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A MAMMUT-BARLANGRENDSZER FÖLDTANI 
ÉS GEOMORFOLÓGIAI VÁZLATA

Ö S S Z E F O G L A L Á S

1981 júliusában a VIII. Nemzetközi Barlangkutató Kongresszus után a Cave Research Foundation (Barlang
kutatási Alapítvány) egyhetes tábort rendezett a Mammut-barlang Nemzeti Park területén. A tábor célja volt, 
hogy a külföldről érkezett barlangkutatók megismerjék a világ legnagyobb barlangrendszerének keletkezését, 
geológiáját és kutatástörténetét. A dolgozat — a táborban szerzett tapasztalatok alapján — a barlangrendszer 
földtani és geomorfológiai viszonyait foglalja össze.

1981 júliusában a VIII. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszus után a Cave Research Foundation 
(Barlangkutatási Alapítvány) egyhetes tábort rende
zett a Mammut-barlang Nemzeti Park területén. 
A tábor célja volt, hogy a külföldről érkezett bar
langkutatók megismerjék a világ legnagyobb bar
langrendszerének geológiáját, keletkezését és kutatás- 
történetét. Különösen érdekes tapasztalatokkal 
szolgált a hatalmas, még korántsem teljesen feltárt 
barlang felmérésének ismertetése és a különböző 
időben készített barlangtérképek értékelése. A kitű
nően megrendezett tábort a barlangrendszert leg
jobban ismerő szakemberek vezették, mint pl. 
Arthur Palmer geológus professzor és Patty Joo 
Watson ősrégész. Naponta szakágak szerint külön
böző nehézségi fokú, 2—14 óra hosszat tartó túrá
kon lehetett részt venni, ill. a tudományos meg
figyelésekbe bekapcsolódni. A táborban szerzett 
tapasztalatok alapján a barlangrendszer földtani 
és geomorfológiai viszonyait az alábbiak szerint 
lehet összefoglalni.

Földrajzi fekvés

A Mammut-barlang Nemzeti Park az Egyesült 
Államok Kentucky Szövetségi Állama nyugati felé
nek közepén helyezkedik el Nashville és Louisville 
városok között. Á nemzeti park része a nagy kiterje
désű, alsó karbon (mississippi) mészkőből felépített 
Central Kentucky-karsztnak, amely Kelet- és 
Nyugat-Kentucky felső karbon (pennsylvaniai) 
szénmedencéi között helyezkedik el.

Az 1700 km2 kiterjedésű karszt erózióbázisa 
a Green River (Zöld-folyó), mely mélyen bevágódva 
szeli ketté a területet, mutatván a vidék lassú kiemel
kedésének és az eróziós hatásoknak a történetét, 
amely hatások lehetővé tették a barlangrendszer 
kialakulását is. A Green Riverhez tartozó vízgyűjtő 
terület vízfolyásai a folyóhoz csak néhol, a fedett 
karszton futnak a felszínen. A víz legnagyobb része 
a felszín alatt, részben a mészkő repedésein keresztül

és réteglapjai mentén, részben pedig barlangjárato
kon átfolyva éri el a helyi erózióbázist.

A karsztosodó mészkő egy része nem karsztosodó 
homokkővel és palával fedett. E területek az erózió
nak ellenálltak, és kiálló fennsíkokat alkotnak. 
Ilyen a Mammut-barlang-plató is (240—260 m tszf.), 
ahol a nemzeti park nagy része fekszik. Ezen a ho
mokkőplatón a víz egykor a felszínen futott a Green 
Riverhez, miközben völgyeket vájva elérte a mészkő- 
feküt. így alakultak ki az úgynevezett „mészkő 
aljzatú völgyek” , ahol a víz már nem, vagy csak 
igen rövid távon folyik a felszínen, mivel a hegy
vonulatok (ridge) alatt húzódó barlangrendszerekbe 
nyelődik.

