztvízig leér, 

akkor a sűlyedés mélyedésében állandó tó jelenik meg. Ilyenek a polje-

és dolina-tavak, ha állandóak. Vannak aztán polje-medencék, amelyekben 

a viz csak ideiglenesen szokott megjelenni. Ilyen pl. a Zirknitzi-tó. A 

karsztvíz felszíne ugyanis emelkedik és sűlyed a csapadék szerint, mint 

akármilyen más talajviz. A Grund-féle elnevezés helyett már P K N C K is 

J) Az idevonatkozó irodalmat csak összefoglalólag, a nevezetesebbek felemlí-

tésével idézhetjük, mert meglehetősen terjedelmes és szerteágazó ma már. M A R T E L : 

Les Abimes c. összefoglaló mftve temérdek kitűnő adatot tartalmaz s összefoglalja a 

kiváló speleológus munkálkodását. Valóságos adattár, térkép és metszet-gyűjtemény, 

de elméleti kérdésekkel nem igen foglalkozik. Dr. J . C V I J I C : Das Karstplninomen 

(Oeogr. Abhandlungen. herausgegeben von Dr. Penek, Wien. 1890, V. kötet. 3. füzet) 

indította meg a l>ehatóbb elméleti vizsgálódásokat s gyűjtötte össze a nagyon szétszórt 

irodalmi adatokat. Utána Dr. A L F R É D G R U N D volt különösen az elméleti és az apró 

részletekbe menő kutatások embere s két nagy műve: Die Karsthydrographie (Oeogr. 

Abhandlnngen, VII. kötet, 3. füzet,), és Beitrage zur Morphologie des Dinarischen 

Obirges (Oeogr. Abh. IX. kötet. 3. füzet) hatalmas léptekkel vitték előre tudomá-

nyunkat. A sok fontos tanulmány közül megemlítsük még: P E N C K : Über das Karst-

phauomen (Vortráge d. Vereins zur Verbreitung naturw. Kenntnisse in Wien. 44. 

<'vf.); v. K N E B E L : Höhlenkunde (Die Wissenscliaft, lő füzet) erősen ellenzi Grund 

elméletét.; J . V. D A X E S : Adalékok a karszttünemények ismeretéhez (Földr. Közle-

mények. 1906, XXXIV. k. 305. stb. lap.); E . B O E G A N : La sorgenti d'Aurisana, Trieste, 

1906: G E I R I N G E R : Kelazione all* in chito consiglio municipale della commissione spe-

•ciale inearicate di studiare i providimenti d'aqua per la cittft di Trieste (Triest. 

Í 8 , 2 . ) ; C . H ITGUES : Idrografia sotteranea carsica (Oorizia, 1903.). 
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helyesebbnek találta a „talajvíz a Karsztban" elnevezést s mi is inkább 

emellett maradjunk. 

GRUND-nak ez az „elmélete" tulajdonképpen nem új. Különösen a 

mérnökök, akik a városok vízellátásának kérdésével foglalkoztak, mindig 

mint természetes, magától értetődő dolgot vették fel, hogy a mészkő-

hegység belsejében a tenger színéig minden tele van vizzel, sőt a doli-

nákon stb. eltűnt nedvesség okvetetlenül felhalmozódik a mészkőtöme-

gekben s lassankint áramlik ki a tenger felé, mint akármilyen más talaj-

9. ábra. A Baumes-Chaudesi-barlang metszete Martel után (Tarn-völgy, Lozére-

megye.). 1. Felső l>ejáró. 2. alsó bejáró, 3. beszakadt tetejű üreg, 4. felső galéria. 

5. alsó galéria, 6. zárt galéria, 7—12. tipusos ..aven"-ok, 11. „Galerié des avens", 

12. A ven. 13. legalsó aven, 14. tó a barlang fenekén. 

viz. A különbség csak annyi, hogy a közönséges, porózus kőzetekben 

(homok, kavics) a talajvíz a kőzet szemcséinek közeit tölti meg, a mész-

kőben meg csak a repedéseket. Minden kétséget kizár s nem is lehet 

rajta vitatkozni, hogy a tenger apály-szintjéig minden repedés, minden 

üreg tele van vizzel. Ezen felül pedig okvetetlenül a tengerről a száraz-

föld belseje felé emelkedő szint határolja a mindent megtöltő talajvíz 

felszínét, mert hisz, hogy a talajvíz a tenger partján a mészkő réseiből 

kifolyhasson, okvetetlenül szükség van „esésre", még pedig igen tekin-

tőlyes esésre, mert a mészkő hasadékaiban igen nehezen, nagy súrlódással 

es tapadással mozog a viz. A mészkőfelvidék felszínére hullott csapadék 
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vertikális irányban lesül ved a repedéseken át, eléri a karszt-talajvíz fel-

színét s lefolyik, itt már főképpen horizontális irányban, a tenger felé. 

Hogy az esőviz csakugyan vertikálisan mozog lefelé a repedésekben, azt 

a Karszt barlangjaiban kifogástalanul konstatálták. Ha fenn a platón 

szakad az eső, a barlangok menyezetén csurogva ömlik alá a viz, minden 

kis résen. 

Szinte el sem tudjuk képzelni, hogyan lehetett olyan elméleteket 

ezzel szemben felállítani, hogy a karsztvíz egyedül csőszerű barlangokban 

folyik le a tenger felé s ezek a csővek nem is eresztik át a vizet a falakon! 

Kétségtelen ma már, hogy GRUND-nak csakugyan igaza van s szinte 

csodálatos, hogy a karszt-tanulmányozók nem fogalmazták a dolgot már 

előtte is ilyen helyesen, hisz igen sok tanulmányozó ezt mint magától 

értetődőt, szinte nem is tartotta érdemesnek külön fogalmazni. Készletei-

ben persze sok meg fog még változni s kiegészítésre is szorul az, amit 

GRUND leírt s az utána következő tanulmányok és saját tapasztalataim 

szerint a következőleg foglalhatjuk össze a Karszt barlangjainak Kelet-

kezését s általánosíthatjuk mindazokra a karsztos területekre, amelyek a 

tenger, vagy állandó szintű erózióbázis mellett emelkedtek ki. 

A Karszt, tudjuk, lepusztult mészkőhegységnek a tönkje, különösen 

pedig lepusztult róla nagyon sok íliss1), aztán, körülbelül a pliocén-korban 

a tönk kiemelkedett s kezdődött az elkarsztosodás. 

Kétségtelen, hogy kiemelkedés után az esőviz azonnal eltűnt a 

mészkő hasadékaiban s az eddigi felszíni vízfolyások megszűntek, lstriában 

sok régi, ma teljesen víztelen völgy látható a karsztos fennsíkok tetején. 

A csapadékvíz tehát leszaladt a mészkőben s amikor elérte azt a nivót, 

ahol minden rés és repedés már tele volt vizzel, akkor kezdett a tenger 

felé áramlani. 

Áramlása közben természetesen állandóan tágította a tenger felé 

vezető réseket s mindenesetre azok a rések tágultak legjobban, amelyek 

különben is már eredetileg a legtöbb vizet voltak képesek befogadni. 

Mert hisz minél több viz érintkezik a mészkővel, annál több oldódik fel 

belőle. A mélybe jutott viz ugyanis szénsavat visz a föld felszínéről 

magával s ennek segítségével oldja a meszet. De egyenlő befogadó képes-

ségű repedések közül megint azok tágultak leggyorsabban, amelyekben 

legsebesebben mozgott a viz. A legsebesebb mozgásnak egy bizonyos 

lejtő felel meg a talajvíz felszíne közelében s azért itt lesznek a legjobban 

kitágított rések s ezeken mind gyorsabban, mind könnyedébben fut le a 

*) Istria félszigetén a mészkőtlegyeket többször l>orítja az .lltalános fliss-

takarónak egy-egy foszlánya. Ezt jó tudni akkor, amikor a Vinodol-árok keletkezé 

sének kérdésével foglalkozunk. 

Barlangkutatás 1917. 111—IV. füzet. 
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viz. Azok a dolinák, amelyek valóban víznyelő töbörök lesznek a felszín 

formái miatt, t. i. azok, amelyekben összefuthat a csapadékvíz, azok 

lassankint kürtőkké mosódnak ki s döntik a csapadékvizet a kitágult 

rések felé. Az ilyen dolinákat ponoroknak nevezzük s kivesszük a dolinák 

közül. Ezek körül mindig meglátszik a patak völgy, amelynek vize el-

tűnik benne. A dolinák mellett ilyeneket nem látunk. 

10. ábránkon az 1. rajz mutatja a barlangképződés első stádiumát. 

A csapadékvíz még a repedéseknek sűrű halózatán keresztül folyik a 

tenger felé. I-nél bukkanik ki a víz, forrás alakjában. Itt, ahol a sza-

badba kijut, megnövekedik a sebessége már a szikla belsejében is, mert 

hisz megszűnik a súrlódás következtében keletkezett duzzadás, koncen-

trálódik a víz minden eróziós hatása. Üreg támad tehát itt, amelyből a 

víz előtör. De fenn a plató tetején D-nél és A-nál ponorok nvilnak, esős 

időben búgva tűnik el bennük a víz. Száraz időben lemászhatunk beléjük. 

A ponor vakon végződik, a belefutott víz szerteszéled a repedések közt. 

Számtalan ilven ponort ismerünk a francia és az adriai karsztos terüle-

tekről. 

10. ábránk 2. rajza fejlettebb stádiumot mutat. I.-nél a forrás nyí-

lásába mélyen behatolhatunk, ha száraz idő van, valóságos barlangban 

járunk, tetején és oldalán simák a falak, mutatva, hogy a víz ki szokta 

tölteni az egész üreget. D ponorba lejutva, egy darabig követhetjük a 

barlangot, amely alatta kezd képződni, tán lefelé is, fölfelé is, de nagyon 

nehéz előre jutni, végre annyira összeszűkül, hogy nem lehet tovább 

menni. Ez kis darabkája a készülő barlangnak. Hogy a kitágított repedést, 

mikor kezdjük barlangnak nevezni, az izlés dolga. Gyakorlati szempont-

ból talán célszerű csak azt nevezni barlangnak, amelybe az ember bele-

juthat, mert elég nagy méretű. A kisebbeket résnek, kürtőnek, csőnek 

stb. lehet nevezni, alakja szerint. 

A) pontnál a legtöbb víz jut a mészkő belsejébe, talán felszíni víz-

folyások, nem karsztos területről származó patakok is behatolnak itt, 

azért emelkedett ilven magasra a karsztvíz színe. Itt a legenergikusabb 

a barlangképződés, különösen, ha erős patak éri el itt a karsztos területet. 

10. ábránk 3 rajza már határozott barlangokat tűntet fel. Egyet 

I-nél, a forrás-barlangot, a másikat D-nél, a ponor-barlangot, a harma-

dikat A-nál, a búvópatak kapuja alatt. A forrás-barlangba nehéz bejutni. 

A barlangi viz a szabad levegőn erősen kérgesít és travertinót rak le. 

A tengerbe rajzolt, pontozott törmeléklejtő a barlangból és a hegylejtőről 

származott törmelék, részben összeragasztva mésszel. A hegy lábánál fel-

halmozott törmelék lesz a karszt-breccsa1), mert ezt a törmeléket a bar-

*) L. Előzetes jelentés Karszt-tanulmányaimról. (Földrajzi Közlemények XLIV. 

kötet, 1916. 8. füzet..27. oldal.) 
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A 

| barlang. A Víznyelő-barlang'. A nyilak a karsztvíz áramlásának irányát mutatják. 

11* 
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langi víz összecementezi. Ezzel el is torlaszolja kijárását s a víz kény-

telen a tenger színe alól előbukkanni, mert a tengervizében természetesen 

nem csapódik ki a travertino. Ez az oka, hogy majdnem valamennyi 

karszt-forrás az Adria partján a tengerszine alatt bukkamk elő í 

Különösen szépen lehet ezt látni a Buccari-öböl északkeleti partján. Ott 

valami 150 helyen bugyog elő a víz a tengerszínében, vagy a tenger 

alatt s az ilven helyek fölött, különösen Bakarac környékén vastagon 

fekszik a karszt-breccsa. A karszt-breccsa miatt a barlang nem fejlőd-

hetett a tengervíz fölött, hanem csakis víz alatt. Mint a folyó torkolata 

előtt a rekesztő-zátony, olyan a barlang nvilása előtt a karsztbreccsa és 

a travertino. Ezzel hazai barlangjaink előtt (Zichy-barlang, Igric-barlang 

stb.) szintén fogunk találkozni. 

Meglehet, hogv ez a rekeszték a barlang további fejlődése és víz-

mennyiségének megszaporodása után gyengének bizonyul, elpusztul s a 

barlang nyitott szajjal önti vizét a tengerbe (Ombla, Buna stb.), de a 

barlang nyílása mégis csak a tengerszíne alatt fejlődött ki, éppen a karszt-

breccsa, az utána omló, travertinoval összecementezett törmelék miatt. 

A karsztbreccsának ezt a jelentőségét még senki sem méltatta. A karszt-

források víz alatt való előtörésének magyarázatát még senki sem kísé-

relte meg, pedig igen feltűnő jelenség s a GnuND-féle karszt-talajviz me-

chanizmusával egyszerűen nem magyarázható meg. 

Sőt, ha a sziklákból előszivárgó viz eleinte nem elég arra. hogy a 

szabadba kinyíló réseket gyorsan tágítsa, akkor magukat a sziklarepedé-

seket is eltömi, mert a szabadba jutva gyorsan párolog, s mint a bar-

langok belsejében lassan, itt gyorsan kérgesíti be a sziklafalakat. Csak 

azok a rések nem tömődnek el, amelyek nem a szabad levegőre, hanem 

a tengervizébe nvilnak. így azonban mégsem megy oly könnyen a dolog, 

mint a karsztbreccsa segítségével. 

10. ábránk 3. rajzán tehát a forrásbarlangba nem tudunk behatolni,, 

mert el van tömődve a nyílása, de ha-mesterségesen utat törünk, nagy-

szerű barlangba jutunk, hatalmas földalatti folyó partjára. A folvó itt az 

önépitette torlasz előtt csendes tóvá duzzadt. 

Felfele menve, a barlangba oldalbarlangokat látunk beletorkolni,. 

