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Abstract: The Michele Gortani cave system is in the Canin Plateau at the north of Italy. The 930 meter deep and 
nearly 40 kms long cave has 4 different stages. The mixing corrosion zone replaced in parallel with the the rising 
of the tectonical unit, and dissolved the stages which are connected by pit-systems developed by  the ways of the  
descending karstic water. The tectonical units those constructs the Canin Plateau has risen in different movement, 
and the differently moving neighbour units has different cave-development circumstances, so in small area we can 
find caves with different morphology. The essay shows the morphology of the Michele Gortani, and after is about 
the demarcating of its tectonical unit. 
 
1. Bevezetés 
 
Az olaszországi Canin-fennsíkon az 1900-as évek közepe óta folyik feltáró 
barlangkutatás. Magyar kutatókból álló csapat 1994 óta dolgozik a terület 
egyik legjelentősebb barlangjában, a Complesso del Col del Erbe barlang-
rendszerben, a Michele Gortaniban. A több mint 900 méter mélységű, ere-
detileg 20 kilométer hosszúságban ismert járatrendszer hosszát a sok év alatt 
sikerült a duplájára növelni, és ezzel párhuzamosan kikristályosodott a rész-
leteiben fokozatosan feltáruló barlang morfológiai felépítése is. A barlang-
rendszer és a felszín részletes tanulmányozása után a kialakulás fő jellegze-
tességei a térképen is kirajzolódnak. A Gortani és a szomszédos területek 
barlangjainak térképről leolvasható struktúrájának összevetése után megkí-
sérelhetünk megállapításokat tenni a terület tektonikai fejlődésére vonatko-
zólag, illetve a Gortani továbbkutatásának lehetséges célpontjait illetően is. 
 
2.1 A kutatási terület 
 
A kutatási terület a Tarvisiótól délre fekvő Canin-fennsík, a Júliai Alpok 
része. A fennsíkot kettészeli az olasz-szlovén országhatár, a Colmpesso del 
Col del Erbe aknái és járatai a Canin-fennsík észak-nyugati, olasz oldalának 
északi peremén fekvő Col del Erbe (Füves domb) alatt húzódnak (1. ábra).  
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2.2 A Canin földtani, kőzettani adottságai 
 

 
 
1. ábra. A Canin-plató északi peremének négy szerkezeti egysége (Col del Erbe, Il Picut, Boegan, Gilberti), a 
Gortani járatai és a fő vetők. Források: Progressione magazinban megjelent térkép (vetők), turistatérkép. 
Jelmagyarázat: 1. kör: a régi olasz részek járatai a ventó szinten,  2. kör: a magyar új részek a ventó szinten, 3. a 
Humbolt-Dr. Bete-Mecseki álom-Hideglelés hasadékzóna, 4. az Aragonit-folyosó, 5. a Tenisz-stadion levezető 
aknarendszere és az azt kijelölő vető 
Fig. 1.. The four main tectonical unit of the north part of the Canin (Col del Erbe, Il Picut, Boegan, Gilberti), the 
map of the Gortani  and the main faults. 
Legend: 1. circle: old italian parts on the vento level, 2. circle: Hungarian new parts on the vento level, 3. 
underground fault-zone that closes the Gortani from east, 4. Aragonite-gallery, 5. the pitch-system of the Tennis-
stadion and the fault on the surface that developed it 
barlangbejáratok: 6. Dobre Picka, a Complesso del Foran del Muss egyik bejárata 
cave entrances: 7. ab. Presso, -760 m 
 8. ab. Laricetto, -770 m 
 9. ab. Mario Novelli, -410 m 
 10. ab. Sisma, -550 m 
 11. ab. Paolo Fonda, -700 m 
 
A 2000 méter fölé magasodó fennsíkot zömében jól karsztosodó Dachsteini 
mészkő (1, 2. kép) és fődolomit alkotja. 

A fennsíkot kettészelő főgerincet kibillent szerkezetű, dél felé mere-
deken lejtő táblás megjelenésű dolomitrétegsorok alkotják, észak felé kipre-
parálódott rétegfejekből álló sziklafalakkal, délre a táblák felszínéből álló 
lejtős síkokkal. A platószintből mintegy 500 méterre kiemelkedő főgerincet 
az aprózódásra hajlamos világossárga színű dolomit törmeléke szoknyaként 
övezi. A Canin vonulata alatt mindkét oldalon 2000 méter körüli magasság-
ban lankásodik ki a fennsík. 
 



 249 

 
 
1. kép. A Canint felépítő vastagpados településű Dachsteini mészkőtömböt vetők szabdalják fel. A vetők fő csapás-

iránya a völggyel párhuzamos NyÉNy – KDK-i. 
Jelmagyarázat: 1. a különböző keménységű rétegek eltérő intenzitással preparálódtak ki 

2. markáns vető vágja el a Monte Bila Pec tömbjét. A vető egy 500 méter szintkülönbségű aknarendszert jelöl ki  
mélyben. 

Picture 1: Canin is built by thickly streaked Dachstein-limestone that is cut into peaces by faults. The main 
direction of the faults is paralel with the valley,  that is the west-north-west – east-south-east direction. 

Legend:. the preparation of the layers is depends on their different crustiness 
2. a big fault cuts into two peaces the Mount Bila Pec. A huge vertical part of the Gortani has developed on that 

fault under the ground. 
 
