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A RAN A VIDÉKI KARSZT

A Rana vidéki karszt É-Norvégiában a sarkkör 
mentén, a 66° 20’ és 66° 35’ É. sz. között helyezkedik 
el, körülbelül mintegy 40 50 km-re a tengerparttól 
keletre.

A táj mai morfológiai képe főként a jégkorszak 
idején alakult ki. A hegységek magassága 1000 -1600 
m a tenger színe felett. A hóhatár ebben a tartomány
ban 1000 m magasan van. E magasság felett helyez
kedik el a Svartisen 525 km- nagyságú jégtakarója. 
Mivel a felszínnek csak 15%-át uralja karsztos közét, 
ezért a hidrológiai hálózata nem karsztos jellegű. 
Az erdöhatár kb. 500 m tszf., ez azonban a nyírfa- 
erdők határa; a lucfenyő csak kb. 300 m-ig él meg. 
(Az erdőhatár alacsonyabb a tengerparton és maga
sabb К -en). A mészkőterületek is erdősek, ezért az 
irodalom „zöldkarszt” névvel jelöli. Az évi csapadék 
1400 mm.

Geológiailag vizsgálva, a Rana tartomány kőzet- 
összlete az ún. É-norvégiai csillámpala formációhoz 
tartozik. Ez a kőzetösszlet főleg kristályos palából, 
mészkőből, gneiszből áll, de közrefog gránitokat és 
más mélységi kőzeteket. A kaledóniai hegységképző
dés idején a rétegek felgyűrődtek és metamorfózison 
mentek át. A mészkő így erősen kristályos, helyen
ként márvánnyá alakult. Dolomitok is előfordulnak, 
de csak alárendelten. A karsztvidéken kizárólag csil
lámpala és mészkő fordul elő egymást követő rétegek
ben. A preglaciális tájnak a feltételezések szerint kis 
reliefenergiája volt. A jégkorszakban ezt a tájat a 
belföldi jég borította, és a glaciális erózió erős letáro
lást végzett. Ennek eredményeképpen mély völgyek 
alakultak ki.

A karsztosodó kőzet a legtöbb esetben a felszínen, 
a jég által kiformált völgyek oldalaiban nem karszto
sodó kőzetek közé préselődve, keskeny szalag alakban 
jelenik meg néhány 10 m (vagy ennél kevesebb) vas
tagságban és 1—2, esetéeg több km hosszúságban. 
A mészkő erősen repedezett, tektonikai lag össze

töredezett. Ez a barlangok kialakulásához jó alapot 
biztosított. Ezt a tájtípust az irodalom „szalagkarszt- 
nak” (Streifenkarst) nevezi.

Néhány helyen a fennsík felszínén is előbukkan a 
mészkő, rendszerint búja vegetációval borítva (zöld
karszt). Ahol a növényzet gyérebb, a jégár által szállí
tott és ,,ottfelejtett” nem karsztosodó kőzettömbök 
kezdetleges ,,karrasztalokká” alakultak. A kőtömbök 
alatt védett mészkő az átlagszint fölé emelkedik mint
egy 10 cm-rel, mivel a szabad felszínű kőzet a jég 
elvonulása óta korróziós úton gyorsabban pusztult le. 
Ilyen formákat főként a Svartisen-gleccsertől É-ra 
húzódó karsztsávon találunk.

A felszín alatti karsztjelenségek megmagyarázása 
a század eleje óta foglalkoztatja a kutatókat. (1)

E területen speciális típusú barlangok alakultak ki. 
Morfológiailag a következőképp jellemezhetők: jára
taik felszíni nyílása általában a barlang legmagasabb 
pontján van. A járatok keresztmetszete nagyjából kör 
vagy elliptikus profilt mutat, melyek alján egyes bar
langokban úgynevezett talpcsatornák (Sohlengerin- 
neprofile) vágódtak be. A járatok jellegzetes mor
fológiai formakincse az irodalomban „oldási csészék
nek” (Lösungsschahlen) nevezett arasznyi üstszerű 
bemélyedések, ezeket egymástól éles sziklaélek választ
ják el. Gyakoriak a mennyezeten a korróziós tölcsé
rek. Sok helyen a fő repedési irányok alig követhetők, 
noha a barlang kialakulásában döntő szerepük volt. 
A mészkő rétegeibe beágyazódott nem oldódó kőzetek 
(pl. kvarc) kipreparálódási formákat eredményeztek. 
Más, szintén nem oldódó, de mállékony kőzetek (pl. 
csillámpala) a barlangi kitöltés sajátos összetételét 
eredményezték.

