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TRÓPUSI KARSZTVIDÉKEK THAIFÖLDÖN
Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző 1985 évi délkelet-ázsiai tanulmányútja tapasztalatai alapján vázlatos ismertetést ad Thaiföld né- 
hány jellemző trópusi karsztvidékéről. A földrajzi helyzet, a geológiai adottságok és az éghajlati körül
mények, különösen a csapadékviszonyok összefüggésében mutatja be a karsztok változatos morfológiai tí
pusait és a kialakulásukban lényeges szerepet játszó különböző denudációs hatófaktorokat. Az egymástól 
másfélezer kilométer távolságban található észak- és dél-thaiföldi karsztvidékek keletkezésében, makro- 
és mikrofonná típusaiban megnyilvánuló eltérések okai a különböző geomorfológiai expozíciós helyzettel 
és a délen fokozottabban érvényesülő monszunhatás következtében lehulló több, évi 3000— 5000 mm csapa
dékkal magyarázható. A zömében ordoviciumi és perm mészkövön keletkezett karsztterületek Thaiföld fe l
színének mintegy 6,5 százalékát, kb. 35 000 kml-t tesznek ki. Bár a közelmúltban megkezdődött kutatások 
Thaiföld barlangjait illetően számottevő régészeti és művészettörténeti felfedezést eredményeztek, a mész
kővidékek jelentős része karsztmorfológiai és szpeleológiai szempontból szinte teljesen feltáratlan.

A közelmúltban kiteljesedett és elmélyültebbé 
vált kutatóexpedíciók és egyéni tanulmányutak 
résztvevői Délkelet-Ázsia legjelentősebb mészkő
vidékeit, Dél-Kína (BALÁZS D. 1961., SILAR J. 
1965., WILLIAMS, P. 1978., CHEN ZHIPING 
1981.), Észak-Vietnam (GLAZEK, J. 1966., 1968., 
HOANG THANH-THUY 1973.), Malaysia (WAL- 
THAM, A. és BROOK D. 1980.), Indonézia (BA
LÁZS D. 1968,, UHLIG, H. 1980.) és a Fülöp- 
szigetek (BALÁZS D. 1974.) karsztos tájait geo
morfológiai és szpeleológiai szempontból sokolda
lúan feldolgozták. A hivatkozott kutatók megálla
pításai, felfedezései számos vonatkozásban bőví
tették szemléletünket, gyarapították ismereteinket, 
s több általános érvényű megfigyelési eredménnyel 
adtak ösztönzést a további munkának. Néhány 
karsztvidék, így pl. a jávai Gunung Sewu (LEH- 
MANN, H. 1936., BALÁZS D. 1967., 1968., 
UHLIG, H. 1980.) valamint az észak-borneói Gu
nung Mulu (SWEETING, M.—DAY, M .—LEY, 
/?.— WOODROFFE, C.—OSMASTON, H. 1980.) 
monografikus teljességű, alapos feldolgozása is el
készült a rokontudományok szakembereinek be
vonásával, ugyanakkor a térségben Burmában és 
Thaiföldön többezer km* kiteijedésű mészkőterüle
tek a karszt geomorfológia aspektusából jóformán 
fehér foltnak számítanak. Thaiföldön 1985. már
cius 13-tól április 5-ig tett tereptanulmányaim a 
magyar szakirodalomban még ismeretlennek szá- 
mít<̂  trópusi karsztok megismerését eredményez-

\
Földrajzi helyzet

Thaiföld Délkelet-Ázsia szívében, az Egyenlítőtől 
északra a 6 . és a 2 1 . szélességi fokok között terül el. 
Az ország tekintélyes észak-déli kiterjedése csak
nem 1700 km. A nyugati országrészek, az észak

déli irányban húzódó Thanon Thong Chai vonula
tai és az ősi Korat-tönk között található a mező- 
gazdasági művelésre kiválóan alkalmas Chao 
Phraya-folyó feltöltött alföldje, melyet Thaiföld 
rizskamrájaként emlegetnek. Észak-Thaiföldre át
nyúlnak a szerkezetileg a kínai Jünnan-Kujcsoui- 
fennsíkhoz tartozó hegyvidék véli vonulatai, vala
mint a burmai Shan-fennsík részét alkotó nehezen 
járható, erősen tagolt, sűrű őserdővel borított, 
1500—2000 m magas hegycsoport. A déli ország
rész a Maláj-félsziget Burma és Malaysia állam
határa által közrefogott területeket foglalja magá
ban.

