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TRÓPUSI KARSZTOK ÉS BARLANGOK 
A VÖRÖS-FOLYÓ DELTAVIDÉKÉN

Dr. Szentes György

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző az ENSZ hidrogeológus szakértőjeként közel egy évet töltött Vietnamban. Részt vett többek 
között a Vörös-folyó deltájában megindított vízkutatási munkákban. Ezek során alkalma nyílt a környék 
számos karsztterületének és barlangjának a meglátogatására és vizsgálatára. Tapasztalatairól e cikk kereté
ben ad rövid beszámolót.

A Vörös-folyó deltájának környékén elterülő 
karsztvidék szerves része az 1 millió km2 területet 
meghaladó DK-ázsiai karsztnak. A mintegy 10 000 
km2 nagyságú deltavidék (1. ábra) peremén elhe
lyezkedő karsztterület azonban sajátos földtani és 
szerkezeti helyzete miatt igen érdekes, és néhány 
esetben rendkívüli karsztjelenséget, barlangtípust 
foglal magában. Hasonlóan a többi DK-ázsiai 
karszthoz, ezen a vidéken is trópusi kúp- és torony- 
karszt keletkezett, mégpedig igen változatos formák
kal és fejlődési sajátosságokkal.

A területre, hasonlóan É-Vietnam többi részéhez, 
általában a szubtrópusi, nedves éghajlat jellemző, 
amelyet a monszun befolyásol. Ez az intertropikus- 
nak nevezett klíma megteremti a trópusi karsztosodás 
feltételeit. Az áprilistól szeptemberig tartó DK-i 
monszun forró, nedves légtömegeket szállít az In
diai-óceán felől. Ilyenkor a havi átlaghőmérséklet 
27—30 °C körül mozog 90% páratartalom kíséreté
ben, de van olyan időszak is, amikor a hőmérséklet 
40 °C fölé emelkedik. Az ÉK-i monszun idején, 
október és március között, lényegesen szárazabb, 
hűvös levegő áramlik a terület fölé a kontinens bel
sejéből. Ilyenkor a havi közepes hőmérséklet 16— 
22 °C, de éjjelente 4 °C alá is süllyedhet. Az átlagos 
évi csapadék 1600 és 2500 mm között változik a 
síkságtól a hegyvidék felé. A csapadék legnagyobb 
része a DK-i monszun idején jut a területre.

A deltavidék K-i peremén a karsztos kúpok ma
gassága 100—300 m a tengerszint felett, míg a Ny-i 
részen a karsztos hegyek elérik a 600—800 m tenger
szint fölötti magasságot. A magassággal történő 
klímaváltozás így elhanyagolható és a karsztosodás 
fő befolyásolója a forró, igen nedves éghajlat, szem
ben a távolabbi karsztterületekkel, ahol a hegyvidéki 
klíma is befolyásolja a karsztosodást.

A deltaterület sűrűn lakott, iparilag és mezőgazda
ságilag egyaránt hasznosított. Hanoi, a főváros és 
Haiphong, a legnagyobb kikötőváros is ide tartozik. 
Az ivó- és ipari vízigény igen nagy, és a sűrű felszíni

1. ábra. A Vörös-folyó deltájának és környékének 
vázlata
Fig. 1. Sketch o f the Red River Delta and its sur- 
roundings.

1. A Vörös-folyó deltája, 2. Ha Long-öböl, 3. Karszt
terület Chi Linh és Dong Bi között, 4. Huong Tich- 
barlang (Illatos Pagoda) , 5. Cuc Phuong Nemzeti Park.
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vízhálózat ellenére állandó a jó minőségű víz hiánya. 
A kiterjedt felszínalatti vízkészlet kutatását már 
hosszabb ideje folytatják. A karsztvíznek, a medence 
artézi vizének és a parti területek sós talajvizének 
egymáshoz való közelsége és gyakori keveredése 
bonyolítja a jó minőségű víz felkutatását.

