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KARSZTKUTATÁS A KUBAI ESCAMBRAY-HEGYSÉGBEN
ÉS ANNAK ÉSZAKI ELŐTERÉBEN
ÖSSZEFOGLALÁS
1983 januárjában a Vörös Meteor barlangkutatóival részt vettünk az UIS latin-amerikai és karibi regionális
konferenciáján, majd karsztkutatást végeztünk a sziget közepe táján levő Escambray-hegység jura időszaki,
metamorfizált kőzetekben felépülő déli részén, illetve a hegység északi előterében, a felső-kréta mészkőből
álló Fomento-Cariblancai-karsztterületen.

A Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztálya
1983 januárjában egyhónapos kutatóutat szervezett
Kubába. Ennek keretében részt vettünk az UIS latin
amerikai és karibi regionális konferenciáján is,
amelyet a közismert Vinalesi-völgyben rendeztek
meg. Ennek az elsősorban jura időszaki karbonát
kőzetekből álló világhírű karsztvidéknek, valamint
a részletes programnak az ismertetésétől eltekintek.
Általában csak annyit jegyzek meg, hogy itt enyhén
gyűrt, s alig metamorfizált üledékösszletben helyez
kednek el a mészkőrétegek, amelyek morfológiai sajá
tosságait elsősorban a töréses tektonika determinálja.
A barlangi folyók agyagpala térszínen eredve
— gyakorlatilag a vízszintes és a függőleges kéreg
mozgások függvényében emeletről emeletre lejjebb
húzódó — barlangokat alakítanak ki a mogoték
belsejében.
Közérdekűek lehetnek azonban azok a tapasz
talatok, amelyeket az 1200 km hosszúságú, kiflire
emlékeztető alakú kubai sziget középső régióiban,
az Escambray-hegységben és annak északi előteré
ben szereztünk. Az Escambray-hegység ugyanis főleg
jura időszakinak tekintett metamorfizált kőzetek
ből áll.
A sziget geológiai felépítésében ezek az erősen
metamorf kőzettömegek rendhagyóak és különösen
problematikus értelmezésük a lemeztektonika szem
pontjából.
Kuba — a sziget hossztengelyével párhuzamos
geológiai szerkezetek dominanciájával — első látásra
is szigetív szerkezetet sugall. Lemeztektonikai szem
pontból azonban — amelynek alkalmazására még
csak szórványos és lokális kísérletek történtek —
Kuba geológiai fejlődéstörténete alapvetően külön
bözik a cirkumpacifikus szigetívekétől. Ennek okát
nagyszerkezeti helyzetében, a Karib-térség bonyo
lult óceánfenék viszonyaiban kereshetjük.
A csendes-óceáni szigetívek geológiai fejlődéstörténete ugyanis többségben csak az oligocénban
és a miocénban kezdődött, amikor a Csendes-óceán
alját alkotó litoszféra-lemez mozgása önállósult
a földköpeny mélyebb részeitől. Az új kutatások