Thaiföld vízgyűjtőterületének zöme a Chao 
Phraya- és a Mekong-folyókhoz tartozik. A Thanon 
Thong Chai egyes medencéi a Salween vízrendsze
réhez kapcsolódnak. A peninszuláris déli ország
rész vizei a Pattani- és a Ta Pi-folyók révén jutnak 
a Thaiföldi-öbölbe.

Kutatástörténet
Délkelet-Ázsia országaiban az európai gyarma

tosító adminisztrációhoz kötődően indultak meg 
a rendszeres természettudományi kutatások. A gyar
matosító hatalmak érdekszféráinak határán fekvő 
Thaiföldnek sikerült megőriznie függetlenségét. 
Míg India, Burma, Malaysia geológiai viszonyait 
az angolok, Laosz, Kambodzsa, Vietnam földtani 
kutatását a franciák, Indonézia feltárását a hollan
dok végezték, addig Thaiföldön történelmi okok 
miatt igen későn — csak a XX. század elején — 
kezdődhetett meg az ország földjének tudományos 
megismerése.

A mészkővidékek első részletes földtani kutatá
sainak eredményei a svéd BERT1L HÖGBOM 
(1913) és az amerikai WALLACE LEE (1927) ér
demei. A vasútépítésekkel kapcsolatos geológiai
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1. ábra. A tanulmányban szereplő karsztvidékek 
földrajzi elhelyezkedése. 1 = Chiang Mai és Phrao 
környéki kar sztok, 2 =  Kanchanaburi környéki 
karsztok, Nyugat-Thaiföld, 3 = Khao Sam Roi Yot 
karsztvidéke, 4 = a Phangnga-öböl vidéki karsztok

vizsgálatok az 1930-as években bővültek ki a bánya
ügyi minisztérium megnövekedett igényeinek meg
felelően. Thaiföldön a mészkőterületek kutatását 
főként gazdasági érdekek, az ásványi nyersanya
gok feltárása és kitermelése motiválja. A karsztok 
megismeréséhez kapcsolódó tudományos szem
pontok, geomorfológiai, paleontológiái vizsgálatok 
alárendelt szerepet játszanak. A thaiföldi barlangok 
faunájának kutatásában azonban fontos eredmé
nyek születtek (K1RBY, W. 1908., KUSCH, H. 
1975., 1976., 1977. és 1982.), s ezekhez magyar 
szakember is hozzájárult (KASZAB Z. 1979.). 
A barlangok régészeti, művészettörténeti, vallási 
és idegenforgalmi jelentőségét számos újabb keletű 
tanulmány elemzi.

Geológiai viszonyok
Thaiföldön a mészkővidékek nem alkotnak ösz- 

szefüggő, nagy kiterjedésű, egységes felszínt. Az 
ország legészakibb tájain és legdélibb pontjain egy
aránt találkozhatunk kisebb-nagyobb izolált mész
kőfoltokkal. Az 542 373 km*-es Thaiföldön a karszt
vidékek számottevő területet, kb. 35 (XX) km*-t, az 
ország felszínének mintegy 6,5%-át teszik ki.

Thaiföldön a karsztvidékek geológiai kora rendk' 
vül változatos. A legidősebb, a paleozoikum eleien 
keletkezett, 440—500 millió éves ordoviciumi mész 
kőtől a legfiatalabb, 1 — 2  millió esztendős koraik 
mészkőig számos különböző korban keletkezett 
mészkőelőfordulásra találunk példát. Korallzáto
nyok pl. az ordoviciumtól kezdve képződtek a föld 
történet folyamán, bár a Chao Phraya-folyó révén 
a Thaiföldi-öbölbe történő terrigén anyagbehordás 
miatt korántsem olyan nagy mértékben, mint az 
oxigéndús áramlatokban gazdagabb, s élénkebb 
hullámtevékenységgel jellemezhető Andamán- és 
Nicobar-szigeteken, vagy a Dél-kínai-tengcr szi
getvilágában, ahol számottevő mennyiségű száraz
földi hordalék tengerbe kerülése nem gátolja a fô  
lyamatot.