A vastagpados kifejlődésű Dachsteini mészkő egyes rétegeiben 

egymást érik a Megalodusok szép megtartású, nem ritkán 20 cm átmérőjű 
fosszíliái, valamint csigák maradványai. Gyakoriak az algazátonyok, me-
lyeket a „térdig érő tenger” viharai felszaggattak, a finom rétegek összetöre-
dezve, egymásra dobálva diagenizálódtak.  

 
2.3 A fennsík tektonikája 
 
A tektonikai viszonyokat meghatározó fő vetők NyÉNy - KDK csapásirá-
nyúak (1. kép, 2. ábra). A nagyszerkezeti elemeket követő törésrendszerek 
ezekkel párhuzamos irányokban határozzák meg a föld alatti járatok fő irá-
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nyait. Gyűrt elemek a felszínen alárendelten fellelhetők, de a fennsík tekto-
nikai arculatát a közel függőleges síkok mentén elmozdult vetődések alakí-
tották ki. 

 
 

2 ábra: A Gortani  poligonirány-diagrammja. A barlang járatainak legnagyobb része a NYÉNy – KDK-i irányú 
csapásvonalat követi, ide tartozik a ventó szint folyosóit és átszúróit kijelölő főcsapások nagyobb része is. Legje-
lentősebbek a 285-105 fok körüli és a 315-135° körüli irányok, míg az ÉK-DNy-i csapású hasadékok szerepe a 

legalárendeltebb. 
Figure 2: The polygon direction-diagram of the Gortani. The most important tectonical direction that determined 

the development of the galleries and the pits is the west-north-west – east-south-east. 
 
A Col del Erbét alkotó kőzettest vízszintesen, illetve néhány foknyit 

kibillenve, lépcsősen lezökkent helyzetben fekszik. Az olasz oldal felé eső 
fennsíkperemi rész és a Raccolana-völgyre szakadó hegyoldal, lényegében a 
kutatási terület felett elhelyezkedő térszín meghatározó formaelemei a réteg-
lépcsők. 
 
2.4 Pleisztocén felszíni formaelemek barlanggenetikára gyakorolt hatása 
 
A jégkorszak glaciálisaiban a Canin-fennsíkot jégárak borították. A jég for-
málta területet a posztglaciális karros folyamatok elkezdték átalakítani. A 
jégkorszak alatt fölaprózódott dolomitmorzsalék-halmok is előfordulnak. 
Ennek ellenére a fennsík dimbes-dombos arculatát meghatározó pleisztocén 
eredetű nagyformák ma is felismerhetők. A Canin gerincét övező, jégkor-
szak glaciálisai alatt felaprózódott dolomittörmelék-lejtők akkumulálják a 
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téli hó olvadékát és az esőzések alatt lehulló csapadékot, valamennyire ki-
egyenlítve a föld alatti vízhálózat terheltségét. 
 

 
 

2. kép. A hegyoldalt a pleisztocén során borító és alakító gleccserek csiszolta felületeit a karros folyamatok to-
vábbalakítják. 

Picture 2. After the melting of the glaciers that had covered the Canin-plateau in the Pleistocene, the karstic 
processes have been dominating the development of the surface. 

 
A terület barlangjai az utolsó jégkorszak előtt jöttek létre. A pleisz-

tocén jégárak átalakították a felszínt, eltüntetve a Gortani aknarendszereit 
tápláló hajdani koncentrált víznyelési pontokat, illetve letarolták a barlang 
felső szintjeit. 

A felszínről a mélybe vezető aknák kétféle típusát különíthetjük el. 
A fiatalabb típus a jég visszahúzódása után fejlődött, a talajborítás nélküli 
karrmezőn egyes karrvályúk és hasadékok intenzív mélyülése ember számá-
ra is járható aknákat alakított ki. 

Általában ennél nagyobbak azok az aknák, melyek a pleisztocén 
interglaciálisaiban a felszínalatti vizek koncentrációjának eredményeképpen 
alakultak ki, és a jég felszínpusztító munkája nyomán nyerték el mai bejára-
taikat. 
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2.5 Hidrológia 
 
A fennsík hidrológiai viszonyairól az erre vonatkozó részletes kutatások 
hiányában hézagosak az ismereteink. A Canin vizeit levezető legjelentősebb 
kilépő pontok a szlovén oldalon a Boka-forrás, mely 920 méteres tszf. ma-
gasságban nyílik, és 50 méteres vízeséssel lép ki a felszínre a karsztvíz. Az 
olasz oldalon a Glijun-forrás, és a 861 méteres tszf. magasságban található 
Gorjuda-forrás. Utóbbíból a karsztvíz 120 méteres vízeséssel távozik. A 
forrás közepes vízhozama, a mintegy  1000 l/perc körüli. 

Szlovén kutatók víznyomjelzéses vizsgálatai szerint a Col del Erbe-
Monte Spritz vonaltól nyugatra található barlangok a Goriudát táplálják, az 
ettől keletre fekvő rendszerek a Glijun-forrásba ürítkeznek (BÖRCSÖK-SÁSDI 
2003.). 

Olasz kutatók kísérletileg eddig egyelőre meg nem erősített feltétele-
zései szerint a Gortani vízrendszere a Boka-forrást táplálja, melytől a vég-
ponti szifon 6200 méteres távolságra van, és a térképről leolvasható szintkü-
lönbségük 88 méter. Jóllehet a Fontaton del Goriuda közelebb fakad, mind-
össze 2300 méteres távolságban és 147 méterrel alacsonyabban van a 
Gortani végpontjától. Az előbbi forrással való kapcsolatot a járatok irányát 
kijelölő fő tektonikai irányok valószínűsítik, melyek a végponti a mélyzó-
nában északnyugat-délkeleti csapásvonalat jelölnek ki, és a barlang vize a 
Gorjudától távolodó irányban folyik. 
 
