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A SAVAS ESŐK (ÜLEPEDÉSEK) HATÁSÁNAK NYOMAI 

A BARLANGI CSEPPKÖVEK VISSZAOLDÓDÁSÁBAN

Dr. Jakucs László

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A tanulmány azokról az újkeletű cseppkőkorróziós jelenségekről számol be, amelyek Közép-Európa 

barlangjaiban a fáklyás látogatások időszakában még ismeretlenek voltak. A bemutatott mérési és víz
elemzési eredmények alapján dokumentálhatónak tűnik a karszttalajokba szivárgó vizek kémiai karakterisz
tikájának módosulása, s valószínű e módosulások kapcsolata a talajok fiziko-kémiai változási trendjeivel,
ill. a talajmikroorganizmusok ökológiai egyensúlyrendszerének jelenkori torzulásaival. A leírt szindróma tehát 
bonyolult kapcsolati láncolatban végső soron a savas esők, illetve ülepedések hatásait jelezheti a mélyebb 
karszthorizo titokban.

A karsztbarlangokban kiterjedten találkozni olyan 
cseppkőpusztulási folyamatok nyomaival, amelye
ket valamilyen módon korrózió, tehát a cseppkő 
anyagának visszaoldódása idézett elő. A korróziós 
cseppköpusztulásnak természetesen sok oka lehet, 
és a kialakult degradációs tünetek és az őket kiváltó 
hatóokok összefüggéseit, hatásmechanizmus rend
szerét elég jól ismerjük. Számos olyan típusa ismere
tes a korróziós cseppkődegradációnak, amelyek kor
független genetikájúak, azaz amelyek egy barlang- 
rendszer fejlődésének valamennyi fázisában kialakul
hatnak, képződésük feltételrendszere a barlang rég
múltjában (vagy annak egyes szakaszaiban) ugyan
úgy adott volt, mint napjainkban. Vannak azonban 
(sajnos!) kutatásaim eredményei szerint olyan korró
ziós folyamatok is, amelyek csak jelenleg pusztítják 
a barlangi cseppköveket, de amelyek az elmúlt egy
két évtizedet megelőzően soha és sehol sem jutottak 
érvényre a barlangok képződményein.

Az első csoportba, tehát a korfüggetlenül érvényre 
jutó korrózióváltozatok csoportjába tartoznak a telí
tetlen barlangi vizek korróziói, a keveredési korrózió, 
a párakondenzációs cseppkőkorrózió, a barlangi tala
jok és karsztvizagyag korróziója, a guanókorrózió 
és a barlangszádák cseppköveinek korróziója. Mind
ezek a korróziós cseppkődegradáció hagyományos, 
azaz permanens típusai.

Ezektől tisztán el lehet azonban különíteni a 
cseppkőpusztulásnak azt a sajátos tünetcsoportját, 
amely korábban sohasem és seholsem fordult elő 
a barlangokban, hanem jellegzetesen a huszadik

század második felében jelentkezett, s amelyet éppen 
ezért újkeletű cseppkődé gradációs szindrómának ne
veztem el.

1980-tól kezdve Magyarország karsztos barlang- 
rendszereinek egyes cseppkövein (főleg sztalagmito- 
kon) olyan visszaoldódási jelenségeket fedeztem fel, 
amilyenek 5—10 évvel korábban még nem voltak 
észlelhetők a barlangokban. A deformációk félre
érthetetlenül a cseppkövekre jutó szivárgó karszt
vizek korróziós hatásaitól származnak. A jelenség- 
csoport okainak tisztázása érdekében munkatársaim 
segítségével helyszíni kutatásokat végeztünk Ma
gyarországon kívül Csehszlovákia, Románia, Bul
gária, Jugoszlávia és Ausztria barlangjaiban is. Meg
állapítottuk, hogy a jelenség elterjedése Közép- 
Európában egyetemes, bár a különböző természeti 
adottságú barlangokban eltérő mértékű.

Az újkeletű cseppkődegradációs szindróma tünetei: 
éles, csipkés peremű, szabálytalan alakú kráterek, 
átréselt oldalú „kalderák” , éles peremű mederszerű 
lecsorgási árkok, a magasból aláhulló vízcseppek 
szétszóródási permet-(spray) zónájában areális 
cseppkőfelületi visszaoldás, egyes esetekben csak
nem totális cseppkőfeloldás, nemritkán pedig a 
cseppkövek anyagának utólagos felpuhulása, ke
nőcs-szerűvé válása. (Lásd az 1—2. fotót!)