A déli Maláj-félszigeten található országrészben 
az ordoviciumi ún. Thungsong és perm korú Rat 
Buri mészkő dominál. A világos szürkétől fekete 
színig terjedő, változatos árnyalatú, erősen átkris
tályosodott dolomitos mészkő előbukkanásai Ko 
Ta Ru Tao szigetén, Thungsong, Satun és Tranu 
városok közelében 50—200 km*-es foltokban, Thai
föld középnyugati vidékein, Kanchanaburitól 
északnyugatra 1500—2000 km*-es, ÉNy—DK irá
nyú párhuzamos vonulatokban figyelhetők meg. 
Észak-Thaiföldön Chiang Mai, Mae Sariang és Mae 
Hong Són környékén szintén találhatók ordoviciumi 
mészkőterületek, bizonyítva az egykori geoszink- 
linálisban történt üledékfelhalmozódást. Az egyen
letesen rétegezett, helyenként agyag- és homok
szennyeződésekkel tarkított ordoviciumi mészkő 
a mélyfúrások adatai szerint Thungsong környékén 
a legvastagabb, több mint 3000 m. Phattalungtól 
nyugatra a homokos szürke mészkő szinte szétpor
lad. A burmai határ vidékén, a Kanchanaburitól 
északnyugatra elterülő tekintélyes nagyságú, 350— 
440 millió éves, fiatalabb mészkőrögöket a paleon
tológiái vizsgálatok alapján szilur, devon és karbon 
korúnak határozták meg (PENDLETON, R. 1976.). 
Az ősi, kristályos kőzetekből felépülő Korat-fenn- 
sík nyugati peremén észak-déli irányban sávszerűén 
húzódó, erősen tektonizált karbon és perm tenger
elöntésre utaló ún. Rat Buri mészkő bukkan elő, 
bár sokkal kisebb a kiterjedése, mint a többi, egyéb 
üledékes és metamorf kőzetekből felépülő környező 
területeknek. A mészkő vastagsága a jelenlegi fúrá
sok ismeretében itt a legnagyobb, 1000—4200 m. 
Az erősen átkristályosodott Rat Buri mészkövén 
jellegzetes karsztvidékek nem alakultak ki, de 
a márványbányák komoly gazdasági szerepet adnak 
e területnek. A Korat-fennsíkot triász és jura ten
gerelöntést bizonyító, erősen szennyezett, vékony 
mészkő- és konglomerátumtakaró borítja. A Ko- 
rat-fennsíkon számos sósvizű kút és forrás arra en
ged következtetni, hogy a mészkőrétegek alatt je
lentős sóelőfordulások vannak. A Korát meglehe
tősen egyhangú mészkővidéke a csekély relief
energia miatt nem bővelkedik látványos karszt
jelenségekben.

Thaiföldön a karbonátos kőzeteket jóval kemé
nyebb kőzetekből felépülő gránit, gneisz és kristá
lyos pala, Kanchanaburi környékén nefelin-olivin
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2. ábra. Geológiai szelvény az észak-thaiföldi Me 
P ing-folyó mentén (B. Högbom nyomán). Jelmagya- 
ráZat: l — permo-karbon mészkő, 2 =  triász 
hom okkő , 3 = agyagpala, 4 =  szilikátos kőzetek, 
5  =. gnfrn/, 6 =  porfirit te lérek

bazalt, Chiang Mai és Phrao közelében diorit és 
kvarc-diorit betelepülések tagolják. A vulkanikus 
és kristályos eredetű képződmények szomszédságá
nak a karsztfejlődés szempontjából elsődleges jelen
tősége van: számos allogén karsztvidékre érkező 
folyóvíz eróziós munkáját hatékonyabbá teszi a 
nem karsztos vízgyűjtőről származó, nagyobb 
keménységű hordalék. Ez a folyamat a felszínen 
impozáns kúp- és toronyhegyek képződésében, va
lamint a több szintes barlangok kialakulásában 
egyaránt megnyilvánul.

Thaiföldön az általam megismert karsztterülete
ken a földtani adottságok és az orográfiai viszonyok 
miatt mindenütt komoly szerepet játszanak a de- 
nudációban a nem karsztos térszínekről származó 
folyóvizek.

Éghajlati adottságok
Thaiföld karsztvidékei az ország földrajzi hely

zeténél fogva teljes egészében a Ráktérítő és az 
Egyenlítő között találhatók, tehát a trópusi zóná
ban fekszenek. Thaiföld tekintélyes észak—déli ki
terjedése ellenére a hőmérséklet értékét vizsgálva 
nincs jelentős eltérés az északi és a déli karsztvidé
kek között. Északon Chiang Mai térségében 24,5— 
26,6 °C, míg délen Phangnga vidékén 26,7—27,7 °C 
az évi középhőmérséklet. Annál nagyobb különb
ségek mutatkoznak meg az évi csapadékmennyiség 
területi megoszlásában. Az északi Chiang Mai kör
nyéki mészkővidékek — Koppén szerint Cw ég
hajlati területek — részesülnek a legkevesebb csa
padékban. A déli — Koppén szerint Af állandóan 
nedves őserdő éghajlati területeket — a fokozottab

ban érvényesülő monszunhatás miatt az északinál 
két-háromszorosan több esőmennyiség öntözi évente 
(1. táblázat),

Mivel a karsztok fejlődésében a csapadékmennyi
ségnek van meghatározóbb szerepe, ez a tény 
szembetűnő módon tükröződik Thaiföld északi és 
déli karsztvidékeinek eltérő arculatában, növény- 
takarójában és formakincsében.