3. A Michele Gortani barlang 
 
A Füves-domb mélyén húzódó üreghálózat, a Complesso del Col del Erbe 
több, külön feltárt, de egymással összefüggő barlangrendszerből áll. A teljes 
rendszer eddig ismert összhosszúsága a Gortani régi olasz rész 8,3, a 
Davanzo 4,7, a Vianello-Buse d’Ajar 6,3 kilométerével és a közel 20 kilo-
méteres magyar új részekkel együtt majdnem eléri a 40 kilométert. A rend-
szer legnagyobb függőleges kiterjedése 930, egy új felmérés szerint 900 
méter. A tanulmányban a Gortani és a Complesso del Col del Erbe elneve-
zések alatt ugyanazt értjük. A bejáratok 1900 és 1928 m. tszf. magasság 
között nyílnak. Az alábbiakban megadott mélységadatokat a bejáráshoz 
használt 1900 méter tszf. magasságban található bejárattól számítjuk. 
 
3.1 A Gortani kifejlődési szakaszai 
 
A Canin karsztos tömbje a fennsíkra hulló csapadékot és a hóolvadékot el-
nyeli, átereszti és a forráson át kiüríti. 
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A vízáteresztő folyamat a járatok kétféle főtípusát hozta létre, a 
karsztvízszinten kialakuló freatikus üregeket, és a leszálló karsztvíz-övezet 
vadózus képződésű belső tereit. A két folyamat egymásra épülve alakítot-
ta/alakítja a barlangot, és az időben később zajló hatások a korábban képző-
dött barlangrészeket átformálják. A barlangrendszer fő struktúráját jól elvá-
lasztható vízszintes járatszintek, és az azokat összekötő függőleges aknák, 
aknasorok alkotják. A járatrendszer morfológiai arculatát jól elkülöníthető, 
egymásra épülő kifejlődési szakaszok alakították ki. 

A barlangrendszer kialakulása két fő fázisban történt.  
- A horizontális járatfejlődés szakaszai, amikor különböző időszakokban 
négy egymástól elkülönülő járatszint fejlődött ki. 
- Vertikális járatrészek fejlődése és vadózus utánfejlődés, amikor a vertiká-
lis aknák és aknarendszerek oldódtak ki, összekötve a korábban képződött 
horizontális szinteket, azokban részlegesen felújítva a vízáramlást. 

A négy fő vízszintes szint a barlang minden, adott mélységű régiójá-
ban megtalálható. A vízszintes járatszintek kifejlődése a hegyoldal sasbérces 
kiemelkedésével párhuzamosítható, és a magasabban fekvő szintek az idő-
sebbek. A karsztvízszinten zajló keveredési korróziós oldásfolyamat 
freatikus formakincset hozott létre. Általánosságban megállapítható, hogy a 
négy fő járatszint keresztmetszeti méretei fentről lefelé növekednek. 

A vertikális szakaszokat a felszín és a hegytömb fő vízgyűjtő járata 
közötti vízforgalom vadózus oldóhatása alakította ki. A Gortani járatainak 
második fejlődési szakaszában zajlott, illetve zajlik az aknaképződés, a ko-
rábbi freatikus járatok átformálása, a meander-bevágódás. 

A vízlevezető rendszerek aktív és inaktív aknái a felszíntől egyre tá-
volodva egyre nagyobb méretű aknákba koncentrálódnak. A legnagyobb 
aknák zónája az 1380 és 1180 méter tszf. magasságok között található, ahol 
100-200 méter szintkülönbségű, egybefüggő aknák is előfordulnak. 
 
3.2 A Col del Erbe fő horizontális szintjei 
 
A főbejárat alatti felső 350 méteres övezetben húzódik a két felső, döntően 
fosszilis horizontális szint, a bigoli és a meandro. A 450-580 méteres mély-
ség, a ventó a Gortani fő horizontális zónája, ahol a legnagyobb sűrűségben 
és méretben alakultak ki vízszintes kiterjedésű járatok, melyek jelenleg ve-
gyesen aktívak és inaktívak. A legalsó járatszint, a grande meandró szint 
700 méteres mélység körül kezdődik, aktív vízvezető folyosók alkotják, 
melyek a hegytömbön átszivárgó vizeket gyűjtik össze és szállítják a vég-
ponti szifonba (3. ábra). 
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3. ábra: Poligontérkép: a Gortani fő horizontális szintjei (A nézet iránya 150º felől) 
Fig. 3: Politon-map: the main horizontal levels of the Gortani in poligon-map. (Wiew from 150º). 

 
3.2.1 A bigoli szint 
 
A Gortani legfelső vízszintes járatszintje 1700-1800 méteres tszf. magas-
ságban, a főbejárathoz képest 120-220 méter mélységben húzódik. Szűk 
keresztmetszetű freatikus és kulcslyukszelvények váltakozva jellemzik. Ez a 
legfejletlenebb szint, az általánosságban szűknek mondható, 5-10 méter 
hosszú viszonylag egyenes szakaszok alkotta járatok keresztmetszeti mére-
tei 0,5-1 méter körül maradnak (3. kép). A bigolikba a későbbi vadózus 
oldóhatás jellemzően csak néhány centiméteres csorgákat alakított, elvétve 
találunk komolyabb utólagos oldás eredményeképpen lemélyült járatrésze-
ket. A javarészt kitöltésmentes bigoli szint fosszilis, a csapadékos nyári idő-
szakban is csak helyenként szállít elhanyagolható mennyiségű vizet. 

