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S POTI PO KITAJSKEM KRASU 

Peter H a b i č * 

Pred desetletji) je naše zainiimanjei za kitajski kras vzbudil H. v. W i s -
s m a n n (1954), ki je po dosegljivih virih ini lastnih opazovanjih prikazal 
raizlične značilnosti kopastega, stožčastega in stolpastega krasa v humidnih 
tropskih in perhumidniih subtropskih predelih vzhodne Azije. Med strokov-
nimi prispevki smo Lalhko brali obširnejše poročilo o izvirnih speleoloških 
raziskavah D. B a l a s z a (1962). Dve leti zatem je opisal kraški relief v 
okolici Guilina znani poljski geograf M. K I iim a s z e w sJt i (1964). O 
razvoju nizkega stolpastega krasa na Kitajskem in v Vietnamu je pisali tudi 
J. S i l a r (1965). V naslednjih letih se je Kitajska zaprla in šele po M u 
1976 so se obnovile in razširile možnosti za ogled kitajskega krasa. Med 
prvimi sta bilaJ tam kraaoslovca J. N. Jennings iz Avstralije in P. W. Wil -
liams iz Nove Zelandije. Na simpoziiju o tropskem kraisu septembra 1977 
v Oxfordu nam je živo predstavila vtise s kitajskega krasa M. M. Sweeting, 
ki se je prav tedaj vrniila od tam s skupino britanskih geografov. 

Leta 1977 je tudi k nam pripotovala prva delegacija Kitajske akade-
mije znanosti isn si med drugim ogledala Postojnsko jamo ter obiskala In-
štitut za raiziiskovanje krasa. Naslednje leto je obiskala Dinarski kras sku-
pina hidrogeoiogov in hidrotehnikov državnega geološkega zavoda^ ki je 
želela sipoznati dosežke jugoslovanskih strokovnjakov pri gradnji akumu-
lacij in hidrocentral na krasu. 

Leta 1979 so prišli k nam štirje krasosLovci, po dva iz geografskega; in 
geološkega inštituta Kitajske akademije znanosti iz Pekingai Ogledali so si 
»klasični kras« in se seznanili z rezultati naših raziskav. Takratt smo preu-
čili tudi možnost za povratni obisk v okviru izmenjave med Svetom jugo-
slovanskih akademij in Kitajsko akademijo znanosti. Taiko> se je jeseni 1979 
ponudila priložnost, da sva z R. Gospodatiičem tri tedne preživela na 
Kitajskem in si ogledala nekatere znamenitosti Pekinga, Veliki zid, grob-
nice dinastije Ming, slavno paleolitsko postajo pekinškega pračlovekai v 
kraju Zhoukoudian 50 km JZ od Pekinga, nato pa sva obiskalai tri kraške 
predele v provincah Yunnan in Guangxi na Južnem Kitajskem. Zanimivo je 
bito že potovanje z letalom preko Pakistana in Himalaje, osrednje azijske 

* Dr., znanstveni svetnik, Inštitut za raziskovanje krasa, SAZU, Titov trg 2, 66230 
Postojna, YU. 
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puščatve in puhliičnih predelov, do velike vzhodne nižine. Posebno doži-
vetje zal geografa je vsekakor pogled iz zraka na razrezani gorski svet in 
pisana intenzivno obdelana polja, preprežena z neštetimi! namakalnimi ka-
nali, rekami im vodinilmi zadrževalniki Svojevrstno je tudi potovanje med 
riževimi polji in nasadi čaja, sladkornega trsa* med zelenjavnimi polji in 
sadovnjaki po obsežnih južniih ralvninah in terasasto obdelanih gričih, z 
grmovjem iin raznolikim drevjem obraslih globokih soteskah in dolinah ter 
po razsežndh pašniških visokih planotah z zasneženimi gorami v ozadju. 