Az alábbiakban Thaiföld néhány jellemző karszt
vidékét mutatom be.

I. Észak-Thaiföld, Chiang Mai és Phrao környéki 
karsztok

A Chiang Mai környéki mészkőterületek első 
átfogó földtani leírását BERTIL HÖGBOM  végezte 
el (1913). Vázlatos képet adott a Burmából át
nyúló, permo-karbon mészkőből felépülő Shan- 
fennsíkról, melyet jellegzetes karsztos formákban 
bővelkedő területnek írt le. Külön megemlékezett 
a meggyűrődött harmadkori — miocén — üledék- 
rétegekről, melyekben jelentős olajmezőket feltéte
lezett. „Fangból délre indulva Chiang Dao irányá
ban nem találkoztam felszínre kibukkanó szilárd 
kőzetekkel, míg csak el nem értem a Mekong- és 
a Menam-folyók vízgyűjtő területeinek vízválasztó 
vidékét. Ezek a hegygerincek — melyeken meglehe
tősen fáradtságos az átkelés — agyagpalából és mész
kőből állnak, meredek dőlésszögű lejtőkkel. . .  
Méréseim szerint a rétegek ÉNy-i irányban dőlnek, 
s a dőlésszög 30°... távolról a hágók megközelít- 
hetlennek tűnnek, s a meredek mészkőszirtek a kör
nyező fennsík fölé magasodnak. Ezek a hegyek 
a Shan-fennsíkról átnyúló mészkősapka marad
ványai. E zátony jellegű képződmények nem tartal
maznak fossziliákat, s határozott rétegződést sem 
mutatnak.”

1. táblázat

Csapadékmérő állomás Évi csapadékmennyiség 
_______ helye (mm)

Észak-Thaiföld:
1. Phrao 1 1 2 2  mm
2. Chiang Mai 1238 mm
3. Mae Sariang 1288 mm
4. Mae Hong Són 1312 mm

Közép- Thaiföld:
5. Bangkok 1469 mm
6 . Prachuapkhirikhan 1748 mm

Dél-Thaiföld:
7. Ranong 5106 mm
8 . Phangnga 3168 mm
9. Phűket 2388 mm

A táblázat a Thaiföldi Meteorológiai Szolgálat 
1931—1960 közötti 30 éves adatsora alapján ké
szült. A meteorológiai állomások földrajzi helyzetét 
az /. ábra tünteti fel.
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Folyóvízi eróziós-korróziós horonybevésődés a Khao 
Sarn Roi Yot Nemzeti Park egyik karszttornya tö
vében

A mészkőrétegek teljes vastagságát HÖGBOM 
több mint 2000 m-re becsülte. Feltételezését az újabb 
mélyfúrások eredményei is alátámasztják (LERD- 
THUSNEE, S. 1982). HÖGBOM Dói Chiang Dao 
környékén fantasztikus alakú, 2400 m tengerszint 
feletti magasságban elhelyezkedő mészkővonula
tokról számolt be (2. ábra). Az ország akkori geo
lógiai feltáratlanságára jellemző, hogy HÖGBOM 
még a legmagasabb csúcsok kőzetanyagát távoli 
szemlélődés alapján mészkőnek írta el, s Thaiföld 
legkiemelkedőbb pontját, a 2567 m magas Dói 
Inthanont — régebbi nevén Dói Angkát — is 
mészkőnek vélte. Az újabb kutatások tisztázták, 
hogy a csúcsok kőzetanyaga gránit, csak a környező 
vonulatok tartalmaznak jelentékeny szilur és karbon 
mészkőbetelepüléseket. HÖGBOM érdeme, hogy 
a Me Ping-folyón végigutazva a mészkővonulatok 
szurdokban történő áttörését, mint egy természetes 
feltárást, földtanilag igen részletesen leírta, helyt
állóan feltérképezte, és a folyó mentén geológiai 
szelvényt készített (2. ábra). A triász homokkövet 
és a permokarbon mészkövet meredek falú szur
dokban töri át az ezen a szakaszon nagy esésű Me 
Ping.