A feldarabolódott fennsíktól délre kb. 70—80 m- 
rel alacsonyabb térszínen terül el a „Sinkhole Piain” 
(Pennyroyal Plateau), ahol töbrök ezrei és mintegy 
50 búvópatak juttatják a csapadékvizet a barlang- 
rendszerbe (1. ábra). A Mammut-barlang-plató 
és a „Sinkhole Piain” közötti szintkülönbség mere
dek leszakadás formájában mutatkozik. Ez a „Drip- 
ping Spring (Csöpögő-forrás) Escarpment” , ahol 
a nem karsztosodó homokkövek talajvize kis forrá
sokként bukkan elő, majd rövid felszíni szakasz 
után a töbrökön keresztül a mélybe nyelődik. 
Ez a homokkő és a mészkő felszíni határánál el
nyelődő víz alakította ki a barlang különböző szint
jeit összekötő, függőleges vízvezető aknákat. A bar
langrendszeren keresztülfolyó víz a Green River 
mentén 7 nagy karsztforrásban bukkan a felszínre. 
A folyó közepes vízszintje a barlangvidéknél 128 m 
tszf., szintingadozása igen nagy. Árvízkor a víz
szint 20 méterrel is az átlagos fölé emelkedhet, 
és ilyenkor a forrásszájakon keresztül a víz a bar
lang alsó szintjébe áramlik vissza, megváltoztatva 
az ottani vizek folyásirányát is.

Földtani felépítés

A Mammut-barlang Nemzeti Park és környéké
nek képződményei az Illinois-medence földtani
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1. ábra. A Mammut-barlangrendszer vázlatos földtani és geomorfológiai szelvénye (A. Palmer nyomán)

egységéhez tartoznak. Az uralkodóan karbon üle
dékekkel kitöltött süllyedék rétegei táblásak, és csak 
enyhén (0,5—1°) dőlnek a medence közepe felé. 
Az Appalache-hegységképződés a mississippi és a 
pennsylvaniai (alsó és a felső karbon) szakaszban 
volt a legintenzívebb. A karbon tengerből félsziget
ként kiemelkedő hegységtől nyugatra ekkor sekély 
vizű tenger terült el. Az itt lezajlott üledéklerakódás 
eredménye a prekambrium felett képződött teljes 
paleozoikumi üledéksor, amely szerkezetileg viszony
lag nyugodt, és csak a kontinensmozgások követ
keztében jelentkező, elnyúlt felboltozódások, vala
mint a táblák dőlései között mutatkozó kicsiny 
eltérések változtatták.

Ebből a 2000 m vastagságot is meghaladó és 
a pennsylvaniai szénösszletet is magába foglaló 
medencekitöltésből számunkra csak a kb. 150 m 
vastagságú mississippi mészkőösszlet a jelentős, 
amelyben a Mammut-barlang járatrendszere alakult 
ki. E három részre tagolható mészkősorozat legalsó 
tagja a 60 m vastag St. Louis-i mészkő, amelynek 
felső részében húzódnak a barlangrendszer legalsó 
járatai (1. ábra). A sötétszürke, vékonyan rétegzett, 
néhol homokos mészkő igen változó keménységű. 
Gyakoriak a leveles pala és tűzköves közbetelepülé
sek. A mészkőpadok között gipszlerakódás is elő
fordul.

A St. Louis-i mészkő fölé a 35—40 m vastag 
Ste. Geneviéve-i mészkő települt, melynek alsó ré
szét a világosszürke mészkő és dolomit váltakozása 
jellemzi. Fölfelé sötét, szemcsés, homokos mészkő- 
rétegek iktatódtak közbe tűzkő és mészkőkavics 
padok kíséretében. A gipsz közbetelepülése ugyan
csak előfordul. A barlangrendszer járatainak a leg
nagyobb része ebben a sorozatban keletkezett. 
A legfelső rész a 40—45 m vastag Girkin formáció, 
amelyben a mészkő dolomittal és agyagos mészkővel 
váltakozik.