Preseneti nas Peking s svojimi nasprotji, obsežnimi sodobnimi zgrad-
bami in prostranimi ulicami sredi niizkih sivih domov, razvrščenih na ve -
liki ravnini okrog osrednjega! »prepovedanega« mesta z enkratnimi; vladni-
mi palačami, parki, in svetišči nekdalnjih dinastij. Tradicionalno se srečuje 
s sodobnim v mallem iin velikem, zlasti v naseljih i n mestih tet v velikih 
industrijskih središčih. Preveč je vsega za kratek obisk. Edinstven je vrvež 
kolesarjev na ulicah Pekinga in vožnja s taksijem med njimi do geograf-
skega! in geološkega instituta, kjer naiju raizilskovalci seznanijo z njihovim 
delom. Višek pa je nedvomno veliki sprejem pri predsedniku Hua Guo-
fengu in slovesna večerja ob 30. letnici osvoboditve Kitajske v veliki palači 
narodov, kjer se med 4.000 gosti srečalš z ljudmi1 z vseh koncev sveta ini ni 
čudno, če med njimii zgrešiš slovenskega etnografa iiz Ljubljane. 

Čeprav bi najbrž številne bralce Geografskega vestnikai bolj zanimale 
druge geografske informacije, se bom v tem prispevku omejil predvsem na 
vtise s krasa, še prej pa naj povem, da so rialsi kitajski gostitelji presenetili 
povsod s svojo gostoljubnostjo in odlično organizacijo našega bivanja in 
potovanja po njihovi širni domovini. 

Iz Pekinga nas je vodila pot najprej 3.000 km proti jugovzhodu z 
letalom do Kuniminga, glavnega mesta obsežne province Yunnan ob meji z 
Vietnamom. Po nekaj dneh smo od tam z letalom odpotovali 600 km proti 
vzhodu do Nanninga, nekdanje južne prestolnice in sedatj glavnega mesta 
avtonomne pokrajine Guangxi. Po nekaj dnevnem ogledu krasa v okolici 
Duana smo odpotovali z vlakom okrog 400 km dalje proti vzhodu do 
Guilina, od tam pa se z letalom vrnili v Peking. Vso pot; naju je spremljal 
geoliog Song Lin Hua, ki je bil hkrati organizator, strokovni, vodič in pre-
vajalec, v vsakem kra|ju pa so nas čakali še domači strokovnjaki. 

Pri Kunmingu smo si najprej ogledali kraške pojave in, kulturne znai-
menitosti v Zahodnih gorah. Ob bregu jezera Dian Chin je v prepadni steni 
iz paleozojskiih apnencev, imenovani1 Zmajeva vrata, vklesano taoistično 
svetišče. Sredi gozdnega parka pa je velik budistični hram, ki je znan. po 
velikih lesenih kipih Budhe in njegovih učencev. Kunming kot pomembno 
gospodarska, prometno in kulturno središče leži severno, od jezera Dian 
Chiln na rodovitni junanski planoti v višini okrog 2.000 m. Zaradi višine 
je klima na 25 vzporedniku kar prijetna, saj vlada tam skoraj večna po-
mlad, Okolica Kunminga je znana po zdravilnih rastlinah,, raste1 pa tam 
skoraj vse, kar si je človek skozi tisočletja privzgojil za prehrano in okras. 
Tako smo na jesenskem polju videli od sveže zelenjave do zrelega riža, od 
cvetoče ajde do mladega krompirja, pa koruzo in tobak, lovor in bambus, 
sladkorni; trs im sadno drevje. 
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Iz Kunminga smo z avtomobili odpotovali za tri dni, v 130 km od -
daljeni naravni park pri, Lunanu, kjer smo si kot redki turisti lahko ogle-
dali edinstvene kraške škraplje, imenovane »Kamniti gozd« (si. 1). Ožji 

del naravnega parka obsega 80 ha iin je turistično lepo urejen. Nad 2000 m 
turističnih steza je speljanih med svojevrstno oblikovanimi, doi 30 m viso-
kimi skalnimi stolpi in stebri, ki vzbujajo pri obiskovalcih najrazličnejše 
predstave, zato so posameznim oblikam teh kamnitih velikanov dali različ-
na imena. 