szerint a jurától az oligocénig (erre a korai idő
szakra esik a kubai ívelt sziget kialakulása) a leme
zek és a földköpeny mélyebb tartománya még azo
nos mozgást végeztek. Másrészt a tipikus szigetívek
kialakulásának kritériuma egy közeli, stabil konti
nensperem jelenléte, amelynek kimutatása Kuba
esetében bizonytalan.
Kubai barlangkutatók gyülekeznek a Vinalesi-völgyben
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Kréta mészkőből álló
mogote
Cariblanca környékén
Kuba legidősebb kőzetei — elsősorban terrigén
alsó- és középsőjura üledékek — azt az időszakot
képviselik, amikor megkezdődött a Pangea feldarabolódása, mégpedig éppen a Pangea nyugati
részén Laurázsia és Gondwana intenzív távolodásá
val. A szétválás térbelileg nem ugyanott következett
be, ahol a variszkuszi hegységképződés során az
északi és déli kontinensek összeforrtak, hanem attól
délre. így történhetett meg, hogy a Kubától közvet
lenül északra fekvő Floridai-félsziget, amely egykor
a déli szárazulat, Gondwana tartozéka volt, a szét
válás után a Laurázsia része lett. A ma még kevéssé
ismert Bahamai-platform kristályos aljzata való
színűleg hasonló módon „pártolt át” a Gondwanától Laurázsiához.
Minden esetre Kuba említett legidősebb alsó-,
középső jura üledékei (190—150 millió év) főleg
geoszinklinális képződményeknek tekinthetők, ame
lyek terrigén anyaga a szétszakadó és távolodó
Pangea-partokról származtatható. Köztük a karsz
tosodásra hajlamos karbonátkőzetek mennyisége
alárendelt.
Az első — kizárólag üledékfelhalmozódással
járó — ciklus után erős magmás tevékenységgel
társult térrövidüléses periódus kezdődött, amely
a felső-jurától, a középső-eocénig tartott (150—50
millió év). A térrövidülés során egyrészt a keletkező
antiklinális szerkezetek először emelkedtek a tenger
szint fölé (ilyen értelemben ekkor beszélhetünk
először szigetként Kubáról), másrészt — helyileg
eltérő mértékben — az üledékek metamorfizálódtak
is (a legerősebben átalakult kőzetek egyébként éppen
az Escambray-hegységben találhatók).
A második ciklusban jelentkező magmatitokat
korábban főleg intrúziókként, illetve felszíni vulkáni
tevékenységként fogták fel, a lemeztektonika értel
mezésében ezek jórészt ofiolitok, tehát óceáni fenék
foszlányok, amelyek magmatitjai csak a tektonikai
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mozgások révén kerültek mai helyükre. (Keletkezési
koruk felső-jura és eocén közötti.) Emellett szól
a bázisos és ultrabázisos magmatitok ásványos
és kémiai összetétele, tektonizáltsága is. így például
az ultrabázisos sorozatban a legjellegzetesebben
ofiolitnak tekinthető harzburgitok uralkodnak
Iherzolitok, dunitek és piroxenitek társaságában.
Az ultrabázisos, peridotites magmatitok szép példáit
vizsgáltuk Fomento környékén. A harzburgit jellegű
peridotitek csaknem mindenütt szerpentinesedtek,
40—90% közötti arányban.
A szerpentinitek-harzburgitok éppen Kuba kö
zépső részén, a kutatási területünk peremi régióiban
gyakran tartalmaznak erősen metamorfizált kőzet
zárványokat (glaukofánpala, eklogit).
Kuba trópusi éghajlatán a szerpentinesedett peri
dotitek igen intenzíven mállanak, rajtuk jellegzetes
laterites kéreg alakul ki, mállási formáik között
a kúpkarsztokra emlékeztető monolitok is akadnak.
Az ultrabázisos magmatitoknál ritkábbak a gabbroid intruzívumok, főleg a diszlokációs zónákban.
Többnyire felső-kréta időszaki üledékek környeze
tében találhatók. Santa Clara környékén olivin
gabbro a leggyakoribb bázisos magmatit, de talál
ható itt normál-gabbró, gabbro-diabáz is. A lemez
tektonika felfogása szerint mindezek az egykori
óceánfenék magmás kőzetsorozatainak tektonikusán
új helyzetbe került foszlányai, megfelelnek a klasszi
kus kezdeti geoszinklinális magmatizmusnak.
A második ciklusban a bázisos magmatitok
mellett granitoid tömegek is szerepelnek amelyek
a litoszféra-alábukás és részleges megolvadás mély
ben rekedt termékeiként értelmezhetők. Főleg
a felső-kréta időszak vége felé intrúziókként törték
át az alsó- és idősebb felső-kréta időszaki üledékeket.
A hosszan elnyúlt intrúzió-láncolatok szélessége
általában 3—10 km. A gránitvonulat végighúzódik
az Escambray-hegység általunk nem vizsgált észa-

Az Escambray-hegység keleti részének és Santa Clara környékének földtani vállata. (Részlet Kuba
Geológiai térképéből.)
Jelmagyarázat
r M Z — M ezozoos granitoid kőzetek
<? — M ezozoos peridotitek, szerpentinitek
V — M ezozoos g ab b ro , diabáz
■Ji-i — Alsó- és középső-jura m etam orfizált terrigén üledékes
kőzetek
— Felső-jura k arb o n áto s, terrigén, evaporitos és túzköves
rétegek
V — Felső-kréta vulkáni kőzetek
K i — A lsó-kréta meszes, dolom itos
és kovás rétegek

