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A Kárpát-medence környéki édesvízi 
mészkőelőfordulások összehasonlítása 
a hazai adottságokkal III. Jugoszlávia 

Dr. Scheuer Gyula*—Schweitzer Ferenc** 
(12 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : Jugoszlávia földtani és földrajzi helyzeténél fogva nemcsak 
a, karsztos jelenségek tekintetében egyedülálló, hanem az ezekhez kapcsolódó édesvízi 
mészkövek vonatkozásában is. Több olyan előfordulása van, amelyek páratlan természeti 
szépségüknél és ritkaságuknál fogva világhírűek. Ilyenek többek között Plitvicei vagy 
a Krkai tetaráta gátrendszerek. A helyszínen tanulmányozott édesvízi mészkövek geneti
kailag a völgyi típusba tartoznak. A karsztforrás eredetű vízfolyások — folyók vizéből 
kivált mészből gátak (kaszkád) keletkeztek, illetve keletkeznek megváltoztatva evvel 
a folyóvölgy természetes esésviszonyait. Fokozatosan magasítva kisebb-nagyobb víz
eséseken keresztül bukik le a víz. 

Ilyen patak- vagy folyóvölgyi travertinó gátaknak vagy gátrendszereknek különböző 
típusait lehet megkülönböztetni. Összehasonlítva a jugoszláviai adottságokat a hazaiak
kal megállapítható, hogy ilyen típusok nálunk is ismeretesek, de ezek méreteikben jelen
tősen kisebbek és nem olyan látványosak bár ezek közül a Szalajka-völgyi és a lillafüredi 
előfordulások a Bükk hegység természeti érdekességei közé tartoznak. 

Bevezetés 

A közelmúltban már ismertettük a Kárpát-medence környéki édesvízi 
mészkőelőfordulások közül a szlovákiai, és romániai (erdélyi) édesvízi mész
köveket és összehasonlítottuk a hazai viszonyokkal. Most pedig a hazánktól 
D-re fekvő Jugoszlávia édesvízi mészköveit kívánjuk bemutatni az előzőekben 
alkalmazott szempontoknak és módszereknek megfelelően. Az egyes előfordu
lásokat a helyszínen felkerestük és tanulmányoztuk környezetükben a morfoló
giai, földtani és vízföldtani viszonyokat, valamint az édesvízi mészkő kiválásá
val kapcsolatos jelenségeket és alakulati formákat. Továbbá konzultáltunk 
Zágrábban BOGNÁR Andrással és Tomislav §EGOTA-val, tőlük értékes szóbeli 
felvilágosítást és tájékoztatást kaptunk. 

Jugoszláviai édesvízi mészkőelőfordulások kiválasztásánál a völgyi típusokat 
tekintet tük elsődlegesnek részben azért, mert ezek a leghíresebbek és leg
jelentősebbek, másrészt pedig az ásvány és termális források által létrehozott 
t ravert ínokra és alakulati -formáikra vonatkozóan már Szlovákiában és Erdély
ben megfelelő ismereteket szereztünk. A völgyi típusokra vonatkozóan leg
jobb áttekintést csak a jugoszláviai előfordulások nyújthatnak. 
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A vizsgált előfordulások ismertetése 

Európa legjelentősebb karsztterületei közé tartozik Jugoszlávia Ny-i része. 
Az egész ország területéhez viszonyítva a karsztos kőzetek elterjedése meg
haladja annak 1/3-át. Ennek megfelelően a karsztokra jellemző adottságok 
és jelenségek iskolapéldájának tekinthetők az i t t található karsztokra vonat
kozó viszonyok. Hatalmas barlangok, poljék, karsztforrások stb. jellemzők 
e karsztos területre. A mélyben pedig a karsztvizek igen kiterjedt hálózat 
rendszere alakult ki. Ennek következtében olyan hatalmas vízhozamú karszt
források is vannak (600 m 3 /min), amelyeknek nagysága jelentősen meghaladja 
az ismert hazai legnagyobb karsztforrásokét. Ilyen pl. a Buna forrás is Mostar 
mellett, ahol egy többszáz méter függőleges sziklafal aljában levő barlangból 
egy folyó lép a felszínre karsztforrásként (1. ábra). A karsztos területek folyói
nak vízutánpótlódását a felszíni vizek mellett jelentős mértékben a karszt
források biztosítják. így a folyók és vízfolyások vize a csapadékviszonyoktól 