 

 
 

3. kép. Jellegzetes részlet a bigoli horizontális zóna járataiból. Szűk keresztmetszetű freatikus és kulcslyukszelvé-
nyek váltakozva jellemzik ezt a járatszintet. 

Picture 3. A very tipical part of the bigoli horizontal stage, which is mostly contain narrow, freatic galleries. 
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3.2.2 A meandro szint 
 

A következő horizontális zóna a főbejárat alatt 300-340 méteres mélység-
ben, 1660-1600 méter körüli tszf. magasságban található. Az alapvetően 
freatikus kialakulású járatok a kiemelkedés után vízvezető járatként újraak-
tiválódtak. Az átlagosan vállszélességű, 3-5 méter magasságú, keresztmet-
szetükben színlőkkel tagolt kanyargós meandereket a vadózus hatás formál-
ta át. A meandro szintet kanyarok által rendkívül sűrűn tagolt meanderező 
járatok alkotják. A meandro fosszilis, a nyári időszakban, illetve a tavaszi 
hóolvadás alatt kerül csak víz a szint járataiba. A vízfolyások vízhozama a 
l/perc körüli. A meandro szint járatai is többnyire kitöltésmentesek. 
 
3.2.3 A ventó szint 
 
Az 1450-1320 méteres tszf magasságban, a főbejárattól 450 és 580 méter 
mélység között található ventó horizontális zóna a Gortani legfejlettebb 
freatikus fosszilis szintje (4. kép). A jellegzetes, fekvő szilvamag kereszt-
szelvény látványosan kirajzolja a hasadékok irányát, illetve a kőzet réteglap-
jait, melyek mentén a ventó járatai kioldódtak. A járatok átmérői nem ritkán 
a 3-5 métert is elérik. A vadózus utánoldási szakasz helyenként kisebb-
nagyobb csorgákat mélyített a járatok talpába, a zóna jelen állapotában 
azonban a vízszállítás szempontjából döntően inaktív. 

A ventó járatai a tektonikus törésvonalakat követik, mérsékelt ívű 
irányváltások és hosszú, akár több 10 méteres egyenes szakaszok jellemzik. 

A ventó talpszintjét, falait és főtéjét 5-20 cm átmérőjű áramlási 
kagylók sűrűn tagolják. Helyenként egymást érik a 20-50 cm átmérőjű, vagy 
akár méteres ördögmalmok (evorziós üstök). 

A kitöltési viszonyai változatosak. Előfordulnak teljesen kitöltés-
mentes szakaszok, Másutt vastag rétegekben kiülepedett agyagpadokkal, 
illetve kavicshordalékkal találkozunk. Omladék kitöltést felharapózó kürtők 
alatt, illetve vetők mentén összetöredezett kőzetben találunk.A Gortaniban 
oly ritka cseppkövek, huzatborsókövek illetve mountmilch a ventó szinten 
több felé borítják a falakat. 

Nemcsak a barlang legtágasabb szakaszai alakultak ki a ventóban, 
hanem a legnagyobb összhosszúságban is innen váltak ismertté a járatok. A 
barlang teljes kiterjedésének mintegy 50%-át ebben a zónában találjuk. 
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4. kép. Jellegzetes folyosórészlet a ventó szint egyik járatából. A folyosó aljzatába csorga mélyült le, az oldalakon 

a korábbi aktív időszakok hordalékkupacai látszanak. 
Picture 4. Tipical part of the vento horizontal stage. The thin, meandering  lower part of the gallery cutted into the 
firstly freatic gallery after the descending of the mixing corrosion zone. The following underground stream left its 

sediment at the sides of the upper part of the key-hole section. 
 
3.2.4 A grande meandró szint 
 
A grande meandro szint nagyméretű, meghatározóan aktív vízszállító járatai 
a főbejárattól számított 700 méteres mélység alatt vezetnek, egészen -830 
méterig, a végponti szifon előtti aknasor kezdetéig. 

A járatszinten húzódik a Complesso del Col del Erbe hidrológiai fő-
ága, a Grande Meandro, melyben nagy esők idején a vízhozam több 10 
m3/perces vízhozamú. Jelenlegi ismereteink szerint a hegyoldal vizei a 
Grande Meandrót táplálják.  

A fő járat 1,5-2 méter széles, erősen változó (2-10 m) magasságú, 
szinte kitöltésmentes meander. A jellegzetes gomba ill. szellem keresztmet-
szete a barlang első kialakulási fázisban történt freatikus eredetéről árulko-
dik. Mai arculatának fő meghatározója azonban a vadózus utánoldódási fo-
lyamat, mely a második kialakulási szakaszban történt. 

A Grande Meandrót tápláló oldalrendszerek saját főágai is hasonló-
ak, de szerényebb méretekkel.  
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3.3 A Gortani vertikális rendszerei 
 
A Canin karsztos tömbjének repedéshálózata a felszín és a források közötti 
vízforgalmat bonyolítja. A Canin üregfejlődésének második szakasza a le-
szálló karsztvízövben az átfolyó víz által végzett vadózus oldóhatás. A má-
sodik szakaszban jöttek létre a Gortani aknái, és váltottak aktív arculatra a 
korábbi freatikus járatok. 
 