Ki-* — A lsó- és felső-kréta vulkanogén, k arb o n áto s és terrigén
rétegek
K , — F első-kréta terrigén, k arb o n áto s, vulkano-szedim ent réte
gek
P l — Paleocén, terrigén-törm elékes, m eszes rétegek
P i-t — Paleocen-eocén vulkano-szedim ent rétegek
P , — E océn terrigén-törm elékes, m eszes rétegek
Ps — O ligocén terrigén k arb o n áto s rétegek
N i — M iocén törm elékes-m eszes rétegek
QHII — Pleiosztocén alluvium és m eszes üledék
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Az őserdei fá k gyökereiket a barlangok talpáig
nyújtják le ( Cariblanca, Vizek barlangja)
kabbi részén is, itt másodlagos dinamometamorf
bélyegek gyakoriak. Az ofiolitok és a granitoidok
szerepe az eocénben már alárendelt.
A felső-krétában a tengeralatti bazaltos (ritkán
andezites) vulkanizmus mellett már szárazföldi láva
ömlések is megfigyelhetők (andezit, dácit, riolit).
Ezeknek a vulkánitoknak lemeztektonikai értelme
zése még megoldatlan. Önmagában a kovasavtartalom szerinti osztályozás ugyanis ehhez elégtelen.
A lemeztektonika a korábban is használt mészalkáli és alkáli provincia mellett mint legjellemzőbb
kategóriát, a tholeitos kőzeteket tartja szem előtt.
A tholeitos sorozat lényege, hogy a kovasavtartalom
csökkenésével a Mg-tartalom kismértékben egyen
letesen növekszik, az ultrabázitokban 10%-kal kul
minál, míg a vas a gabbroidális kőzetekig növekszik,
attól kezdve már csökken, és szemben a mészalkáli
kőzetek oxidatív viszonyai között keletkezett Fe20 3tartalmával a vas Fe++ formája utal a reduktív geneti
kai viszonyokra. A magmaképződés során a rendszer
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oxidatív állapot felé törekszik, ezért a tipikus
szigetívek esetében az első vulkáni termékek még
tholeitesek, majd idővel mészalkáliba váltanak át.
E folyamat során a szigetívek alatti kéreg fokoza
tosan kontinentális jellegűvé válik. Ezek a geokémiai
értelmezések Kuba esetében még kidolgozatlanok.
Mindenesetre a sziget tektonizmusának fő idősza
kában —a késő larámi, ún. kubai mozgások során —
a magmatizmus gyakorlatilag befejeződött, Kuba
kontinentális kérge kialakult. Kuba fejlődéstörténe
tének harmadik fő ciklusa a középső eocéntől
(kb. 50 millió éve) a jelenkorig tart. Erre az időintervallumra a térrövidülési-gyűrődési folyamatok
gyengülése jellemző. Itt jegyezzük meg, hogy
a Bahamai-platform teljes egészéről hiányzik
— legalábbis a jelenlegi ismeretek szerint — a mag
matizmus.
Kuba három ciklusra osztható geológiai fejlődésé
nek számos periódusában képződtek vastag karbo
nátos kőzettömegek, amelyek a trópusi éghajlaton
intenzíven karsztosodtak. Attól függően azonban,
hogy a karsztos kőzetek milyen szerkezeti hel>zetben
vannak, illetőleg érte-e őket erőteljes metamorfózis,
a karsztosodás, illetve a barlangképződés feltételei
igen különbözők. így például az Escambray-hegység
déli részét — annak ellenére, hogy metamorf kőze
tekből épül fel — különleges karsztmorfológia
és számos barlang jellemzi. Ennek az a magyarázata,
hogy a később palásodott és átkristályosodott üledé
kes eredetű kőzetek között jelentős vastagságú
mészkőrétegek szerepeltek, amelyek a metamorfózis
során mészpalává alakulva sajátos szerephez jutot
tak a hegység — főleg az általunk megismert déli
részének — morfológiájában. Amíg ugyanis az üle
déksor eredetileg agyagos-homokos kőzeteiből létre
jött fillitek, szericites palák könnyen lepusztuló,
de vízzáró kőzettömegeket jelentenek, addig a gyűrt
rétegsorban általában meredeken elhelyezkedő mészpala rétegcsoportok keménységük miatt környeze
tükből kipreparálódtak és közel párhuzamos gerin
cekként (helyi elnevezésük „loma” ) húzódnak közel
észak-déli irányban. A kubai barlangkutatók által
rendelkezésünkre bocsátott térképeken — még a leg
újabbakon is — hiányosan vagy pontatlanul szere
pelt a felszíni vízhálózat, és így a hidrológiai-barlangtani összefüggések csak helyi térképezéssel (morfoló
giai, hidrológiai és geológiai) váltak felismerhetővé.
A kőzetmintákat már itthon dolgoztuk fel, a vizs
gálat eredményei röviden a következők: A karszto
sodásra, barlangképződésre hajlamos mészpala kris
tályos-szemcsés szövetű, olykor finomsávos, több
nyire 5% alatti nem karbonátos szennyezéssel,
amelyben finomszemű kvarcliszt mellett klorit
és szericit a leggyakoribb. A sötét szín elsősorban
a grafit-stádiumot el nem ért, enyhén átalakult
szenes—szerves anyag következménye. A mészpala
rétegcsoportokban finoman csíkos kloritos dolomit
pala és sötét barnásszürke palás márványbetelepü
lések is megfigyelhetők. Ritkább kőzettípus egy
sárgás vagy rózsaszín kristályos palás mészkő,
amely az elefánthátakra emlékeztető mészpalagerincek peremi törésvonalainál, tektonikus breccsa
törmelékanyagában is előfordul.