Kamniti gozd je podoben škrapljastemu površju na Dinarskem krasu, 
le da je vse precej povečano. Sprehajamo se po ozkih prehodih med skal-
nimi stebri kot se mravlje pri nas sprehajajo med škrapljami in žlebiči. Ta 
svojevrsten stolpičasti kras in. izredno škrapljasto razjedeno površje je izob-
likovano v precej čistih, debelo skladovitih in rahlo nagnjenih spodnje 
permskih atpnencih. Korozijski učinek deževnice je bil tu izreden. Skalni 
stebri so na vrhu priostreni in jih najlažje predstavimo si slikoi Ko 
opazujemo skalne vrhove iin žlebaste zajede, se nam zdi, da se je apnenec 
topil kot sladkor. Od deževnice sprana in raizjedena »kamnita drevesa« so 
tako razčlenjena, da si le s težavo predstavljamo prvotno skalno površje 
prepreženo z globokimi razpokami in prekrito z debelo odejo lateritne 
rdeče ilovice. Takšne razmere so namreč še ohranjene v bližini, v bolj zatiš-
nih reliefnih legah in le na posebno izpostavljenih mestih štrle iz tal raz-
lično oblikovani skalni stolpi, ki so ponekod obdani z navadnim kraškim 
površjem, kot smo ga varjeni tudi na Dinalrskem krasu. Očitno so' oblike 
odvisne od mehanske in korozijske odpornosti, kamnine, na kar vplivajo 

Slika 1. Kamniti gozd Lunan. V e -
liki in srednji žlebovi. Pogled z raz-
gledišča proti jezeru. — Foto: P. 
Habič. 
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predvsem litološkai sestava, skladovitost in razpokanost.' Pri razgaljanju 
nekdanjega, z ilovico nal debelo prekritega površja je imela poleg dežev-
nice pomembno vlogo tudi kraška talma voda. V nižjem delu obširno 
in plitve kraške globeli se voda pretaka celo po površju im v deževnem 
času tako naraste, da poplavi del turistične poti med skalnimi stolpi. V 
zgornjem delu parka je tudi) nekaj umetnih vodnih površin, ki stopnjujejo 
privlačnost teiga kamnitega gozda. Vodo v umetna jelzera črpajo iz kraške-
ga podzemlja le dobrih deset metrov visoko. Tudi drugi površinski potoki 
in kraški izviri pričajo o razmeroma plitvem krasu vkljub nadmorski višini 
1600 — 1800 m. 

Spodnrji deli stebrov so zaradi korozije kraške vode drugaJče razjedeni 
kot vršni. Stene so marsikje previsne im ratzčlenjene z značilnimi korozij-
skimi vdolbki. Podobne učinke na skalnem površju je zapustila tudi koro-
zija pod ilovnatim pokrovom. Na več mestih v parku so namreč razga-
ljene velike zaobljene skale, na katerih so še posebne korozijske zajede, na-
stale v višini humusa. Ves kamen pa je prekrit z nekakšnim temnim liša-
jem, ki silcer bele ali rožnate apnence sivo obarva in ko dež namoči organ-
sko oblogo, skale še bolj potemne. Od daleč zgledajo skalme stene in ko -
rozijski žlebovi zelo gladko, v drobnem pa so precej hrapavi» kar je po 
našem mnenju posledica recentnega biokorozijskega učinka. Ostre oblike 
žlebov so starejšega nastanka, o čemer smo se lahko prepričali na raznih 
podrtih stolpih. Na prevrnjenih stebrih so izpostavljeni deli skale drobno 
razjedeni, spodnji zavetni pa gladki in tudi svetleje, bolj rumenorjavo 
obarvani. Ostre oblike so nastajale v drugačnih klimatskih razmerah in 
po globokih žlebovih ter ostrih grebenih med njimi sklepamo nai bolj hu-
midno klimo z intenzivnimi nalivi in z izdatnim vertikanim spiranjem. 