 

 
 

 
4. ábra. Hosszszelvények és alaprajzok: balra fent a lefejezőakna batukapturaként mélyül a meander alá, balra 

lent  a  ráérkezőakna az elért vízszintes szintet bekapcsolja a vízlevezető rendszerbe, és elindítja annak bevágódási 
folyamatát, jobbra az átszúróakna kialakító vízrendszere alapvetően független az átszúrt járattól, bár onnan is 

érkezhet vízutánpótlása. 
Fig: Theoretical longitudinal profiles and ground plan: left, up the pit deepened under the original meander as a 
batucapture, left down the pit initaed the gallery that arrived into the water-transport system, right the water of 

the piercing pit is not from the horisontal parts that it cut. 
 
A Gortani felszíni vízgyűjtőterületére hulló minden csepp csapadék a 

Grande Meandro végponti szifonjához áramlik. Az átmenő vízforgalom a 
hegytömböt behálózó repedéshálózatot használja és alakítja. A repedésháló-
zat aktív és lefűződött tagjai képezik a Gortani teljes vertikális rendszerét. 
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A vízforgalom kitüntetett irányok mentén zajlik, és a különböző idő-
szakokban az aknák csak egy része vesz részt a vízszállításban. Az vízszállí-
tó csatornák aktív illetve fosszilis jellege a Gortani viszonylatában időben és 
térben változó fogalmak. 

A nagy esőzések vagy a tavaszi hóolvadás idején a karszttömböt érő 
hirtelen jelentkező, erős vízterhelés éri. Ilyenkor az egyes csatornák vízfor-
galma eléri áteresztő-kapacitásuk maximumát, aktivizálódnak az árvízi túl-
folyók, és a ritkábban használt útvonalak bekapcsolásával vezetik le a víz-
többletet. 

A víztágította repedések közül - gyakorlatias antropogén aspektust 
használva – azokat tekintjük a barlang részének, melyek ember számára 
járhatók, és a Gortani számunkra elérhető vertikális rendszereinek felosztá-
sát az a szempont alapján végezzük el, hogy milyen mélységekben oldódnak 
olyan tágassá a repedések, hogy feltárhassuk őket.  

A vertikális és horizontális szakaszok találkozásának három alaptí-
pusát különíthetjük el: 
- A ráérkezőaknák a vízszintes járatot fölülről érik el és vizüket abba továb-
bítják, a korábbi freatikus járat bekapcsolódik a vízforgalomba, és bevágó-
dik (4. ábra). 
- A lefejezőakna által szállított víz az általuk lefejezett járatból származik, 
így ez az aknatípus - legalábbis egy ideig - együtt fejlődik a tápláló folyosó 
bevágódott meanderével (4. ábra). 
- Az átszúróaknák magasabb szintről érkező vizek által fejlődnek, az általuk 
átszúrt horizontális szint nem föltétlenül táplálja az akna vízrendszerét (4. 
ábra). 

Természetesen egy akna megjelenítheti egyszerre mindhárom típust 
egyszerre, ilyen például a 201 méteres szintkülönbségű 140-es akna (5. kép). 

A Gortani 1900 és 1200 méteres tszf. magasság, tehát a felszín és a 
grande meandró szint között húzódó vertikális rendszerét három csoportra 
bontva érdemes vizsgálni (5. ábra). 
- A felszíntől a vízgyűjtőig, teljes vagy majdnem teljes kiterjedésükben em-
ber által járható méretben húzódó vízvezető részrendszerek. 
- A vízvezető rendszer a ventó szint magasságában akna méretűre növeke-
dett részei, mely gyakorlatilag egy átszúró aknakoncentráció a 1480 és 1240 
méter tszf. magasság között, ami elsősorban a 140-es aknán túli új részek 
zónájához kapcsolható. 
- Az előbbi két csoport részét képező, csupán gigantikus méretű objektumai 
miatt külön is vizsgálható óriásaknák zónája, mely a 1410 és 1210 méteres 
tszf. magasság között húzódik, és a ventó szintet köti össze a grande 
meandró fő vízgyűjtőjével. 
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5. ábra:  A Gortani vertikális rendszerei. A nézet iránya 150º felől. 
Fig. 5: The six main  vertical (active water-transporter) systems of the Gortani. Wiew from 150º. 

 
A felosztás nem alkot élesen elkülöníthető kategóriákat, hiszen a 

karsztfejlődés törvényszerűségei mindenütt egyformán működnek, inkább 
arról van szó, hogy a tengerszintfeletti magasság és a tektonika eltérő mó-
don súlyozta a kialakító folyamatok hatékonyságát. A barlangot létrehozó 
komplex folyamatrendszerről a különböző morfológiai zónák jellegzetessé-
geit kiemelve kapunk képet. 
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3.3.1 Levezető nagyrendszerek 
 
A felszínről a barlang fő vízgyűjtőjéig, a grande meandró szintig vezető 
aknarendszerek néhány méter és 200 méter között váltakozó mélységű ak-
nákból állnak. A kitöltéssel való eltömődésektől, illetve a lefűződési folya-
matoktól függően ezek az aknák a teljesen fosszilistól az árvízi túlfolyó sze-
repen át a télen-nyáron való aktivitásig minden köztes állapotban részt ve-
hetnek a hegyoldal belsejének vízforgalmában. Az aknák által harántolt, 
illetve az aknákat összekötő freatikus eredetű, vízszintes járatok vízszállítási 
aktivitását az aknák határozzák meg. Általánosságban elmondható, hogy az 
ember által járható méterű ismert vízszintes folyosók a ventó szint fölött 
inaktívak, és a levezető aknarendszerek függőleges kiterjedésű elemei is 
ebben a a barlang magasabb felében zömükben fosszilisak. 