A hegység déli-délkeleti peremén levő Caja dél
Agua (Vízdoboz) és Mariposa nevű víznyelőbarlan
gok ebben a mészpala réteg csoportban alakultak ki.
Mivel a fillit-szericitpala vízzáró térszínén eredő
vízfolyások igen sok kemény szögletes kvarcittörmeléket szállítanak, a barlangok kialakulásában a víz
mellett ezeknek alapvető szerepe van. Mivel mind
az oldás, mind a mechanikai hatás a palássági síkok
kal párhuzamosan intenzív, a barlangok térbeli
helyzete szokatlan és szeszélyes, ami egyúttal fel
tárásukat is determinálja. A poljékból vagy völgyek
ből a mészpala gerinceknek ütköző vízfol>ások
ugyanis a meredek helyzetű palás rétegeket követik,
a rövid, enyhe lejtésű folyosókat meredek szakaszok,
többnyire teljes szélességben vízeséssel tarkított
lépcsők váltják fel, amelyek fix-kötél nélkül vissza
felé már gyakorlatilag leküzdhetetlenek, különös
tekintettel a gyakori heves esőzésekre. Az éves
csapadékmennyiség az Escambray-hegységben 1800
mm-t is eléri, de még a téli szárazabb periódusban is
gyakoriak a nagy esőzések. Sajnos 1983 januárja
az utóbbi évtizedek egyik legcsapadékosabbja volt,
ami nehézzé és veszélyessé tette a barlangok mélyebb
szakaszainak feltárását. Megtörtént, hogy miközben
csoportunk tagjai a Vízdoboz-barlangban tartóz
kodtak, az egyébként is bővizű barlangi patak víz
hozama többszörösére nőtt, a szifonokat a víz tel
jesen kitöltötte. Emellett az áradás uszadékfákat
sodort a barlangba, eltorlaszolva velük a szükebb
részeket. (A karsztosodást egyébként elősegíti az is,
hogy az Escambray-hegység egyike Kuba legmele
gebb területeinek, a déli oldalon az évi átlaghőmér
séklet több mint 26 °C.) Az esőzések miatt a kubaiak
által is alig ismert Vízdoboz- és Mariposa-barlangok
mélyebb szakaszainak feltárása nem sikerült, azon
ban a nálunk levő — 120 m összhosszúságú kötél —
egyébként sem tette volna lehetővé a nagyobb mély
ségből való biztonságos visszajutást. Tanulságos
volt azonban e metamorf kőzetekből felépülő hegy
ségben a felszíni hidrológiai és geológiai viszonyok
megfigyelése és a mészpalarétegek karsztosodása.
Az Escambray-hegység tágabb térségéhez tartozó
Fomento-cariblancai-karsztterület ee>szerűbb geoló
giai felépítésű és nem metamorfizálódott. Itt a víz
záró rétegek szerepét mezozoos diabáz, illetőleg
kovásodott diabáztufa játssza, s a mogotéktól távo
labb eső barlangjáratok csupán az efelett mindössze
20—30 m vastag lepényként elhelyezkedő felsőkréta mészkőben alakulnak ki. E rétegtani adottsá
gok miatt a többnyire függőleges víznyelőkön
a mélybe jutó víz igen gyorsan eljut a diabáz alj
zatra, s gyakorlatilag annak felszínén folyik tovább.
Mivel a diabáz és a mészkő határfelülete csak enyhe
szögben dől (ezzel megegyező a kréta mészkő réteg
zettsége is) a barlangi patak medre egyenletes,
nem tarkítják vízesések. A Vizek barlangjának
kisebb méretei annak is a következménye, hogy
a mészkőfelszínről nem jut véső hatású keményebb
kőzettörmelék a barlangba; a barlangi aljzat hely
ben képződő diabáz-kavicsai nem tudnak jelentős
vésőhatást kifejteni. Érdekes megfigyelés, hogy
a szubtrópusi erdőségből kiemelkedő legnagyobb
termetű fák gyakran barlangnyílásokat jeleznek.