Észak-Thaiföldön Phrao környékén végzett te
repbejárásaim során az alábbi, ordoviciumi mész- 
kövön keletkezett morfogenetikai karszttípusokat 
külöböztettem meg:
1. Karsztplatók

Az 1400—1500 m tszf. magasságban található, 
20—50 km*-es kiterjedésű, száraz bambuszdzsun- 
gellel borított lapos fennsíkokat víznyelők és 
zsombolyok tagolják. A felszíni vízhálózat fejletlen, 
a mélybeli hidrográfiai rendszer feltáratlan. A karszt
platók a vízhiány miatt teljesen lakatlanok.
2. Toronykarsztok

A fennsíkperemek közelében, hegyközi meden
cékből emelkednek ki a meredek falú, 70—80°-os

3. ábra. A Phangnga-öböli trópusi karsztos sziget
tenger áttekintő vázlata
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lejtőszögű, 180—200 m relatív magasságú, sokszög 
alaprajzú karszttornyok. Tetőrégiókat vékony8  
1 — 2  m-es talajtakaró és bambuszdzsungel borítja* 
Tövükben gyakoriak a tágas lábbarlangok (Ciiff 
foot caves).

3. Kúpkarsztok
Lankásabb, gyakran tört lejtőjű (lejtőszög 

35—45°) törmelékköpennyel körülölelt, kör vagy 
ellipszis alaprajzú, sűrű vegetációval fedett, 1 2 0 — 
150 m magas kúp alakú, erősen lepusztult mészkő- 
hegyek. A sziklamagot övező törmelékanyag létre
jöttét a gyökérhálózat mechanikai aprózó hatása 
idézi elő.

A három formatípus a felszínfejlődés egy-egy stá
diumát képviseli. A fennsíkok peremei közelében 
találkozhatunk a toronykarsztokkal. A fennsík- 
peremektől távolabb a hegyközi medencékben fi. 
gyelhetjük meg a lepusztult, alacsonyabb, egymás
tól messzebb levő idősebb kúpkarsztokat. Á for
mák kialakulásában a szerkezeti mozgások és a 
tektonikai törések is fontos szerepet játszottak. 
A töréses szerkezet különösen az izolált karszt
tornyok vonatkozásában szembetűnő.

A hegyvidéki jelleg és a tengertől való nagyobb 
távolság miatt kevésbé érezhető, gyengébb mon
szunhatásra visszavezethető, alacsonyabb évi csa
padékmennyiség ( 1 1 0 0 — 1 2 0 0  mm) miatt mikro- 
formákban szegényebb ez a terület, mint pl. a dél
thaiföldi Phangnga-öböl környéki karsztvidékek. 
Felszín alatti karsztjelenségekben, időszakos búvó
patakokban, tekintélyes méretű barlangokban vi
szont igen gazdag. Számos toronykarsztban emeletes, 
pusztuló barlangrendszerek maradványait figyel
tem meg. Feltárásuknak elsősorban adminisztra
tív akadályai vannak. A környező lahu, lishu, akha, 
karén, lao, meo hegyi törzsek ópiumtermesztéssel



r olalkoznak, s a hatóságok a kábítószercsempészés 
°g akadályozása céljából sokáig zárt területnek 

Ul^lvánították ezt a vidéket. A helyi törzsi lakosság 
imára az ivóvízellátás szempontjából létkérdés 

5 karsztplatók tövében fakadó forrásokból nyer
hető jó minőségű karsztvíz. A lahuk faállványokon 
" uevó, félbevágott, kivájt és szorosan összeillesz
tett bambuszcsöveken gravitációs úton 2—3 km 
távolságra is elvezetik a karsztvizet. A karenok 
_____ településeik rendszerint távolabb találha
tók a forrásoktól — a külszíni szennyeződés lehe
tőségeinek elkerülése miatt közvetlenül a források
ból nyerik és bádogtartályokban A—5 km távolságra 
szállítják a vizet.

II. Nyugat-Thaiföld, Kanchanaburi környéki 
karsztok

A Kanchanaburitól ÉNy-ra eső, természetföld- 
rajzilag a Thanon Thong Chai hegységrendszerhez 
tartozó karsztvidékek szilur, devon és karbon korú 
mészkővonulatai nem felszíni formáik, hanem első
sorban kiterjedt barlangrendszereik miatt érdemlik

Korróziós kőcsipkék és sziklabordák a Khao Sam Roi 
Yot egyik sziklatornyán (Kubassek J. felvételei)

ki a karsztkutatók figyelmét. A Tham Than Lót és 
az Erawan Nemzeti Parkok számos kiépített bar
langja, mint pl. a Tham Than Lót Női Cave és 
a Phrathat Cave idegenforgalomra is berendezke
dett. Ugyanakkor számos ismeretlen barlang vár 
még feltárásra.