Tekintve, hogy a felszín zömében nyíltkarszt, illetve a hegyoldal er-
dőhatár alatti, 1850-1800 méter tszf. magasság alá eső része talajjal véko-
nyan borított, a felszín nyelőképessége rendkívül homogén, a Gortani ma 
ismert levezető aknarendszerei nem állnak kapcsolatban nagy területről 
koncentrált felszíni nyelési pontokkal. Feltehetően ez a kialakulásuk kezdeti 
időszakában nem így volt, csak a glaciális jégtakarók lecsiszolták a hajdani 
felszíni vízkoncentráló domborzatot. 

A felszínhez közel eső aknák tehát nem képesek annyi vizet össze-
gyűjteni és levezetni, mint a barlang alsóbb régióiban találhatók. 

Az aknák alakjának elsődleges meghatározója a tektonikus 
preformáció., az aknák a repedések köré oldódnak. Az aknák mérete az át-
eresztett víz mennyiségével, oldóképességével az aktivitás időtartamával 
arányos. 
 
3.3.2 Átszúróövezet – a ventó szinthez kapcsolódó aknakoncentráció 
 
A 140-es aknán túli új részek tipikus ventó-keresztmetszete és kitöltésviszo-
nyai mellett fő jellegzetessége az a számtalan akna és aknakezdemény, mely 
lépten-nyomon átmetszi a szint járatait. A folyosórendszerhez csatlakozó 
valódi aknák és kürtők száma a harminc fölött van. Ezeken kívül számtalan 
embrionális kifejlődési stádiumban lévő kürtőt és vízelszivárgási pontot 
lehet megfigyelni. Az átszúró vertikális szakaszok nagyobb része lefűződött, 
jelenleg nem fejlődő objektum, ám többen olyan jelentős a vízszállítás, hogy 
a legszárazabb téli hónapokban is erős csöpögés tapasztalható bennük. 

Az aknazóna kialakulásának magyarázata egyrészt a tektonikus 
preformáltságban keresendő. Aknák két vagy több tektonikus hasadék talál-
kozásánál fejlődnek ki. Az átszúró aknák kifejlődési helyét kijelölő egyik 
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sík általában ugyanaz, mint ami a korábbi barlangfejlődési szakaszban a 
horizontális járat futását meghatározta. Ez mindenképpen markáns tektoni-
kai irány, mivel e mentén történt a folyosók freatikus kioldódása is. Azon-
ban az átszúrók a ventóktól függetlenül jönnek létre, mivel kioldódásukat 
saját vízrendszerük táplálta vagy táplálja. Megjelenésük gyakran 
tektonikusan is elkülönül, csapásirányuk kialakításában a horizontális sza-
kaszt meghatározó fő irányoktól különböző hasadékok is részt vesznek, 
vagy éppen azok dominálnak. 

Az átszúróövezet létrejöttének másik oka a mélységgel arányosan 
növekvő víz-, illetve oldóképesség koncentráció. A felszínről szivárgó vizek 
a zóna 1450-1320 méter közötti tszf. magasságához érve kellőképpen ösz-
szegyűlnek ahhoz, hogy aknákat tudjanak kioldani, ugyanakkor az alacso-
nyabb horizontális szintet, a grande meandrót  elérő aknák már az óriásak-
na-zóna tagjai. Lényegében a legnagyobb átszúrók, amelyek a többi átszúrót 
lefűzve szerezték meg maguknak a gigantikusra fejlődésükhöz szükséges 
vízgyűjtőt és oldópontenciált. Az átszúróaknák nem egyszerre fejlődtek ki. 
Ahogyan a leszálló karsztvízövezet lefolyási útvonalait az éppen aktuális 
lefűződési viszonyok meghatározták, az aktív aknafejlődési helyszínek úgy 
változtatták a helyüket. Lényegében ugyanaz a - bár az időben változó in-
tenzitású - oldópotenciál vándorolt repedésről repedésre, hogy aknává tágít-
sa azokat.  
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5. kép. A 201 méter szintkülönbségő 140-es óriásakna a 140-es aknán túli új részekkel való metszéspontjánál jól 
kivehetőek a freatikus szakasz által létrehozott, majd a második barlangképződési fázisban csorgával bevágódott 

ventó-járatok jellegzetes keresztmetszetei, és világosan látszik, hogy az akna kioldásáért felelős vizek nem az 
átszúrt járatszintből érkeztek. 

A 140-es akna (p201) felszínig tartó vízgyűjtővel rendelkezik, tehát a saját levezető nagyrendszerének része, a 
ventó szinthez átszúróként viszonyul, és ventó és a grande meandró szinteket egybefüggő, 200 méteres szintkülönb-

ségű tagban köti össze, emiatt az óriásaknák tipikus képviselője. 
Picture 5: This 201 meter deep pitch crosses the vento horizontal level. The cross-section shows clearly that the 
galiery firstly had been freatic, and after the lifting of the massive the drift deepened the keyhole-section into the 
gallery. The water caused the development of the pitch is from the higher part of the lithoclase-net and not from 

the gallery what was alredy fossil, when it had happened. 
 

Az átszúróaknák fejlődése általában nem függ az átszúrt vízszintes 
járat vízszállításától. 

A barlang kialakulásának második fő fázisában, a vadózus fejlődési 
szakaszban kialakult átszúrókon érkező vizek alkalomszerűen és időszako-
san felújították a vízforgalmat a vízszintes járatok egyes szakaszain, ekkor 
vágódott beléjük a csorga, és jött létre a jellegzetes kulcslyuk illetve szel-
lem-keresztmetszet. A lefolyásviszonyok az aknafejlődéssel párhuzamosan 
és az állandóan alakuló lefűződési relációknak megfelelően időben és térbeli 
irányukat tekintve folyamatosan váltakoztak, ezért nem lehet kijelölni egy-
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ségesen a 140-es aknán túli új részekben a korábbi vízszállítás fő folyásirá-
nyát. 