/. ábra. A nagy vízhozamú Buna karsztforrás Mostar mellett a Dervis kolostorral 
Abb. 1. Die hochergiebige Buna-Karstquelle bei Mostar, mit dem Derwischkloster 
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és a lefolyás mértékétől függően időszakonként változva több-kevesebb, 
karsztvizet tar talmaznak, amelyek jelentős mennyiségű mészanyagot hoznak 
magukkal a földalatti járatrendszerekből kioldva. Evvel magyarázható az, 
hogy a karsztos területek folyói főleg a felső szakaszukon medrükben meszet 
raknak le, természetes gátakat képezve ezzel völgyükben. 

Az általunk vizsgált előfordulások legnagyobb része a Dinári-hegység
rendszer területére esik, amely Isztriától Albániáig terjed az Adriai-tengerpart 
mentén. E hegységrendszer több hegységre tagozódik. Legjelentősebb hegy
ségei: a Kis és Nagy Kapele, Velebit, Dinara stb. A Dinári-hegységrendszer 
földtani felépítésében túlnyomórészben mezozóos mészkövek vesznek részt. 
Ezen belül a kréta mészkő a legelterjedtebb, de emellett a jura és triász idő
szaki mészkövek is jelentős nagyságú területeken fordulnak elő. A tektonikai 
viszonyok is nagyon bonyolultak. Gyűrődések, áttolódások, törések az ural
kodó formaelemek. A párhuzamos redőrendszerek iránya ÉNy — DK-i. 

A vizsgálatok szerint (J. ZÖTL 1 9 7 4 . , T . SEGOTA 1 9 7 8 ) a hegységrendszer 
a negyedkorban jelentős változásokat szenvedett. Egyes területrészek — az 
Adriai-tengerpart — jelentősen megsüllyedtek, más részeik pedig szakaszosan, 
intenzíven emelkedtek és ennek következtében többszáz méter mélységű szűk 
karsztos szurdokvölgyek keletkeztek (Vrbas, Drina stb.) a folyók egyes 
szakaszain. 

A pleisztocén éghajlatváltozások is jelentősen hatot tak a terület karsztoso
dási viszonyaira, továbbá az Adriai-tenger vízszintjére. A megfigyelések alap
ján a felsőwürmben (Hochwürm), az Adriai-tenger szintje kb. 1 0 0 m-rel 
változott . Az egykori relatíve mélyebb tengerszintet a tenger alatt i barlangok
ból felhozott cseppkövek C 1 4 izotóp vizsgálatának eredményei is alátámasz
to t ták . 

Az előzőekben ismertetett földtani események, mind kihatot tak közvetlenül 
vagy közvetve a terület karsztfejlődésére és evvel az édesvízi mészkőképződés
re, amely természetszerűleg i t t a karsztos folyamatok egyik jellegzetes ered
ményének tekinthető. 

A bonyolult és változatos karsztvízföldtani adottságoknak megfelelően — 
amelyek a hazai viszonyoktól több vonatkozásban eltérnek — a karszt
rendszereket megcsapoló karsztforrásoknak is különböző típusai különböztet
hetők meg a fakadási hely és a vízösszetétel alapján: 

a) Karsztforrások a szárazföldi belsejében 
b) Karsztforrások az Adriai-tengerparton 
c) Karsztforrások a tenger alat t (submarin) 
d) Kever t vizű (karszt és tengervíz) források a tengerparton és a tenger alatt 

(brack vizű) 
A Dinári-hegységrendszer karsztvizeinek egyik fő erózióbázisa az Adriai

tenger. A hosszú jugoszláv tengerparton vagy a tengerben vagy a par t közelé
ben számtalan kisebb-nagyobb karsztforrás fakad és karsztvizet szállító folyó 
torkollik. Különösen gazdag karsztforrásokban Fiumétől DK-re a Novi-
Karlobag közötti patszakasz. Jelentős források vannak a Ne ret va torkolatában, 
Dubrovnyiknál (Rijeka forrás) továbbá a Kotori-öbölben. A tengerpartot 
kísérő szigeteken is számos forrás fakad. Megfigyeléseink szerint az erősen 
tagolt tengerpart , fjordszerű keskeny öbleinek és csatornáinak legnagyobb 
részében kisebb-nagyobb források mutathatók ki. 