Ismételten hangsúlyoznom kell, hogy az általam 
vizsgált és leírt újkeletű cseppkődegradáció tünet- 
csoportjába olyan, legfeljebb néhány éves (esetleg 
egy évtizedes) keletkezésű cseppkősérülések tartoz
nak, amelyek szinte kizárólagosan a cseppkőbarlan-
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I. fotó. Néhány év óta súlyosan degradálódó sztalag- 
mit a Baradla-barlang „Magyarok bejövetele" nevű 
termében. A folyamatos csepegésű karsztvíz újkeletű 
korróziója lemarta az alakzat legkülső (legfiatalabb 
korú) cseppkőrétegeit

gok legállandóbb csepegéshelyű pontjain jelentkez
nek, s amelyekhez hasonló elváltozások ugyanezen 
képződmények régebben keletkezett rétegeiben vagy 
felületrészein sohasem találhatók. Különösen köny- 
nyű kontrollálni ezt az összefüggést azokban a bar
langokban, amelyek már régóta ismertek és látoga
tottak, s amelyekben a fáklyás látogatások időszaká
ban (egészen a XX. sz. elejéig) a fáklyafüstből az 
akkori cseppkő és sziklafelületekre vékonyabb-vas
tagabb koromleplek ülepedtek rá. Röviden kiemel
hető a lényeg: a koromleplek alatt sehol sincsen jelen 
az általam kutatott cseppkövisszaoldási folyamat deg- 
radációjának szindrómája. Vagyis barlangjaink fejlő
dési menetében világosan meg lehet különböztetni 
egy sok százezer esztendeig tartó „koromé löt ti" tünet
mentes fejlődési periódust és egy „koromutáni" 
nagyon rövid, legfeljebb néhány évtizedes (de én sze
rintem valószínűen inkább csak néhány éves!) 
aktív degradációs periódust, amely hatékony rekorró- 
ziós (visszaoldódásos) nyomokat vésett rá sok bar
langi cseppkő felszínére, sőt amely egy-két esetben 
már az egész cseppkőalakzatot is elpusztította. 
(Lásd a 3. sz. fotót.)

2. fotó. A cseppkövekre csepegő vizek megváltozott 
karakterét, hatásait a sztalagmitok oldalán több 
helyen éles peremű korróziós medrek jelzik. A fel
vétel az Aggteleki-barlang „Meseország" nevű részé
ben készült

A degradációs szindróma okainak kutatása
Az újkeletű cseppkővisszaoldódás többnyire a leg

fiatalabb keletkezési korú, ma is aktív vízcsepegésű, 
s az esetek döntő többségében világos színű (sok
szor fehér) cseppkőképződmények pusztulási tünete. 
A barlangoknak csak bizonyos körzeteiben figyel
hető meg. A degradáció általában csoportos előfor
dulású, de a degradálódó cseppkövek közvetlen 
szomszédságában is vannak visszaoldódási tünete
ket nem mutató sztalagmitok. A tünetet előidéző 
okok kutatása még tart, néhány hatáskapcsolat fel- 
tételezéséhez azonban — úgy tűnik — már ma is 
elegendő adatokkal rendelkezünk. Ezek a következők:

1. A cseppkő visszaoldását minden esetben ugyan
az a barlangi vízcsepegés okozza, amely korábban 
a cseppkövet (elsősorban sztalagmitról van szó) 
gyarapította, építette. A degradáció ténye tehát 
a sztalagmitra csepegő víz kémiai, vagy fizikokémiai 
karakterisztikájában bekövetkezett változás bizo
nyítéka.

2. Eddigi vizsgálataim arra világítanak rá, hogy 
minél vastagabb bioaktív és permeábilis talajréteg
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fedi a karsztkőzetet, és ezen minél mélyebb gyökerű 
(lombos fás) makrovegetáció tenyészik, annál gyako
ribb vagy nagyobb méretű az újtípusú cseppkő- 
visszaoldódás. Valószínűnek látom bizonyító ada
taim mai bázisán azt is, hogy a fenyőerdő szerepe 
ebben az összefüggési rendszerben némileg eltérő 
a lombos erdők szerepétől, mint amilyen pl. a tölgy, 
a bükk, a gyertyán stb.