Függöcseppköszerű travertinó képződmények gya
koriak a barlangok bejáratúnál (Pica-Pica völgy)
(A képeket Juhász Árpád készítette.)
Ezek ugyanis gyökereiket az állandóan nedves bar
langi talajig nyújtják le.
A cariblancai Vizek barlangját kubai barlangász
barátaink már korábban feltérképezték. Mi a bar
langi víznyelő és a felszíni források közötti kap
csolatot vizsgáltuk, s a hidrológiai összefüggéseket
sikerült egyértelműen tisztázni. Emellett vízkémiai
vizsgálatokat is végeztünk annak megállapítására,
hogy a közeli cukornád ültetvényekről bemosott
vegyi anyagok mennyiben jelentkeznek a barlangi
vízfolyások felszínre bukkanási pontján. (A távo
labbi cukorgyár szennyvize gyakorlatilag minden
tisztítás nélkül jut a karsztos kőzetekbe.)
Kutatócsoportunk — amelyet mind a Kubai,
mind a Magyar Tudományos Akadémia támoga
tott — az eddig felsorolt szpeleológiai, hidrológiai,
geológiai vizsgálatokat talajtani és talajzoológiai
megfigyelésekkel egészítette ki, utóbbi szakterületet
Balogh János akadémikus képviselte. A vizsgálati
anyagok feldolgozása még tart.
D r. Juhász Á rp ád
B udapest
T áro g ató ú t 45.
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KARST-EXPLORATIONS
IN THE ESCAMBRAY-MOUNTAINS, CUBA,
AND IN ITS NORTHERN FOREGROUND

KAPCTOBblE HCCJIE^OBAHHH
B TOPAX 3CKAMBPAH H ErO
CEBEPHblX nPE/JMECTbflX HA KYEE

The Speleological Group of the Red Meteor Sport
Club (Hungary) organized a one-month exploration
tour to Cuba. During this action the members of
the group took part alsó in the Latin-American
and Caribbian Régiónál Conference of UIS, which
was organized in the Vinales-valley. Our regions
fór exploration were in the Southern parts of the
Escambray Mountains to be found in the Central
part of the country, and alsó in the foreground of
the mountains, in the surroundings of FomentoCariblanca. The karstic forms of the Escambray
Mountains are formed in strongly metamorphosed
Jurassic carbonatic rocks, which today a form
a chalk-schist ridge (local name: loma), which is
rather resistant and run along a nearly N-S strike.
The impermeable layers are formed of phyllites
and sericitic schists. The Caja dél Agua (Waterbox)
and the Mariposa sink-holes, which were in the
area of our research work, are formed in the series
of strata of lime-schist. By the aid of rivlets with
great water output, the carried away quarcite debris
played a significant mechanical role in their formation.
The caves are in rather steep positions following
the almost vertically situated schisty carbonatic
layers. They are nőt easily accessable; their explora
tion is hindered by narrowings, waterfalls, washed
in tree-trunks and floated timber too. The very heavy
rains, which are unusual in January and the insufficient length of the fixed ropes made impossible
the exploration of the totál length of the caves
mentioned.
The geological structure of the karst-terrain of
Fomento-Cariblanca is simple. The rocks have nőt
been metamorphosed. Here the impermeable layers
are of Mesozoic diabase and silicious diabase tuff
respectively, to a large extent karstic Upper Cretaceous limestone is only 20 to 30 metres thick in
the area further of the mogots. In this veil-like,
almost horizontal Upper-Cretaceous limestone have
the Cave of Waters developed. Through the vertical
sink-holes the water passes to the diabase basement
and is flowing on its surface as a gently sloping
cave-rivlet. In the cave, which was already mapped
by the Cubans, it was possible to prove its connection with the surrounding springs and thus
determine the action-radius of the contamination
originating from the surrounding sugar-cane plantations.