„aven"-okat látunk csorogni, innen-onnan a sziklarésekből, mint forrás 

bukkanik elő a karsztvíz. De lassankint a barlang alacsonyodik. A 

patak vize majdnem egészen megtölti, nem lehet tovább haladnunk. Több-

ágra is látszik oszolni s a mindenfelől beözönlő víz tanúskodik róla. 

hogy följebb még nincs barlang, csak a sziklarepedésekben surranik le-

a csapadék vize. Fenn a karsztplatón D-nél a ponor alaposan megnöve-

kedett, mellékaga is készült. Szárazságban leereszkedhetünk kerekre ki-

mosott, vízmosással kikerekítgetett kürtőjébe, ahol a vízesések ismert 
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karéjos ki mélyítéseit láthatjuk. A ponor fenekén sok törmelék van, de 

már messze elmehetünk föl és lefelé. Vizsgálódásaink közben künn meg-

ered az eső. Az A felől erre nyiló réseken át kezd víz ömleni a bar-

langba, de csodálkozva vesszük észre, hogy a víz hamar eltűnik, nem 

jut el a barlang végéhez. A barlang feneke, mint a rosta ereszti át a 

vizet. Csak ha a barlang alatt megtelt a hegy vizzel, akkor fut végig az 

esőviz a barlangon, de aztán mégsem követhetjük, mert hozzáférhetetlen 

résekben oszlik szerte a barlang alsó végénél. 

Ilyen középső, mindkét végén vakon .végződő barlangot többet 

ismerünk, de természetesen csak olyanokat, amelyekbe valami kürtőn át 

le lehet jutni. Ha ponor, vagy aven nem vezet hozzá, akkor teljesen 

rejtve marad előttünk. 

A fejlődő barlang legszebb helye fenn van, a búvópatak eltűnésé-

nél. llven barlang óriási kiadásban a St. Kanziani. A flissről jövő Reka 

fut itt be a mészkőbe, s óriási, boltozatos üreget vágott, de aztán mint-

egy 2'5 km hosszú út után csendes tóban látszik megállani. A tóból 

nem vezet barlang semerre, a vízfelszínén sem látszik, hogy valamerre 

lefolyása volna. S a víz mégis elszéled a sziklarések közt, eltűnik, azt 

mondhatnók, nyomtalanul. 1907. december 23. án Vortmann és Timeus1) 

St. Kanziannál nagy mennyiségű lithiumchlorürt öntöttek a Reka vizébe. 

Ezt az anyagot színképelemzéssel igen könnyű a vizben, parányi nvo-

mokban is kimutatni. December 30.-án és 31.-én a lithiumchlorür meg-

jelent a trieszti forrásokban, valamennyiben, tehát a Timavo-forrásokban, 

az Aurisina-, a miramarei Cedas-forrásokban stb. egyszóval az egész 

partvonalon, oly hosszúságban, hogy a két legszélső forrás távolsága 

egymástól 22 km volt! A Reka vize tehát valójában -szerte oszlott ezer 

és ezer hasadék között, ott a nagv súrlódás miatt folyása igen meg-

lassudott, de ehelyett bizonyára sokkal nagyobb nedves keresztmetszeti 

területtel folyt, mint a barlangban.2) Ilyen erős késedelmet csakis emiatt 

szenvedhetett a víz. 

A St. Kanziani barlang tehát csakugyan nem követhető a tengerig, 

mint azt azelőtt gondolták. A ma már ismert területe valószinűleg az 

összes, barlanggá fejlődött része, a többi majd csak ezután fog barlanggá 

lenni. 

10. ábránk 4. rajza mutatja, hogv miképpen alakul ki teljesen az 

átmenő barlang, egybekapcsolva a búvópatak barlangját a ponor- és a 

forrás-barlanggal. Az avenek szépen fejlődnek, a barlang körül azonban 

*) Peterm. Mittli. 1008. 166—168. oldal. 

'-) Ez annyit tesz. hogy a vízzel kitöltött összes rések keresztmetszete valamely 

helyen nagyobb területű volt, mint ;i Keka-patak keresztmetszetének közepes területe. 
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még mindig temérdek rés is vezeti a vizet, sőt kisviz idején a barlangon 

végig futó patak vizének nagy része eltűnik a parallel futó repedésekben. 

E . B O E G A N szerint1) 1876. aug. 11.-én a Reka vízmennyisége Ober-Urem-

nél 53,293 ms/d volt, St. Kanziannál már csak 31,908 m3/d; aug. 17.-én 

St. Kanzián falu alatt, az első eltűnés helyén 114.048 m'/d, alul pedig 

csak 25,583 ms/d volt a szállított vízmennyiség 24 óra alatt. 1879. szept. 

18.-án St. Kanziánnál a Reka teljesen száraz volt, míg ugyanaznap Ober-

Uremnél még 46,000 m3-t szállított egy nap alatt. Ez a víz tehát teljesen 

eltűnt a Reka mészkőszakadékának repedéseiben. A víz tehát a folyó 

medrében folyton fogy, amint mészkőre ér, kétségtelenül bizonyítva, hogy 

a barlang alatt a mészkőrepedései nincsenek tele vizzel száraz időben, 

hanem temérdek víz száll alá a száraz időben nagyon is alacsony karszt-

talajviz szintje felé. Viszont árviz idején rettentő víztömeg az, ami a 

barlangban megduzzad. 1826-ban a st. kanziani nagy dolinában 80 m 

magasan, 1851-ben 70 m magasan állt a víz. A barlangban benn a gyö-

nyörű travertino-tetaraták fölött a barlang boltozatának egyik hasadékában, 

75 m magasan a Reka felett, egy deszka van beszorulva, mutatva, hogy 

ilyen rémes magasan, egész a mennyezetig megtöltve rohant a víz lefelé. 

De a hasonló képződésű trebici barlangban Morlot2) szerint még 109 m 

magas vízállásnak is vannak nyomai. Ilyen rémes duzzadás csakis űgv 

lehetséges, hogy a barlang nem szolgál le egészen a tengerig, hanem 

bizonyos távolságon túl szerte oszlik repedésekbe. 

Hazánkban is van tanulmányunk erre vonatkozólag. M I H U T I A S Á N D O R 

tanulmányozta a Vaskóh vidéki Kimpanyászka nevű víznyelő barlangot 

és összefüggését a vaskóhi Bój-forrásokkal.8) 1901. aug. 14.-én porrátört 

faszenet szórt a Szohodol patakba, d. e. 11 órakor. D. u. 2 órakor a 

Bój-források közül a két kisebbikben megjelent a faszén. A nagyobbik 

forrásnak nincs köze a Szohodol patakhoz, amit. az is bizonyít, hogy 

ennek vize sohasem zavarodik meg. Másodszori kisérlet is azt bizonyí-

totta, hogy a Bój-források közül a keleti kettő az, amelyikben a Kim-

panyászka víznyelő eltűnt vize újra megjelenik. Rendkívül érdekes azon-

ban, hogy az eltűnt víz légvonalban 1750 m hosszú útat tesz meg s 

ismeretlen útjának eleje és vége között mintegy 10 m magasság-különbség 

van, tehát esése rendkívül nagy! Ezt az útat kész barlangban körülbelül 

6 perc alatt kellene a víznek megtennie, ha útja szabályos, sima meder 

1) B O E Ü A N : Le sorgenti d'AnriHinn. Trieste, 1906., 49 . oldal. 
2) .,Über die geol. Verhaltnisse von Lstrien", Haidingers Naturw. Abli., Wien, 

1S48.. 35. oldal. 

») M I H U T I A S Á N D O R : A vaskóhi mészkó-fensík hydrographiai viszonyai. Földr. 

Közlemények, XXXI I . k.ötet. 15)04, 1. lap, stb. Ide vonatkozik a IV. fejezet. (12. old.) 
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, volna. De még ha erősen akadályozott folyást teszünk is fel, akkor is 

10—15 perc alatt lenn kellene lennie a víznek ! Ehelyett a viz több, mint 

3 óra alatt teszi meg ezt az utat! Igaz, hogy a faszén pora nem teljesen 

kifogástalan vizsgáló anyag, de kétségtelen, hogy rendkívüli nagy késlel-

tetés érezhető itt, amelyet Mihutia hiába próbál megmagyarázni. Lehe-

tetlen másként értenünk, minthogy a Kimpanvászka barlang hasadékokban 

eloszlik s azokon át nagyon lassan szivárogva, óriási keresztmetszeti 

területre eloszlatva, lassan folyik. A késleltetésből számítva, a kereszt-

metszeti terület legalább 12—18-szor akkora, mint a patak szabad folyá-

sának nedvesített területe. 

De számtalan, sikertelen színező és sózó kísérlet tanúsítja azt, hogy 

a víznyelő barlangok vize rések és repedések hálózatában bomlik fel s 

csak alul szedődik megint esetleg össze a forrásbarlangban. 

Legújabban G. LAHNKR1) Montenegróban, a Cattaroi öböl felett, a 

Lovcsen hegy közelében, a Nyegus-polje mellett hatalmas barlangot fede-

zett fel. A barlang nyílása 920 m magasan van a tengerszine fölött, de 

a bejáró, széles dolina feneke csak 880 m magasan van. A dolina sik 

fenekének szélén, vertikális sziklafalak lábánál nyílik lefelé, meglehetős 

meredeken a barlang s temérdek csavargás, rettenetes mély szakadékokon 

át a tengerszintje fölé 570 m magasra lehetett benne roppant nehézségek 

árán alászállni, 2Vs hónapi keserves munka után. A bátor kutató tehát 

880—570 = 310 m mélyre hatolt le a földfelszín alá. A barlangban le-

felé folyton bővülő patak zuhog alá sokszor óriás vizesésekkel s végül 

570 m magasságban állandó, csendes vizű tó akadályozta meg a tovább-

jutást. Már pedig, ha barlang ugyanilyen meredeken tovább tartana le-

felé, lehetetlen, hogy benne ez az 570 m magas vízoszlop megállhatna. 

Szifonra nem igen gondolhatunk, mert ilyen nagy magasságban, az erő-

sen repedezett mészkőben aligha állna meg a tó vize, ha alatta még 

mindig vízzel nem telt, tehát üres repedésekkel átszeldelt mészkőhegy volna. 

Majdnem lehetetlen egyebet feltennünk, minthogy ez a tó a barlang 

alsó vége s azontűl a víz a rétegek réseiben és repedéseiben tűnik el. 

Cattaronál hatalmas források bukkannak elő, különösen a Szurda-forrás 

óriási. Ha ez nvilt barlangi összeköttetésben állna a L A H N K R tői Sarkotic-

i) (í. LAHNKU: Der westmontenegrinische Karst und sein hydrologischer Zu-

munmenhang mit der Bucht von Cattaro. Petermann's Geogr. Mitt.li. Ü3. évf. 1917. okt.. 

füzet. —• A rendkívül érdekes eredmények értékére egy kis homályt vet szerzőnek az 

az önbeismerése. hogy ő hisz a varázsvesszőben! A németek és osztrákok közt ez az 

érthetetlen babona úgy elterjedt, hogy szinte bámulattal állunk meg előtte. L A H N E R 

azonban becsülettel bevallja, hogy a vsi rázsvesszősök Montenegróban súlyos kudarcot 

vallottak. 
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11. ábra. A Braiuabiau-barlang alaprajza és metszete (Garn-megve, Franciaország) 

Martel után. A „aven"-ok. GA Grand-Aven, B a Bonheur-patak fő eltűnése. 0 és D 

közt, az A aven beszakadt, E a Nagy-keresztező-terem, F a líomokos-terem, G :« 

Bonheur-patak kisebbik ágának ponorja, N északi ág. K középső ág, 8 déli ág, H az 

északi ág torkolata a főágba. K ..Snlle du Repos*\ K a Bramabiau-patak előtünése. 

I—VIT. vízesések. "A metszet a K középső ág mentén vezet, a Iietiik ugyanazt 

jelentik, mint az alaprajzon. 



B A R L A N G - T A N U L M Á N Y O K 111.0 -

barlangnak nevezett óriási víznyelővel, akkor nem maradhatna ott a tó 

570 m magasságban függve. 

Hogy mily szövevényesen oszlanak szét a barlangok a mészkő-

hegyek belsejében, azt túlfejlődött és elhagyott barlangrendszereken látjuk 

különösen jól. 

Ennek illusztrálására mutatom itt be a franciaországi Bramabiau 

barlang részletes alaprajzát Martel és Mazauric felvételei szerint (Gard 

megye). A barlangban a Bonheur folyó tűnik el, két nyíláson. Térképün-

kön B és G helyen van a földalatti futás kezdete. G-nél mindjárt olyan 

alacsony és keskeny csőbe jut a víz, hogy ember nem követheti. B-nél 

azonban hatalmas boltozat nyilik s fedi a folyót egész C-ig. C és 1) közt 

beszakadt a barlang boltozata. A BC alagútban ketté oszlik megint a 

folyó, egyik része a N ágban temérdek kanyarodóval, szétágazással ér-

kezik H-hoz (térképünkön fekete festék jelzi az élő patakot.) A másik-

főág (K) E és F helyeken átjutva, csatlakozik a G-nél eltűnt S déli ág 

vizéhez. H-nál mind egyesülnek, hatalmas, óriási barlangban s aztán K-nál 

napvilágra jut a folyó s felveszi a Bramabiau nevet. Ennek a patakos 

barlangnak, a K középső barlang mentén vett hosszmetszetét a térkép 

sarkában levő rajz mutatja be, de félakkora mértékben, torzítás nélkül. 

Látjuk tehát, hogy a forrásbarlang milyen óriási méretű a folyót elnyelő 

barlanghoz képest. 

A legszűkebb és legalacsonyabb helyen sokáig járhatatlanul szűk 

hasadékokban folyt a viz, ami BCD úton eltűnt. Hajdani szerteoszlásáról 

nagyszerűen tanúskodik az a szövevényes barlanghálózat, amit térképünk 

is kimutat, be nem feketített barlang-jelzéssel. Ezek a nvilások olvan 

tágasak már, hogv be lehetett őket járni, de hány és hány olyan ki-

ágazást látunk, amelybe nem lehetett már bejutni. Az elhagyott barlangok 

nivója jóval magasabb, mint a mostani patak-barlangé. A hosszanti 

metszetben fekete foltok tüntetik fel a barlang falán az elhagyott barlang-

üregek nyílásait. Úgy látszik, hogy a repedések eredeti iránya NNW—SSE 

és E — W volt, mert a barlangok is leginkább ezekben az irányokban 

fejlődtek ki. 

Sok aven (A) is jelezve van térképünkön. Ezeknek felső nyílása 

ismeretlen, de valóságos harangok, tanúsítva az aven-ok fennebb kifejtett 

eredetét. 

Kevés olvan szerencsésen fejlődött barlangunk van, mint a Brama-

biau. hogv ennyi hasadék és repedés lett volna járhatóvá, mint itt. Való-

ban, egész útvesztő a barlanghálózat, pedig csak a járható részek tüntet-

hetők fel, hát mennyi olvan rés lehet még, amelyen víz folyt akkor, 

-amikor a barlang szintje még nem szállt annyira alá ! 
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A Bramabiauhoz hasonló az Adelsbergi barlang útvesztője is, de-

kisebb mértékben. 