Az általunk tanulmányozott édesvízi előfordulások mind hideg karszt
források táplál ta folyókhoz kapcsolódnak. Ezek közül egyesek jelentősek, 
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2. ábra. Jugoszlávia áttekintő helyszínrajza a tanulmányozott édesvízi mészkőelőfordulásokkal. J e l m a g y a r á 
z a t : 1. Jankovác-Skakaváci vízesés, 2. Plitvicei tavak, 3. Una völgye, 4. Jajce, 5. Krka völgye, 6. Kravicai vízesés 
Abb. 2. Übersichtskartenskizze Jugoslawiens mit den untersuchten Süsswasserkalkvorkommen. Z e i c l t e n . e r -
k l ä r u n g : 1. der Jankovac-Skakavac-Wasserfall, 2. die Seen von Plitviee, 3. das Una-Tal, 4. Jajce, 5. das Krka-

Tal, 0. Der Wasserfall von Kravice 

mint pl. az Una. A számos előfordulás közül az öt leghíresebbet és a legjelen
tősebbet ismertetjük részletesen. Ezenkívül még egy helyileg eltérő, de geneti
kailag azonos típusba sorolt előfordulást tárgyalunk, amely a Papukban van. 
A 2. ábrán feltüntettük a felkeresett és tárgyalt előfordulásokat. 

1. S kakaváci vízesés édesvízi mészkőelőfordulása 

A Dráva és a Száva völgye között emelkedő Papuk hegység E-i oldalán 
van és Jankovác községtől lehet megközelíteni. E környék egyik legszebb 
látványossága (3. ábra). A mezozóos mészkőből fakadó forrásokból származó 
patakvíz rak ta le völgyének egy szakaszán az édesvízi mészkövet így elgátolva 
medrét, fokozatosan magasítva ma már kb. 25 m magasságú vízesésen keresz
tül bukik le a víz. Az országút mellett, amely Pozsegára vezet 8—10 m-es 
feltárás van és ez a kb. 30 m vastagságú összlet felső szakaszának tanulmányo
zását teszi lehetővé. Az édesvízi mészkőelőfordulás a morfológiai helyzete 
és lerakódásának körülményei alapján a völgyi típusba sorolható. A patak 
ma is rak le édesvízi mészkövet. A legintenzívebb kiválás a vízesés alján 
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figyelhető meg, ahol az esés és ütközés hatására a víz szétfreccsenve levegővel 
keveredik. A vízesés felső részén az átbukás helyénél az ott levő növényzetre 
is történik kiválás különböző lehajlású alakzati formákat hozva létre. 

A feltárásnál az édesvízi mészkő kifejlődése rendkívül változatos és szeszélyes, 
növénymaradványokban gazdag. A mészkő általában kemény, de helyenként 
laza. Rétegzett és rétegzetlen szakaszok figyelhetők meg. Az előfordulás 
a hazai vonatkozásban is ismert hidegvizű karsztforrások táplálta vízfolyások
ban képződött és méretei sem haladják meg a Lillafürediét. 

2. Plitvicei édesvízi mészkőelőfordulás 

Jugoszlávia egyik legszebb természeti látványossága és emellett legérdeke
sebb édesvízi mészkőelőfordulása is, ahol a recens édesvízi mészkőképződés 
legváltozatosabb formái, a kiválást befolyásoló tényezők és adottságok köz
vetlenül tanulmányozhatók. A völgyi édesvízi mészkőtípusnak a világon 

3. ábra. A skakaváci vízesés édesvízi mészkő elő for dúlás a Jankovác mellett a Papukban 
Abb. 3. Das Süsswasserkalkvorkommen des Skakavac-Wasserfalies bei Jankovác im Papuk 
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a legszebbek közé tartozó előfordulásaként értékelhető. I t t a folyóvölgyben 
az édesvízi mészkőgátak egész rendszere alakult ki és kisebb-nagyobb víz
esések sorozata teszi látványossá. 

A plitvicei édesvízi mészkőelőfordulás a Kis Kapele hegységben van, amelyet 
túlnyomó részben mezozóos karbonátos kőzetek épütenek fel. A Plitvicei 
tavak környezetében ÉNy—DK csapásirányú redőkbe gyűrve felsőtriász, jura 
és kréta mészkövek és dolomitok vannak. A tórendszer legfelső részén a völgy 
különböző jura időszaki (dogger, oxfordi, kimmeridgei és titon) mészkőben 
és dolomitban alakult ki. A középső rész felsőtriász dolomitban képződött, 
míg a völgy alsó szakasza cenoman, túron és szenon mészkövekbe vágódott 
(A. POLSAK) be. 

