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KARSZTOS SZIG ETH EG YEK  ÉSZAK-VIETNAM BAN

H oang Thanh Thuy észak-vietnami geog
ráfus a budapesti Eötvös Loránd T udo
mányegyetemen végezte tanulm ányait. 1973 
m ájusában Budapesten mint ösztöndíjas 
aspiráns sikerrel védte meg kandidátusi 
értekezését, amelynek tárgya „A  trópusi 
karszt fejlődésének sajátosságai Észak- 
V ietnam ban” . A szerző e témakörből készí
tett dolgozatot a Karszt és Barlang részére. 
(Szerk.)

Karsztos szigethegyek a Vörös-folyó deltájának 
peremén nagy területen találhatók. A K-i részen 
a Ha-long-öbölben, a szigettengeri karsztokra 
jellemző kúpos és tornyos formák alakultak ki. 
Találunk itt nagyobb szigeteket — kúpkarsztos 
hegyekkel, továbbá kisebb, magányos karsztkúpok 
is emelkedhetnek ki a vízből. Ezeket már a tengeri 
abrázió szakította le a szomszédos nagyobb szi
getről. A Vörös-folyó Ny-DNy-i deltaperemén a 
Ha-tay, Hoa-binh, Nam-ha, Ninh-binh tartomá
nyokban nagy szétszórtságban sok helyen fordulnak 
elő karsztos szigethegyek.

Morfogenctikai szempontból a fenti két tájban 
a karsztos lepusztulás azonosan mutatkozik. Ezek 
a karsztvidékek — véleményem szerint — való-

Karsztos toronyhegyek százai emelkednek ki a 
Ha-long-öböl sekély vizéből. A 10—100 méter magas, 

függőleges sziklafalak alját a tenger korróziója és 
abráziója pusztítja. ( Vu Van Viét felv.)

színűleg egykor összefüggő, nagy kiterjedésű karszt- 
platót alkottak. Később a süllyedő mozgások 
következtében DK felé lejtősödő, nagyon alacsony 
felszín jött létre, sőt a Vörös-folyó mai központi 
deltája erősen lesüllyedt. Ezután a Vörös-folyó 
vastag alluviális összletet halmozott fel, ezért itt 
az egyes kis mészkőhegyek csekély magasságban, 
szigetszerűen emelkednek a környező alföldek 
szintje fölé. A nagy mennyiségű hordalék ilyen 
esetben a kúpokat, tornyos alakzatokat hamarabb 
temetheti el, sem mint azok megsemmisülhetnének. 
Viszont a Vörös-folyó deltájának peremén csak 
kisebb részek süllyedtek meg, sőt az utóbbi időben 
hely énként gyengén ki is emelkedtek. Ennek követ
keztében a Vörös-folyó Ny-DNy-i deltarészén a 
hajdani karsztplató maradványaiból és az alluviális 
takarórétegből karsztos szigethegyes vidék alakult 
ki. A K-i részen, a gyenge tektonikus süllyedés 
és ezzel együtt a tenger transzgressziója következ
tében az alacsonyan fekvő karsztpolje elöntött 
területté vált, melyből az egyes kúpok és tornyok 
szigetként emelkednek ki. Morfológiailag a karsztos 
szigethegyek vidéke két különálló részre osztható. 
Ezeket az alábbiakban tárgyaljuk.

A karsztos szigethegyekben sok maradványbarlang 
található. Egyrésziik a tengerszint felett látható, de 
sok a víz alatti mélységekben rejtőzik. ( Vu Van Viét 
felv.)
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Tipikus hegyközi síkság a fíac-son 
karsztos fennsíkon ( Hoang Thanh 
Thiiy /elv.)

1. A Vörös-folyó Ny-DNy-i deltaperemének sziget
hegyes karsztvidéke

A kúpok cs tornyok lábánál igen nag\ terjedelmű 
(2 3 m magas) szikladarabok találhatók. Ezek a
felszíni erős mállás, a növények g\ökereinek repesztő

Ettől a karsztvidéktől ÉNy-felé a magasabb 
felszínt! Moc-hau karsztplató, DK-rc a tengerpartig 
karsztos szigethegyek fejlődtek ki. Ezt a területet 
a szétszórt karsztos kúp- és toronyhegyek nem 
összefüggően borítják, helyenként alluviális lapá
lyok, agyagpalákból felépített dombságok váltják 
egymást karsztos szigethegyes tájakkal, medencék
kel.

A karsztos sziget hegyek a fiatal rétegsorból 
30 -50 m-től 100 200 m-es magasságig emelkednek 
ki, és felületük 100 m2-től néhány kirr-ig változik. 
A karsztos szigethegyek általában meredek vag\ 
függőleges fallal, bizarr alakkal jellemezhetők.

hatása, vagy az inszolációs aprózódás miatt om
lanak le. A karsztfelszín jellegzetes formáit a 
karrok, a töbrök, az uvalák és a barlangok alkotják.

A barlangok általában az erózióbázis felett néha 
több szintben fekszenek. A Bői vidéken található 
nagy forrásbarlang kb. 1 km hosszú.