III. Dél-Thaiföld, Khao Sam Roi Yot Nemzeti Park

A Khao Sam Roi Yot Nemzeti Parkban Dél- 
Thaiföld kicsiny, de igen látványos karsztvidékét 
ismerhetjük meg. A Maláj-félsziget északkeleti tá- 
;ain, Prachuapkhirikhantól északra található karszt
területet másfélszer annyi csapadék öntözi, mint az 
észak-thaiföldi karsztokat. Ez a tekintélyes eső
mennyiség (1600— 1800 mm/év) és a rendkívül sűrű, 
szinte áthatolhatatlan vegetáció eredményezi a 
különböző brachiopoda fossziliák (Orthotetes per- 
plexus, Tornquistia tricorporum, Costachonetina 
krotowi, Retimarginifera alata) alapján perm korú
nak meghatározott ( WATERHOUSE, 1981) úgy
nevezett Rat Buri mészkövön keletkezett, makro- és 
mikroformákban egyaránt gazdag karsztjelenségek 
sokféleségét. A Khao Sam Roi Yot Nemzeti Park 
területe mindössze 130 km*. Ennek ellenére itt 
a trópusi karsztok szinte valamennyi pozitív for
mája megtalálható. Észak—déli irányban húzódó, 
a környező alluviális síkságból 250—300 m-re ki
magasló, 5—12 km hosszú párhuzamos hegy vonu
latok zárt, szinte megközelíthetetlen korróziós me
dencéket rejtenek magukban. A késpengeszerű, sok
szor kopár, éles, szinte járhatatlan sziklagerince
ken rendkívül sok oldásformát, kanellurát, szikla
tűt, sziklabordát figyelhetünk meg. A tektonikai 
törésvonalak mentén erőteljesen feldarabolódott, 
rendkívül tagolt hegycsoport számos toronykarszt 
képződménye példázza a trópusi éghajlat dinamikus 
felszínformáló hatását. A nagy intenzitású csapa-

4. ábra. Dél-Thaiföld földtani felépítése Waterhouse 
nyomán (a rajzon szereplő „felső perm" jelmagyará
zat helyesen: középső perm, Rat Buri mészkő)
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Zárt hegyközi medence a Khao Sam Roi Yot Nemzeti Parkban

déknak — monszun idején napi 50—120 mm eső is 
lehullik — tulajdoníthatóan rendkívül gyors ütemű 
a lejtők korróziós-eróziós denudációja. A Khao Sam 
Roi Yot Nemzeti Park területén sok helyen talál
kozhatunk az exogén eredetű vízfolyások laterális 
eróziója és a korrózió karsztformák alakítására 
gyakorolt együttes hatásának bizonyítékaival. 
A nem karsztos vízgyűjtőről származó, a mészkőnél 
keményebb hordalékanyagot is szállító folyóvizek 
valósággal aláfűrészelik és szétrágják a hegyvonu
latokat. A folyóvizektől alámosott hegyek ereszre 
emlékeztető horony beékelődései elérik a 3—10 m-es 
„mélységét” és a 2—5 m-es magasságot is. A csu
pasz sziklafalakon gyakran láthatunk 1—3 m át
mérőjű oldási üstöket. Az állékonyságukat ily mó
don elvesztő, csupasz sziklafalakról helyenként ház 
nagyságú, több tonnás kőtömbök zuhannak le. 
A folyamat utolsó fázisához olykor elegendő egy 
kiadós zápor is.

E karsztvidéken a hegyközi síkságok sűrűn la- 
kottsága miatt a legszembetűnőbb az antropogén 
beavatkozások megnyilvánulása. A kis tengerparti 
halászfalvak Bán Khao Daeng, Bán Khung Tanot, 
Bán Bang Pu lakói mesterséges csatornarendszerrel 
hálózták be a karsztot közrefogó és helyenként ta
goló akkumulációs síkságot. A csatornák különö
sen monszun idején jelentenek fontos közlekedési 
útvonalat. A csatornákat és a mesterséges tavakat 
édesvízi rák- és haltenyésztésre is hasznosítják. 
E karsztvidék számos impozáns zsombolyt és be-
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szakadásos eredetű óriás dolinát rejt magában. 
A legismertebb ilyen barlang a Bán Bang Pu köze
lében levő Phraya Nakhon Cave, melynek belsejé
ben levő buddhista szentélyt maga a thaiföldi ural
kodó, Bhumipol király is felkereste. A tekintélyes 
nagyságú Kaeo Cave és a Sai Cave — bár nincsenek 
kiépítve — a parkőrség segítségével látogatható, de 
nagyon sok ismeretlen üregrendszer vár még fel
tárásra. E karsztvidékre tájképileg legjellemzőbbek 
a hegygerincek éles sziklaperemei, korróziós tű
szerű ormai. A Khao Sam Roi Yot méltán szolgált 
rá thai elnevezésére, mely magyarul a Háromszáz 
sziklacsúcs vidékét jelenti.