Mindhárom formáció faunadús, különösen jelleg
zetesek a korall- és moll usca-marad vány ok. A mész
köveket a homokkőből és palából álló Big Clifty 
formáció fedi, amely a medence feltöltődése után 
lerakodott deltaüledék. Fontos szerepét a karsztoso
dás szempontjából már hangsúlyoztuk.

A mississippi időszak végén a Mammut-barlang 
környéki terület lassan szárazulattá vált, majd 
a pennsylvaniai időszak során ismét megsüllyedt. 
Ekkor kb. 200—250 m vastag, a mississippi összletre 
diszkordánsan települő homokkő- és palasorozat 
ülepedett le. A pennsylvaniai időszak végén a terület 
újból kiemelkedett, és a Mammut-barlang környéke 
többé nem is került a tengerszintje alá. A pennsyl
vaniai sorozat jórészt lepusztult, ma már csak foltok
ban mutatható ki. A harmad- és negyedidőszakban 
teraszlerakódások, vörös agyag és barlangi üledékek 
képződtek.

Fejlődéstörténet
A földrajzi elhelyezkedés és a földtani felépítés 

ismeretében könnyen meg tudjuk érteni a barlang 
fejlődéstörténetét, amelynek kezdeti szakasza a ké
sői harmadidőszakra tehető. A számítások szerint 
a Green River kb. 10 millió éve keletkezett. Ekkor 
a még jórészt homokkővel fedett terület vizei a fel
színen jutottak el a folyóhoz. A bevágódó folyóval 
egyidőben erodálódott a homokkőfelszín is, és a víz
rendszer egyre mélyebbre süllyedt, mígnem elérte 
a mészkövet, és ezután a víz már a felszín alatt, 
barlangrendszereket alakítva jutott a fő víz
gyűjtőhöz.

A víz a következő öt módon jutott és jut ma is 
a felszín alá, ahol komplex munkájának eredménye 
a bonyolult, több száz kilométer hosszú barlang- 
rendszer kialakulása:

1. a „Sinkhole Piain” töbrein keresztül,
2. a „Sinkhole Piain” víznyelőin keresztül,
3. a Mammut-barlang-plató mészkő aljzatú völ

gyeiből,
4. a homokkő és a mészkő felszíni határa alatt 

keletkezett vízvezető aknákon keresztül,
5. visszaduzzadás révén, a Green River víz

szintjének megemelkedésekor.
A barlang fejlődésének története szorosan össze

függ a Green River változó intenzitású bevágódásá- 
val, mely kedvező földtani körülményekkel össz-
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hangban alakította ki a barlangrendszer szintjeit és 
labirintusát. E kedvező földtani körülmények leg
fontosabbika, hogy az alig több mint 100 m vastag 
mészkőösszlet, — amelyben a járatok keletkeztek — 
majdnem vízszintes fekvésű, valamint az, hogy se
kély, l°-nál kisebb dőlése a folyó felé mutat, segítve 
az erózióbázis felé áramló felszín alatti vizek bar
langképző tevékenységét. A Green River gyors bevá- 
gódásának hatására alakultak ki a kis szelvényű, füg
gőleges hasadékokkal összekötött labirintusok. A 
barlangi víz gyorsan áramlott a folyóhoz, és viszony
lag rövid idő alatt alakította s változtatta útját, foko
zatosan mélyebbre hatolva a mészkőben. Az erózió 
lelassulásával a víz hosszabb ideig áramlott a bar
langon keresztül, és egy-egy mészkőréteg mentén je
lentős hosszúságú és nagy átmérőjű, közel vízszintes 
járatokat formált. Az ismételten meggyorsult erózió 
hatására a víz újabb hasadéklabirintusokat formálva 
hatolt mélyebb szintre, és a nagy szelvényű alagút
rendszer teljesen szárazon maradt.