Földtörténeti előzmények
A karsztosodó mészkövek a felső-devon, a karbon 

és a perm időszakban ülepedtek le. A Lao-Vietnami- 
geoszinklinális medencéje a kaledóniai hegységkép
ződést követően folyamatos üledéklerakódással töl
tődött fel. Az ország É-i részében elhelyezkedő geo- 
szinklinálisban főleg mészkövek keletkeztek, alá
rendelten pala, konglomerátum és kőszénrétegek 
kíséretében. A hercyniai hegységképződés gyűrő
dést és nagyobb kiterjedésű gránitbenyomulásokat 
okozott. A mészkősorozat vastagpados, kristályos, 
szürke rétegekkel kezdődik, ami fölé folyamatosan 
több ezer méter középvastag, néhol lemezes, fusuli- 
nás sötét mészkő települ. E sorozat a felső-devontól 
kiindulva a teljes karbon és perm időszakot átfogja 
és néhol vékony lemezes, szürke vagy rózsaszínű 
felső-permi mészkővel fedett.

A paleozoikumtól a harmadidőszakig a vizsgált 
területen nem volt üledékképződés, viszont a mész- 
kőösszlet számos szerkezeti deformáción ment 
keresztül a különböző hegységképződési fázisok so
rán. A Vörös-folyó deltavidékének süllyedése a me
zozoikum óta tart különböző intenzitással. Néhol 
több ezer méteres harmadidőszaki üledéksor halmo
zódott fel, amely fölé 100—200 m vastag negyedkori 
törmelékes sorozat települ.

A vidék változatos szerkezeti történetéből a karsz
tosodás szempontjából a neotektonikus mozgások 
a jelentősek. A delta és tovább a Vörös-folyó fontos 
szerkezeti vonalat jelöl a Dél-kínai-fennsík és az 
Indokínai-geoszinklinális között, amely mentén egé
szen fiatal mozgások érvényesülnek. A negyedkor 
óta a deltavidék K-i pereme általános süllyedő ten
denciát mutat, míg a Ny-i rész kiemelkedik. E jelen
ség a karsztosodás morfológiájában és a barlang

képződésben sajátos különbségek formájában tük
röződik vissza.

A K-i deltaperem mentén, Chi-Linh és Uong Bi 
városok között, karsztos kúpok és tornyok öve hú
zódik mintegy 40 km hosszúságban. A területet K 
és É felé gránit határolja, amely szerkezetileg érint
kezik a mészkővel. A vidék D-i része pedig a Ha 
Long-öböl partvonaláig húzódik. A karsztosodó kő
zetanyag a szürke, kristályos, vastagpados karbon 
mészkő. A 150—200 m magas karsztos kúpok és 
tornyok között széles alluviális síkság terül el, ahol 
a süllyedő térszínre jellemző intenzív törmelékfel
halmozódás figyelhető meg. A helyi erózióbázist 
képező síkság 1—3 m magasságban van a tenger 
szintje felett, így a dagályhullámok rendszeresen el
öntik és a szárazföld felől érkező árvízhullámok is 
végigsöpörnek rajta. Ezek eredményeként sós vizű, 
mocsaras térszín alakul ki, amelyet mesterségesen 
épített csatornák és töltések hálóznak be. A karszt- 
kúpok és tornyok erősen erodálódtak, lábuknál vas
tag törmelékréteg halmozódott fel. Majd mindegyik
ben található kisebb fosszilis barlang, azonban a 
barlangmaradványok hossza ritkán haladja meg a 
10 m-t.

A mélységi vizek megismerése céljából geoelektro- 
mos vizsgálatokat végeztek ezen a területen. Az 
eredmény azt mutatja, hogy a mészkőrétegekben sós 
karsztvíztömeg helyezkedik el mintegy 2000 m 
mélységig, míg a gránit víztartó zónáiban édesvíz 
mutatkozik. A jelenség azzal magyarázható, hogy 
a tengervíz és a karsztvíz a mélységben direkt kap
csolatban van egymással és az édes artézi víz be
áramlását a gránit-mészkő töréses érintkezési zónája 
megakadályozza.

A terület folytatása D felé a Ha Long-i öböl karsz
tos szigettengere. A trópusi karsztra transzgredált 
tengerből több mint 4000 karsztos kúp vagy kúp- 
csoport emelkedik ki mintegy 2500 km2 nagyságú 
területen. A szigetek magassága 100—250 m, a ten
ger mélysége a szigetek között 5 és 40 m között vál
tozik. A kőzetanyag itt is a sötétszürke fusulinás 
mészkő, amelynek a felszínét igen változatos és
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szembetűnő oldási formák tarkítják. Az abrázió 
2—4 m-es magasságban és 3—4 m-es mélységben 
vágta alá a szigetek partjait, ami egyezik a helyi 
apály-dagály okozta tengerszintingadozással. Néhol 
látványosan mutatkoznak a meredeken dőlő (50— 
60°) réteglapok mentén bekövetkezett hegyomlások.