3. A cseppkőpusztulási szindróma előfordulási 
gyakorisága és a barlangszakasz felszín alatti mély
sége között is dokumentálható bizonyos mértékű 
fordított arányosság. Azaz minél kisebb mélységben 
van a felszín alatt egy barlangrendszer, annál gyako
ribb lehet benne az újtípusú cseppkődegradáció.

A 2. és 3. pontokban előadott összefüggéseket 
néhány csehszlovákiai, magyarországi, jugoszláviai, 
illetve ausztriai barlang példáján az /. és 2. ábrákon 
szemléltetem.

A továbbiakban széleskörűen analizáltam a 
karszttalajok pH-jának, mikrobiológiai és talaj
összetételi jellemzőinek kapcsolatait az észlelt degra- 
dációs szindrómával. Dokumentáltam a barlan
gokba jutó karsztvizek legszembetűnőbb vízkémiai 
változási trendjeit.

Bebizonyosodott, hogy a fellelhető 1929-es bar
langi etalon-jellegű vízelemzési adatokhoz képest 
ugyanazon barlangi pontok csepegő vizeiben 400— 
600%-osan megnövekedett a karsztvíz szulfát tar-

3. fotó. Az utóbbi években helyenként erősen mész- 
agresszívvé vált csepegő karsztvizek már nem éltetik 
a sztalagmitot, hanem azt szétroncsolják alkotó réte
geire. A laza kérgekre bomlott cseppkőroncs palást
foszlányai le is peregnek a szét málló figuráról. Lát
ható a felvételen az is, ahogyan a szét verődő karszt- 
vizpermet a sziklafalak cseppkőrétegeit is vissza- 
oldja (Csehszlovákia, Gombaszögi-barlang)

talma, de változó mértékű — bár kisebb — növeke
dés mutatkozik a nitrát és a klorid-tartalom arányai
ban is. Azokban a barlangokban és azokon a csepp
köveken, ahol a cseppkővisszaoldás különösen nagy
mértékű, az átlagosnál is magasabb a karsztvizek 
szulfáttartalma.

Kutatásaim tehát azt eredményezték, hogy az új
keletű cseppkődegradáció a recens karsztvizek erősen 
megnövekedett szulfátkoncentrációjával lehet össze
függésben, vagy pedig áttételesen azon okok valame
lyike idézheti elő, amelyek a karsztvizek szulfáttar
talmának a megnövekedését is kiváltják.

Minthogy a karszttalajok összetételében és mikro
biológiai viszonyaiban Keverné Bárány Ilona mun
katársam segítségével ugyancsak dokumentálni tud
tam a légköri savas ülepedésekkel összefüggésben 
álló változási trendeket, bizonyítottnak tűnik a 
karsztvíz kémiai karakterisztikájában bekövetkezett 
módosulások kapcsolata a karszttalajok fiziko- 
kémiai változási trendjeivel és a talajmikroorganiz
musok ökológiai viszonyainak jelenkori torzulásai
val. Az újkeletű cseppkőpusztulási szindróma tehát 
bonyolult kapcsolati láncrendszerben végső soron 
a savas esők, ill. ülepedések hatásait jelzi a mélyebb 
karszthorizontokban. (Lásd az 1—4. sz. táblázatokat 
és a 3—5. sz. ábrákat!)

Prof. Dr. Jakucs László 
Szeged
József Attila Tudományegyetem 
Természeti Földrajzi Tanszéke 
Egyetem u. 2.
6722
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1= 192 9*07. 30. I Moucho odoto )
2 -  198403  30 ( Csernovölgyi - Major odata ) 
3 » 19 8 5 03. 15. (originál)
4 *  1 985 04 26 (originől)
5 * 1965.06 20. (originál)
6 * 1985 10. 27. (originál)

3. ábra. A Királykát nevű cseppkőmedence vize (Aggteleki Baradla-barlang)

HCOj”

so r

c

>»
.s* s1 c sO S

1 * 1929 .10 .29 .- 1 etalon ( Moucho R. ad a ta )
2 * 1985 03. 15. ( originál)
3 3 1985. 04 26. (originál)
4*1965 .08 .20 . (originál)
5 =1985. 10. 27. (originál)

4. ábra. A Kéregető koldus nevű sztalagmit vize (Aggteleki Baradla-barlang)
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t  2. 3.

c
1 s Amoteursko-borlong. Morvo - korszt 1985 06 OS. { őri ginói )
2 * JávoriÉko - borlong I , E - Morva-korszt 1985 06 06 (orig inól)
3 * Jovoncko - borlong I . ,  E * Morvo - korszt 1985 06 06 (originól)
4 = Ormon ovo: - borlong . Alacsony -Tátra 1985 06 07 (originól)
5 * VazeÉko - barlang, Magas-Tátrai körzet 1985 06 08 (originól)

5. ábra. Degradálódó sztalagmitok vizei (csehszlovákiai barlangok)

1. táb lázat

vízminta
helye 1. 2 . 3. 4. 5 6 . 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14.

vizsgálat
idápontja

1960
02.10.