A legalsó járatokban áramló barlangi patak jelen
tős mennyiségű iszapos üledéket rakott le. A Green 
River eróziója bizonyos időszakokban annyira le
lassult, hogy a medrét üledékkel töltötte fel. Áradás
kor a barlang alsó járataiba visszaáramló folyóvíz 
a feltöltött mederből ugyancsak jelentős, egyes sza
kaszokat teljesen kitöltő üledéket szállított a bar
langba.

A barlangrendszer legfiatalabb részei a függőleges 
vízvezető aknák, melyek a homokkő és a mészkő 
felszíni határáról a mészkő repedései mentén vezetik 
a vizet a mélybe. Ezek az 50 m mélységet is elérő, eró
ziós formákkal tarkított, körszelvényű aknák szá
mos járatszínten hatolnak keresztül, és vizük közvet
lenül jut a mélyebb barlangszakaszokba. Ilyen pl. a 
Mammut-dóm és a Colossal-dóm.

A nagy szelvényű vízszintes járatoknak két fő típu
sa ismert (2. ábra). Az egyik a 10—15 m széles, több 
km hosszú, a lassan áramló vizek (lelassult eróziós 
fázis) phreatikus hatására kialakult, ellipszis ke
resztmetszetű alagutak, melyek általában a mészkő- 
rétegek csapását követik. Ilyenek pl. a Pohl Avenue 
és a Cleveland Avenue. A másik járattípus a mészkő
rétegek dőlését követő hatalmas méretű, néhol a 25 m 
magasságot is meghaladó kanyonok, amelyek a több 
mészkőréteget átszelő repedések mentén a lassan á- 
ramló víz eróziós hatására formálódtak, mint pél
dául a Broadway vagy a Dyer Avenue. Ritkábban a 
két járat kombinációja is előfordul, vagyis az ellip
szis keresztszelvényű üregek alján vagy a mennyeze
tén eróziós kanyon húzódik. Ezek az ún. „kulcslyuk 
szelvényű” járatok. A különböző típusú járatok fa
lait gazdagon díszítik az oldási és eróziós formaele
mek. A kanyonok és az ellipszis keresztmetszetű alag
utak találkozásánál nagyméretű termek keletkeztek, 
melyeknek eredeti formáját és méreteit a beszakadá
sok lényegesen megváltoztatták. A fokozatosan be
szakadó mészkőrétegből omladékhegyek keletkez-

e//fpsx/sát/agúí

2. ábra. A Mammut-barlangrendszer tipikus járat
szelvényei (A. Pál mer nyomán)

tek. A beszakadások sokszor gyűrűs formát mutat
nak, amelyre legszebb példa a Rotunda, közel a 
Mammut-barlang Történelmi-bejáratához. A tör
melék gyakran a teljes járatszelvényt kitölti, más he
lyen viszont a beszakadások révén a különböző 
szinteken futó járatok egyesülnek, és a barlang ke
resztszelvénye megnövekszik. A felszíni völgyek eró
ziós bevágódása több járatot átvágott, így alakultak 
ki a barlangrendszer természetes bejáratai vagy a já
ratokat végképp elzáró törmelékdugók.

A barlangrendszerben hat szint különíthető el, je
lezve annak fejlődését térben és időben (3. ábra):

A. szint: 190—210 m tszf. magasságban, a harmad- 
időszak végén a Girkin formációban keletkezett bar
langszakaszokat képviseli. Ide tartozik például a 
Fiint Ridge Kristály-barlangjából a Collins Avenue 
hatalmas, részben törmelékkel kitöltött kanyonja,

Jellegzetes ellipszis keretmetszerű folyosó a Mammut- 
barlangban
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3. ábra. A Mammut-barlangrendszer főbb járatainak szintbeli eloszlása (A . Palmer nyomán)

amely ma már 30 m-rel a jelenlegi víznyelők szintje 
fölött helyezkedik el.