Slikal 2. Kamniti gozd Lunan. Manjši 
čokasti del. — Foto: P. Habič 
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Na podrtih, pa tudi na stoječih stebrih smo med ostrimi korozijskimi 
žlebovi opazili značilne koritaste zajede, ki so kot nekakšne1 odprte ponvice 
bile nekdaj obrasle in zapolnjene s humusom ter prstjo. Tai je hranilai de-
ževnico z oglikovo kislino, da je lahko izoblikovala več metrov dolge, 20 
do 30 cm široke in pol toliko globoke navpične žlebove. Nad temi ponvi-
cami in žlebovi so nastajali le 3 d o 5 cm široki »mikro« žlebiči, ki povsem 
ustrezajo mikrožlebičem na Dinarskem krasu s premerom od 1 d o 3 cm. 
Poleg teh drobnih in srednje velikih žlebastih oblik pa so v stene kamni-
tih stolpov zajedeni še večji, 1 do 2 m široki iin skoraj polkrožnii navpični 
žlebovi, ki so pri vrhu razčlenjeni z manjšimi, spodaj pa/ segajo v ilovnata 
tla. Očitno soi to starejše oblike, morda nastale še pod sklenjeno ilovnato 
odejo. O izdatni in globoki subkutani koroziji smo se lahko prepričali ne-
daleč od parka, kjer je recentna erozija prsti razkrila tipično subkutano 
nazobčano im žlebastoi kraško površje. 

K pestrosti stolpičastega krasa posebej prispevajo litološke razlike, kar 
se kaže v ožjem delu parka, še bolj pa na širši, več kot 300 km2 obsegajoči 
visoki planoti. Najlepše korozijsko razjedeni stolpi so> v čistih debelo skla>-
dovitih apnencih, bolj razpadli stolpi ini nižje kraško površje pai je v 
tanjše skladovitih apnencih. Najmanj izrazite žlebaste in škrapljaste oblike 
pa so v doiomitiziranih apnencih, katerih skalno površje je v drobnem ze-
lo hrapavo. 

Lunanski kamniti gozd z okolico je izredno zanimiv vrtec za kraso-
slovce, ki se ukvarjajo z učinki korozije in kraške denudacije. Ob krat-
kem obisku je seveda težko spoznati vse oblike in pojave ter razčleniti obli-
kovalne procese, zlasti, če v tej smeri še ni. dovolj ralziskav. Obiskovalca 
sprva prevzamejo enkratne scene in šele, ko poteši prvo radovednost, lahko 
začne bolj urejeno opazovati iin tako med množico neznank o razvoju tega 
svojevrstnega kraškega površja lahko opazi tudi zelo zgovoren dokaz o 
precejšnji starosti tamkajšnjega krasa. Ob cestnem vseku med Lunanom in 
nabavnim parkom je razkrita žlebiičasta skalna podlaga v permskih apnen-
cih pod eocenskimi sladkovodnimi rdečerjavimi glinenci in peščenjaki. 
Kraško oblikovanje junanske visoke pliainote traija tedalj še izpred eocenskih 
obdobij i » se nadaljuje do današnjih dni. Tako so lahko v današnjem relie-
fu ohranjene prvotne paleokraške oblike, ki so različno dolgo razkrite, tudi 
različno spremenjene alii povsem nadomeščene z mlajšimi, čisto rečenfcnimi 
pojavi. Stolpičasti kras priča o globokem korozijskem razčlenjevanju skal-
ne podlage še pod rdečimi ilovicaimi in drugimi naplavinami. Junanska 
visoka planota naj bi bila izoblikovana v krednii dobi iin v terciarju. Od 
spodnjega pleistocena dalje pa naj bi nastajal kamniti gozd. 

O izdatnih pleistocenskih klimatskih učinkih v tamkajšnjem krasu nas 
poleg škrapljastih obUk prepriča tiudi svojevrsten naravni most v lehnjaku 
na, reki Nanpa. Lehnjak se je nekdaj izločal iz površinske kraške reke kot 
pri nas na Krki ali Plitvicah in zapolnil več deset metrov glöbokoi korito 
\ apnencih, pozneje pa je reka del lehnjaka odstranila in vanj izdolbla 
jamo in s podori na obeh straneh se je izoblikoval sedanji naravni most. 
Pod stropom tega mostu so zanimvie kapniške tvorbe, nastale s prenika-
njem deževnice skozi lehnjak. 
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Kunming smo zapustili z nekaj urno zamudo zaradi goste megle, po 
kratkem poletu pa so nas v vročem in sončnem Nanningu sprejeli geologi in 
hidrotehniki itn nas z udobnim japonskim avtobusom popeljali v 200 km 
oddaljeno občino Duan ter na gradbišče HE Dahua na reki Hongshui. Tam 
bo pregrada na sicer nepropustni, podlagi sredi svojevrstnega krasa zadržala 
50 krat) več vode kot jez pri Granearevem nai Trebišnjici. Na gradbišče se j e 
v zadnjih letih priselilo čez 25.000 ljudi in okrog 10.000 delavcev je prišlo 
iz precej oddaljenih krajev v to rediko naseljena kraškoi pokrajino. Poleg 
Dahua bodo zgradili še vrsto drugih centtral in eno od teh naj bi v najbolj 
zakraselem predelu gradili tudi jugoslovanski strokovnjaki. 

