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Földrajzi d1asorozat: 9.
KészUlt:1952.évben
~._K!~toa
táj. A méazkdfelszin vizben szegény, ezért növényzet a Líg van rajtB,. Kopár, kietlen, sivár tájak a mészk6 vidékek. Buccari fele"ct levd mészkdvidéket. látunk ••
2~ Karsztos mészkésziklso A szénsavtarta~mu esdv1z oldja a mészkÖvet. A Yiz f5leg a finöm repedés-hál6zatok mentén fejt ki er6s
oldó hatáste H6sszu évtizedek alatt lehullott esdviz oldó munkájánQk eredményeképpen jellegzetesen legömböllödött, karvastagságu lyukakkal telt mészkdsziklák alakulnak ki. j4ggtelek környékér6101
.
o
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~ Friss dolina a régi fenekén •• viz old6 hatására a mészkd felazinen köralaku berogyások keletkeznek, ezek a dolinák. Az el6ttünk lev6 kis dolina friss berogyás a ;régi feneltén, melynek pusztul6 pereme j6l lé.that6 a háttérben.
4~ Dolinák;
nen.

~ymás

mellett két berogyás is keletkezett a felszi-

-Í! Beszakadt d21ina•

• viz oldó hatására a dolina térfogata
egyre nagyobbodii a a fenékoldás következtében ~élyUl 1s. Ujabb
berogyások keletkeznek s a homoru oldalak les'zakadnak. Képünk
ilyen nagy dolinát mutat a Sant Kaciani barlang k6zelében. A meredek falak árnyékában, azok törmelékén már megkapaszkodott a
növényzet.

6~ Polj~
A legnagyobb karsztos forma. Akkor nevezik igy, ha a
mészk5 nagy területekr6l eg~sz az alapk6zetig kiold6dik. Az alapkőzet felszinénmÉszk6falak
között vékony humuszréteg keletkezik,
malyen fU sarjad /a kép eldter9/. A Karaztvidéken falvak t~lepUlnek rájuk .•

7.

Viznye16. Ilyen üregekben tünik el a patak, vagy csapadék a
mészk~ felszinen a mélybe. A hiányzó anyagot a viz oldotta ki.

~..:i ba..;:l~ng keletkezési vázlata. ~ viznye16kben lefoly6 és szi-

a meszi] repedéseibe hatol és azokat oldással egyre
jobban tágit ja.•Képünkön négy viznyeld végzi az old6 munkát
/I II,III,IV./ A sötét foltok kioldott üregek. A mészk6ben három
zá:r61'éteget.
látunk lA, B, Ce;' o .A fEdsd közel van a felszinhez , onDan gyorsan áthato,lnak a viznyeldk és a második zár6ré'teg felett
a völgy felé áramló viz old6 hatására barlangrendszert alakitottak ki. Valamilyen ok miatt /emelkedés, vagy talajvizszint sülylyedésel azonban a viznye16k kUrtd1 átvágták a középs6 záróréteget is és ledolgozták magukat a harmadik /cl zár6réteg1g s ott
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alah."" ,~V ~ iiaK ki uj bárlangrendszert • Most tehát a karsztforrás
egy
emelettel mályebben bukkan ki a völgy oldalán s a fele6 barlangok "szárazra" kerültek /B/.
,

2~J§~rla~foly6~
A méezk6felezinen kifej16dött sok viznye16 hatalmas viztömegeket bujtat a mészk6 belsejébe, melyek b6vizü
'karsztfoly6k"-kánt jutnak ki a barlang' kijáratain a napvilágra.
Képünk a Raguza feletti Ombla barlangi foly6t mutatja.
100 Barlang bejárat.
Az Aggteleki barlang bejárata a hegy alján nem sejteti annak hatalmas méreteit, kisebb üreg ny~láBának
látszik.
ll. Cseppkövek: A barlang tetején szivárg6 vizoseppb61 kivá16
meszk5termékeko61
ápülnek a oseppkövek. Jellegzetessége a fiatal
csepp kövek sokasága. A felfelé képz6d6 k6gyert$ák vastagabbak
a függ6 cseppköveknél /~ggtelek: HMeseország"/.
~2oao Cseppkövek. A barlang boltozatár61 lenyu16 k6csap,s
ról epü15 k5gyertya öS6zeárve oszlopot alkot /Aggtelekl.

az alul-

12ob. Cseppkövek. A képz6dmények kűlönböz6 alak~t
hoznak létre.
A közeps6 k6gyertya fels6 része papagájhoz hasontit, ezért kapta
a "Papagáj II nevet. / Aggtelek!
12.0. Cseppkövek. Aggteleki részlet "Pet6fi kut.ja". A oseppk6taIapzatok hatarolta medencében ihat6 viz gytiliköesze.
12.d. CsepEkövek.

~gteleki

részlet a 'Csodák termé~-b61. /

13. Saakadékvölgf. A tu1fejl6dött barlang teteje
meléket elszálli ja a hajdani barlangi patak. A
mO,st a szük völgy meredek mészk6falai t alkotják.
hires szakadékvölgyét látjuk. A gyalaguton álló
az arányokat.

beszakad, a törbarlang oldalai
A Tordai hasadék
ember érzékelteti

14~ Szádell6i völgy. Ugyancsak szakadékvö1gy. Az el6ttünk lev6
szakasz nem annyira szurdokjellegü, mint az elóbb látott Tordai
hasadék.
l~. Kazán szoros. Az a1dunai Kazán szoros részlete, amely szint n 6si barlang felszakadt darabja, j6l mutatja, hogya szakadékvölgy plat6szerü mészk6hegyen vág keresztül.
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