A barlangok keletkezésében egy kérdés különösen eldöntendő még 

vájjon a barlangüreg kidolgozásában a mechanikai erózió, vagy a chemiai 

oldás játszik-e fontosabb szerepet? A kérdés nincs eldöntve s nincs kellő-

képpen tanulmányozva. Annyi azonban valószínűnek látszik, hogv a tel-

jesen kitöltött, lassú vizmozgású hasadékokban föltétlenül az oldásnak 

van nagyobb hatása, míg a mechanikai eróziónak inkább tágas barlang-

üregekben jut szerep s valószínű, hogv a nagy barlangüregek óriási 

méreteit a méretekkel együtt növekedő mechanikai hatásnak tulajdonít-

hatjuk. 

III. A barlangok átalakulása az erózió bázisának sülyedése 

következtében. 

A tengerpartra nyíló barlangok eróziójának bázisa a tenger szintje. 

Ez nehezen és csak geológiai idők folyamán változik, hegyképződés 

következtében. Azoknak a barlangoknak, amelyek folyóvölgyekre nyílnak,, 

a folyó szintje az erózióbázisuk. A folyó szintje azonban mindig és elég 

gyorsan változik a folyó bevágódása következtében. 

A folyóvölgy bevágódása azonban nem egyenletes, hanem rendesen 

szakaszos. A bevágódás pihenő stádiumait rendesen terraszok jelzik a 

folyók mentén. Minden folyami terrasz hajdan völgyfenék volt s a folyó 

sokáig ugyanebben a szintben tágította, szélesbítette völgyét. A folyó 

völgyének ugyanis felső, középső és alsószakasz jellege váltakozik. Ha a 

folyó erózió-bázisa megsűlyed, akkor a folyó középszakasza esetleg újból 

felsőszakasz jellegű lesz s a folyó kiszélesített völgyének fenekébe újra 

kezdi bevágni ágyát. Lehet, hogy a középszakaszúság először alsószakasz 

jellegű lett s a folyó kiszélesített völgyét vastagon feltölti kaviccsal, aztán 

ismét középszakasz jellegű lesz s egyensúly keletkezik, a folyó megint 

szélesbíti völgyét s csak azután következik be az újabb felsőszakasz 

s a kavicscsal feltöltött, széles völgyfenékbe vágja be a folyó új völgyét. 

A mi magyarországi folyóink völgyében különösen két terrasz ismerhető-

fel határozottan. Az egyik a folvó mai völgye fölött mintegy 60 m ma-

gasan van. ezt fellegvári terrasznak nevezzük, a másik mintegy 20 m 

magas és természetesen az előbbinél jóval tiatalabb. Ezt városi-terrasz-

nak mondjuk, mert legtöbb folyóvölgyi városunk ezen a terraszon van 

(Miskolc, Kassa, Kolozsvár, Nagyenyed, stb. stb.). A fellegvári terraszok-

hoz tartozik a budai Várhegy platója, a kiscelli párkánysik meg az esz-

tergomi főtemplom terrasza. A fellegvári terraszok leginkább szikla-ter-

raszok, kevés kavics, vagy egyéb völgy fenéki lerakodás van rajtuk (édes-
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vizi mész stb.). A városi terraszok kavicsterraszok, ezért településre 

különösen alkalmasak. 

Képzeljük el már most, hogy abban az időben, amikor a folyó még 

a fellegvári terraszok színében folyt, barlang képződött a folyó völgyét 

határoló mészkőfelvidékben. Mindenesetre éppen úgy keletkezett, mint 

ahogy azt az előbbi fejezetben megismertük. Ezt az első barlangot 12. 

ábránkon 9. számmal látjuk jelezve. Persze dolinák, víznyelők, avenok stb. 

tartoznak hozzá. 

12. ábra. Barlang keletkezése aíílyedő erózió-bázis (volgybevágódás) esetén. F a 

fellegvári terraszok szintje, V a városi terraszok szintje, A alluviális völgy-fenék. 

1. Folyó-meder. 2. Folyó kavicsa. 3. Barlangpatak travertinója, 4. Omlás, 5. Patak-

barlang, 6. Stadiális, kevéssé fejlett, elhagyott barlang, 7. Fejlődő aven, 8. Átszakadt 

aven, 9. Elhagyott, felső terrasz-barlang, 10. A felső barlangot elzáró, traventinóval 

összecementezett törmelék (karsztbrecesa), 11. Fejlődő aven, *12. víznyelő ponor. 

13. normális, közönséges dolinák. 14. Ponorrá fejlődni készülő dolina, 15. Csepp-

kövekkel teljesen letöltött barlang. 

A folyó azonban újra, gyorsan kezdi bevágni völgyét s a barlang 

erózióbázisa ezzel természetesen sűlyed. Az új völgyfenék legyen V-nél, 

itt a folyó megint megpihen s újra szélesbíti völgyét. A barlang tehát 

most ezen a szinten fog újra fejlődni. A felső barlang vize eltűnik a 

réseken, repedéseken s alsóbb szinten keresi meg újra a legkönnyebb' 

útat. A felső barlang tehát szárazon marad, fejlődésében megakadt ! Az 

alsó barlang sokáig járhatatlan, mert egyes részeken repedések közt széled 

el a víz, más helyen egészen kitölti a meglevő üreget stb. Később ez a 

barlang is járható lesz talán, de átjárót még nem enged. Különösen. 
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felső részén még nem fejlődött ki, mert ott még kevés vize van s idegen 

területről nem jut patak a karsztos felvidékre. 

Ez az itt vázolt eset a mi hazai barlangjaink képződésében a leg-

gyakoribb, azért sorakoztattam így a tüneményeket. Legtöbb barlangunk 

két nivón fejlődött. Az egyik barlang fenn van a fellegvári terraszok 

nívójában. Ez száraz, sok szép cseppkő van benne, fenekét vastagon 

lepi el a törmelék, a travertino, a denevérguanó s az idemenekült, vagv 

itt élő állatok csontbreccsája. Az alsó barlang a városi terraszok nívójá-

ban van, még folyik benne a patak, vagv már az is elhallgat s újra 

mélyebb szintre költözött a karsztvíz s vele együtt a barlang \ ize is. De 

árvízkor még mindig szerepel a barlang-patak. 

Típusos példája ennek a csoklovinai barlang Hunyad-vármegyében. 

A Sztrigy jobboldali mellékfolyója, a Lunkánvi patak fenn ered a 

Kudzsiri havasok nyugati végződésén, ott, ahol a középmagas hegység 

hirtelen elvégződik a Sztrigy széles völgyiapályára. Kelet—nyugati irány-

ban húzódó hegvgerinc ez s nagy általánosságban ugyanilyen irányban 

csapnak a hegvet fölépítő kőzetrétegek is. A láncvégződés déli oldalán, 

Puj falu felett szép boltozatokba felgyűrt kárpáti homokkő van. Ebbe a 

krétakori homokkőbe helyezkedtek el a valószínűleg tithonkori mészkő-

rögök, szirtesen. Az egész, zavaros rétegöszlet ráhelyezkedik az északon 

előbukkanó kristályos palákra. 

A szirtes fliss terület hegyalakzatai éppen a szerkezet miatt nagyon 

változatosak és festőiek. A homokkő lankásabb, simább körvonalú magas-

lataiból merészen emelkednek ki a mészkőszirtek. A mészköveken, 

igazi kárpáti szirtek módjára, rétegzést nem igen lehet kivenni, de annál 

több repedést, breccsás részleteket stb. Ahol nagyobb darabokban fordul 

elő a mészkő, ott a tetején azonnal megjelenik a karszt-tünemény. 

A legnagyobb szirtek közé tartozik az, amelyik Ponorics és Csok-

lovina falvak közt a Robulu csúcsban 977 m magasan kulminál. Ez a 

tekintélyes szirt zárja le a lunkányi völgy fejét. Itt, a völgy legfelső részén 

a völgyfenék oly meredek lejtőkkel vágódott be, hogy alig lehet rajta 

járni. A városi terraszoknak csak rudimentumai vannak meg. Fenn, a 

völgy fölött mintegy 100 méter magasságban jól kifejlődve megtaláljuk 

a fellegvári terraszokat s ezek egyik darabján, közel a hirtelen lezárult 

völgy fejéhez, 650 m abs. magasságban fekszik Csoklovina falu. A falu 

fölött megint megmászhatatlanul meredek sziklafalakkal határolódik a 

völgy s csak a völgy fejét levágó nagyszerű sziklafal, meg a csoklovinai 

magas terrasz déli vége közt jön le olyan kőomlás, amelyen fel lehet 

jutni a mészkőszirt dolinás tetejére s a dolinák közt vezető gyalogösvé-

nyen nemsokára Ponorics faluba jutunk. Ez a falu hatalmas nagy doli-

nában fekszik. A dolina nyugati oldalán tátong a ponoricsi patak hajdani 



BARLANG-TANULMÁNYOK 111.0 -

víznyelő-barlangja, mint nagyszerű boltozat. Ma ez szárazon áll, mert a 

dolina megint megrogyott s a víz alsóbb helyen tűnik el, a falucska 

házai közt, kis víznyelő lyukban. 

A gyönyörű csoklovinai barlang a fellegvári terraszok szintjében van. 

Oldalkürtőn lehet belejutni. Víz alig van benne, itt-ott állt meg egy-egy 

mélyebb, travertinóval jól eltömött helyen. Rengeteg sok törmeléknek kell 

benne lennie, erről tanúskodik a barlang alakja. Amikor a csoklovinai 

völgy még nem volt ennyire bevágódva, hanem a fellegvári terraszok 

szintjéig még tele volt, akkor folyt ebben a felső, száraz barlangban a 

víz s nagy, boltozatos kijárója lehetett valahol a sziklafalon. Ezt ma nem 

lehet látni, nem ismerjük. Semmi esetre sem azon a kürtőn átjártak be 

a barlangba, amelyen most lehet bejutni. Temérdek pleisztocénkori állat-

csont, sőt a pleisztocénkori ősember nyomai is megvannak a barlangban.1) 

Valahol kellett nagy, tágas bejárójának lennie a fellegvári terraszok szint-

jében, tehát mintegy 100 m magasan a mai patak felett. Ezt a bejárót 

annak idején nem találtuk meg a megmászhatatlan, függőleges szikla-

falakon. 

Amikor a patak völgyét újra bevágta, ez a nyílás szárazon maradt, 

a barlang vize ismét eltűnt a barlang fenekének repedésein s alul csorgott 

ki forrásokban. Végre a mai állapotába került a völgy s a patak a régi 

barlang alatt, mintegy 100 méterrel mélyebb szinten, hatalmas boltozat 

alól tör elő. Az alsó, élő barlangnvilás körül lankásabb a terület, tanú-

sítva, hogy itt hosszabb ideig szünetelt a patak eróziója s volt ideje a 

forrás-barlangnak kifejlődnie. 

13. ábránk mutatja egészen vázlatosan a helyzetet. Sajnos, sem a 

felső víznyelő barlangnak, sem az alsó, forrásbarlangnak a belső részekkel 

való összefüggését nem ismerjük. Valószínű, hogy nyilt összeköttetés van 

a kettő közt ma már, mert volt ideje a kifejlődésre, de az is lehet, hogy 

a víznyelő barlang repedések közt széled szét s nincs járható kapcsolata 

a forrásbarlanggal. Barlangkutatóinknak igen hálás feladata volna ezt a 

szép rendszert teljesen átkutatni, különösen azért, mert a felső barlang 

leletei igen bíztató kilátást nyújtanak, hogy itt a prehisztorikus, talán 

pleisztocén ősembernek nemcsak kőszerszámait, hanem csontjait is meg-

találjuk. 

Hasonló helyzetben van az Oncsásza-barlang a Meleg-Szamos völ-

gyében. Az Oncsásza-mező karsztos felszín a fellegvári terraszok színében, 

*) L. Dr. K O S K A M Á R T O N : A diluviális ember nyomai a csoklovinai Cholnoky-

harlangban. (Dolgozatok az Erd. Nemz. Múzeum Érem- és Régiségtárából. 1912, 

2. füzet.) Ebben az értekezésben megtaláljuk a felső barlang alaprajzát és hossz-

metszetét. 
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az Oncsásza barlang ezen a szinten nyilt ki s az a temérdek pleisztocén 

medve, amelynek csontjait a barlangban lehet találni, még kényelmesen 

juthatott a barlanghoz, az akkor sokkal épebb fellegvári terraszok szint-

jében. Az alsó barlangot itt nem ismerjük, de a Meleg-Szamosnak az a 

mészkőbe vágott, felséges szakadék völgye, amit Szamos-Bazárnak nevez-

tek el a turisták, kétségtelenül felszakadt barlang. Ennek több bizonyítéka 

van. Ez a vidék barlang-tanulmányozás szempontjából valóban klasszikus. 

A révi Zichy-barlang típusos forrásbarlang a Sebes-Körös városi 

terraszainak szintjében. A patak eredetileg mélyebb szintre kezdett alá-

szállni, eltűnt a barlang alsó repedésein, de mesterségesen visszaszorí-

ts. ábra. A csoklovinai barlang környékének vázlatos metszete. 1. Nagy, elhagyott 

víznyelő barlang. 2. Ponor. 3. Cholnoky-barlang. a fellegvári terraszok szintjében, 

4. Patak- illetőleg Forrás-barlang. 

tották, hogv hatalmas, önépítette travertino-sáncain vízeséssel bukjon alá. 

A barlang nyílása előtt omlásból származó törmelék halmozódott fel, ezt 

kerülte meg a patak alá felé, mert a törmeléket erősen összecementezte 

travertinoval s a travertino a folyóba előrenyúló fokot épített. Benn a 

barlangban is már erős a cseppkőképződés, mert árvizei nem érnek 

magasra fel. Különösen erősen képződik a cseppkő és a kérgesítés a 

barlang felsőbb, elhagyott üregeiben („Mohamed birodalma4*), mert ott 

már a patak hatása alól teljesen kikerült a barlang. A bejáró egységes, 

szabályos, nagy folyosója mintegy 50 m hosszú, de aztán mindjárt három 

felé ágazik, illetőleg jönnek össze az üregek. A déli üreg mintegy 20 

m-rel magasabban van (Kálvária) s járhatatlan repedésekben végződik. 

A középső üreg (Oldalüreg) kezdő stádiumban levő avennak látszik, a 
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harmadik, az északi üreg a leghosszabb, mintegy 1 10 m, de ez is mind-

járt ketté oszlik, t. i. két emeletre. A felső, (Mohamed birodalom) egészen 

száraz, temérdek szakadékkal omlik bele az alsóba. Az alsóban fut a 

patak s ezt is lehet követni, de főképpen a felsőből ismét le lehet jutni 

a patakhoz s azon felfelé lehet egy darabig menni, de nagyon össze-

szűkül s repedésekre oszlik fel. 

Ez a példa megdönthetetlenül bizonyítja, hogy a forrásbarlangok is 

kifejlődhetnek, még pedig alulról a folyó mentén fölfelé fejlődő erózióval. 