IV. Dél-Thaiföld, Phangnga-öböl, trópusi karsztos 
archipelago

Az ország leglátványosabb karsztvidéke a dél
thaiföldi Phangnga-öböl, melyhez analóg példaként 
csak az észak-vietnami Ha Long-öböl trópusi 
karsztos szigettengere hasonlítható. A 400 km2 ki
terjedésű, trópusi karsztformákban páratlanul gaz
dag Phangnga-öböl teljes egészében szigorú termé
szetvédelem alatt áll. A perm korú Rat Buri mészkő
plató déli része a pliocén végén és a pleisztocén ele
jén kéregmozgási és tektonikai okokkal magyaráz
hatóan összetöredezett és megsüllyedt. A sekély 
tengerelöntésből kiemelkedő selfterület tengerszintje 
fölé magasodó karsztos fennsíkreliktumai, torony- 
és kúphegyei valóságos szigetvilágot alkotnak.



Részlet a Phangnga-öbölből: karsztos sziklatorony (Kubassek J. felv.)

\  harmadkor végén a kéregmozgások teljesen fel
darabolták, sőt helyenként egész aprólékosan össze
törték az egykor egységes mészkőplatót. Phangnga- 
öbőlbeli karsztos szigettenger makroformái elsőd
legesen a rendkívül bő, évi 3000—5000 mm csapa
déknak köszönhetik kialakulásukat és fejlődésüket. 
Az észak-thaiföldi csapadékátlagnál 3—4 szeresen 
több esőmennyiség szembetűnő módon érzékelhető 
a markáns, 2—300 m magas hegyeken. Thaiföldön 
a Phangnga-öbölbeli karsztos archipelago felszín
fejlődése a legintenzívebb, mert a nagy csapadék- 
mennyiségből és a különleges térbeli földrajzi hely
zetből fakadóan itt két fontos — külön-külön ön
magában is jelentékeny — denudációs hatófaktor 
egyidejűén, egymás hatását felfokozva érvényesül:

1. A karszttornyok csúcsait fedő, kúszó és fás 
növényekből álló dús vegetáció szerteágazó sűrű 
gyökérhálózata és a talaj agresszív savakat termelő 
mikroorganizmusai valóságos ementáli sajtra emlé
keztető lyukakkal és járatokkal szövik át és roncsol
ják szét a karsztformák tetőrégióit.

2. A tenger délnyugati monszun idején különösen 
erőteljes hullámverése, az abrázió folyamatosan 
ostromolja és mechanikusan pusztítja a meredek 
sziklafalakat.

E kettős folyamat eredményezi a szigetvilág párat
lan tájképi változatosságát. A megsüllyedt karszt- 
tömbökben többszáz m hosszú, tengervízzel elárasz
tott, csak csónakkal megközelíthető átmenő barlan
gok, ősidők óta ismert magas fekvésű, száraz, ki

emelt barlangok, mint pl. a Tham Lód, a Tham Nak, 
az Elephant Mountain Cave, a Tham Suwan Ku 
vagy az ősi sziklarajzairól és falfestményeiről neve
zetes Khao Kién egyaránt ismeretesek (KUSCH , 
1975. 1976, 7977, 1982). A Phangnga-öböl egyik 
északi szigetén, Ko Panyin a Khao Kién barlangban 
számos őskori naturalisztikus motívumokat ábrá
zoló sziklarajzot fedeztek fel a közelmúltban.

Az öbölben több alacsonyan fekvő barlangot da
gálykor időszakosan elönt a tenger s tekintélyes 
iszapréteggel növeli a barlangi kitöltésanyag vastag
ságát. A Phangnga-öböl vize az ide torkolló folyó 
deltája miatt rendkívül sok lebegtetett szárazföldi 
eredetű hordalékanyagot tartalmaz. Phangnga város 
környékén sok karsztos mélyedés üledékcsapdaként 
funkcionál, s az ónérckitermelés fontos bázisa.