B. szint: 175—190 m tszf. magasságban formáló
dott a St. Genevieve-i mészkő felső, ill. a Girkin mész
kő alsó szintjében a harmad- és negyedidőszak ha
tárán. Ekkor alakultak ki a Mammut- és a Fiint 
Ridge-barlang óriás kanyonjai, mint pl. a Thomas 
Avenue, Broadway és az UpperSalts Avenue. E szint 
kialakulása egybevág a „Sinkhole Piain” felszíni for
maelemeinek keletkezésével.

C. szint: Kb. 168 m tszf. magasságban húzódik, 
és a neg>edidőszak közepe táján formálódott a St. 
Genevieve-i mészkőben. A lelassult erózió eredmé
nyeképpen itt jöttek létre a barlangrendszer leglátvá
nyosabb, ellipszis keresztszelvényű phreatikus jára
tai, mint pl. a Cleveland Avenue, Big Avenue, Tur- 
ner Avenue és a Kentucky Avenue.

D. szint: 150—158 m tszf. magasságban található, 
a St. Genevieve-i mészkőben keletkezett, kisebb át
mérőjű phreatikus járatrendszerek a tanúi egy mé
lyebb szinten, a negyedidőszak második felének az 
elején lezajlott lassú eróziós folyamatnak.

E. szint: Ezek a járatok 137—146 m tszf. magas
ságban mutatkoznak a Ste. Genevieve-i és a St. 
Louis-i mészkő határán. A középső és késői negyed- 
időszak között képződtek. Jórészt labirintusszerű 
hasadékok, jelentősebb phreatikus járatokkal (pl. 
Pohl Avenue) intenzív eróziós fázist jelölnek. Bár a 
jelenlegi vízszint fölött helyezkednek el, nagy árvizek 
idején ezeket a barlangszakaszokat is elöntheti a víz.

F. szint: A barlangrendszer legfiatalabb járatai a 
késői negyedidőszakban a St. Louis-i mészkőben ke
letkeztek, 137 m tszf. magasság alatt húzódnak. Na
gyobb részük vízzel teljesen kitöltött. Hozzáférhető 
részükben a rendszer aktív vízvezető járatait tanul
mányozhatjuk (pl. a Roaring River, Mystic River,

Echo River, Eyless Fish Trail és a Proctor-barlang 
alsó szakasza). Ezen a szinten húzódnak az egyes fő 
barlangrészeket összekötő, keskeny, szifonos fo
lyosók is.

Barlangi képződmények

A barlangban rendkívül kevés cseppkőképződ
mény fordul elő. A Megfagyott Niagara látványos 
cseppkőképződményeitől eltekintve, — amely vas- 
oxidtól vörösre színezett cseppkőcsoport — , az 
egész óriás barlangrendszerben csak jelentéktelen 
mennyiségű és nagyságú cseppkövet találhatunk. 
Ennek magyarázatára két ok látszik kézenfekvőnek. 
Az egyik, hogy a mészkövet a barlang felett homok
kőtakaró fedi, és ezért a beszivárgó víz útja erő
sen korlátozott. A másik ok pedig, hogy a mészkő 
erősen szennyezett. A stagnáló vizekből az ellipszis 
keresztszelvényű folyosók falain néhol szép borsókő- 
képződmény rakódott le, mint pl. a Boné Avenue és 
Cleveland Avenue „cave popcorn”-jai (barlangi pat
togatott kukorica). A New Discovery-barlangrész 
felső emeletein az egykor keresztülfolyó patak mész
tufagátakat hozott lére.