Ez minden kétségen kivül megcáfolja GRüND-nak azt a véleményét, hogy 

minden barlang felülről lefelé fejlődik. A révi Zichy-barlang minden 

bizonnyal alulról felfelé fejlődve keletkezett s igy hatol visszafelé az 

erózió a felszíni vízfolyások hátráló eróziójának módja szerint. Az is 

kétségtelen, hogy a völgvbevágódás következtében a barlang magasabb 

-szintekről alacsonyabbakra szállt alá. A „Kalvária" és a „Mohamed biro-

dalma" nevezetű részek mindenesetre akkor vezették a patakot, amikor 

még az alsó barlang nem volt kifejlődve, de a Sebes-Kőrös már a terrasz 

szintjében, vagy azon alul folyt. 

A révi Zichy-barlang igazi emeleti részét, amely a 60 m magas 

terraszokra szolgálna ki, nem ismerjük, pedig valószinűleg ez volna a 

legszebb rész. 

Nagyon érdemes volna a komplikált Igric-barlang környékének üre-

geit is áttanulmányozni. A barlangpatak nagyszerű üregből tör elő, a 

tulajdonképpeni Igric-barlangtól elég távol. A patak hatalmas travertino-

lerakodásai figyelmet érdemelnek, különösen a falu első házai közt. 

Általánosságban mondhatjuk tehát, hogv a barlangok szintája a 

folyó völgyének bevágódásával fokozatosan alásűlved, de amikor ez a be-

vágódás gyors, akkor talán egy ideig a barlang lefelé ható eróziója, tehát 

a barlangpatak normális bevágódása lépést tud tartani a külső völgy be-

vágódásával, de rendesen a sok törmelékkel mozgó, nvilt folyó gyor-

sabban vágódik be, mint a barlangpatak, ezért a barlangpatak hamar 

•elmarad a folyótól, a barlang feneke függni kezd a völgy oldalán s a 

patak vize lassankint a repedéseken mélyebb szintre tűnik el. A karszt-

talajviz felszíne alászáll s a barlang vize eddig a sűlyedt talajvíz-felszínig 

szivárog, vagy csurog le a repedéseken s csak a barlang-talajvíz szint-

jében indul meg kifelé. Ha aztán a folyó megpihen s nem vágódik tovább 

be, hanem csak szélesbíti völgyét, akkor a hosszú időre állandóvá vált 

karszt-talajviz felszínén ismét új barlang fejlődik ki. A karszt-talajviz fel-

színe természetesen a csapadékmennyiség szerint változik, van kisvize 

•és van árvize. A barlang körülbelül a közép-vízállás táján fog kifejlődni, 

Jegalább ez a legvalószínűbb. 

A barlangüreg kialakításában ugyanis legnagyobb szerepe van a 
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chemiai oldásnak. Jó lesz ezt a kérdést is itt szigorúan fogalmazni. A. 

mészkő vagy calciumcarbonát (CaCOs) vízben csak minimálisan oldódik. 

Ha a vízben széndioxid (CÜ2) van elnyelve, akkor ez a széndioxid a 

víz molekuláival chemiai kapcsolatba kerül s tulajdonképpen H2C03 alak-

ban van jelen. Ez tulajdonképpen az igazi szénsav, a C02 nem viseli 

jogosan a szénsav nevet. A szénsavas viz már hat a mészkőre s lesz 

CaCOg + HXOg = C a 2 (HCOs) 

amit kettedszénsavas mésznek, vagy calciumbicarbonátnak lehet nevezni. 

Ez a vegyület azonban nem nagyon tartós. Csak akkor marad meg a 

vízben oldva, ha a vizben még a szükségesnél több H2C03 van. Ha ez 

a vizes oldat most hosszabb ideig levegővel érintkezik, akkor a levegő 

diffúzió útján kihajtja a vízből a széndioxidot s ezzel a kettedszénsavas 

mész bomlásnak indul s egyszerű szénsavas mésszé degenerál. Ez már 

vízben nem oldódik s kicsapódva, lesz belőle cseppkő, vagy travertino, 

vagv mészkérgezés, ahogy éppen nevezzük. 

E szerint tehát a mész oldásához feltétlenül szükséges a szén-

dioxid jelenléte, ezt ma már nem lehet elvitatni s enélkiil a mészkő 

chemiai oldása a természetben lehetetlen. 

A legtöbb szénsav a frissen leszállt csapadékvízben van, a legtöbb 

ilyen víz a középvizálláskor megtöltött réseken húzódik keresztül, mert 

leggyakrabban itt van a karszt-talajviz felszíne (azért mondjuk közép-

vizállásnak) s éppen a karszttalajviz felszínén van a legfrissebb, legszén-

savasabb víz. 

Bátran mondhatjuk tehát, hogy a barlang mindig a közepes karszt-

talaj viz-állás mentén képződik. A közepes karszt-talajviz-állás pedig az 

erózióbázisának sűlyedésével szintén sűlyedni fog, ezért a bailángképző-

dés a hegyben mindig lejebb és lejebb száll, de csak ott fejlődhetik ki 

barlang, ahol a közepes karszt-talajviz-állás hosszú ideig állandó marad. 

De a kirszt-talajviz-állást megváltoztatják más tényezők is. 

IV. A barlangok átalakulása más tényezők változása következtében. 

A barlangok átalakulásának egyéb tényezői közül először nézzük 

azokat, amelyek a karszt-talajviz szintjének megváltoztatását okozzák. 

1. Ezek közül az első a csapadékmennyiségének megváltozása. 

Amióta Földünkön szigorúan tanulmányozzák a csapadékmennyiséget, 

azóta nem sikerült semmi lényeges, állandó változást kimutatni. így tehát 

az utóbbi évezredekben ilyenféle változások hatásáról sem tudhatunk 

semmit. 

Geológiai tanulmányok kétségtelenné teszik, hogy a csapadék a 

pliocén-korszak óta sok helyen megváltozott. Hazánkban ma már bizo-
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nvos, hogy azóta megszaporodott. Ennek kétségtelenül az a következ-

ménye, hogy a karszttalajviz felszíne is emelkedett azóta. Ennek követ-

keztében a barlangoknak is felsőbb szintekre kellett volna visszatérnie. 

Ilyenféle tüneményeket azonban bajos kimutatnunk, mert az erózióbázi-

sának, a folyók bevágódása következtében beállott sűlyedése sokkal 

nagyobb hatást okozott, amely mellett a másik egészen eltűnik. 

2. Sokkal jobban tanulmányozható és érdekesebb is az a jelenség, 

hogy a karsztos felvidékre idegen területekről odajutó folyók hidrológiá-

jában történhetik lényeges változás. Jöjjön pl. valamely folyó homokkő-

területről mészkőterületre s ott tűnjék el. Ennek a normális íolyónak 

megváltozhatik a vízmennyisége annak következtében, hogy vízgyűjtő 

területének nagysága változott meg. A ponor- vagy víznyelő barlang 

méretei tehát igen gyorsan megnövekedhetnek, ha az idegen területről 

jövő patak vízmennyisége pl. területhódítás következtében megszaporodik. 

Az ilyen, törmelékkel dolgozó pataknak nagyon erős az erózió hatása, 

tehát a barlangot gyorsan fogja mélyíteni s az egyszerű, boltozatos üreg 

helyett, rettentő magas, keskeny hasadék nyeli el az idegen patak vizét. 

Orsovától nyugatra a Dubovai patak víznyelő barlangja ilyen óriási, több-

ször megváltozott és alászállt hasadék, de különösen egy víznyelőt lehet 

látni, amely valóságos keskeny hasadék, de szinte félelmetesen magas. 

Itt az idegen patak vízmennyiségének megszaporodásáról és a víznyelő 

barlang szintjének alászállásáról van szó, anélkül, hogy a hozzátartozó 

forrásbarlang szintje a Kazán-szorosban csak a legkevésbé is változtatta 

volna szintjét. 

A St. Kanziani barlang, a Reka víznyelő barlangjának is innen 

származnak óriási méretei. 

A patak vízmennyiségének hirtelen megnövekedése esetleg a barlang 

túl fejlődésére és fel szakadására vezethet. A Torda-hasadék valószínűleg 

éppen a Hesdát-patak vizének erős megszaporodása következtében kelet-

kezett, eredetileg átmenő barlang beomladozásával. A Balika-vára nevű 

oldalbarlangok szintje tanúsítja, hogy hol volt a barlang legalsó fenék-

szintje hosszú ideig. 

Ha az idegen területről jövő patak esetleg más irányba veszi az 

útját, pl. valamely más folvó lefejezi, akkor a víznyelő barlang üresen 

marad, a karszttalajviz felszíne gyorsan alászáll, mert a patak többé nem 

táplálja s akkor új barlang keletkezik, sokkal mélyebb szinttájon, de a 

forrásbarlang helyzete nem változik meg. A csoklovinai barlang fölött 

levő, hatalmas, de ma üres ponoricsi víznyelő barlangra gondoljunk. 

3. A karsztos felvidék beerdősítése, vagy az erdő kipusztítása szin-

tén jelentős változásnak lehet az oka. Erdős talajon a csapadékvíz las-

sabban tűnhetik el a mészkő repedéseiben, mint kopár talajon. E miatt 

Barlangkutatás 1917. I I I-IV. füzet. 12 
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erdős karszt belsejében a karszttalajviz felszínének sokkal mérsékeltebb 

ingadozása van, mint az erdőtlen karsztban. Ez pedig a közepes víz-

állásra is befolyással van. Az erdő-talajon át beszivárgó víz mindenesetre 

•sokkal több szénsavat vihet magával, mint a kopár talajon eltűnő víz. 

A barlangok egyéb átalakító tényezői közül fel kell említenem a 

cseppkőképződést is. Az elhagyott barlangok menyezetén átszivárgó víz 

a menvezetről lefüggő ísztalaktit) és a fenéken feltornyosuló (sztalagmit) 

cseppköveket állít elő, de azonkívül vastagon kérgesít is. Lassankint a 

barlangok egészen betelnek s megszűnnek. Diósgyőr közelében a nagy 

mészkőfejtőkben láttam ilyen, cseppkövekkel teljesen kitöltött barlang-

üregek átmetszeteit. A cseppkőképződés eléggé tisztázott és megvilágitott 

tünemény, nem kell itt külön szólnom róla. 

Végre fel kell említenem azt a tüneményt, amelyre különösen 

SAWICK I helyezett nagv súlyt. Ez a karszt-felvidék eltömődése. A mész-

kőben ugyanis mindig vannak agyagos részek s a mészanyag chemiai 

kioldása után mindig hátramarad a vízben oldhatatlan agyag. A mi adriai 

karsztunkon ezt az agyagot vörös színe miatt terra-rossának nevezik. Ez 

tömi el a dolinákat s felhalmozódik a karszt alacsonyabb vidékein, sőt 

még környezetében is. Meg kell jegyeznem, hogy pl. az isztriai hatalmas 

terra-rossa takarót nem tartom egészen karszt eredetűnek, hanem jókora 

részben subaerikusnak, de erről most nem lehet bővebben szólnunk. 

Azt hihetné valaki, hogy a karsztfelvidék pusztulásával ez az agyag-

takaró fokozatosan úgv megvastagodhatik, hogy a mészkövet egészen 

betakarja, s akkor aztán a víz nem tud eltűnni, felszíni vízfolyások 

keletkeznek s a karszttüneménynek vége van. S A W I C K I így képzeli a karszt 

elöregedését. 

Teljesen téved ebben a dologban. Ha a felszínen annvi agyag hal-

mozódott fel, hogy elfedi a karsztot, akkor megindulnak a felszíni víz-

folyások, megindul az egész felszíni denudáció s hamar elpusztul ez a 

takaró; ismét felszínre kerül a mészkő s a karsztos jelenségek vigan 

folynak tovább. De gondoljuk meg, hogy a terra-rossa csak akkor tud 

szaporodni, ha a víz oldja a felszíni mészkövet. Amint az agyag takarja 

a mészkövet, az oldás lehetetlen, tehát a terra-rossa nem fog többé sza-

porodni s a denudáció azonnal megint lepusztítja az éppen takaró agya-

got, tehát rögtön újra kezdődik a karszt-jelenség. Circulus vitiosusba 

keveredik bele ez az elmélet, mert lehetetlen, hogy az a tünemény (az 

agyag felhalmozódása) ami csak karsztosodással keletkezhetik, éppen a 

karsztosodást szüntesse meg. Abban az esetben azonban, ha a terra-rossa 

más eredetű s nem a karsztosodásból származik, akkor igenis megszün-

tetheti a karszt-jelenséget. Ha pl. egy magasabban fekvő karsztos terü-

letről lehordja a víz a terra-rossát, az alacsonyabb karsztos területre, 
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akkor megakadhat az alacsonyabb területen a karsztosodás további folya-

mata. Ugyancsak ez a tünemény áll elő, ha subaerikus eredetű a vörös 

agyag. De még így is nagyon bajos elképzelni a dolgot. A subaerikus 

és a más helyről származó vörös agyag csak abban az esetben halmo-

zódhatik föl, ha nincs erős felszíni erózió. Amíg a víz a mészkő repedé-

seiben tűnik el, addig nincs felszíni erózió s szélvédettebb helyeken, 

dolinákban, uvalákban, poljékben stb felhalmozódhatik a terra rossa, 

de ez még a dolinák további rogyását sem akadályozza meg! Igaz, 

hogy a dolinákban a felhalmozódott terra rossán megállhat a viz ideig-

lenes tó alakjában, de ezzel a dolina működése nincs fennakasztva, 

amint azt ezer és ezer példa mutatja! A dolina levezető csatornájának 

nem a dolina csészéje a vízgyűjtője, hanem a dolina széles nagy kör-

nyéke. 

Eszerint tehát a karszt öntermelte detritusával el nem tömődhe-

tik s a karsztbarlangokban ilyen okból változás nem állhat elő. 

Nagyon érdekes még a tektonikus változásoknak a befolyása s 

csak fölvetem a kérdést, hogy erősen elkarsztosodott mészkőterületek-

nek fiatalabb flissel való összegyűrődése nem játszhatik-e szerepet a 

szirtképződés tüneményében ? 

Összefoglalás. 

Mindezeket összefoglalva felvethetjük mármost, van e a barlangok-

nak valami normális és abnormális fejlődése ? A barlangok fejlődése és 

az általános karsztjelenség fejlődése közt micsoda összefüggés van ? 

Kétségtelen, hogv változatlan erózióbázisú karsztos felvideken, amint 

a barlangok fejlődését 10. ábránk bemutatja juvenilisnek nevezhetjük azt 

a barlangot, amelynek víznyelő és forrásbarlangja még nincs járható, 

egy főágú, igazi barlanggal összekötve. Amint ez az összeköttetés meg-

van, a barlangot maturusnak mondhatjuk. Seriilis barlang tulajdon-

képen nincs, mert a barlang fejlődésének végstádiuma a nvilt völgv: Ha 

igen sokáig állandóak maradnak a külső körülmények, feltétlenül be fog 

következni a barlang fölszakadása, a szakadékvölgy keletkezése, mert 

minden tényező erre felé törekszik: minden dolina, minden aven, min-

den zápor, minden árvíz a barlangban ezt munkálja, sőt ugyanezt mond-

hatjuk minden leszivárgó esőcsöppről, viszont olyan tényező, amely a 

barlang fedettségét elősegítené, nincsen, azért okvetetlenül felszakadás 

lesz a vége s a barlang nyílt völggyé alakul, csak elegendő hosszú időt 

kell felvenni. 