A karsztos szigettenger összetett földtani-szerke
zeti folyamat útján jött létre. Maga a trópusi kúp- és 
toronykarszt a harmadidőszakban keletkezett. 
A tengerelöntés kétségtelenül kapcsolatban van a 
Vörös-folyó deltája környékén tapasztalható fiatal 
tektonizmussal, mégpedig azzal a már említett 
ténnyel, hogy a szerkezeti vonalak mentén megújult 
mozgások a deltától K-re eső peremvidék lassú 
süllyedését okozzák. A tornyok átlagosan —20 m-es 
mélységben helyet foglaló jelenlegi alapszintje a

süllyedő és emelkedő mozgások bonyolult változá
sainak az eredménye. Abráziós szintek figyelhetők 
meg pl. néhány barlangban +15 m-es magasságban. 
Egyes nézetek szerint a nagy kiterjedésű szigettenger 
kialakulásában a glacioeusztatikus tengerszint-vál- 
tozások is szerepet játszottak, így a jelenség keve
sebb szerkezeti mozgással is magyarázható.

A Ha Long-i öböl barlangjai 
A szigeteken több száz barlang ismert. Legtöbb

jük csak néhány m hosszúságú, de több száz m ki
terjedésű, nagy termeket is magában foglaló üreg- 
rendszer is ismert. Keletkezésük alapján elkülönít
hetők az abráziós barlangok és a trópusi karsztoso
dás során keletkezett barlangok maradványai. 
Az abráziós barlangok rendszerint rövid, jelentékte-

A BoNau- 
barlang 
bejárata a Ha 
Long-öbölben 
Entrance to 
the Bo Nau 
Cave in the 
Ha Long Bay
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2. ábra. Hang Trinh Nu (A Szűz barlangja). Alaprajz és hossz-szelvény. Felmérte: Szentes György. 1986. 
Fig. 2. Map o f the Hang Trinh Nu cave (by Gy. Szentes, 1986)

len üregek a jelenlegi és ősi abráziós szinteken. Eh
hez a csoporthoz tartozik néhány látványos szikla- 
híd is. A másik barlangtípushoz sorolhatók az egy
kori folyamatos karsztfennsík alatt kialakult víz
rendszer maradványai. A karsztplató fokozatosan 
pusztult le a trópusi karsztosodás harmadkori kez
detétől a terület negyedkori tengerelöntéséig és a 
barlangmaradványok karsztos szigetek legkülönbö
zőbb szintjein jelentkeznek. Például vízalatti barlan
gok is ismertek, amelyek bejárata csak apály idején 
vagy búvárfelszereléssel érhető el.

Az öböl D-i részén nyílik a Hang Trinh Nu (a 
Szűz barlangja, Hang =  barlang vietnami nyel
ven). A barlang egy 200 m hosszú, 3—5 m széles, 
5—10 m magas, alagútszerű járat, amely néhány 
m-re nyílik a tengerszint fölött (2. ábra). A szép 
cseppkövekkel díszített főjárat jól mutatja az ősi 
folyómeder eróziós szintjeit. A járat egy nagyobb, 
freatikus formaelemeket tartalmazó csarnokba ve
zet, amelynek vége a sziget túlsó oldalán a felszínre 
nyílik. A Trinh Nu-barlang bejáratával szemben levő 
kis szigeten, kb. 600 m távolságban, egy 100 m hosz-

szú barlangfolyosó vezet keresztül a karsztkúpon. 
A két barlang közötti hasonlóság is alátámasztja azt 
az elképzelést, hogy egy ősi barlangrendszer szét- 
darabolódott részeivel állunk szemben. Néhány km- 
re tovább Ny felé találjuk a Bo Nau-barlang bejára- 
át. Az impozáns, 10 m magas, 20 m széles ívet tufa
függöny díszíti és mögötte egy 30 m átmérőjű csar
nok fekszik. A szomszédos karsztszigeten nyílik a 
Meglepetése k-barlangja.