Poleg velikega gradbišča smo si ogledali: še več manjših črpališč, kjer 
iz kraškega podzemlja črpajo vodo za namakanje. Obsežne hidrogeološke 
raiziskave so opravili zlasti v kraškem zaledju podzemeljskega toka Disu, 
ki izvira kot čista zelena kraška voda v koritu blatne površinske reke 
Hongshui. 

Tamkajšnji kras je nekoliko podoben našemu nizkemu krasu v Her-
cegovini, zanimive pa so tudi razlike. Kot nekakšna široka kraška polja so 
izoblikovane obsežne kraške uravnave in tipični kraški ravniki, ki jih ob -
dajajo nizi stožčastih kraških gričev. V kraškoi uravnavo si; je zarezala, po -
vršitnska reka do 40 m globoko korit«? in tako so nastale podobne; morfo -
loške in hidrološke razmere kot pri nas ob Kolpi, Liki ali Trebišnjicii. Kraš-
ki ravnik na obeh straneh reke je ponekod razgaljen, skalnat in, škrapljast, 
drugod prekrit z naplavinami in prstjo ter intenzivno obdelan. V toplem in 

»RAZŠIRJENOST IN TIPI KRASA NA KITAJSKEM« 

I. Korozijske in erozijsko^korozijske kraške regije tropskega in semi-
tropskega humidnega klimatskega tipa 

I A — Paleozojske in mezozojske karbonatne kamnine kraške regije 
Jangtse paraplatforme 

I B — Paleozojske in mezozojske karbonatne kamnine kraške regije 
geosinklinalnega nagubanega pasu Južne Kitajske 

I C — Paleozojske karbonatne kamnine kraške regije geosinklinalne-
ga nagubanega pasu zahodnega Yunnana 

I D — Paleozojske karbonatne kamnine kraške regije geosinklinalne-
ga nagubanega pasu pogorja Zen 

I E — Paleozojske metamorfizirane karbonatne kamnine kraške re-
gije geosinklinalnega nagubanega' pasu Taiwana 

I F — Kras grebenskih apnencev obale šelfa in otokov 
II. Korozijsko-erozijske kraške regije srednjega in toplega zmernega 

semiaridnega in semihumidnega klimatskega tipa 
II A — Pred in Ordovicijske karbonatne kamnine krašek regije K i -

tajsko-koreijske paraplatforme 
II B — Starejše in Paleozojske metamorfizarane karbonatne . kamnine 

kraške regije geosinklinalnega nagubanega pasu Chilienskega 
pogorja. 

III. Korozijsko-denudacijske kraške regije humidnega klimatskega tipa 
planote Qinghai — Xizang (Tibet) 

VI. Denudaci j ske kraške regije aridnega klimatskega tipa planote Qimhai-
Xizang in zmernega pasiu. 

(Po Research of China Karst, 1979) 