Ez a barlang normális fejlődésének módja. 

Ha az erózióbázis hirtelen alászáll, a barlang kiürül s a cseppkövek 

12* 
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ellepik, ez abnormális fejlődés. A fejlesztő tényező, a patak munkája, meg-

szűnt dolgozni, a barlang normális fejlődése megakadt, éppúgy, mint 

annak a völgynek fejlődése, amelyet elhagyott a folyó. Az ilyen 

völgyet a törmelék feltölti, elegyengeti. Az ilyen barlangot a karsztvíz, 

hordaléka, a kicsapódó szénsavas mész betemeti, „elegvengeti". Ez ab-

normális fejlődés. 

A karsztosodás fejlődéséről ugyanezt mondhatjuk. Amíg a karsztos 

hegy belsejében nincsenek maturus barlangok, addig a karsztot juvenilis-

nek nevezhetjük. Amint a maturus barlangok rendesen lacsapolják a 

vizét, akkor a karsztot is maturusnak mondhatjuk, de a karszt senili-

tása ugyanaz, mint bármely más térszín szenilitása, tehát a senilis völ-

gyekkel való szétvagdosás. 

Az idegen helyről származó törmelékkel való eltemettetés nem sze-

nilitás, hanem, hogv némileg tréfásan jellemezzem, betegsége a karsztnak, 

de ebből könnyen kigyógyul, amint a denudáció annyira előrehaladt, 

hogv a törmelék ismét lepusztul s többé nem is kerülhet a karsztra, mert 

termőhelye is lepusztult. 

A karsztos terület normális fejlődésének vége sem lehet más, mint-

hogy a hegytömeget lehordja a denudáció az erózió bázisáig. Csakis akkor 

szűnik meg a karsztosodás lehetősége. 

De a lepusztulás másként megy. Különösen elütő a normális terü-

letekkel szemben a polje-képzödés. Ma már úgy látszik, kétségtelen, hogy 

a karszt-poljék különböző eredetűek, de nagy részük tektonikus besűlve-

dés. Helyesen mutat rá GRUND, hogy ilyen besűlyedések vannak nem 

karsztos területeken is, csakhogy ott ezeknek zárt jellegét elmossa a 

felszíni erózió. Abban nem értek egyet GRUND-dal, hogy okvetetlenül tó-

képződés járna az ilyen besűlvedéssel, normális területen. Erre a fel-

tevésre semmi szükség sincs, mert ha a besűlyedés elég lassú, az erózió 

lépést tud vele tartani s állandóan lecsapolva tudja tartani a horpadást 

s már „in statu nascendi" annyira elmossa konturáit, hogy csak a geo-

lógus ismeri föl. Akárhány ilyen kisebb-nagyobb sűlyedt medencét lehet-

felismerni minden hegyvidéken, de csak gondos tektonikai vizsgálatok 

alapján. Ezzel szemben a karsztos besűlyedések zárt formája sokáig 

fennmarad s csak a karsztos felvidék túlfejlődésével tárulnak föl, amikor 

t. i. a barlangok felszakadnak. 

Igen jellemző az ilyen alakulásokra Adelsberg és Zirknitz vidéke, 

mert itt hatalmas tektonikus besűlyedések kombinálódnak barlangszaka-

dékokkal és földalatti vízfolyásokkal. (14. ábra). Semmi sem mutatja-

jobban a karsztos felvidék szinte labirintikus vízhálózatát, mint ez a* 

vidék. A 14. ábra természetesen csak egészen közelítő fogalmat nyújthat 

róla, mert hisz a földalatti vízhálózatot csak egészen kis részleteiben. 
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14. ábra. Adelsberg és Zirknitz környékének hidrográfiai hálózata Martel után. 

A adelsl>ergi polje, H laasi polje. C Zirknitzi-tó. I) a Rak-patak l»e&zak adása, E az 

Unz völgye (planiua). 1. Adelshergi barlang. 2. G'serni-patak, 3. Magdalena-kürtő, 

4. Cserna-jaina (fekete-ha.rlang), 5. Piuka-jama, ti. A Pinka egyik ága, 7. a Zirknitzi-

tó lefolyásának egyik ága. 8. Kleinhiiusel-hn rlang. 9. Mtthlthal-forrás, 10. A Rak-

patak víznyelő-barlangja, 11. Természetes liid, 12. A Kak-patak forrása és besza-

kadása, 13. Windisch-Griltz-ba rlang és természetes hid. 14. Karlovea-barlang, 15. 

Szucha-Dulcsa-barlangforrás. 1<>. Vodanos és Reseta víznyelők. 17. Retye-vfznyelő. 18. 

sebachi-forrás, '19. Golobina-barlang, 20. az Oberehbaeh víznyelő-barlangja, 21. 1893-

ban felfedezett aven. 22. Xagy-Kolcsivka-aven. 23. Szlivnica-ponor. 24. Mrzla-jama. 

forrás-barlang. 
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ismerjük. Egyedül az Adelsbergi barlang rendszere van eléggé jól fel-

tárva, de majdnem teljesen hiányzik pl. az a rendszer, amely a Zirknitzi-

poljét összeköti az Unz völgyével s még inkább hiányzik minden isme-

retünk annak a területnek földalatti hidrografiájáról, amely a zirknitzi 

polje és az adelsbergi polje közt van. Pedig itt is nagyszerű földalatti 

vízrendszernek kell lennie, amint arról a Javomik nevű ponor tanúskodik. 

Az elmondottakból következik, hogy a barlangok tanulmányozása 

nemcsak a bennük előforduló leletek miatt igen nagy fontosságú a tudo-

mányra nézve, hanem fizikai földrajzi szempontból is a legnagyobb mér-

tékben megérdemlik a beható tanulmányozást, mert az illető vidék fejlő-

désének történetére nézve is rendkívül jelentős felvilágosításokkal szolgál-

hatnak, a karsztosodás egyéb tüneményeivel együtt. Az ősember lakó-

helyének s a mai időkben a legsajátságosabb település formáknak és 

életmódoknak otthona, a karszt és a barlang a legnagyobb mértékben 

érdemes arra, hogy behatóan, genetikus mivoltában megismerjük s bár 

ez igen nehéz, veszedelmes és fáradságos mégsem szabad visszariadnunk 

tőle. mert viszont a legérdekfeszítőbb, legtöbb váratlan felfedezéssel ke-

csegtető munka. 



B A R L A N G K U T A T A S 
(HÖHLENFORSCHUNG. ) 

BAND V. J 9 J 7 . HEFT 3-4 . 

Höhlenstudíen. 

(Mit 9 Abbildungen ini ungarischcn Text.)1) 

Von D r . E U G E N C H O L N O K Y . 

Über die Höh len liegt eine máchtige Literatur vor, trotzdeni sind 

noch nicht alle Fragen, welche die Höh len im Allgemeinen betreffen ge-

klárt, besonders das Problem des Cyklus der Höhlen ist noch ziemlich 

unbekannt . Im Nachfolgenden möchte ich au f Grund eigener Studien 

unser allgemeines Wissen über die Höhlen zusammenfassen und ver-

suchen, die Höhlen in den Rahmen der gesamten Hydrographie einzufügen. 

1. D i e E n t w i c k l u n g der H ö h l e n . 

Zweifellos sind die Höhlen nicht bestándige Bi ldungen. Das gegen-

wártige Bild einer Höhle stellt nur ein Entwicklungsstadium dar, oder 

wenn die Entwick lung der Höhlen cvklisch ist, eine Phase. 

VVenn das Tal , vvohin eine Höhle ausmündet , seine Gestalt ver-

ándert oder Anderungen an der Obertláche des Gebirges, worin die Höhle 

*) ErklSmng der Abbildungen: 

Figur 1. Arbeit eines Höhlen-Baches mit Mittellauf-Charakter im Innern einer 

normalen Höhle. Im nng. Text Fig. 1 (S. 140). 

Figur 2. Stark verbreiternde Wirknng eines Höhlenbaches mit Mittellauf-

Charakter in einem normalen Höhlenranm. Im nng. Text Fig. 2 (S. 141). 

Fignr 3. Aufschüttung eines Höhlenbaches mit Unterlanf-Oharakter in einem 

verbreiternden Ilölilenranm lm nng. Text Fig. 3 (8. 141). 

Fignr 4. Höhlenqnersehnitte bei versehiedener Tektonik der Schichten. 1. Nor-

males Profil im Falle schrager Klüftung. 2. In wagerechten Schichten von versehie-

dener Lösliclikeit nnd Harte. 3. In Schichten von versehiedener Löslichkeit und Harte 

bei schröger Lagerung 4. In sehr harten vvagerecht gelagerten Schichten von gleich' 

massiger Wiederstandskraft. 5. In ebensolchen se-hragén Schichten. tí. Unter einer 

sher harten Schichte in Schichten von normaler Wiederstandsfáhigkeit. 7. Verbrei-

tertes Qncrprofil in harten Schichten, wovon eine besonders hart ist. 8. In schriigen 

Schichten von versehiedener Wiederstandsfahigkeit. entlang einer Verwerfung. 9 An 

der Berühnmgsflache diskordanter Schichtenkomplexe versehiedener Harte entstan-

dtner Höhlenraum. Im nng. Text Fig. (J (S. 145). 
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liegt, stattfinden, oder aber die klimatischen Verháltnisse der Uingebung 

sich ándern, muÖ dadurch auch die Hydrologie der Höhle wesentlich 

beeinfluőt vverden. 

Wir können einen Höhlenabschnitt vergleichen mit- einem offenen 

FluÜtale, dienen doch beide zur Wasserableitung, wenngleich auch we-

sentliche Unterschiede vorhanden sind. 

Der Höhlenbach kann so wie ein offener Flu6 den Charakter 

eines oberen, mittleren oder unteren Laufstiickes habén. Besitzt er Ober-

lauf-Charakter, so vvird sein Felsenbett fortvváhrend vertieft und alles 

Schuttmaterial und Schotter fortgeführt. Nur im Lee grösserer Blöcke, die 

aber nicht zu den Fluögeschieben gehören, kann sich etwas Schotier 

ansammeln. Die Höhle vvird, so wie eine enge Schlucht vertieft, erleidet 

aber sonst nicht viel Veránderungen. 

Durch den Höhlenbach mit Mittellauf-Charakter wird der Boden 

der Höhle verbreitert. Das hat aber besondere Folgen. In Fig. 1 stellt 

die kráftige Linie den ursprünglichen Querschnitt der Höhle dar, der 

unter der Linie CD befindliche Teil verhált sich so wie ein offenes Tal. 

Das Tal wird aber hier von einem Gewölbe tiberdacht. Die Höhe des 

Gevvölbes (m) und seine Spannweite (s) verhalten sich so zu einander, 

wie dies durch die Kotlásion des betreffenden Kalkes bedingt wird. Der 

Bach verbreitert nun die Sohle der Höhle auf EF. Die neuen Seiten-

lehnen können nicht lange in der Lage EC und FD verbleiben. Sie 

Figur 5. Entstelinng raumlicher Hydrographie iu zu Verkarstung weigendem 

C» estein. Im ung. Text Fig. 7 (S. 147). 

Figur 6. Schnitt durch eine Einbruchsdoline. A—B unteri rdischer FluBlauf. 

C beginneuder ,.Aven'\ Hauptentwasserungsspaltc der Doline. FG Dolinenrand, al-

terer Einbruch, DE jüngerer Einbruch. Im ung. Text Fig. 8 (S. 148). 

Figur 7. Entstehung einer Höhle bei bestiindiger Erosiousbasis. I Quellenhöhle: 

1) Ponor-Höhle; A Wasserverschliugende Höhle. Die Pfeile deuten die Strömungs-

richtung des Karst-Grundwassers an. Im ung. Text Fig. 10 (S. 155). 

Figur 8. Höhlen-Entstehung bei sinkender Erosionbasis (FluBeintiefung). Niveau 

der Festungsterrase bei Kolozsvár. V Niveau der Stadterrasse. AAlluvialer Tallioden. 

1. FluBbett, FuBschotter. 3. Travertin des Höhlenbaches. 4. Einbruchscliutt, 5. Bach-

höhle, 6. Stadiale. wenig entwickelte, aufgelassene Höhle, 7. in Entwicklung be-

griffener Kamin. 8. Durchgebrochener Kamin, 9. Verlassene obere Terrassenhöhle, 

10. Den Eingang der oberen Höhle versperrender, durch Travertin cementierte!' 

Schutt (Karstbreccie), 11. Kamin im Eutwicklungszustand. 12. Pouor-Wasser-

schlinger, 13. Normálé, gewöhnliche Dolinen. 14. Doline. die in Begriff ist sich zu 

einem Ponor zu entwickeln, 15. Durch Tropf.steinbildungen voUstandig ausgefüllt<-

Höhle. Im ung. Text Fig. 12 (S. 163). 

Figur 9. Profilskizze der Umgebung der Csokiovinaer Höhle. 1. GroBe ver-

alssene, wasserschlingende Höhle, 2. Ponor. 3. Cholnoky-Höhle im Niveau der Festungs 

tcrrase. Bach- bez. Quell-Höhle. Im ungar. Text Fig. 13 (S. 166). 
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stürzen nach bis vvieder die frühere Böschung erreicht ist, alsó bis zur 

Linie EG und FH. Dadurch wird das Verháltnis zwischen Spannweite 

und Höhe gestört und das Gestein der Wölbung bricht nach, bis das 

Verháltnis vviederhergestellt, alsó der Bogén GH erreicht ist. In dieser 

Art findet der Vorgang allerdings nur dann statt, wenn die Schulterlinie 

CD gezwungen ist, in derselben Höhe zu verbleiben. Wenn diese sinken 

kann, verándert sich der Qerschnitt der Höhle auf die in Fig. 2 ange-

deutete Weise. 

Höhlen mit diesem verbreiterten Profil kommen recht háufig vor. 

Die máchtigen Ráume der St. Kanzian Höhle gehören zumeist diesem 

Typus an. Am breiten Höhlenboden tritt unter dünnem Gerölle überall 

der anstehende Fels zu Tage. 

Von diesem Querschnitt ist das Profil der aufgefüllten Höhle leicht 

zu unterscheiden, denn der Boden wird hier durch eine máchtige Schutt-

hulle überdeckt. Fig. 3. zeigt einen solchen Querschnitt, für den Fali, 

daö keine Anderung in der Höhe der Schulterlinie CD eintreten mufite. 

Wenn indessen diese mit Erhöhung des Höhlenbodens ebenfalls anzu-

steigen gezwungen ist, wird natürlich wieder das Gewölbe einstürzen. 