A szigettenger Ny-i peremén találjuk a Hang Dau 
Go-1, avagy a Pelikán-barlangot, amely idegenfor
galmi látványosság és gyakori célja a hajókirándulá
soknak. A barlang maga egy omlásokkal tarkított. 
100 m hosszú csarnok, amely cseppkövekkel díszí
tett labirintusba vezet. A barlang melletti szigeten 
ismert a lényegesen kisebb Dinh-barlang.

Az öböl K-i részén, 4 km-re Hongai várostól van 
a történelmi nevezetességű Giau Go-barlang (az El
rejtett Cölöpök barlangja). A szép cseppkövekkel 
díszített, nagyméretű termek sorozata egy freatikus 
eredetű barlangrendszer maradványa. A 13. század
ban Tran Hung Dao vietnami hős és emberei itt
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rejtették el azokat a facölöpöket, amelyeket apály
kor a Bach Dang-folyó medrébe vertek és csapdába 
csalva megsemmisítették a lefelé hajózó, támadó 
mongolokat.

A Ha Long-öböl karsztos szigettengere a világ 
legszebb tájainak egyike. A terület részletes barlang
tani tanulmányozása, beleértve barlangkatasztert is, 
a jövő érdekes feladatai közé tartozik.

A deltától nyugatra
A Vörös-folyó deltájától Ny-ra húzódó karszt

vidék az emelkedő térszín morfológiai vonásait 
tartalmazza. A karszt összefüggő vonulatot alkot. 
A kúpcsoportok között kialakult dolinák, vakvöl
gyek víznyelőkkel és mély kanyonok a juvenilis 
karsztosodás jelei.

A jelenlegi erózióbázist a tengerparttól és a delta
peremtől a karsztos hegyek lábáig terjedő, törme
lékkel és folyóvízi üledékekkel feltöltött síkság kép
viseli 8— 10 m magasságban a tengerszint felett. 
E térszínből szétszórtan karsztos kúpok maradvá
nyai állnak ki, melyek közül némelyik csaknem az 
alapjáig erodálódott. A síkságba bevágódó folyók 
mentén nyomozható teraszok is az általános ki
emelkedést tanúsítják és világosan elkülönítik a tér
színt a delta fiatalabb alluviális síkságától.

A kiemelkedés jeleként freatikus eredetű barlan
gok mutatkoznak az összefüggő karsztos hegyvonu
latok különböző szintjein az erózióbázistól 650— 
700 m tengerszint feletti magasságig. E termek és fo
lyosók hosszúsága 10 m-től a több száz m-ig ter
jedhet. Legnagyobb ilyen barlang a Huong Tich

avagy az Illatos Pagoda. A barlangba egy szakadék
dolinán keresztül jutunk be, amely kb. 500 m tszf. 
magasságban nyílik. A dolina átmérője 50 m és a 
mélysége 30 m. Mögötte egy hatalmas terem nyílik, 
amelyet egy 200 m hosszúságú járat követ. A bar
langot nagyméretű, jórészt száraz cseppkövek díszí
tik.

Az Illatos Pagoda buddhista zarándokhely. 
A nagy teremben több oltárt helyeztek el, ahova az 
év bizonyos szakaszában a hívők tízezrei zarándo
kolnak. Ilyenkor a barlangban gyertyák és illatos 
füstölők tömegét égetik el, melyek jellegzetes illata 
évszázadok alatt beitta magát a falakba.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a trópusi karszt 
formáival és a barlangokkal mindenütt találkozunk 
a vietnami művészetben. Ezek a formák gyakran 
díszítik a selyem-, lakk- és porcelánfestményeket, 
sőt még postai bélyegeket is bocsátottak ki, melyek 
barlangokat és karsztos tájakat ábrázolnak.

A delta DNy-i peremén végződnek azok a hegy
vonulatok, amelyek több száz km hosszan húzód
nak ÉNy—DK-i csapású szinklinális-antiklinális 
tengelyek mentén Laosz határától a Vörös-folyóig. 
E vonulatokat részben vulkáni és metamorf képződ
mény, részben pedig karsztos felső-devon és karbon 
mészkő építi föl. A 800—1000 m tszf. magasságú 
karsztos hegyeket széles, különböző szinteken el
helyezkedő alluviális síkságok választják el egymás
tól. Bonyolult felszíni és felszín alatti vízhálózat 
formálódott ezen a vidéken a karsztos — nemkarsz
tos kőzethatároktól és a szerkezeti viszonyoktól 
függően.