B miBape 1983 r. cnejieojiorHHecKaa rp y n n a
KpacHbiü M eTeop opraHH30BaJia HCCJie/jOBaTejibcicyio noe3iucy npoAOJDKHTeJibHOCTbio oahh Mecau
Ha K yőy. B paMKax 3Toro Mbi npHHHJiH ynacTHe h
Ha JiaTHHO-aMepmcaHCKOH h KapnöcKOH p ern o HaJibHoií KOH^JepeHUHH Y H III, KOTopaa őbuia opraHH30BaHa b aojihhc BnHajiem. YnacTKaMH HaiuHx
HccjieaoBaHHH HBJiHJiHCb K>5KHafl HacTb r o p 3xcaM ő p aií h opKecTHocTb OoHMeHTO-KapHŐaHKa b erő
ceBepHbix npe^M ecTbjix, KOTopbie HaxoA»Tca b
UeHTpaJTbHOH HaCTH OCTpOBa. KapCTOBbie (fropMbl
r o p 3cKaMÖpaft oöpa30BajiHCb b CHJibHo MeTaMopcJ)H30BaHHbix xapőoHaTHbix nopOAax K)pCK0r0
B03pacTa, KOTopbie npoTJirHBaioTCfl b ceBepoKOKHOM HanpaBJieHHH ropHbIMH XpaŐTaMH H3
TBepzibr' KapőoHaTHbix cnaHueB (MecTHoe hx Ha3BaHHe JiaMa). BoAoynopHbie cjioh cjioaceHbi (jwjiHTamh, cepHUHTOBbiMH cxiaHuaMH. B oA onorjiom aiom n e nem epbi Kanca nen AKBa — BoAflHaa Kopoöxa)
h M apw no3a, HaxoAamnecH Ha ynacTice HauiHx
HccjieflOBaHHH oőpa30BajiHCb b nanice cnoeB xapöoHaTHbix cnaHueB. B hx oöpa30BaHHH 3HaHHTejibHyio
MexaHHHecKyio pojib HrpaJiH oöjiomkh KBapuHTOB,
BHeceHHbie pynbjiMH ö o jib iu o ro AeÖHTa.

34

Flemepbi, noBTopaa cnaHueBbie xapőoHaTHbie
nopozibi, noHTH BepTHKaJibHoro noJionceHHH, hbjijik)tch oneHb K p y T b iM H , Tpy^HO npoxo^HMbie, cyncehhh, BOAonaAfci, BHeceHHbie ctbojim jiepeBbeB 3aTpyflHjnoT pa3BeaKy. HeoöbiHHbie ajui HHBapn
ŐOJIbUIHe AOHCAH H nOCTOHHHbie BepeBKH OrpaHHHeHHOÖ nJIHHbl He naJIH B03M0nCH0CTb
n O J IH O H
pa3Be^KH 3thx nem ep.

KapcTOBbiö paiíoH okojio OoHMeHTo-KapHŐaHKa
HMeeT nTocToe reoJiornnecKoe CTpoeHHe h nopoübi
He noABepnceHbi MeTaMop(})HHecKoií AeaTejibHocTH.
Pojib BOitoynopHbix cnoeB BbinojiHHioT Me303oííCKHe AHa6a3bi h xpeMHHCTbie AHa6a30Bbie Ty(])bi, h
Ha oTflaJieHHbix ot MoroTe ynacTicax xoporno xapaKTepH3yK)IItHHC5I H3BeCTHHK BepXHCMeJIOBOrO B03pacTa HMeeT MomHOCTb Bcero 20—30 m. B 3thx
noKpoBooöpa3Hbix, dohth ropn30HTaJibHO 3aneraiomnx BepxHeMenoBbix H3BecTHíncax oöpa30BaJiacb nemepa Boa. BoAa nepe3 BepTHKaJibHbie norjiomaiouíHe bopohkh nonaAaeT Ha AHa6a30Boe
ocHOBanne h Ha erő noBepxHöcTH ynce npoTexaeT
xax nemepHbiH pynen c HeöoJibiiiHM yxjioHOM.
B nem epe, oxapaKTepH30BaHHofi paHbiue xyÖHHuaMH, yA anocb ycTaHOBHTb CBH3b c oxpyncaiomHMH
HCTOHHHKaMH h TaKHM oöpa30M onpeAejiHTb paAHyc bjihhhhh 3arpH3HeHHH H3 oxpyacaiomHX nnaHTauHH caxapH oro TpocTHHKa.