A karsztterület középső részén helyenként poljék 
süllyedtek be. A Ninh-binh, Dong-giao vidéken a 
triász korú agyagpala-dombságok hullámos felü
lete bukkan felszínre. A polje földjén általában 
gyümölcsfák virágoznak. Itt felszíni vízfolyás csak 
ritkábban fordul elő, ezért rizstermelésre nem 
alkalmas, mivel nem lehet a földeket vízzel elárasz
tani.

A szigethegyeket sűrű trópusi hozót fedi.
( Hoang Thanh Thuy félv.)



2. A karsztos szigettenger
A На-long és Bai-tu-long öblökben a világhíres 

karsztos szigettenger emelkedik ki a sekély ten
gerből. Az 50 100—150 m magas sziklakolosszu
sokat a tengervíz korróziója és abráziója (különösen 
a dagály hatása) kb. 2 — 5 m magasan és 3—4 m 
szélesen alávájta.

A karsztvidéken ezernyi kisebb-nagyobb ma
radványsziget hegy a hajdani összefüggő karszt- 
platóról tanúskodik. Itt mindenhol száraz barlan
gok találhatók. Vannak olyan üregrendszerek, 
amelyek nem csak a tengerszint felett jelentkeznek, 
hanem mélyen a tengerszint alá is húzódnak. 
Utóbbiak az eusztatikus tengerszintváltozások 
bizonyítékai, főként a jelenkorral beköszöntő víz- 
szintemelkedés következményei.

A legnagyobb sziget Cai-ban, felépítésében főleg 
a karbon-perm mészkövek, a Cai-lim (franciául:

Madeleine) szigetében pedig devon mészkövek 
vesznek részt. A mészkő fekete vagy sötétszürke 
színű, rétegzett és gyakran átkristályosodott.

Tájképi szempontból ez a karsztvidék nemcsak 
Vietnamban, de talán az egész világon a leghíresebb, 
mesés szépségű karsztos szigettenger.

*

Karsztmorfológiai szempontból Észak-Vietnam 
karsztterületén általában az elkülönült kúphegyek 
az uralkodó formák. Ezek a karsztterületek, vala
mint Észak-Laosz, Észak-Thaiföld, a burmai San- 
plató és a Dél-kínai-karsztvidékek szorosan kap
csolódnak egymáshoz. Ezek a trópusi karsztok 
földünk egyik legnagyobb és legnagyszerűbb össze
függő karsztos területét képviselik, együttvéve több 
mint I millió km2 területtel.

A karsztos szigethegyek között gondo
san megművelt termékeny lapály helyez
kedik el. ( Hoang Thanh T hiiy felv.)
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A harlangszádák felső peremein hatal
mas sztalaktitok képződtek. ( Hoang 
Thanh Thuy /elv.)
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DIE KARSTINSELBERGE IN 
NORD-VIETNAM

Der Verfasser, Hoang Thanh Thuy, Geograph 
aus Nord-Vietnam, absolvierte seine Studien an der 
Budapcster Eötvös Loránd Universität. Im Mai 
1973 verteidigte er als Aspirant-Stipendiat seine 
Kandidatendissertation, deren Thema war: „Die 
Besonderheiten der Entwicklung des tropischen 
Karstes in Nord-Vietnam” . Im vorliegenden Artikel 
gibt er eine kurze Zusammenfassung über das 
Gebiet der Karstinselbergc am westlichen und süd
westlichen Deltarand des Roten Flusses, sowie über 
die in den Golfen На-long und Bai-tu-long gele
genen Inselwelt.

КАРСТОВЫЕ ТОРЫ-СВИДЕТЕЛИ 
В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ

Автор настоящей статьи, северно-вьетнамский 
географ Хоан Тань Тюй кончал в Будапештском 
Университете им. Лоранда Этвеша. В мае 1973 г. 
он как стажер-аспирант успешно защитил в 
Будапеште свою диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата географических наук. 
Предметом диссертации были „Особенности 
развития тропического карста в Северном 
Вьетнаме”. В настоящей статье дается краткая 
храктеристика карстового района, отличающе
гося горами-свидетелями, расположенными на 
западно-югозападном краю дельты Красной 
реки, а также пользующегося мировой извест
ностью карстового архипелага, расположенного 
в заливах Ха-лон и Бай-ту-лон.

KARSTAJ INSULMONTOJ EN 
NORDVJETNAMO

La autoro, Hoang Thanh Thuy gcografo el 
Vjetnama Dcmokralia Respubliko lernis cn la 
universitato Eötvös Loránd (Budapest). En majo 
de 1973 kiel aspiranto-stipendiulo Ii defendis sian 
discrtacion pri Ia temo „La specialecoj de Ia evoluo 
de Ia tropika karsto en Nordvjetnamo”. La autoro 
cn jena artikolo mal longe konigas pri Ia insulmonto- 
karstregiono situanta en Ia orienta-sudorienta rando 
de Ia Ruga riverego, krome pri Ia mondfamaj karstaj 
insularoj en Ia golfoj На-long kaj Bai-tu-long.
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