A környéken számos karsztforrás fakad és ezek vizeit vezetik le a terület 
vízfolyásai és folyói. A Fehér és Fekete Rijeka patakok egyesüléséből kelet
kezett Matica patak kb. 1 km-es út után betorkollik az egyik legnagyobb tóba 
(Proscansko Jezero), amelynek keletkezése annak köszönhető, hogy kifolyásá
nál többlépcsős kisebb tavakkal tagolt te tará ta gátrendszer képződött (Labudo-
vác slap) és ezek duzzasztották a patak vizét tóvá. Ez után különböző magas
ságú gátrendszerek sorozata következik, melyek mögött kisebb tavak rendszere 
alakult ki. A legjelentősebb te tará ta gátak a Batinovacki slap, Galovácki slap 
és a Kozjacki slap. Ezek alkotják az ún. felső te ta rá ta gátrendszert. Ennek 
a szakasznak hosszúsága kb. 4 km és a folyó vize 103 m-t esik. A folyó völgyét 
erdővel borított meredek lejtők kísérik. 

A felső gátrendszert az alsótól a kb. 2 km hosszú helyenként 300 m széles 
és 46 m mélységű Kozják tó választja el egymástól. E tó a Milanovicki slap 

4. ábra. A Plitvicei tavak, vízesések és édesvízi mészkőelőfordulások áttekintő helyszínrajza 
Abb. 4. tJbersichtslageplan der Seen, Wasserfälle und Sttsswasserkalkvorkommen von Plitvice 
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elnevezésű édesvízi mészkőgát duzzasztása révén keletkezett. Ez u tán kb. 
1 km hosszban gátakból és kisebb tavakból álló rendszer fejlődött ki. A folyó 
vize 53 m-t esik ezen a szakaszon. A Kozjak tó után a patak kréta mészkőben 
folyik, mely közel függőleges falú szurdokvölgyet vágott be magának, amelyek 
szélessége helyenként 100 m alatt van. A legszebb vízesések Novakovica 
Brod-i gátnál — az ún. Sastavcinál figyelhetők meg. 

A plitvicei édesvízi mészkő gátrendszersorozat hossza 7,2 km és ezen a sza
kaszon 639 m-ről 483 m-re csökken a völgy magassága, tehát összesen 156 m-t 
esik a folyó vize. A megfigyelések szerint a Korana patak alsóbb szakaszán 
is helyenként folytatja medrében az édesvízi mészkő lerakást csak ezek méretei 
kisebbek, kb. 0,5, 1,0 m nagyságúak. Ilyenek sorozata figyelhető meg még 
Slunj városnál. 

A 4. ábrán közöljük Plitvicének vázlatos helyszínrajzát és át tekintő hossz
szelvényét. Az 5. ábrán pedig a nagyobb te ta rá ta gátak adottságait kívántuk 
szemléltetni. 

5. ábra. Magasabb (10 — 12 m) tetarátagat vízeséssel Plitvicénél 
Abb. 5. Ein höherer (10—12 m) Tetaratemlamm mit Wasserfall bei Plitviee 
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Az alsó tórendszernél számos barlang figyelhető meg. Egyes barlangok 
a tavak szintjében vannak és a belőlük fakadó források növelik a folyó víz
hozamát . 

A gátaknál és a tavaknál jól látható és megfigyelhető az édesvízi mészkő 
képződése a növényzetre, falevelekre vagy besodort ágra és fadarabokra. Az 
egyes gátak magassága meghaladja a 30 m-t és feltételezhetően ott keletkez
tek, ahol a folyó esése kis szakaszon nagy volt és zátonyok voltak vagy szirtek 
álltak ki a folyóból. 

Jelenleg a folyónál a meder teljes szélességét kitöltő édesvízi mészkőgát 
rendszerek növekedése látható, így üledékfelhalmozó tevékenység történik. 
A felső tórendszernél a völgyoldalakban a magasabban fekvő egykori gát
rendszernek átvágott maradványai figyelhetők meg. A mai állapot a terület 
kéregmozgásaival áll összefüggésben. Amikor a terület emelkedett és a folyó 
bevágódott és kialakultak az alsó tórendszernél a mély, meredek falú szurdok
völgyek, nem halmozódhattak fel te tará ta gátrendszerek. A felső tórendszernél 
megfigyelhető egykori gátmaradványok azt bizonyítják, hogy a folyó bevágó-
dási szakaszban elpusztítja a korábban képződött te ta rá ta gátrendszereit és 
újból csak akkor kezdődik meg a gátképződés amikor a terület emelkedése 
lelassul vagy megszűnik. 