1960.
08.21.

1982
03.05.

1957.
11.20

1982
0305.

1957.
11.22.

1960
08.19.

1982.
03.06.

1979. 
09 22.

1979. 
09.22.

1929.
11.26.

1962.
07.23.

1981. 
07 08.

1982 
03 07.

pH 7.1 7 .3 6.6 7.2 7.0 7.2 7.1 7.0 6.9 6.9 7.5 7.2 7.0 6.9

Ca** mg/l 103,0 124,0 86,0 92,0 83,0 101,0 122,0 99.0 92 ,2 98,6 54.2 106,0 111,0 83,8

Mg** m g/l 1.0 2 .2 1.4 4.5 2.2 1.9 1.9 3.7 12,2 11.3 3.2 2.1 3.1 3.3

HCOj m g/l 298,0 370,0 281,0 322,0 267,0 288,0 380,0 235,0 238,0 226,0 174,0 303,0 310,0 266,0

SO J’  mg/l 14,0 9.2 47,0 0.5 33.4 12.2 17,0 27,7 307,0 250,0 16.1 8.9 24.1 29,9

C l"  m g/l 3.0 3.6 0.2 4.1 6.8 2.3 2.1 16.1 11.0 11.0 3.6 5.0 14.3 6.5

NOj mg/l 16.2 14.8 43.2 13.7 40,9 12,2 14.2 9.7 5.9 2.2 1.0 4.2 20.3 23.5

1. 2 . 3 * Barad lo -b g .. Csipkóskút ( Jakucs L ) 4 , 5 * Barodla- bg . Kínai-pagoda (Jakucs L .)  6 ,7 ,6  = Béke - bg .Amfora ( Jakucs L .)
9 - lé t rá s i-v iz e s -b g  . 4 - e s  pont ( le n é rt L .) 10 * lé trá s i-v ize s-b g  ,7 - es pont d é n árt L )  11* Baradla-bg , Dessevffy - kútja
( Maucha R .) 12,13 = Postáján ska - b g . Ká lvária  (Ja k u c s  l . )  14 * Oomica - bg.. Indiai-pagodák terme ( Jakucs l . )

Különböző barlangi csepegővizek eltérő és azonos időpontú kémiai analíziseinek összehasonlítása
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2. táblázat

mg/1
1929. 7. 30. 1984. 3. 30. 
(Maucha R.) (Csernavöl- 
ETALON gyi-Major)

1985. 3. 15. 
(Jakucs- 
Franczia)

1985. 3. 21. 
(Jakab- 
Major)

1985. 4. 26. 
(Jakucs- 
Franczia)

1985. 8. 20. 
(Jakucs- 

Franczia)
1985. 10. 27. 
(Jakucs L.)

Ca,+ 93,4 63,4 87,0 64,3 114,4 98,2 88,6
Mg* + 2,7 2,6 1.7 12,7 0,5 3,3 2,4
HCOj" 282,4 143,0 331,0 267,3 325,0 246,0 321,7
s o 4*- 9,9 59,9 44,0 46,9 47,0 34,4 43,2
n o 3- 12,3 — ? 20,2 _? 11,4 17,9 8,2
c i- 2,7 25,4 7,1 1,8 14,4 21,0 5,8

A Bar adla-bar láng „Királykát" nevű cseppkőmedencéjének vizösszetételi változási trendjét kifejező főbb ionok
elemzési adatai

3. táblázat

mg/1
1929. 10. 29. 
(Maucha R.) 

ETALON

1985. 3. 15. 
(Jakucs- 
Franczia)

1985. 4. 26. 
(Jakucs- 
Franczia)

1985. 8. 20. 
(Jakucs- 
Franczia)

1985. 10. 27. 
(Jakucs L.)