Az átszúrózóna a legmagasabb kürtő tetejétől a legmélyebb 
átszúróakna aljáig számítva az 1480 és 1240 méter tszf. magasság között, 
található és magába foglalja a ventó szintet. Az övezet elsősorban a 140-es 
aknán túli új részekhez kapcsolható (5. kép). Az övezet nem minden tagja 
teljesen kifejlett átszúró, vannak ráérkező és lefejező tagjai is. 
 
3.3.3 Óriásaknák zónája 
 
A levezető aknarendszerek vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy megfelelő 
mélységet elérve a vízvezető rendszer összecsatlakozó ágai olyan koncent-
rált oldási potenciált hoznak össze, amely nagyságrendje lehetővé teszi az 
óriásaknák kialakulását. A grande meandró vízgyűjtőszint fölé eső 200 mé-
ter függőleges kiterjedésű övezetet jellemezhetjük az óriásaknák megjelené-
sével. Ezek az aknák tehát egyrészt kellő mélységben vannak ahhoz, hogy 
megfelelő vízgyűjtőterület táplálja a kioldódási folyamatukat, másrészt a 
ventó és a grande meandró között nem fejlődött ki horizontális szint, ami 
megtörné a függőleges kiterjedésüket. 

Az óriásaknákat, melyek az alsó két hozizontális járatszint között te-
remtenek kapcsolatot, egyszerűen méretük miatt szedhetjük külön csoportba 
– éppúgy a levezető aknarendszerek utolsó szakaszai, mint az átszúrózóna 
legnagyobb tagjai (9. kép). Két 200 méteres szintkülönbségű és több 100 
méter körüli akna vált ismertté ebből a zónából. 
 
4. A Gortanit magába foglaló szerkezeti egység 
 
A Gortani jellegzetes, négyszintes horizontális tagolódása a szomszédos 
területek barlangjaira nem jellemző. 

A Gilberi ház környékén található abisso Sisma (-550 m, bejárat 
1800 m tszf.), ab. Paolo Fonda (-700 m, bejárat 1850 m tszf.), ab. Laricetto 
(-770 m, bejárat 1860 m tszf.) aknasorokból állnak, nincsenek szövevényes 
vízszintes járatszintjeik. Szintén vízszintes járatok nélküli aknarendszerből 
áll a Boegan-uvala északi oldalában nyíló ab. Presso (-760 m, bejárat 1952 
m tszf.)(6. ábra). 

A Col del Erbe (1960 m) tömbjétől nyugatra eső Il Picut (1856 m) 
dombot behálózó barlangrendszer, az olasz és lengyel kutatók által feltárt 
Complesso del Foran Del Muss hat barlangot foglal magába, 16 kilométer 
összhosszúságban ismert, és a legnagyobb szintkülönbsége 1140 méter. 
Legfelső bejáratai 2000 méter tszf. magasság körül nyílnak, és 1600 méter 
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tszf. magasság környékén - a Gortani meandro horizontális zónájával azo-
nos szinten - található a fő vízszintes szintje, itt hatalmas, 20-50 méter ma-
gas hasadékok is előfordulnak. A barlang végponti zónáját 1300 és 900 mé-
ter tszf. magasság között ferdén illetve lépcsőzetesen lejtő járat alkotja. 
1450 és 1300 méter tszf. magasság között, ahol a Gortani ventó szintjét al-
kotó járathálózat húzódik, a Foran del Muss rendszerben csak aknasorok 
találhatók. Bizonyosnak látszik, hogy az ennyire eltérő morfológiájú bar-
langrendszerek különböző tektogenetikájú szerkezeti egységekben alakultak 
ki, bár lehet, hogy még fel nem tárt járatokon keresztül összefüggenek egy-
mással (7. ábra). 

 
 

 
 

6. ábra: Összehasonlító hosszszelvények: a Gortani, az ab. Mario Novelli, az ab. Paolo Fonda, ab. Laricetto 
(Gilberti ház környékén) és az ab. Presso (Boegan) járatainak összehasonlító térképe. A térképek távolsága nem 

valós és a nézetirányok nincsenek összeforgatva. Az utóbbi három barlang végponti szifonjainak szintje egybeesik, 
és mintegy 120 méterrel a Gortani szifonja fölött helyezkednek el. A Novelli a Dr. Bete-Bila Pec keleti fal (12. kép) 

vető mentén helyezkedik el, talán össze is függ a Gortanival valahol. 
Fig. 6. Poligon-map: the side-wiew of the Gortani and the other main caves of the area around Col del Erbe. The 
distances and the direction of the views are not real. The end-point siphons of the Fonda, Presso and the Laricetto 
are in the same level but 120 meter higher than the Gortani’s siphone. Novelli is develoded on the same fault-line 
that created the eastern wall of the Mount Bila Pec (12. image) and closes the eastern side of the Gortani on the 

vento horizontal stage. 
 

A Col del Erbe Gortanit is magába foglaló szerkezeti egységét vetők 
határolják. Az egység nyugati szélét jelzi a felszínen a délnyugat-északkeleti 
irányban a Raccolanára leszakadó a Foran del Muss függővölgy, mely a Col 
del Erbét az Il Picuttól elválasztja. A völgyet kijelölő vető mentén a mély-
ben keletkezett omladékzóna nemcsak az Aragonit-folyosót zárja le, hanem 
a reményeinket is a Gortani és a Foran del Muss ezen a ponton való össze-
kötésére.  