3. Az Una völgyi édesvízi mészkőelőfordulások 

Az Una folyó völgye egyike a leggazdagabbaknak a völgyi édesvízi mészkő
előfordulások szempontjából. A helyszíni bejárásunk alapján a felső szakaszán 
Bihác-ig szakaszosan rak le édesvízi mészkövet. Az Una mélyvölgyben, helyen
ként mészkő szurdokokban folyik. Környezetében mezozóos mészkövek nagy 
elterjedésben ismeretesek. A folyót számos hidegkarsztforrás táplálja. Jelentős 
te tará tagátas kifejlődés ismeretes Bihác-nál, ahol a folyón átvezető hídról kb. 
0,5 m-es nagyságú te ta rá ta gátak által képződött zúgok jól megfigyelhetők, 
továbbá Ripác-nál, ahol az Unán szintén kisebb-nagyobb vízeséseket okoz 
a kivált édesvízi mészkő. Egy kisebb te tarátagátat mutatunk be a 6. ábrán, 
amely Ripáö és Martin Brod között van. 

Az Una különösen látványos és legnagyobb te tará ta gátja a Strbacki buk, 
amely az Unác torkolata felett Martin Brodnál van. E szakaszon kb.l km-en 
belül az Una 60 - 7 0 m-t esik különböző nagyságú te ta rá ta gátrendszereken 
keresztül. A 7. ábra az egymás alatti gátrendszer kifejlődése látható. A meg
figyelések szerint a te tará ta gátak kifejlődés formái rendkívül változatosak. 
A nagyságbeli különbségeken túlmenően vannak áthajlók ahol a gát külső 
oldalán jelenleg nem történik kiválás és megfigyelhetők olyanok, ahol külön
böző lejtésű felületeken (20 —70°) sebesen folyik le a karsztvíz. A gátak mögötti 
medencék is változatosak, vannak mélyek (6 — 8 m) éles keskeny gátperemmel 
és kimutathatók lapos sekély alakulatok is. 

4. A jajcei édesvízi mészkőelőfordulás 

Közép Boszniában Bánja Lukától D-re van Jajce város, amely két folyó 
part ján a Vrbasnak és a Plivának találkozásánál épült ki. A helyszíni meg
figyelés szerint a város Plivá völgye felé eső része jelentős vastagságú édesvízi 
mészkövön épült ki. Ezért megállapítható, hogy egykor (felsőpleisztocén?) 
sokkal intenzívebb mészkőképződés történt , mint napjainkban, mert ennek 
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/. ábra. Az Una folyó legnagyobb vízesés-rendszere a őtrbacki buk tetaráta sora Martin Brudnúl 
Abb. 7. Das grösste Wasserfallsysteni des Una-Flusses, die Tetaratenreihe des Strba6ki-Baches bei Martin Broc 

6. ábra. Az Una folyó teljes szélességében keletkezett кЪ. 1 m magasságú édesvízi mészkő tetaráta Martin Brodtól É-ra 
Abb. 6. Süsswasserkalk-Tetarata von ca. 1 m Höhe, die in ganzer Breite des Una-Flusses entstanden ist, X von Martin 

Brod 
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elterjedése jelentősnek ítélhető. A Pliva ebbe az édesvízi mészkőbe 15—20 m-t 
már bevágódott és a függőleges falú feltárásokban részletesen tanulmányoz
ható az édesvízi mészkő kifejlődése. Az egykori kisebb-nagyobb mészkőgátak 
metszetei és a kisebb-nagyobb tavakban — medencékben történt felhalmozó
dások, kiválások könnyen kimutathatók a kifejlődési formák és a rétegzettségi 
viszonyok alapján. Növénymaradványokban, bekérgeződésekben rendkívül 
gazdag. A lazább travertinok közé sorolható. A város híressége a történelmi 
nevezetességeken túlmenően a vízesése, amelynek nagysága meghaladja 
a 20 m-t. A Pliva folyó édesvízi mészkőösszlettel megemelten kb. 20 m magas
ságú vízesésen keresztül folyik be a Vrbas-ba, amely szurdokvölgyben folyik 
E felé. A vízeséseknél már mesterséges beavatkozás tör tént , mert a patak 
inkább rombolta és nem építette a korábban lerakódott édesvízi mészkövét. Az 
eredeti állapotot CSONTVÁBI 1903-ban festett képén lehet tanulmányozni. 