112 







S poti po kitajskem krasu 

suhem podnebju na 25 vzporedniku pa rastje potrebuje veliko vode, saj od 
1800 mm paidalviin izhlapi več kot 1200 mm. V dolgem in namočenem po -
letju so pogoste tudi poplave, ko narastejo reke iz oddaljenih gora, sei dvig-
ne voda iz kraškega podzemlja im se ponekod preliva celo po površju. V 
suhem delu leta se gladima postopoma umakne več kot 30 m gloibokoi v 
podzemlje. K sreči je dosegljiva v številnih naravnih kraških okencih in 
jamah. Zato si iznajdljivi Kitarjci pomagajo: s plavajočimi črpalkami na 
bambusovih ali betonskih splavih, pa tudi na poševnih tračnicah spuščajo 
črpalke za znižajočo se vodo globoko v kraško podzemlje. Za namakanje 
polj na valovitih kraških tleh so zgradili dolgo mrežo zidanih kanalov ir, 
jih speljali skoei griče po umetnih rovih in celo skozi naravne kraške jame. 
V bolj odmaknjenih in višjih kraških predelih še vedno ročno namakajo te-
rasasta polja ob robu plitvih širokih vrtač z zajemanjem vode iz nekakšnih 
lokev ali kalov v dnu globeli* V približna tako velikem kraškem zaledju 
kot ga ima Ljubljanica, so raziskali nad 300 vodnih jam in brezen ter zgra-
dili 52 različnih črpališč. Samo v občini Disu so povečali obdelovalno po-
vršino od 12000 na 47000 mu (od 800 na 3133 ha) in polovico te zemlje na-
makajo z načrpanoi kraško vodio (1 ha je 15 mu). 

Ob robovih rodovitnih in naseljenih ravnikov se dvigajo strmi goli 
bregovi 200 da 600 m visoka v nepregleden splet pri ost r enih vrhov tipič-
nega stožčastega subtropskega krasa. To skalnato površje je precej ratz-
sežno, obrasloi le z redkim grmovjem in šopi trave, zaito so razumljiva pri-
zadevanja naprednih domačinov, da bi nerodovitno površje zasadili, z me-
diteransko oljko ali kako. drugače pogozdili. V pokrajinah Guizhou, 
Guangxi in Guandiang je kraškega površja zal več kat dve Jugoslaviji, zato 
lahko razumemo veliko, zanimanje kitajskih strokovnjakov za jugoslovan-
ske izkušnje tako v preučevanju kraških voda kot pri drugih gospodarskih 
melioracijah krasa. Nam pa je primanjkovalo časa zal razgovor, pa tudi 
za ogled geoloških, reliefnih, hidrogradiskih in speleoloških posebnosti. 

Stožčaistii kras južne Kitajske je razvit pretežno v paleozojskih apnen-
cih, ki jih obdajajo starejše in mlaljše neprepustne kamnine. Sredi zakra-
selega površja so ponekod ohranjeni neprepustni triaisni skrilavci. Po nj i -
hovi legi, v dnu širokih kraških uravnav bi mogli sklepati na pomembno 
tektonsko in strukturno zasnovo kraškega reliefa. Tudi1 nastanek in raz-
poreditev nazobčanih kraških vzpetin je v veliki meri pogorjem s strukturo, 
kjelr prihajajo posebej do veljave bolj odporni, debelo sklatioviti in ne-
skladoviti apnenci. V nijih so izoblikovani ovalni, čoki in priostreni stogi, ki 
jih vidimo lahko visoko na pobočjih ali pa v dnu na ravnikih. Površinske 
reke prečkajo to razčlenjeno kraškoi površje in razen sorazmerno ozkih 
korit med strmimi kraškimi: griči ali v dnu prostornejših uravnav ni sle-
dov prave fluviialne erozije. Kraški relief je oblikovan predvsem z inten-
zivno vertikalno korozija deževnice in z njo povezanimi, denudacijskimi 
procesi do nivoja talne vode-. Kraško uravnano, površje je ponekod omejeno 
s premočrtnimi bregovi kot pri nas na kraških poljih in izgleda, da so ro -
bovi skladni s tektonskimi črtami. Drugod so ravniki nepravilnih oblik in 
razčlenjeni z osamelimi vzpetinami ter nižjimi grebeni v zaokrožena polja, 
ki so v razvodnih predelih nanizana drugo za drugim in prehajajo v ne-
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povezane zaprte kraške globeli z ravnim pa tudi konkavnim dnom. Tako 
lahko sledimo v tem kra&u različnim oblikam od velikih uravnav, prek 
malih kraških polj z občasnimi poplavami, estaveiatmi in požiralniki, do 
nekakšnih suhih uvail in velikim vrtačam podobnih dolcev. Skratka» tu so 
prav značilni primeri zrelega stadija kraškega razvojnega cikla v smislu 
J. C v i j i č a i (1918) in A. G r u n d a (1914). 