Thaiföld karsztvidékeinek elteijedését és forma- 
típusait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy 
északról-délre haladva a csapadék növekedésével 
arányosan faj és egyed számban gazdagabb lesz 
a növényvilág, s a talajok bioaktivitása is meg
növekszik. Fejlettebbek, markánsabbak a felszíni 
és a felszín alatti karsztjelenségek. Ezeknek gondos 
tanulmányozása a regionális karsztgeomorfológia 
hálásnak ígérkező jövőbeni kutatási feladatai közé 
tartozik.

Dr. Kubassek János
Budapest
Vándor S. u. 3. D. 34.
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TROPICAL KARST REGIONS IN THAILAND

Author presents somé of the characteristic karst 
regions in Thailand, mostly evolved on Ordovician 
and Permian limestones, relying on his personal 
experience gathered during the South Asian field 
trip in 1985. The geographical positions of the karsts 
in Thailand are described and their geological 
structures, climatic conditions and their various 
morphological types are presented. The origin of 
various karst forms is due to diverse factors. In 
North Thailand the geomorphic evolution of karsts 
is controlled by tectonic movements, fluvial erosion 
and corrosion. Annual precipitation is 1000 to 
1200 mm there. Karstification is more intense in 
South Thailand and the resulting landforms are 
more spectacular. Due to the increased influence of 
the monsoon, in the Phangnga Bay annual precipita
tion three or four-fold exceeds the average fór 
North Thailand (3000 to 5000 mm). In the evolution 
of the karstic archipelago, marine abrasion has been 
alsó important. Most of the karst areas covering 
about 6.5 per cent of the country (about 35,000 km1) 
are poorly explored from karst morphological 
and speleological viewpoints.

Translated by D. Lóczy

TPOFIHHECKME KAPCTOBblE 
OEJIACTH B TAHJIAHAE

Ha ocHOBaHHH onbrra CBoett HayHHoft KOMaHaa- 
Pobkh b ioroBocTo*iHyio A3Hio 1985 roaa aBTop 
npeacTaBJijieT necKo;ibKo xapaKTepHux, oőpa3o- 
BaHHblX B OCHOBHOM B OpjtOBHKCKHX H nep.MCKHX 
H3BeCTHHKaX TponHHeCKHX KapCTOBblX OŐJiaCTeft 
TanJiaHaa. OnncbiBaeT reorpatjmnecKoe nojioaee- 
Hwe, reojiorHnecKoe CTpoeHne h KJiHMaTHHecKae 
ycJioBHJi, a TaKace pa3JiHHHbie reHeTHnecKHe Tanú 
TaaJiaHacKHX KapCTOBbtx oŐJiacTefl. Oőpa30BaHae 
H3MCHHHBbIX KapCTOBblX (J)OpM BbI3BaHO pa3JIH*l- 
HbiMH npHHHHaMH. B CcBepHOM Taa.naH.ae pa3Ba- 
Tae noBepxHOCTH xapCTa onpeaejieHo cTpyKTyp- 
HblMH ÜBHXCeHHflMH, TCKTOHHKOÖ, peHHOÖ 3p03Heft 
H KOpp03Heft. B 3TOÖ OŐJiaCTH TOaOBOe KOJlHHeCTBO
ocaaKOB cocToaBnaeT 1000—1200 m m . B HDxchom 
T aajiaH ae pa3pym eH ae KapcTa npoacxoaaT  öoaee 
MHTeHCHBHO h oöpa3yioTCR őoaee HaraaaHbie Kap- 
cTOBbie (JjopMbi. B 3aJiHBe riaHTHra H3-3a őoaee 
HHTeHCHBHoro BJiHaHHa MOHcyHa roaoB oe Koaa- 
necTBo ocaaxoB  cocTaBJiaeT 3000—5000 m m , hto 
npeBbiiuaeT b Tpa-HeTbipe pa3a cpeaHee 3HaneHHe 
Ha ceBepe. B oőpa30BaHHH KapcTOBoro apxHneJiara 
BaacHyto po jib  HrpaeT h M opcxaa aőpa3Ha. 3HaHH- 
TeabHaa nacTb KapCTa, cocTaBnaiom aa oKoao 
6,5% TeppaTopHH cTpaHbi, 35 000 km2 c tohkh 3pe- 
hhr Mop(|)OJiorHH KapcTa h cneJieoJiorHH iiohth 
nonHocTbio He pa3BeaaHa.

FlepeBejia JlyaMHJiJia CeHTapMaa