í. Abra. A jajcei édesvízi mészköelőfordulás. A kép jobb oldalán látható mészkö-feltáras azt bizonyítja, hogy a folyó 
a már felhalmozódott édesvízi mészköbe vágódott 

Abb. i . Das Süsswasserkalkvorkommen von Jajce. An der Reehtseite des Bildes sieht man ein Kalkvorkommen, 
:las beweist, dass der Fluss sich in den bereits angehäuften Süsswa-serkalk eingeschnitten hat 
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A Pliva folyót is hideg karsztforrások táplálják, ezért karsztos jellegű 
folyóvize van, így hajlamos karbonátkiválásra. A jajcei édesvízi mészkő 
ugyan völgyi típusú, de kisebb mértékben eltér az eddig leírtaktól, mert itt 
nem található meg a szokásos több — kisebb — nagyobb egymás alatt sora
kozó te tará ta gátak rendszere, hanem kis távolságon belül egyszerre egy nagy 
vízeséssel hidalódik át a két folyó völgye között kialakult magasságkülönbség. 

A folyónál magasabb helyzetben levő a korábban említett mészkőnél a Vrbas 
völgye felé eső részen a növényekre kivált függőleges függönyszerű édesvízi 
mészkőformák találhatók, amelyek hasonlóan a maihoz 15—20 m-es nagyságú 
vízesést bizonyítanak. 

5. A Krka folyó édesvízi mészkőelőfordulásai 

A Krka folyó völgye a Dalmát tengerpartra kifutó folyók egyik legjelentő
sebbike és természeti látványosságokban pedig a leggazdagabb. Fő forrásai 
a Dinara hegységben fakadnak és átvágva — néhol szurdokvölgyeket ké
pezve — a tengerpartot kísérő karsztos kőzeteket Sibeniknél ömlik az Adriába. 

9. ábra. Áttekintő helyszínrajz a Krka folyó édesvízi mészkő tetaráta gátrendszereiről 
Abb. 9. Übersichtslageplan der Süsswasserkalk-Tetaratensysteme des Krka-Flusses 
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Tehát karsztvizet szállító folyó. Knin város és Sibenik között a folyó völgyében 
számos helyen kisebb-nagyobb édesvízi mészkőgátakat rakot t le. Ezek közül 
leghíresebbek és legismertebbek a tengerpart felé haladva a Monoilováci slap, 
a Roski slap és a Skradinski buk. A folyó főbb édesvízi mészkőgát rendszereit 
a 9. ábrán tünte t tük fel. 

E folyónál a völgyi édesvízi mészkőlerakódás nagyon gyakori a helyszíni 
megfigyelések szerint — pl. a Roski slap feletti részen —, mert a kisebb-
nagyobb jelentéktelen és jelentős, természeti érdekesség közötti szinte vala
mennyi átmenet megtalálható.^ 

A Skradinski buk Sibeniktől ÉK-re kb. 17 km-re van, amelynek látványos
sága Plitvicével vetekszik (10. ábra). E helyen a Krka 5 nagyobb te taráta 
gátrendszeren keresztül vízeséseket alkotva folyik le és a víz útja során az 
édesvízi mészkő igen változatos formáit hozta létre. A 11. ábrán egy iker 
te tará tagáta t muta tunk be. Az alsónál megfigyelhető középen egy nyelvszerű 
előre ugrás, amelyet a növényzetre való kiválás okozott. A te tará ta gátak 
peremén a kisvízhozamú helyeken dús növényzet van, amely alapvetően be
folyásolja a lerakódást és a kőzetkifejlődést. A 12. ábrán egy tetarátagát 
peremén levő növényzetre kéregszerúen kivált édesvízi mészkövet mutatunk 
1зе. 

A völgyoldalakban magasabb szinten is megfigyelhető édesvízi mészkő, 
amely jelzi azt, hogy korábban a folyó saját maga által lerakott kőzetanya
gába bevágódott és nagyrészben elpusztította. Jelenleg intenzív kiválás törté
nik. A gátképződés majd ezt követően bevágódás és édesvízi mészkó'pusztulás, 
majd ismét kiválás és te ta rá ta képződés megismétlődő folyamatai a folyó 
környezetének kéregmozgásaival függ össze. 