A barlangjáratoknak három genetikai típusát külön
böztetjük meg. A barlangok egy részében nyomás 
alatt kialakult járatok vannak {első típus). Ilyenek 
találhatók a Hamarnes-barlangban és a Ravn- 
barlangban. Jellemzőjük, hogy ma már teljesen inak-
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ti vak, morfológiailag halottak. A következő, második 
típusnál ezekben a járatokban a talpcsatorna is meg
jelenik. A Lars- és a Lapp-barlangban e talpcsatornák 
is jelenleg már inaktívak, a Grönli-barlangban azon
ban ma is megvan a csatornát kialakító vízfolyás. 
Számos helyen a patak csak időszakos. A harmadik 
típus mai képét nagy vízhozamú barlangi patak alakí
totta ki. A barlang nyelője állandóan inaktív, vize 
hatalmas karsztforrásban jelenik meg (Dunderlands- 
dalen).

Az első barlangi járattípus kialakulása a jégkorszak 
alatt történt. A kiterjedt jégtakarók alatt a kőzet 
nincs átfagyva. Az olvadó jég vize a karsztosodó kőzet 
hasadékaiban cirkulációt alakít ki. Mivel az olvadék
víz a levegőből felvett széndioxidtartalom következté
ben még oldóképes, a jég alatt megindul a karsztoso
dás. A gleccsertakaró pereménél a fagyott kőzet 
impermeábilis gátat emel. Ez a gát duzzasztja fel a 
vizet, mely a járatokat nyomás alatt kitölti, s így ter
mészetesen a kifolyási hely nincs szükségszerűen a 
barlangjárat legmélyebb pontján. Világos, hogy a 
járatokat ebben a stádiumban oldás bővíthette. A fa
lak formakincséből arra lehet következtetni, hogy a 
mechanikai erózió szerepe jelentéktelen (2., 3.).

Ezen elmélet döntő bizonyítékát az összehasonlító 
földrajztudomány nyújtja. A Spitzbergákon 8 C° 
középhőmérsékleten a szabad talajfelszín minimáli
san 300 m mélységig átfagyott, a jégtakaró alatti 
területek azonban fagymentesek. A jég pereme felől 
a fagyott réteg benyúlik a jégtest alá, azonban, ha a 
jégtakaró 400 m-nél szélesebb, a kettő között már 
fagymentes terület van. Werenskiold leírt (4) egy olyan 
forrást, mely átfagyott kőzetből, a gleccsertől több 
km távolságban, 10 m3/sec. vízhozammal fakadt. 
Ezeket a megfigyeléseket állították párhuzamba 
É-Norvégia jégkori viszonyaival. Feltételezhető, sőt 
valószínű, hogy Svartisen-gleccser alá behúzódó 
mészkő sávban ma is ezek a barlangképző erők 
hatnak. Ezek a geológiai jövő barlangjai.

A posztpleisztocén időszakban a jég visszahúzó
dásával ezen barlangképző erők helyébe a csapadékvíz 
lépett, számos helyen a már meglevő régi járatokat új 
morfológiai formával gazdagította: a járatok aljába 
kis patakmeder vágódott be (talpcsatorna). E máso
diknak említett barlangtípust az különbözteti meg a 
harmadiktól, hogy a kismértékű, a barlang élete szem
pontjából rövid ideig tartó vízfolyás a barlangjárato
kat térfogati lag jelentéktelen mértékben bővítette. 
Ellentétben áll ezzel a harmadik típus, melynek nagy 
vízgyűjtő területe van. A bővizű patak teljesen el
mossa a barlang eredeti jellegét. Csak a magasabb 
ma már mellékjáratokban — maradtak meg a régi 
genetikára utaló formák. Az általunk a Dunderlands- 
dalban megvizsgált egyik barlang ebbe a típusba tar
tozik. A bejárat itt is magasabban van, mint a járatok. 
A felső járatokban még felismerhetők a nyomás alatti 
profilok. A barlangból a víz nem ezen az úton, ha
nem az összetöredezett pala és mészkő omladékán 
tör a felszínre. A fentemlített első típusú járat csak 
árvízi. Érdekessége a járatoknak, hogy nem tiszta 
mészkőben fejlődtek ki, és a víz ott tör csak felszínre, 
ahol a mészkő végleg megszűnik. A barlang mészkő 
és csillámpala üledéksorában fejlődött ki, a rétegek 
vastagsága 25 — 30 cm. Mészkőben a barlangjárat 
keletkezésének folyamata ismert. Merőben új jelen
ség azonban melyet tudomásunk szerint az iroda
lom nem említ, — hogy vastag, nem karsztosodó kö- 
zetrétegek bizonyos esetekben nem akadályozzák a 
barlangképződést. Esetünkben a puha csillámpala 
elmállott. Mái lás termékét helyszínen a barlangban 
megtaláljuk. Eróziós hatása kétségtelenül hozzájárult 
a barlang fejlődéséhez. A beékelődött nem karszto
sodó és nem mállékony kőzetek azonban itt is jelleg
zetes kipreparált formában megmaradtak.

E barlangban egyébként kisebb, néhol mállékony 
borsókővel borított cseppkövek fordulnak elő. Jelleg
zetesek még a montmilch képződmények.
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