A ventó szint járatai a kelet felé szintén egy összetett, de határozott 
hasadékzónába futnak bele, melyek fölött a felszínen a Monte Bila Pec ha-
talmas keleti fala emelkedik, a Col del Erbe szerkezeti tömb keleti határát 
jelezve (1. ábra, 6. kép). 
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7. ábra. Öösszehasonlító hosszszelvények: a Foran del Muss és a Gortani járatszintjeinek egymáshoz való viszo-
nya. A nézet iránya 225° felől. A poligonhálózatok távolsága nem valós. A Foran del Muss rendszeren nem lehet 

fölfedezni a Gortani horizintális tagoltságát. 
Fig. 7. Poligon-map: the side-wiew of the Gortani and the Complesso del Foran del Muss. Wiew from 225°, the 

distance is not real. The gallery-net of the Foran del Muss doesn’t show the four horizontal stages, what is 
characteristic of the Gortani. 

 
 

 
 
6. kép. A Col del Erbe szerkezeti egység a szomszédos Gilberti és Il Picut tömböktől eltérő ütemben emelkedett ki, 
és különböző barlangképződési emeleteket rejt magában. A szomszédos tömbök barlangrendszerei valószínűleg 

nem függenek össze. Nézet a nyugatra eső Monte Poviz fennsík pereméről, 260º-os szögben. 
Picture 6:  The wiew of the Col del Erbe unit from 260º and the vento horisontal level. The Foran del Muss valley 

and the east wall of the Bila Peca  closes the tectonic unit contains the Gortani. 
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A barlang kutatásának bő évtizede alatt kiderült, hogy az ismeretlen 
járatainak feltárása szempontjából a ventó szint a legkecsegtetőbb. A Col 
del Erbe szerkezeti egység északkeleti felében húzódó folyosók jelentős 
részét sikerült bejárni és feltérképezni. Az északi irányban a lebukó hegyol-
dal határolja a barlangot. Viszont a Col del Erbe déli, Boegan uvaláig tartó 
részén még üres a hegytömb mélyét ábrázoló térkép, a további kutatások itt 
még izgalmas eredményeket ígérnek. 
 
5. Barlangképződés a Canin tömegében – összefoglalás 
 
A föld alatti karsztos üregek pillanatnyi arculata a tektonikus, korróziós, 
eróziós, gravitációs, kiválási, akkumulációs, biogén és antropogén folyama-
tok dinamikus együtthatásának eredménye. A folyamatok néha párhuzamo-
san zajlanak, máskor egymásra épülve dolgoznak és a barlang különböző 
pontjait egy időben különböző hatások alakítják. 

A Gortani jelenlegi állapotáig tartó kifejlődésének szakaszait külön-
böző természeti folyamatok dominanciájával jellemezhetjük.  

A hegy belsejébe szivárgó csapadék a kőzettest belsejében tárolt 
karsztvízlencse felszínét elérve megteremti a feltételeket a keveredési korró-
ziónak, ami horizontális kiterjedésű üregrendszert hoz létre. A karsztvíz-
szinten zajló keveredési korrózió a Gortani kifejlődésének első szakaszának 
meghatározó folyamata. Az időszakot, mint ahogyan a barlangot is, négy 
emeletre bonthatjuk, melyeket a hegyoldal kiemelkedési ütemeinek megfe-
lelő járatszintek kialakulásával párhuzamosíthatunk. Az első szakasz legak-
tívabb barlangfejlődési időszaka a ventó emelet volt, a barlangot alkotó jára-
tok nagyobb része ekkor született. 

A karsztvízszint és a felszín között, a leszálló karsztvízövben, a le-
szivárgó telített vizek összefolyása aktiválja a keveredési korróziót, ami 
kioldja a vertikális kiterjedésű barlangjáratokat, és átalakítja a korábbi 
freatikus szakaszok egy részét. Ezek a Gortani második kialakulási főszaka-
szának meghatározó folyamatai. A két szakasz időben nem különül el egy-
mástól, hiszen a vertikális fejlődés már akkor zajlott, mikor még a Gortani 
csak a mai bigoli szintből állt, és a legalsó, freatikus járatszint fejlődése ma 
is tart a karsztvízszinten, csak a szárazra kerülésével várni kell a Canin-
tömb további kiemelkedéséig. 

A kifejlődött üreghálózatban zajlik a víz hordalékának és oldott 
anyagtartalmának különböző formációkat létrehozó felgyülemlése illetve 
kiválása, aprózó folyamatok és omlások bontják meg a szálkő egységét, és a 
bioszféra különböző képviselői is részt vesznek abban a komplex folyamat-
ban, melynek során a Gortani elnyerte jelenlegi formáját. 
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A vertikális és horizontális járatfejlődés abszolút és egymáshoz vi-
szonyított intenzitása a klimatikus viszonyok mellett az üregképződésnek 
helyszínt adó szerkezeti egység tektonikus mozgásától függ. A Canin-
fennsík egyes területein a barlangok morfológiája különböző, a fennsíkot 
felépítő szerkezeti egységek egymástól eltérő ütemben emelkedtek ki. 

Amennyiben a további feltáró kutatás során sikerül megismerni a 
Canin egyéb területeinek barlangjait is, morfológiájuk összevetésével ada-
tokat szerezetünk az egész Canin tektonikus és karsztos fejlődésére. 
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