Die Höhe der Schulterlinie aber wird bedingt durch das obere 

Niveau des normalen Hochwasserstandes der Höhlengewásser. Wenn 

die Höhle in die Breite wáchst, sinkt natürlich der Spiegel des Hoch-

wassers, denn die gleiche Wassermenge kann dann auch bei geringerer 

Tiefe abfliessen. Bei einer in Auffüllung begriffenen Höhle wird, wenn 

die Schulterhöhe nicht mehr ausreicht, das Gewölbe durch das Hoch-

wasser angegriffen und es finden so lange Einstürze statt, bis die Schulter-

höhe wieder geníigend ist. 

Ali diese Vorgánge gehen sehr langsam vor sich. In dem Testen 

Felsgestein stöfit die Arbeit des Flusses auf viel grössere Widerstánde 

als dies in dem weicheren Ufermaterial offener Flufiláufe der Fali zu 

sein ptlegt. Gevvöhnlich wird der Vorgang durch Einflüsse infolge Ver-

ánderung der áusseren Verháltnisse unterbrochen. 

Regelmássige, normálé Ouerschnitte beobachten wir in der Natúr 

nicht sehr háufig. Der vordere, grosse Gang der Höhle von Rév kann 

als Typus eines solchen etvvas aufgefüllten, aber hauptsáchlich ver-

breiterten, normalen Höhlenprofils aufgefafit werden. Der Querschnitt wird 

gewöhnlich durch den nicht senkrechten Verlauf der Sprünge im Gestein, 

die verschiedene Hárte, Löslichkeit und Kohásion der Gesteinsschichten 

kompliziert. Höhlen entstehen ohnehin gewöhnlich dort, wo durch irgend-

welche Störungen im Gesteinskörper Lücken hervorgerufen wurden, daher 

beobachtet man in Höhlen gewöhnlich stark gestörte Lagerungsverhált-

nisse. In Fig. 4 habe ich einige Querschnitte zusammengestellt, deren 
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Form durch Beschaffenheit und Lagerungsverháltnisse des Gesteines be-

dingt wird. 

VVenn die áusseren Verháltnisse sich nicht ándern, werden die 

einzelnen Abschnitte einer Höhle sich Stufenweise immer mehr dem 

Unterlauf-Charakter náhern. Aus dem Oberlauf-Abschnitt wird allmáhlich 

ein mittlerer und aus diesem durch riickwártiges Fortschreiten des Unter-

laufstückes ein unterer Abschnitt. Am Grund der Höhle háuft sich Schutt 

an, den Boden verbreitert sich mehr und mehr und allmáhlich hören 

weitere Veránderungen auf. Das Gefálle des Höhlenbaches kann einen 

Gleichgewichtszustand erreichen und man sollte meinen, dafí damit der 

Zyklus der Höhlenentwicklung abgeschlossen sei. Das ist aber keines-

wegs der Fali. Durch das Gewölbe und die Seitenvvánde gelangen zu-

flüsse vonNbedeutendem Gefálle in die Höhle, sie befinden sich in einem 

juvenilen Stádium und ihre Tátigkeit schreitet unerbittlich vveiter fort. 

Das mitgefiihrte Material dieser Gewásser besteht fast ausschlieíilich aus 

gelöstem Kalkstein, der beim Eintreten des Wassers in die Höhle daraus 

abgesetzt wird. So wird durch die Xebenbáche das Material der Höhlen-

wölbung angefressen und das Gestein darüber gelockert. Es entstehen 

an der Oberfláche Einsenkungen (Dolinen.) 

Diese habén anfangs nicht so grosse Dimensionen, datö sie bis zum 

Gewölbe der Höhle herabreichen, aber die Zerstörung schreitet immer 

vveiter fort, schlieölich stürzen einzelne Dolinen in die Höhle ein. Einige 

Zeit lang wird dem Wasser durch die riesige eingestürzte Schuttmasse 

der Weg verlegt. Aber schlieölich gelingt es dem zurückgestauten Höhlen-

bach dennoch das Material fortzuráumen und am Gewölbe der Höhle 

befindet sich dann eine klaffende Lücke, wo das Tageslicht eindringt. 

In der St. Kanzianer Höhle sehen wir zwei práchtige solche aus-

geráumte Einbrüche, aber in den Höhlen des Szamos-Bazár beobachten 

wir vielleicht noch charakteristischere, leichter übersehbare Fálle kleineren 

Maötabes. Die Einstürze mehren sich, schlieölich sehen wir an Stelle der 

Höhle ein offenes Tal, das nur von einzelnen natürlichen Brücken über-

spannt wird. Dies wird immer breiter und sanftgeböschter und náhert 

sich schlieölich dem Endstadium, der Senilitat. 

Darin besteht alsó der ungestörte Entwicklungszyklus der Höhlen. 

leli stehe im Gegensatz zu SAWICKI1), dessen Theorie auf sehr mangel-

haften Beobachtungen und unrichtigen Folgerungen beruht. 

In das hvdrographiscbe Netz der in ungestörter Entwicklung be-

griffenen Höhle gehört die ganze darüber und daneben befindliche Gebirgs-

Dr. L. v. S A W I C K I : Beitrage zum geographisclien Zyklus im Karste. Cieogr. 

Zeitsclir. XV. Jalirgang. 1909. p. 186—281. 
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masse, woher Wasser in die Höhle sickert oder rinnt. Wir müssen beides 

von einander scheiden. Sickern nennen wir eine Strömung von Wasser 

durch so enge Ráume, dafí diese nach den Gesetzen der Adhásion und 

Kapillaritát andauernd gefüllt erhalten werden, eine Bewegung nach ab-

wárts kann alsó nur stattfinden, so lange ein Überdruck vorhanden ist, 

so lange námlich der hydrostatische Druck grösser ist, als das kapillare 

Steigen. Rinnen nennen wir dagegen eine Bewegung in weiteren Ritzen, 

wobei die Adhásion verschvvindend gering ist im Verháltnis zum Gewicht 

des Wassers. Ausführlicheres über Verlauf und Folgen dieser Abwárts-

bewegung des VVassers findet man in meinem vorláufigen BerichtM ich 

will hier nur weniges daraus hervorheben. VVenn in einer zufálligen 

kleinen oberíláchlichen Vertriefung etwas mehr Regenwasser zusammen-

flieflt, als sonst, verschlingt die gerade dort vorhandene vertikale Spalte 

mehr Wasser als die benachbarten, erweitert sich rascher und entvvássert 

die benachbarten Sprünge, wo das Wasser nur langsam mit grosser 

Reibung und durch Adhásion verlangsamt abwárts sickert. Die Zirkulation 

durch die Hauptableitungsrinne wird lebhafter, die Vertikal- und Horizon-

talspalten erweitern sich, man könnte sagen es entwickelt sich ein ráum-

liches hvdrographisches System mit konsequentem HauptfluC und sub-

sequenten Nebenarmen (Fig. 5.) 

Nach starken Regengüssen können solche Erweiterungen statttinden, 

dafl das von vielen Spalten und Ritzen durchsetzte Gestein in sich zu-

sammensinkt. Im Laufe der Zeit machen sich die kleinen Einbriiche an 

der Überfláche immer deutlicher bemerkbar und es entsteht eine Doline 

(Fig. 8.) Wir können sie als gewöhnliche oder Einbruchsdoline bezeichnen. 

Da6 die Dolinen auf diese Weise entstehen, kann auf Grund meiner 

bisherigen Studien als ervviesen gelten. Meiner Auffassung náhert sich 

auch Cvuíc.2) Er glaubt, daö durch das Wasser nur unter dem in der 

Doline gelegenen Schutt eine Höhlung entsteht und dafi nur der Schutt 

einsinkt; aber dann miiGten die Dolinen immer trichterförmige Gestalt 

habén und die Doline dürfte sich nicht mit scharfer Umrandung von der 

Umgebung abheben. Gegen die Auffassung der Doline als einfacher, 

durch oberfláchliche Erosion ausgewaschener Trichter spricht die ganze 

Gestalt derselben. ín diesem Falle mutóte die Doline ringsum von kon-

vexen Böschungen umgrenzt werden, und an der Oberfláche viele, gegen. 

die Doline gerichtete kleine Wasserláufe sichtbar sein. Das Wasser láuft 

») Vorliiufiger Bericbt ül»er meine Karst-Studien. (Földrajzi Közlemények, 
1916. XLIV. Bd, 8. Iíeft.) 

») Dr. J . Cvuíc: Das K&rstphpnoinen. (Pencks Geographische Abhandlungen, 
A . Bd. 3. Heft. p. 36). 
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jedoch nicht an der Oberfláche in die wasserableitenden Spalte der Do-

line zusammen, sondern unter der Doline im Inneren der Felsen! Die 

Erosion ist nicht an der Oberfláche tatig, sondern unterirdisch in den 

vielen tausend kleinen Spalten und Ritzen!1) 

In Figur 8. wird durch den Buchstaben C die Stelle bezeichnet, 

\vo das Wasser der Doline in die Höhle rinnt. Hier findet die schnellste 

Bewegung des Wassers statt, bei regnerischem Wetter rinnt es hier reich-

lich, setzt alsó keine Tropfsteine an, denn Tropfsteine werden nur vom 

sickernden Wasser gebildet. Die Öffnung wird durch Auslaugung immer 

mehr erweitert, da können leicht Gewölbe-Stücke locker werden und her-

ausfallen, an Stelle von C alsó im Gewölbe ein Loch entstehen. Durch 

fortschreitende Arbeit des Wassers wird dieses Loch immer grösser und 

streckt sich immer weiter aufwárts, als ein spezieller Fali der rüchvárts 

wirkenden Erosion. Diese Tátigkeit wird erleichtert durch das leichte 

Herausfallen der gelockerten Steine. 

Wenn durch diese rückwárts schreitende Erosion dann die Partié 

erreicht wird, wo bereits infolge der Dolinenbildung ein Nachsinken statt-

gefunden hat, geht das Nachbrechen noch rascher von statten, die Doline 

stürzt plötzlich ein und wird zu einem Kamin (französisch „aven"). 

Nach Cvijic entstehen die „aven"-s rein durch Lösung, er hált sie 

für vollstándig ausgewaschene Dolinen. Das ist schon deshalb nicht 

möglich, da wir aus den Karstgebieten Frankreichs zahlreiche in Ent-

wicklung begriffene Kamine kennen, deren nach untén sich immer mehr 

ausweitende Öffnung wohl bekannt ist, wáhrend sie nach oben blind 

endigen. Alle stehen sicher mit Dolinen in Verbindung, aber die in sich 

zusammengesunkenen Gesteine der Doline wurden noch nicht erreicht. 

Diese Kamine unterscheiden sich alsó wesentlich von eingestürzten 

Dolinen. Die eingestürzte Doline ist immer breit und hat einen grossen 

Durchmesser, ihre Entstellung geht auf die Weise vor sich, da(3 durch 

von oben ausgehende Einstürze das Höhlengewölbe erreicht und zerstört 

wird. Wáhrend die Bildung der Kamine von untén nach oben fortschreitet. 

Dafür spricht folgendes : 

1. Die .,Aven"-s ervveitern sich nach untén fast ausnahmslos und 

sind oben am engsten. 

2. Über dem eigentlichen Kamin ist oft noch das ursprüngliche 

konkave Dolinenbecken vorhanden, als eine Art Trichter, der sich scharf 

absetzt von dem nach untén steilwandigen ja sogar überhángenden Kamin. 

i) Wir iniisseu auch benierken, (laB die Dolinen sich keinerwegs immer übe? 

Höhlen befinden, der Verlauf der Höhlen wird an der Oberfláche nicht etwa durch 

l>esouders dicht gereihte Dolinen angedeiitet. 
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Durch das von oben einfliessende Wasser sind freilich die Dolinenformen 

oft völlig unkenntlich gemacht worden. 

3. Unter dem Kamin finden wir stets einen máchtigen Schutthaufen, 

Jer zwar auch viel nachtráglich von oben hereingefallenes Material ent-

hált. aber stets auch Material von den Wandungen des Schlotes enthált. 

4. Der Unterschied zwischen eingebrochenen Dolinen und Schloten 

ist so auffailend. dati sie nicht auf gleiche VVeise entstanden sein können. 

Auch aus Ungarn sind schöne derartige Kamine bekannt. Ein 

solcher ist vom Bányahegy bei Püspökfürdő von K O R M O S beschrieben 

worden.1) Sehr schöne wurden aufgeschlossen und vom Schutt geráumt 

in der Görömbölyi-Tapolca bei Miskolcz. 

11. Die Entstehung der Höhlen. 

Die ungestörte Entwicklung der Höhlen wird durch áussere Um-

stande gestört. Die wichtigste Rolle spielt dabei das Sinken oder Steigen 

der Erosionsbasis. Dies kann durch verschiedene Gründe veranlaflt wer-

den. Die Erosionsbasis sinkt, wenn sich der Kalksteinberg hebt oder die 

Umgebung sinkt, aber auch dann, wenn der F'luí3, nach welchem das 

Kalkhochland entwássert wird. im Einschneiden begriffen ist. wenn er 

sein Tal eintieft, dadurch sinkt das Wasser im Inneren des Kalkstein-

hochlandes und sucht einen Ausgang in einem tieferen Niveau. Ein leb-

hafter Gedankenanstausch iiber die Karstwásser wurde durch die Hvpo-

these von Grund2; angeregt, da(3 auch im Innern der Karstgebiete sich 

ebenso wie im anderen wasserdurchlássigem Gestein stándiges Grund-

wasser befindet. Wenn eine Senkung tektonischen oder andern Ursprungs 

bis zum Karstgrundwasser herabreicht, entsteht ein bestándiger See. 

Solcher Art sind die bestándigen Poljen- und Dolinenseen. Die Oberfláche 

des Karstwassers hebt und senkt sich entsprechend den Niederschlágen 

i) Barlangkutatás, 1014. I I . Bd.. 3. Heft. 

-) l)r. ALFKEI> G R U N D : Die Karsthydrographie (Geogr. Abhandl. VI I . Bd. 

i. Heft.i und Beitriige zur Morphologie des Dinarisehen Gehirges «<»eogr. Abli. IX. 

B«l.. 3 lieft.). 

PENCK: ülier das Karstpliiinomen. Vortr. der Ver. z. Verbr. naturw. Kenntn. 

in W -n. 44. J a h r g . 

v. KNEBEI.: llöhlenkunde (Die Wisseiiscliaft, 15. Heft.). 

DANES: Adalékok a karszttünemenyek ismeretéhez (Földr. Közlemények. 1906. 

XXXIV . Bd. p. 305.) 

(ÍKIKI.NGEH: Helazione alF in cliito consiglio miinicipale della commissione 

s|teciale incaricate di studiare i providimenti d'aqua |>er la eittft di Trieste (Triest, 

18. 2.). 