10. ábra. A Krka legszebb édesvízi mészkőelőfordulása a Skradinski buk, amelynek tetaráta rendszerén keresztül 
folyik be a folyónak a vize 

Abb. 10. Das schönste S üsswasserkalkvorkommen des Krka-ETusse das Skradinski buk, durch dessen Tetaratensystem 
das Flusswasser abfliesst 



12. ábra. A Skradinski buk egyik tetaráta gátjának peremén települő növényzetre kivált mészanyag 
Abb. 12. Kalkstoff, der auf die Pflanzen am Rande eines der Tetaratendamme des Skradinski buk ausgeschieden ist 

11. ábra. A Skradinski buk tetaráta rendszerének egyik részlete 
Abb. 11. Detail des Tetaratensystems des Skradinski buk 
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T. SBGOTA szóbeli közlése szerint a Krkának az alsóbb torkolati szakaszán 
több víz alatt i édesvízi mészkő gátrendszereit sikerült kimutatni . A hajózás 
biztosítása érdekében ezeket kirobbantották. Ezek képződése arra az időszakra 
esik, amikor a tengerparti rész még nem süllyedt meg. Ezek a vízalatti édesvízi 
mészkövek is jelzik a tengerparti területek szint változását. 

A Krkának másik látványos édesvízi mészkőelőfordulása a Roski slap, 
ahol a folyó kb. 1 0 — 1 2 m magasságú te tará ta gáton számos vízeséssel bukik le. 
Az édesvízi mészkőgát lényegében csak egy lépcsős és a szokásos kisebb-
nagyobb te ta rá ták és tavak ennél hiányoznak. A növényzet igen sűrűn be
nőt te és hosszúsága 3 0 0 m-re becsülhető. Ott képződött ahol a Krka keskeny 
szurdokszerű völgyéből kiér egy többszáz méter szélességű völgybe és folyása 
lelassul. 

6. A kravicai édesvízi mészkőelőfordulás 

A Trebizat folyón, amely a Neretva alsó szakaszának egyik jelentős mellék
vízfolyása, Őapljinától kb. 1 2 km-re igen szép vízesés található. A vízesés 
26 m magas és a folyóvíz a völgyében felhalmozódott édesvízi mészkövön 
bukik le. Ez is kifejlődés szempontjából egylépcsős a Roski slaphoz vagy 
a jajcei vízeséshez hasonlóan, mert a karsztvíz által felhalmozódott és kialakí
to t t te tará tagát a magasságkülönbséget nem lépcsősen, kisebb-nagyobb teta-
rátán keresztül teszi meg, hanem egy nagy vízeséssel. 

A Kravicai előfordulás is jellegzetesen a hideg karsztvizet szállító folyókon 
képződött völgyi típusba tartozik és annak az egylépcsős kifejlődés formájába 
sorolható. 

Az egyes előfordulások rövid és vázlatos ismertetése u tán meg kívánjuk 
még jegyezni, hogy a felsoroltakon túlmenően Jugoszlávia területén még 
számos édesvízi mészkőelőfordulás ismeretes, amelyeknek egy részét meg
tekinte t tük, de nem ismertettük. Ezeknek leírásától azért tekintet tünk el, 
mert kevésbé jelentősek és nem térnek el azokétól, amelyeket megjelenés
formáik alapján, mint a völgyi édesvízi mészkőtípusok altípusaiként kezel
tünk. 

Megállapítások — következtetések 

Jugoszlávia területén a recens édesvízi mészkőelőfordulások tanulmányo
zása alapján lehetőségünk van összehasonlítani a hazai adottságokkal, valamint 
a Kárpát-medence környéki egyéb megfigyelt felhalmozódásokkal, az ott 
tapaszta l takat és azokat a különbségeket és egyezéseket, amelyek az egyes 
országok között fennállnak. 