3. ábra. A Hang Tien Su (Ősember barlangja). Alaprajz és hossz-szelvény. Felmérte: Szentes György, 1986. 
Fig. 3. Map o f the Hang Tien Su cave (by Gy. Szentes, 1986)
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A karsztos hegycsoportok DK-i, a Vörös-folyó 
deltáját közelítő pereme a Cuc Phuong (Őserdő) 
Nemzeti Park. Nevét a karsztkúpokat és szakadéko
kat borító, megbontatlan trópusi őserdőtől nyerte. 
A helyi erózióbázis egy 300 m tszf. magasságban 
fekvő alluviális síkság, amelytől fokozatosan emel
kednek a kúpok kb. 700—750 m tszf. magasságig. 
Az erősen feldarabolódott térszínbe vakvölgyek vá
gódtak, jelezve a karsztterület emelkedő jellegét. 
A víz jól fejlett víznyelőkön át jut a mélybe, ahol 
nagy valószínűséggl feltételezhető a kiterjedt és 
még feltárásra váró barlangok jelenléte.

A víznyelők felett 50— 100 m magasságban az 
aktív barlangok száraz, felső emeleteit képviselő 
kisebb-nagyobb barlangokat figyelhetünk meg. 
Ezek leghosszabbja az 500 m hosszúságú Hang Tiert 
Su (Ősember barlangja). Bejárata 50 m magasság
ban nyílik egy víznyelő felett. A bejárat mögötti 
csarnokból az ősember maradványai kerültek elő. 
Innen egy átlagosan 4 m széles, 10 m magas, látvá
nyos cseppkövekkel díszített folyosó vezet tovább 
(3. ábra). A járat maga inaktív patakmeder, kavi
csokkal és eróziós szintekkel, amely egy nagy kiter
jedésű barlangrendszer felsőbb emelete. A folyosó 
végét cseppkövekkel cementezett omladékhegy ké
pezi, amelyen bontás nélkül nem lehet keresztül
jutni.

A Cuc Phuong Nemzeti Park, hasonlóan Vietnam 
többi karsztterületéhez, a jövő nagy barlangkutatási 
lehetősége.

D r. G eorg Szentes 
Alté Frankfurter S tr. 22/b 
6368 Bad Vilbel 
BRD

Freatikus eredetű üreg, előtérben buddhista oltárral 
a Huong Tich (Illatos Pagoda) barlangjában 
Szentes Gy. felvételei
Hollow o f freatic origin, in the foreground Buddhist 
altér, in the cave o f Huong Tich (Perfume Pagoda)
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TROPICAL KARST AND CAVES 
OF THE RED RIVER DELTA (VIET NAM)

The tropical cone and tower karst nearby the 
Red River Delta in Viet Nam is closely connected 
to the vast karst regions of SE Asia. The area com- 
prises somé special and exceptional phenomena of 
karst and cave development due to its peculiar 
geological and tectonic situation.

The limestone was deposited in the Upper De- 
vonian — Permian period and it has undergone 
several phases of tectonic deformation. Mainly 
neotectonic activity has affected the karstification 
since the Pleistocene.

To the East and Southeast of the Delta a compa- 
ratively recent lowering can be observed which 
resulted in a moderately elevated, scattered cone and 
tower karst landseape and the archipelago of Ha 
Long Bay. The Ha Long Bay is the most spectacular 
karst island-sea of the world. Several hundred caves 
can be found in more than 4000 limestone cliffs. 
These caves are mostly the remains of the large 
drainage Systems of this once continuous karst pla- 
teau.

To the West of the Delta a generál uplift formed 
continuous cone and tower karst regions. The rug- 
ged terrain shows karst rejuvenation in response to 
the uplift. Blind valleys, dolines and sinkholes were 
formed among the cones that drain the water to the 
base level. Remains of old phreatic caves are abun- 
dant from the base level to the tops of the cone-hills 
The largest one is the Huong Tich (Perfume Pago
da). The South-western ranges are known as Cuc 
Phuong (Ancient Forest). Here the water sinks intő 
well developed sinkholes and above the sinkholes 
dry cave passages can be found. The longest dry 
cave is the Hang Tien Su (Prehistoric Cave).
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