A Fiint Ridge—Mammut-barlangrendszer ural
kodó képződménye a gipsz, egyéb számos szulfátás
vány társaságában. Előfordulása kizárólag a felső, 
száraz barlangszakaszokhoz kötött. A keskeny hasa
dékok és az óriás méretű alagutak falain egyaránt 
megtaláljuk. Megjelenési formája igen változatos. 
Gyakran vastag kéregként borítja a falakat, vagy re
pedéskitöltőként, hálószerűén jelenik meg a mennye
zeten. Máskor laza, szálas csomókat vagy hógolyó- 
szerű kiválásokat alkot. Tűs — szálas megjelenése is 
ismert a kötélszerű, durva kristályoktól a leheletfi
nom, 10—20 cm hosszúságú szálakig. Gipszből ala
kult sztalaktitok, sztalagmitok és oszlopok, felüle
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tűkön több cm-es fennőtt kristályokkal ugyancsak 
gyakori díszítői a barlangnak. Leglátványosabbak a 
20 cm hosszúságot is meghaladó, ágasbogas gipsz
virágok.

A kísérőásványok közül a tűs-szálas mirabillit 
(Na2S04 • 10H2O) és epsomit (MgS04 • 6 HzO) a je
lentősebb. Mindkettő instabil. Mikor a barlang leve
gőjének magas a páratartalma, a légnedvességben 
feloldódva eltűnnek, majd a szárazabb időszakban 
újraképződnek. A gipszet és kísérő ásványait a fedő 
homokkő piritjének bomlásából és a mészkövek kö
zé települt gipszrétegekből eredő szulfátos oldatok
ból származtatják, amelyek a mészkő pórusain ke
resztül jutnak a barlangba. A kicsapódás természete
sen csak a száraz, huzatos folyosók falain lehetséges, 
és függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a huzat 
irányától és a kapilláris nyomástól. Ez egyben a 
magyarázata is az igen változatos megjelenésüknek.

Gipszképződmények a felső barlangszinteken 
szinte mindenütt előfordulnak, mégis külön említést 
érdemel a Fiint Ridge-barlang Turner Avenue-ja és a 
Paradicsom a Mammut-barlang „New Discovery”- 
szakaszából, rendkívüli szépségű képződményei mi
att. Egyes barlangszakaszokban a gipszkristályoso
dás feszítőereje előmozdítja a mészkőrétegek le
omlását.

A felső emeletek kitöltésében nagy mennyiségű 
Ca(N03)2 felhalmozódás ismert. Keletkezése még 
nem teljesen tisztázott. Valószínűleg szerves eredetű, 
nitrátbaktériumok hatására képződött. A kitöltést a 
múlt században puskapor alapanyagául szolgáló sa
létrom (K N 03) előállítására bányászták. A kibá
nyászott kitöltésből vízzel és fahamuval való kilúgo
zás útján nyerték a K N 03-at.

Kutatástörténet

A barlangrendszer felmért hossza 360 km, az ismert, 
de még fel nem mért járatokkal együtt 400 km-re 
becsülik. A közeljövőben várható számos további 
szakasz feltárása, és az összeköttetés megteremtése a 
Lee- és a Roppel-barlangokkal. A hidrológiai vizs
gálatok alapján nagyon valószínű, hogy a rendszer 
hossza néhány éven belül eléri az 500 km-t.

A barlangrendszer számos szakasza már az ősidők 
óta ismert. A Mammut-barlang ún. Történelmi-sza
kaszát és a Salts Cave-et már 4000 évvel ezelőtt láto
gatta az indián őslakosság. Az itt lefolytatott archeo
lógiái kutatások eredményeit a Cave Research Foun
dation számos könyvben publikálta. A Mammut- 
barlangról az első írásos feljegyzés 1790-ből szárma
zik. A XIX. század elején, a salétrombányászás so
rán jelentős új részleteket fedeztek fel. A barlang első 
kutatója Stephen Bishop néger rabszolga volt, aki 
1838 és 1857 között számos ismeretlen szakaszt járt 
be. 1908-ban Max Kámper német mérnök az addig 
ismeretlen szakaszokat 53 km hosszúságban térké
pezte fel. 1910 és 1930 között kisebb barlangokat fe
deztek fel a környéken, többek között a Bedquilt, 
Colossal és a Kristály-barlangokat, melyeket tulaj
donosaik az akkori érdekeknek megfelelően kiépí
tettek.