Ca2 + 66,7 96,0 130,8 104,2 98,7
Mg* + 2,0 1,5 1,7 20,2 (?) 1,4
h c o 3- 204,0 415,0 406,0 410,0 392,8
s o 4f - 12,4 42,0 43,2 28,6 45,3
n o 3- 8,5 14,2 1,8 17,5 8,2
c i- 1.5 7,8 6,6 9,3 4,5

A Bar adla-bar láng „Kéregető koldus" nevű sztalagmitjának vízösszetételi változási trendjét kifejező főbb ionok
elemzési adatai

4. táblázat

mg/1 Amaterska 
1985. 6. 5.

JavoriSko I. 
1985. 6. 6.

Javoriőko II. 
1985. 6. 6.

Demánova 
1985. 6. 7.

Vaáecka 
1985. 6. 8.

Ca* ♦ +  Mg*+ 80,1 95,8 70,5 30,8 57,2
h c o 3- 372,0 421,0 249,0 237,0 300,0
s o 4*- 73 99,0 94,0 26,0 23,0
n o 3- 1,77 11,0 15,0 6,03 1,80
Cl- 10,65 8,88 8,88 3,55 5,33

Néhány csehszlovákiai barlang űjtipusú korrózióval megtámadott cseppkőképződményéről gyűjtött karszt
vizek elemzési adatai

21



T R A C E S  O F  A C ID  D E P O S IT IO N  
IM P A C T  O N  T H E  

R E -S O L U T IO N  
O F  C A V E  D R IP S T O N E S

Since 19801 have observed re-solution phenomena 
on somc dripstones (mostly stalagmite in thc karst 
cave systcms of Hungary). These traces had nőt 
been present 5—10 years before. The deformations 
obviously indicate the effect of seeping karst water 
on dripstones. In order to reveal the reasons behind 
the group of phenomena, field investigations have 
been carried out in the caves of Czechoslovakia, 
Románia, Bulgária, Yugoslavia and Austria as well 
as Hungary. The extension of the phenomena can 
be considered generál in Central Europe, although 
it varies with caves of different physical conditions.

The new syndrornes o f dripstone degradation include 
irregular craters with sharp and crenulated edges, 
breached ’calderas’, channel-like drainage trenches 
with sharp edges, re-solution affecting dripstones 
surficially in the spray zone of falling drops, in somé 
cases almost entire dissolution and frequently 
subsequent softening or lubrication of dripstone 
matéria!.

The investigations revealed that the thicker is the 
bioactive and permeable soil laycr that covcrs the 
karstic rock and the deeper the roots of macrovegeta- 
tion (deciduous forest) reach, the more frequent or 
the larger scale is this new-type re-solution of 
dripstones. The present data make it probable that 
coniferous trees play a role different from deciduous 
ones (oak, beech or hornbeam).

The frequency of occurrence of dripstone degra
dation syndrome and the depth of cave section are 
found to be in reverse proportion. The smaller is 
the depth of a cave system, the more frequent the 
appearance of new-type dripstone degradation 
can be.

Analyses have alsó been made conccming the 
relationships between the pH, microbiological and 
soil composition properties of karst soils and 
the observed degradation. The trends of water 
chemistry changes in karst water reaching the cave 
have been established.

Is was confirmed that, although sulphate content 
rose 400 to 600 per cent on the average in the 
dripping waters of somé sites in the caves where 
comparable data fór 1929 were available, a minor 
bút varying degree of change is shown in nitráté 
and chloride contents too. In caves and dripstones 
where re-solution of dripstones is of particularly 
large scale, karst water contains a higher-than- 
average sulphate content.

The results show that the new-type dripstone 
degradation may be connected with the considerably 
increased sulphate concentration o f recent karst 
water or may be induced indirectly by somé o f 
the reasons that lead to the growth of sulphate 
content in karst water.

CJIE^bl BJIHHHHR KHCJIblX flOXCAEft 
(OCAHCZIEHHft) B OEPATHOM 
PACTBOPEHHH HElREPHblX 

KAnEJTbHHKOB

HaHHHaa c 1980 róna na HeKOTopbix Kane.ibHH- 
xax (rnaBHbiM oőpa3 0 M Ha CTanarMMTax) xapcTOBbi 
HemepHbix chctcm BenrpHH n oŐHapyacnn TaxHe 
(Jjop.Mu oöpaTHoro pacTŐopeHHH, KOTopue 5— 10 
jieT paHbiue eme He HaőnionanHCb b nemepax. 
Ae(t>OpMaUHH 0 ÜH0 3 HaHH0  npOHCXOflJIT OT Koppo- 
3HOHHoro neiícTBHí! (JmnbTpHpyiomerocji Ha Ka
nén bHHKH KapCTOÖOrO nOTOKa Bon.