C. HUGÜES: I drog rali a sotteranea earaica ((iorizia. 1903.). 

Harian^kutatás 1917. III—IV. füzet. 14 
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vvie and eres Grundwasser auch, so können dann periodische Seen wie 

der Zirknitzer entstehen. 

Die Theorie Grund1 s ist eigentlich nicht neu, besoriders Ingenieure, 

welche sich mit der Frage der .stádtischen Wasserversorgung befafót 

habén, nahmen immer als selbstverstándlich an, dáfö das Innere der Kalk-

gebirge von Wasser erfüllt wird, welches langsam gegen das Meer hin 

strömt Wie jedes andre Grundwasser auch. Der Unterschied ist nur der, 

dafi in gewöhnlichem porösen Gestein (Sand, Schotter) die Porén zwi-

schen den Gesteinskörnchen vom Wasser erfüllt werden, im Kaik nur 

die Spriinge. Man kann nicht darari zweifeln daö bis zum Ebbe-Niveau 

jeder Sprung und Hohlraum von Wasser erfüllt wird. Von da gegen das 

Innere hebt sich der Grundwasserspiegel, ein Ausfliessen kann ja nur 

dann stattfinden, wenn „Gefálle'' vorhanden ist, und zwar ziemlich starkes 

Gefálle, dcnn in den Kalksteinspalten nuifö das Wasser bei seiner Be-

wegung bedeutende Reibungswiderstánde überwinden. 

Die auf die Kalkhochfláchen gefallenen Niederschlagswásser bewegen 

sich in Rissen und Sprüngen in vertikaler Richtung bis zur Oberfláche 

des Karstgrundwassers, von hier an dann in hauptsáchlich horizontaler 

Richtung gegen das Meer hin. In der Tat rinnt vom Gewölbe der Höhlen 

durch jede Ritze Wasser wenn oben auf dem Plateau Regen falit. 

Der Karst stellt, wie wir vvissen, eine Rumpffláche dar, von deren 

Oberfláche besonders viel Flysch abgetragen wurde, ungefáhr in der 

Pliocánzeit fand eine Hebung der Rumpfíláche statt und die Verkarstung 

begann. Die bisherigen oberfláchlichen Wasserláufe verschwanden, die 

Niederschlagswásser eilten bis zum Grundwasserniveau herab und störn-

ten dann langsam gegen das Meer. Natürlich wurden jene Spalten am 

meisten ausgeweitet, welche schon von vorneherein, das meiste Wasser 

aufzunehmen fáhig waren; bei gleichem Wasseraufnahmevermögen hin-

gegen jene, wo die schnellste Bewegung stattfand. Der schnellsten Be-

vvegung entspricht eine gewisse Böschung der Oberfláche über dem 

Grundwasser. An solchen Stellen befinden sich die dolinenartigen Ponoren 

mit ihren Sauglöchern. Im Gegensatz zu den echten Dolinen sind hier 

immer die Táler der Gevvásser zu sehen, deren Wasser in ihnen ver-

schwindet. 

In Fig. 7. wird durch die I. Zeichnung das Anfangsstadium der 

Höhlenbildung dargestellt. Die Niederschlagswásser fiiessen in einem 

dichten Netz von Sprüngen gegen das Meer, bei I. tritt das Wasser als 

Quelle zu Tage. Hier vváchst schon vor der Austrittstelle im Inneren des 

Felsen seine Geschwindigkeit, da infolge Wegfallens des durch Reibung 

veranlafiten Rückstaues die Erosion kráftiger wirken kann, es bildet sich 

alsó eine Höhlung, aus welcher das Wasser hervorbricht. Oben auf dem 
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Plateau entstehen bei D und A Ponoren. Bei trockenem VVetter können 

wir in sie hineinkriechen, der Ponor endigt blind, da das zusammen-

gelaufene Wasser sich in den Spalten verliert. 

Ein fortgeschritteneres Stádium sehen wir in der 2. Zeichnung. Bei 

1 in der Quellöffnung können wir bei trockener Witterung tief eindringen, 

sie erscheint als echte Höhle. Seitenwánde und Decke sind glatt, da das 

Wasser zuweilen die ganze Höhle erfüllt. Auch im Ponor D beginnt sich 

eine Höhle zu entwickeln. Das Yordringen stöGt aber bald auf Schwierig-

keiten und ist in dem immer enger werdenden Spalt bald ganz unmög-

lich. Bei dem Punkte A gelangt das meiste Wasser in das Innere, viel-

leicht dringen hier auch oberfláchliche Fluí31áufe, die aus nicht verkar-

stetern Gebiet stammen ein, deshalb steigt das Karstgrundwasser hier so 

hoch. Hier findet die energischeste Höhlenbildung statt, besonders wenn 

hier ein starker Bach das Karstgebiet betritt. 

Auf der 3. Zeichnung sind schon entschiedene Höhlen ersichtlich, 

eine bei I, die Ouellenhöhle, eine weitere bei D, die Ponorhöhle, die 

dritte bei A, unter dem Tor des unterirdischen Fluölaufes. Das Eindringen 

in die Ouellhöhle ist schwierig, da das Höhlenwasser an freier Luft stark 

inkrustierend wirkt und viel Travertin ablagert. Die im Meer dargestellte 

Schutthalde stammt aus dem Schutt der Höhle und von der Berglehne, 

die Stücke sind zum Teil durch Kaik verkittet. Der am Gebirgsfufó ange-

háufte Schutt wird durch das Höhlenwasser zu Kalkbreccie zementiert. 

Dadurch verlegt sich die Quelle den Ausgang und wird gezwungen unter 

dem Meeresspiegel hervorzubrechen, im Meerwasser findet natürlich keine 

Travertinablagerung statt. Aus diesem Grundé entspringen fast alle 

Karstquellen des Adria-Ufers unter dem Meeresspiegel! 

Besonders schön ist dies am NE-Ufer der Buccaribucht zu sehen, 

wo das Wasser an etwa 150 Stellen im Meeresniveau oder darunter 

hervorsprudelt. Über solchen Stellen besonders in der Gegend von Ba-

karac sehen wir dann auch dicke Lagen von Kalkbreccie. Die Absperrung 

kann sich allerdings bei weiterer Entwicklung und vermehrter Wasser-

führung der Höhle als zu schwach erweisen und die Höhle öffnet sich 

dann offen zum Meer tOmbla, Buna u. s. w.), aber die Höhlenöffnung 

hat sich doch unter dem Meeresspiegel entwickelt, gerade wegen der 

Karstbreccie und dem nachstürzenden durch Travertin zementiertem Schutt. 

Diese Bedeutung der Karstbreccie ist noch von niemand gevvürdigt 

worden. Die Erklárung der snbmarinen Karstquellen ist noch von 

Niemand versucht worden, obwohl sie sehr auffallende Phánomene dar-

stellen und der GRUND-sche Karst-Grundwasser-Mechanismus zu ihrer 

Erklárung nicht ausreicht. 

Die Quellhöhle auf 3. Zeichnüng kann alsó nicht betreten werden, 

14* 
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da die öftnung verstopft ist, aber wenn wir uns eines künstliehen Weg 

bahnen, gelangen wir in eine grofiartige Höhle an das Uíer eines unter-

irdischen Flusses. Der Flufi erscheint hier von der selbstgeschaflenen 

Sperre zu einem stillen See aufgestaut. Wenn wir weiter aufwárts gehen, 

sehen wir Seitenhöhlen einmünden, das Karstwasser rinnt aus Schloten 

oder bricht als Quelle aus Felsenspalten, allmáhlich aber wird die Höhle 

niedriger, das Wasser fCilit sie fast ganz, ein weiteres Eindringen ist un-

möglich. Sie scheint sich auch in mehrere Arme aufzulösen und von 

allén Seiten einströmendes Wasser belehrt uns darüber, dafi weiter auf-

wárts noch keine Höhle vorhanden ist, sondern das Wasser nur in Fels-

spalten herabeilt. Der Ponor am Karstplatean bei D ist indessen stattlich 

gewachsen, auch ein Seitenarm hat sich entwickelt. Bei trockner Wit-

terung können wir uns im rund ausgewaschenen Schlot herablassen. 

worin wir Kalke wie sie durch Wasserfálle geschaffen werden, erblicken. 

Am Grundé des Ponors liegt viel Schutt, aber wir können bereits weit 

aufwárts und abwárts gehen. Wáhrend unser Untersuchungen geht draus-

sen ein Regen nieder. In den Spalten, die sich von A her öffnen, beginnt 

Wasser in die Höhle zu fiiessen, aber verwundert bemerken wir. dafi 

das Wasser bald verschwindet und nicht bis zum Ende der Höhle gelangt. 

Der Höhlenboden láfót das Wasser wie ein Sieb hindurch, und erst 

wenn der Berg unter der Höhle sich mit Wasser gefüllt hat, láuft das 

Wasser auch die Höhle entlang, aber wir können seinen Lauf nicht bis 

an das Ende folgen denn am unteren Höhlenende verschwindet es in 

unzugánglichen Spalten. 

Solche mittlere Höhlen, welche an beiden Enden blind endigen sind 

uns mehrere bekannt, man mufö natürlich durch einen Kamin in sie hin-

absteigen, und wenn kein Ponor oder Aven in sie hinabführt, bleiben 

sie uns vollstándig verborgen. 

Die schönste Stelle der in Entwicklung begriffenen Höhle befindet 

sich oben wo der unterirdische FluSlauf beginnt. Eine solche Höhle in 

riesiger Ausgabe ist die von St. Kanzian. Die vom Flvschgebirge kom-

mende Reka tritt hier in den Kalkstein ein, unter einer riesigen Wölbung, 

aber nach einem Weg von 2 5 Km scheint sie in einem stillen See zu 

endigen, auch die Höhle hört dort auf. Am 23. Dec. 1907 schütteten 

Vortmann und Timeus1) bei St. Kanzian grosse Mengen Lithiumchlorür 

in das Rekawasser, am 30. und 31. Dec. erschien spektralanalytisch nach-

weisbares Lithiumchlorür in allén Triester Quellen an einer Uferlinie von 

22 km. Das Wasser des Höhlensees teilt sich alsó in viele Spalten wo 

es dann infolge der grossen Reibung nur sehr langsam weiterströmt. Die 

») Peterm. Mitt. 1908. p. 160—168. 
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St. Kanzianhöhle kann alsó nicht, wie man früher dachte, bis zum Meer 

verfolgt werden. Das bis jetzt bekannte Gebiet umfaBt höchstwahr-

scheinlich den ganzen bisher entwickelten Höhlen-Abschnitt. 

Die 4. Zeichnung stellt die bis ans Ende ausgestaltete Höhle dar. 

Die Höhle des unterirdischen Laufes, Ponor- und Ouellhöhle sind zu 

einem einzigen durchlaufenden Gebilde verbunden. Schön entwickeln sich 

die Kamine, aber rings um die Höhle wird noch in zahllosen Spalten 

VV asser geleitet. Bei niedrigem Wasserstand verschwindet selbst das 

Wasser des Höhlenbaches in parallelen Spalten. Wie verwickelt die 

Höhlen im Inneren der Kalksteingebirge verlaufen, sehen wir am besten 

in Höhlensvstemen die ihren Entwicklungsgang iiberschritten habén und 

vom Wasser vetiassen sind, so z. B. an der Bramabiau-Höhle im fran-

zösischen Dep. Gard und der kleineren Adelsberger Grotte. 

Die Frage, ob bei Ausgestaltung einer Höhle der mechanischen 

Erosion oder der chemischen Lösung grössere Bedeutung zukommt, ist 

noch nicht gelöst. In den ganz mit Wasser gefüllten Spalten, wo nur 

ein sehr langsames Strömen stattfindet, spielt Lösung sicher eine grössere 

Rolle, vváhrend mechanische Erosion mehr in den grösseren Höhlen-

ráumen wirksam ist, die Bedeutung der Erosion scheint mit den Massen 

des Höhlenraums zu wachsen. 

III. Die Umgestaltung der Höhlen infolge Sinkens der Erosionsbasis. 

Die Erosionsbasis der zum Meeresufer sich öffnenden Höhlen wird 

vom Meeresspiegel gebildet. Der andert sich nur langsam im Laufe 

geologischer Zeitráume, infolge der Gebirgsbildung. Die Erosionsbasis der 

nach FluBtálern geöffneten Höhlen wird durch das FluBnivean dargestellt. 

Das Flufiniveau aber ist in stándiger verháltnismássig rascher Yerán-

derung begriften, infolge der eintiefenden Tátigkeit des íliessenden Wassers. 

Das Einschneiden der FluÖtáler vollzieht sich indessen nicht gleich-

mássig, sondern gewöhnlich stufenvveise. Terrassen am FluBlaufe be-

zeichnen Ruhestadien der Erosion. In den FluBtálern Ungarns sind be-

sonders zwei Terrassen scharf ausgeprágt, die eine liegt etwa 60 m 

iiber dem heutigen FluBtal, wir pílegen sie Festungsterrasse zu nennen. 

Die andre, bedeutend jüngere, etwa 20 m hohe, heissen wir Stádteter-

rasse, weil die meisten unserer Talstádte auf dieser liegen. 

Stellen wir uns nun vor, daB in jener Zeit, als der FluB noch im 

Xiveau der Festungsterrasse íloB, sich im benachbarten Kalkhochland 

eine Höhle entwickelte. Sie entstand jedenfalls auf die im vorigen Kapitel 

dargestellte Weise. Diese erste Höhle sehen wir auf unserer Figur 8. 

mit Zahl 9 bezeichnet. Dazu gehören natürlich Dolinen, Ponoren Kamine 
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u. s. w. Der FliiG beginnt aber aufs neue sein Bett stark einzutiefen, 

damit sinkt natürlich die Erosionsbasis der Höhle. Der neue Talboden 

befinde sich bei V. Hier tritt der Flufö. abermals in ein Ruhestadium ein 

und farigt an sein Bett zu verbreitern. Es beginnt sich eine Höhle in 

dem neuen Niveau zu entwickeln. Das Wasser der oberen Höhle ver-

schwindet in Ritzen und Spalten und sucht den gangbarsten Weg in 

das tiefere Niveau. Die obere Höhle vvird alsó trocken gelegt und 

deren Weiterentwicklung gehemmt. Die untere Höhle ist natürlich lange 

Zeit ungangbar, spáter wird sie gangbar, kann aber doch nicht in ihrer 

ganzen Lángé passiert werden. besonders ihr oberer Teil ist noch un-

entwickelt, denn dort ist nur noch vvenig Wasser und auch von fremdem 

•Gebiet gelangt kein Bach auf die Karsthochfláche. 