Letört gipszvirágok

1926-ban az Egyesült Államok kormánya a Mam- 
mut-barlangot nemzeti parkká nyilvánította. Az 
1957-ben alapított Cave Research Foundation 1961- 
ben expedíciót szervezett, és számos új szakasz felfe
dezése mellett megtalálta az összeköttetést az előbb 
említett kis barlangok között, amelyek együttes 
neve Fiint Ridge-barlangrendszer. A Mammut- és 
Fiint Ridge-barlangrendszerek közötti kapcsolatot 
1972-ben fedezték fel. A járatok összhossza ekkor 
már 230 km-t tett ki. 1979-ben a régen ismert Proc- 
tor-barlangnak egy hosszú új szakaszát, és a 
Mammut-barlanggal összekötő folyosót tárták fel. 
Ezzel az ismert járatok hossza meghaladta a 360 
km-t. Jelenleg is a Cave Research Foundation irá
nyításával fokozott erővel folyik a barlang tudomá
nyos és feltáró kutatása.
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Budapest,
Füst Milán u. 12.
1039

Dr. Georg Szentes 
Alté Frankfurter Str. 22/b. 
6368 Bad Vilbel 
NSZK

I R O D A L O M

DAVIDSON, J. K. — BISHOP, W. P. (1971): Wilderness Re
sources in Mammoth Cave National Park. — C.R.F. Colom- 
bus, Ohio

HILL, C. A. (1976) : Cave Minerals — Huntsville, Al.
KÓSA A. (1973): 232,5 km a Flint-Mammoth barlangrendszer.— 

Karszt és Barlangkutatási Tájékoztató, l .p .  10—14.
KÓSA A. (1973): A Flint-Mammoth-barlangrendszer. — Karszt 

és Barlang, I —II. p. 31—38.
MIOTKE, F. D. (1973): Die Höhlen im Mammoth Cave Gebiet 

(Kentucky). — Blaubeuren.
PALM ER, A. N. (1981): A Geological Guide to Mammoth Cave 

National Park. — Teaneck, N. J.
PALMER, A .-P A L M E R , M .-W H IT E , W. (1981): Guidebook 

to the Historic Section of Mammoth Cave — 8th Int. Congr. 
Spel., Bowling Green, Ky.

W ATTSON, P ATTY J. (1969): Prehístory of Salts Cave. -  
Kentucky Illinois State Museum, Report of Inv., No. 16. 
Spingfield, 111

WATSON , P A T TY J. (1974): Archeology of the Mammoth 
Cave Area N.Y.
(1979) : Annual Report, Cave Research Fundation Albuquer- 
que, New Mexico
(1980) : Annual Report, Cave Research Fundation. — Dallas, 
Texas

19



GEOLOGICAL
AND GEOMORPHOLOGICAL 

STUDY OF THE MAMMOTH CAVE SYSTEM

Aftcr thc 8th International Congress of Speleology 
the Cave Research Foundation organized a week 
long scientific camp in the Mammoth Cave National 
Park fór overseas cavers. The authors participated 
in the camp and in this article they give a summary 
about their acquantiances with the geology and the 
geomorphology of the Mammoth—Fiint Ridge Cave 
System.

GEOLOGISCHE UND  
GEOMORPHOLOGISCHE STUDIEN 
DES MAMMUT HÖHLENSYSTEMS

lm Juli 1981 (nach dem 8. Internationalen Kong- 
ress dér Speleologie) hatte die „Cave Research Foun
dation” ein wissenschaftliches Láger, für die aus- 
Iándischen Höhlenforscher im „Mammoth Cave 
National Park” organisiert. Die Verfasser dieses Ar- 
tikels habén an diesem Láger teilgenommen und be- 
richten über ihre Erfahrungen dér Geologie und 
Geomorphologie des Mammut—Fiint Ridge
Höhlensystems.
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