Jugoszláviára a hideg karsztvízből táplálkozó és származó folyók vagy pata
kok által lerakott édesvízi mészkőelőfordulások a legjellemzőbbek. A folyó 
völgyek egyes szakaszain olyan intenzív mészfelhalmozódás történt , és törté
nik, hogy abban hatalmas gátak keletkeztek, amelyek elgátolják a folyók 
medrét és ezek mögött kisebb-nagyobb tavakká duzzad vissza a víz. A gáta
kon keresztül pedig zugokon és vízeséseken bukik le a víz. Ezeknél megfigye
léseink szerint a rendkívül változatos és formagazdag édesvízi mészkő lerakó
dás történik. A helyszíni tapasztalatok alapján megkülönböztethetők szabá-
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lyos, szabálytalan és a kettő közötti átmeneti alakulati formák. A szabályos 
formaként különíthetők el a te tará ták a hozzájuk kapcsolódó medencékkel 
kisebb-nagyobb tavakkal, amelyek lehetnek egyediek amikor csak 1 — 2 van, 
összetettek ha egymás alatt helyezkednek el és tömeges amennyiben sok te taráta 
kapcsolódik egymáshoz oldalról és alulról párhuzamosan vagy elfordítva. 

Az átmeneti formák közé sorolhatók azok az alakulatok, amelyek nem 
szabályosak, rendszerint félkúpszerüek és felületük különböző lejtésű (8. 
ábra). 

A szabálytalan formák a növényzetet beborítók és azokra kiválva figyel
hetők meg. Sok esetben vízköpő, surrantó vagy a vízeséseknél függőlegesen 
jégcsapszerűen fejlődtek ki. Néha egész függönyhöz hasonlítható alakulati 
formák is megfigyelhetők. 

A fenti rövid vázlatos ismertetésből látható, hogy ezeknél a típusos völgyi 
édesvízi mészköveknél is igen változatosan és formagazdagságban csapódott ki 
a travertinó. Sok vonatkozásban hasonlóak és megegyezőek az alakulati for
mák az egyén típusoknál megfigyeltekhez (lejtői, kúpos), de vannak olyanok, 
amelyek csak ezekre jellemzőek és máshol nem fordulnak elő így egyedi sajá
tosságaként indokolt értékelni azokat. 

Összegezve a Kárpát-medence környéki édesvízi mészkőelőfordulásokat 
megállapítható, hogy Szlovákiára a szénsavas ásványvizes források által 
felhalmozódott édesvízi mészkőkúpok a legjellemzőbbek. Romániában az 
ásványvizes források mellett a szénsavas termális karsztvízjellegü vizekből 
képződött travertinók tekinthetők erre a területre vonatkozóan különállók
nak. Jugoszláviában pedig a karsztfolyók felhalmozódásait ítélhetjük mérteik
és formagazdagságuk alapján egyedieknek. 
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Ein Vergleich der Süsswasserkalkvorkommen in der Umgebimg 
des Karpathen-Beckens mit den Gegebenheiten in Ungarn I I I . 

Jugoslawien 

Dr. Gy. Scheuer und F. Schweitzer 

Mit seinem geologischen Bau und geographischer Lage ist Jugoslawien nicht nur hin
sichtlich der karstischen Erscheinungen, sondern auch in Hinsicht der daran gebundenen 
Süsswasserkalke ganz alleinstehend. In Jugoslawien gibt es mehrere solche Vorkommen, 
die mit ihrer beispiellosen Naturschönheit und Seltenheit weltberühmt sind. Solche 
Vorkommen sind unter anderen die Tetaraten-Dammsysteme von Plitvice oder Krka. 

4 Földtani Közlöny 
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Die an Ort und Stelle studierten Süsswasserkalke gehören genetisch zum Tal-Typus. 
Der aus dem Wasser der von Karstquellen stammenden Wasserläufe und Flüsse aus
geschiedene Kalk bildet Dämme (Kaskaden), die die natürlichen Gefälleverhältnisse des 
Flusstales verändern. Die dadurch erhöhte Wassersäule führt zur Entstehung von klei-
neren-grösseren Wasserfällen, durch welche das Flusswasser hinunter fällt. 

Es können verschiedene solche an Bach- oder Flusstäler gebundenen Dammsysteme-
Typen unterschieden werden. Die jugoslawischen Verhältnisse mit den ungarischen ver
gleichend, können wir feststellen, dass solche Typen auch bei uns bekannt sind, doch 
sind diese wesentlich kleiner und nicht so sehenswürdig, obwohl die Vorkommen im 
Szalajka-Tal und bei Lillafüred zu den wertvollsten Natursehenswürdigkeiten des Bükk-
Gebirges gehören. 