Der hier dargestellte Fali kehrt ín der Entwicklungsgeschichte un-

serer heimischen Höhlen a-m háufigsten wieder. Die meisten unserer 

Höhlen habén sich auf zwei Horizontén entwickelt. Die eine Höhle liegt 

im Niveau der Festungsterrassen. Diese ist trocken, reich an Tropfstein-

bildungen, der Boden dick von Schutt, Travertin Fledermausguano und 

von Knochenbreccien erfüllt. Die untere Höhle liegt im Niveau der 

Stádteterrasse, darin flieföt noch ein Bach, oder ist derselbe bereits ver-

schwunden und das Karstgrundwasser zusammen mit dem Höhlenwassér 

in ein tieferes Niveau gewandert. Aber zur Hochwasserzeit spielt der 

Höhlenbach noch immer eine Rolle. 

Ein typisches Beispiel für diesen P'all ist die Csoklovinaer Höhle im 

Komitate Hunyad. Die práchtige Höhle liegt im Niveau der Festungs-

terrasse bei den Dörfern Ponorics und Csoklovina. (Fig. 9.) Heute gelangt 

raan durch einen Seitenkamin in das Innere. Die Gestalt der Höhle 

deutet auf ausserordentlich máchtige Schuttmassen. Die Höhle entvyickelte 

sich> als das Tal noch im Niveau-der Festungsterrasse lag. Damals floB 

ein Bach in der Höhle, und mag unter einem grossen gevvölbten Tor, 

das heute nicht mehr zu sehen und dessen Lage uns u.nbekannt ist, 

hervorgetreten sein. Keinesfalls war der Kamin, den wir heute benützen 

der damalige Ausgang. In der Höhle fanden sich Unmassen pleistozáner 

Tierknochen, selbst Spuren des diluvialen Urmenschen.1) 

Als der Bach sein Bett wieder tiefer gelegt hatte, verschwand das 

Wasser :aua der oberen Höhle und der Bach tritt heute in einem 100 m 

tieferen Niveau urtter einem máchtiger Gevvölbe hervor. Um die untere, 

^ D Í . M A R T I N R 6 S K A : Sjraren des' diluvialen Urmenschen in der' Csoklo-

vínfaer ^holnoky-Bohle. tA'rheitén ans der numismatisCliéu und archaologisclien 

S;niwulun«r iles Sieb. Nat.; Museums. 191'4. 2. Heft.). Tn diesen Arbeit liiíden u'ir 

. aíu;k ejnen, -CJnindriB und iiüngsschnitt der oberen -Höhle. 
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lebendige Höhlenöftnung ist das Gelánde sanfter geböscht, was daraul 

deutet, dafi die Tiefenerosion hier lángere Zeit pausierte und genügend 

Zeit zur Entwicklung der Quellhöhle vorhanden war. Eine genauere 

Erforschung des Höhleninneren steht noch aus. 

Eine áhnliche Lage hat die Oncsásza-Höhle im Tal des Meleg-

Szamos, auch diese liegt im Niveau der Festungsterrasse, die untere 

Höhle ist uns hier nicht bekannt, aber die von den Touristen Szamos-

Bazár genannte grofiartige Klamm des Meleg-Szamos stellt zweifellos 

eine eingestiirzte Höhle dar. 

Die Zichy-Höhle von Hév im Tal der Schnellen Kőrös ist eine 

typische Quellhöhle im Niveau der Stádteterrasse. Der Bach war in dieser 

Höhle im Begriffe in ein tieferes Niveau zu wandern und verschwand 

in Spalten des Höhlenbodens, er wurde aber künstlich zurückgestaut 

und gezwungen in einem Wasserfall den von ihm selbst abgesetzten 

máchtigen Travertin-Damm zu queren. lm Innern der Höhle beobachten 

wir starke Tropfsteinbildung, besonders in den oberen verlassenen Höhlen-

ráumen- (^Mohameds Reich"), denn dort steht die Höhle- bereits nicht 

mehr unter dem Einflufi des Baches. Der grosse Korridor des regelmás-

sigen Einganges hat etwa eine Lange von 50 m, dann kommen. Höhlun-

gen von drei Seiten zusammen, die südliche liegt etwa 20 m höher 

(Kaivaria) und endigt in ungangbaren Spalten. Die mittlere scheint einen 

im Anfangsstadium befindlichen „Aven* darzustellen. Die dritte nördlich 

Höhle ist mit 110 m die lángste, sie teilt sich in zwei Stockwerke, das 

obere („Mohameds Keich") liegt ganz trocken, und öffnet sich in zahlr-

reichen Abstürzen zum unteren worin der Bach flieBt. Man kann seinem 

Laufe ein Stückchen aufwárts folgen. Die Höhle verengt sich aber bald 

stark und verliert sich in Spalten. 

Dies Beispiel belehrt uns, dafi sich auch Quellhöhlen entwickeln 

können und zvvar von untén aus, in rückvvárts fortschreitender Erosion, 

somit wird die Ansicht G R U N D - S hinfállig, dafi jede Höhle sich von oben 

nach untén entwickelt. Die Réver Zichvhöhle ist ganz bestimmt von untén 

nach oben entstanden. 

Das ursprüngliche Stockwerk der Zichy-Höhle welches mit 60 m 

hohen Terrassen in Zusammenhang stehen mufi, ist uns unbekannt. 

Im Allgemeinen können wir sagen, dafi das Niveau der Höhlen sich 

entsprechend dem Einschneiden dw Flufitáler senkt. Das normálé Ein-

schneiden des Höhlenbaches kann nicht Schritt haltén mit der Erosion 

des offenen Fluölaufes, der Boden der Höhle wird hángend, und das 

Wasser versickert in ein tieferes Niveau. Wenn dann der Flufi in ein 

Ruhestadium eintritt, kann sich im. Niveau des lángere Zeit hindurch be-

standig bleibenden Karstgrundwassers aufs neue eine Höhle entwickehi. 
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IV. Umgestaltung der Höhlen durch Anderung anderer Faktorén. 

Von anderen Faktorén wollen wir zunáchst diejenigen in Betracht 

ziehen, durch welche eine Anderung des Karstgrundwasserstandes be-

wirkt wird. 

1. An erster Stelle steht da Wechsel in der Menge der Nieder-

schláge. Geologische Studien lassen es zweifellos erscheinen. daC die 

Niederschlagsmenge seit der Pliozánzeit an vielen Orten sich verándert 

hat. In Ungarn hat sie seither sicher zugenommen. Das hatte zwei-

fellos auch eine Hebung des Karstgrundwasserspiegels zur P'olge. 

Demgemáö hátten auch die Höhlen auf ein höheres Niveau zurückkehren 

müssen. Solche Erscheinungen sind aber schwer nachzuweisen, denn die 

Senkung der Erosionsbasis infolge Eintiefung der Táler übte eine viel 

weitgehendere Wirkung aus, neben der die andere verschwand. 

2. Viel leichter zu studieren und auch interessanter sind die Er-

scheinungen die durch Anderungen in der Hydrologie der aus fremdem 

Gebiet auf die Karstfláche tretender Gewásser veranlaöt werden. Es kann 

z. B. die Wassermenge des normalen Flusses durch Veránderung der 

Grösse des Sammelgebietes verándert werden. Wenn der Flutí grösser 

wird, können die Mafie der Ponor- oder Wasserschlinger-Höhle bedeutend 

vergrössert werden. Ein solcher schuttführeuder Bach übt eine bedeutende 

Erosionswirkung aus und an Stelle des einfachen Gewölbes nimmt baki 

eine máchtig hohe schmale Spalte das Wasser des fremden Baches auf. 

Ein Beispiel für diesen Fali bildet westlich von Orsova die Höhle, wo 

der Dubovabach verschwindet, besonders der eine Wasserschlinger er-

scheint als schmale Spalte von beángstigender Höhe. Hier ist das Niveau 

der Wassersammelhöhle gesenkt worden alléin durch Steigerung der 

W assermenge des einströmenden Baches, ohne daö im Niveau der zuge-

hörigen Quellenhöhle im KazanpaC die geringste Anderung eingetreter. 

wáre. Auch die riesigen Dimensionen der St. Kanzianhöhle, wo die Reka 

verschwindet, sind auf diese Weise zu erkláren. 

Das plötzliche Anwachsen der Wassermenge kannt eventuell ein 

übermássiges Wachsen und Einsturz der Höhle zur Folge habén. Der 

Einbruch der Tordaer Schlucht ist wahrscheinlich auf diese Weise aus 

einer einstigen Höhle entstanden, Seitenhöhlen lassen erkennen, dafi deren 

Boden lange Zeit in einem höheren Niveau lag. 

Wrenn der aus fremdem Gebiet kommende Bach seinen Weg nach 

anderer Richtung nimmt, etwa durch einen anderen Bach abgezapft wird. 

wird die Wasserschling-Höhle trocken gelegt. der Spiegel des Karstgrund-

wassers sinkt rasch, und es entsteht eine neue Höhle in einem viel tie* 

feren Niveau. 
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3. Bedeutende Yeránderungen können auch durch Abholzung oder 

Aufforstung der Kalkhochfláche hervorgerufen werden. Auf waldigem 

Boden kann das Niederschlagswásser langsamer in den Boden sickern 

als auf kahlem Grundé, infolge dessen ist der Grundwasserstand im wal-

digen Karst weniger Schwankungen ausgesetzt als im waldlosen. Das am 

Waldboden einsickernde Wasser führt sicher auchniehr Kohlensáure mit sich. 

Von weiteren umgestaltend wirkendcn Faktorén nenne ich noch die 

Tropfsteinbildung. Durch Stalagtiten, Stalagmiten und Sinterbildung können 

schlieölich ganze Höhlen ausgefüllt werden. In grossen Steinbrüchen in 

der Náhe von Diósgyőr habe ich Durchschnitte solcher, vollstándig von 

Tropfsteinen ausgefüllter Höhlen gesehen. 

Schlieölich ervváhne ich noch die Erscheinung, auf welche beson-

ders S A W I C K I grosses Gewicht legt, náhmlich die Yerstopfung des Karst-

hochlandes. Der Kalkstein enthalt immer tonige Teilchen, die bei der 

chemischen Verwitterung zurückbleiben als wasserundurchlássiger Ton-

boden. S A W I C K I nimmt nun an, daö durch Zerstörung des Kalkes diese 

Tondecke eine solche Máchtigkeit erreicht, daö das Wasser nicht mehr 

verschwinden kann, sondern oberfláchliche Fluösysteme entstehen und 

das Karstphánomen damit zu Ende ist. 

Er irrt aber. Denn wenn sich an der Oberfláche so viel Ton ange-

sammelt hat, daö der Karst ganz davon überdeckt wird, setzt die Ober-

fláchliche Denudation ein, die Decke verschwindet bald und die Karst-

phánomene beginnen wieder; zu dem müssen wir berücksichtigen, daö 

terra-rossa sich nur dann vermehren kann, wenn der Kaik der Oberfláche 

gelöst wird. 

Sovvie der Kalkstein von Ton bedeckt wird, ist alsó eine weitere 

Bildung nicht mehr möglich. Die ganze Theorie bcwegt sich in einem 

circulus vitiosus. Es ist unmöglich daö die Verkarstung durch das aus-

schlieöliche Produkt der Yerkarstung selbst beendet wird. Dies ist aber 

sehr wohl möglich, wenn die terra-rossa anderen Ursprungs ist, zum 

B.-ispiel von einem höheren Gebiet auf ein niedrigeres herabgeschwemmt 

wurde, oder wenn der rote Ton eine subaerische Ablagerung darstellt. 

Eine Aufspeicherung des rőten Tones kann nur in dem Falle stattfinden. 

wenn die oberfláchliche Erosion nur gering ist. So lange das Wasser in 

den Ritzen des Gesteins verschwindet, giebt es keine oberfláchliche Ero-

sion und an windgeschtitzten Stellen, in Dolinen, Uvalas, Poljen kann 

sich Terra-rossa anháufen, aber diese vermag nicht einmal das Nach-

brechen der Dolinen zu verhindern. 

Durch seinen eigenen Detritus kann ein Karstgebiet nicht verstopft, 

und in den Karsthöhien durch diese Ursache keine Yeránderung hervor-

gerufen werden. 
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Zusammenfassung* 

Nách dem Vorausgegangenen können wjr nunmehr die Frage auf-

wérfen, gibt es für Höhlen irgend eine normálé oder abnormale Entwick-

lung? Welcher Zusammenhang besteht zvvischen Entvvicklung der Höhlen 

und der Entwicklung des allgemeinen Karstphánomens ? 

Im Ka'rstgebiet mit bestándiger Erosionsbasis geht die Entwicklung 

der Höhlen zweifellos in der auf Fig. 7. dargestellten Weise vor sich. 

Juvenil können wir eine Höhle nennen, deren Wasserschlinger und Ouell-

höhle noch nicht in gangbarer Verbindung stehen. Sowie eine solche 

Verbindung vorhanden ist, wird die Höhle reif. Senile Höhlen gibt es 

eigentlich nicht, da das Endstadium der Höhlenentwicklung das offene 

Tal ist, alles strebt auf die Erreichung dieses Zustandes hin. Dies ist 

der normálé Entwickiungsgang der Höhlen. 

W enn die Erosionsbasis plötzlich sinkt, die Höhle wasserfrei und 

von Tropfensteinen überzogen wird, habén wir es mit abnormaler Ent-

wicklung zu tun. So wie ein wasserloses FluBtal von Schutt ausgefüllt 

wird, wird eine solche Höhle durch das transportierte Material der Karst-

wásser, den ausgeschiedenen kohlensauren Kaik „ausgeglichen". Es ist 

das ein abnormaler Entwickiungsgang. 

Über die Karst-Entwicklung kann dasselbe gesagt werden. So lange 

im Inneren des Karstgebirges sich keine reifen Höhlen befinden, kann 

der Karst juvenil genannt werden. Wenn die Entvvásserung auf regel-

mássige Weise durch reife Höhlen erfolgt, kann auch der Karst reif 

genannt werden. Aber unter senilem Karst habén wir dasselbe zu ver-

stehen, wie unter jeden anderen senilen Gelánde, eine Zertalung durch 

senile Táler. Der Schlufi der normalen Entwicklung kann auch hier nur 

dárin bestehen, daödie Gebirgsmasse bis zur Erosionsbasis abgetragen wird. 

Aber die Zerstörung geht auf andere Weise vor sich. Ein besonders 

auffallender Unterschied gegenüber normalen Gebieten besteht in der 

Poljen-fíildung. Heute scheint bereits festzustehen, da(3 die Karstpoljen 

verschiedenen Ursprungs sind, gröí3tenteils aber tektonische Einscnkun-

gen. Besonders bezeichnend für diese Gebilde ist die Umgebung von 

Adelsberg und Zirknitz, denn hier kombiniéren sich machtige tektonische 

Einsenkungen mit Höhleneinbrüchen und ünterirdischen Flufiláufen. 

Aus diesen Darstelliingen geht liervor, daB die Erforschung der 

Höhlen nicht nur infolge dort gemachter Funde für die Wissenschaft 

vön Bedeutung ist, sondern daí3 Höhlen auch vom Gesichtspunkt der 

physikalischen Geographie ein eingehendes Studium verdienen. 