ílpuiHüKu Hoeone.ieHHOü óoAesnu deepadayuu Ka
né AbHUKoe: KpaTwpbi c octpumh, KpyxceBHbiMH 
KpafiMH, HenpaBHJibHott cfropMbi, „Kanbnenu” c npo- 
pe3aHHbi.MH őoKaMH, pftcnooőpa3Hue KanaBKn cToxa 
c octpumh xpaflMH, 6 30He pax6pu3rHBaHHH (CH- 
peíl) HanaiomHx CBbicoica Kanénb őonu apeanbHoe 
oőpaTHoe pacTBopeHHe noBepxHocTH KanénbHH- 
kob, b Hexopbix cjiynaiix noMTH noJiHoe pacTBope- 
HHe xanenbHHköb, a Hepenxo nocnenyiomee pa3- 
MHrneHHe MaTepnana Kanénbhhkob, cTaHoőneHHe 
nacTooőpa3Hoft.

H 3ynaJi npHHHHU npH3HaxoB, moh HacTOHuiHe 
HccnenoBaHHH yxa3UBaK>T Ha to, hto mcm Tonme 
ÖHoaKTHBHbitt h npoHHuaeMbiií cnoö noHBbi nox- 
puBaeT xapcTOBbie noponu, h Ha 3tom npopaciaei 
MHKpoBereTauHH (nHCTBeHHbie nepeBba) xax m ojkho  
rnyőace kophbmh, tcm name Hnw b őonbiuett 
CTeneHH BCTpenaeTCH oőpaTHoe pacTBopeHHe Ka
nén bHHKOB HOBoro THna. Ha ceronHaniHeft ochobc  
mohx AOKa3biBaioiiiHX naHHbix Mne Kaaceica Bepo- 
BTHblM, HTO B 3TOÖ CHCTCMe laBHCHMOCTCH ponb 
cocHOBbix necoB HecxonbKo OTnHHaeTca ot ponft 
nncTBeHHbix, Kax HanpHMep 6yx, nyö, rpaő h t . n.

B nanbHeftmeM » b inhpokom xpyry aHanH3Hpo- 
Bán CB513H Me*ny noxa3aTenaMH pH, MHxpoŐHono- 
thh h cocTaBa xapcTOBbix noHB h HaőmonaeMoft 
CHHnpoMofi nerpanauHH. R 3anoKyMeHTHpoBan 
TpeHiX H3MeHeHHB XHMH3Ma K apC T O B blX , B O n, DO- 
nanaioinHX b  Heinepbi.

Buno noKa3aHo, hto no cpaBHeHHio c 3TanoHHU- 
mh nahhbimh aHanH3a Bonu c 1929 róna, b xana- 
lomett b Tex xce MecTax Boné Ha 400—600%-ob 
noBbicnnocb conepxcaHHe cynb<J>aTOB b KapcTOBoft 
Boné, h HaMenaeTCH — xoth MeHbine — noBuuie- 
HHe b paiHoft creneHH conepxaHHe HHTpara h 
xnonnna. B Tex neuiepax h Ha Tex KanénbHHKax, 
rne oőpaTHoe pacTŐopeHHe Kanén bHHKOB ocoőeH- 
ho 3HaHHTenbHo, conepxaHHe cynb<J>aTa b Kapc- 
tobmx Bonax Bbirne cpenHero.

3HaHHT moh HccnenoBaHHH nann Taxofi pe3ym»- 
TaT, hto HOBooőbflBneHHa* nerpananHH Kanenb- 
HHKOB MOXCeT Ő b lT b  C B H iaH a  CO 3 H aH H T en bHO n o - 
BumeHHUM conepxcaHHeM c y n b (J )aT O B  b cbokhx 
xapcioBbix Bonax, Hnn b nepeHOCHOM CM bicne mo- 
*eT ŐblTb BbI3BaHa OnHOtt H3 T ex npHHHH, KOTOpa* 
Bbi3biBaeT HOBbimeHHe conepxaHH* c y n b íf c a ro B  b 
xapcTOBbix őonax.
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