Čeprav ni bilo časa za jamarske podvige, smo lahko že iz doline opa-
zovali večje votline v različnih višinah, tako na osamljenih stožčastih 
humih, kot na bolj sklenjenem skalnem obrobju kraških ravnikov. Jame so 
torej razvite v več nivojih. Najmlajše kvartarno in recentno izvotljevanje 
naj bi se razvijalo v nivoju površinske reke, kjer nastajajo aktivni vodni 
rovi okrog 40 m pod površjem najnižjih ravnikov. Le ti naj bi nastali v 
srednjem kvartarju skupaj z nekaterimi jamami» izoblikovanimi v istem 
nivoju na obrobju. V teh in višjih jamah so našli bogato fosilnoi favno in 
po njej so tudi jamske etaže v osamljenih kopastih gričih skušali časovno 
opredelitii. Srednje kvartarne starosti naj bi bile jame 40 do 60 m nad rav-
nikom, staropleistocenske pa leže 80 do 100 m visoka, medtem ko so jame 
120 da 150 m nad poljem ali v nadmorski višim, 370 do 400 m predkvartarne 
starosti. Starejše so tudi višje kraške uravnave, ki jih nakazujejo enako-
merno visoki stožčasti vrhovi. Po značilnih višinah so vrhove razporedili, v 
5 nivojev od 400 do 1000 m nadmorske višine. Teh nivojev nismoi mogli 
preveriti na lastne oči, pa tudi po karti jih nismo moglii primerjati z na-
šimi. Zato nam ni jasno, ali gre za postopne erozijske faze v razvoju krasa, 
ali za različno izdatne mlade tektonske premike enotne uravnave. Ta prob-

, lemattika je tudi pri. nas aktualna. Vsekakor pa maramo že pri razčlenje-
vanju najnižjega nivoja računati, z intenzivnimi korozijsko denudacijskimi 
procesi v daljšem obdobju. Nekatere reliefne značilnosti v okolici HE 
Dahua pa dopuščajo celo domnevo, da' je bilo apniško površje razčlenjeno 
že v starejših geoloških obdobjih, nato prekrito z mezozojskimi ali terciar-
nimi sedimenti in ponovno razkrito v mlajši geološki preteklosti). V kolikšni 
meri gre za ekshumirani paleokras, ki smo, ga opazili, tudi na junanskii pla-
noti, bodo morale potrditi prihodnje raziskave. V tamkajšnjem kraškem po-
vršju in podzemlju bo, treba razvozlati še vrsto zanimivih morfogenetskih 
dogajanj in koristno bii jih bilo podrobneje primerjati z našimi na Dinarskem 
krasu. 

Ob povratku iz Duana v Nanning smo si ogledali jamo Yiling, ki se 
uvršča med pomembnejše turistične jame na Kitajskem. V osamljenem 
kraškem griču ob robu široke, s kvartarnimi naplavinami prekrite ravnice, 
je s kapniki bogato okrašena, 200 m dolga in do 30 m visoka podzemeljska 
dvorana z več vhodi. Pri spodnjem je zgraljena sodobna upravna zgradba 
s sprejemnilco, kjer se kot na vseh drugih obiskih najprej okrepčate s ča-
jem, nato pal vas, vodič popelje po površju do zgornjega vhoda,, kjer se 
začne ob turističnoi privlačni razlagi ogled barvno zelo pestro osvetljene 
jame. Nas bolj kot fantazijske oblike, podkrepljene s svetlobnimi efekti, 
privlačijo različni tipi in generacije si,g, ki se v njih odražajo klimatske in 
druge geološke spremembe, vendar s speleološkegai vidika te še niso po -
drobno preučene. Sicer pa ima jama ugodno turistično lego, saj je od Nan-
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ninga oddaljena okrog 50 km, njen obisk pa j e vključen v organizirana 
turistična potovanja po Kitajski. 

Nanning kot glavno mesto avtonomne pokrajine Guangxi z bogata zgo-
dovino nekdanje južne prestolnice iz začetka, 15. stoletja, pa tudi za časa 
Kuomintanga, je šele od leta 1977 odprta za tujce. V vietnamski vojnii je 
bilo pomembno oporišče za rusko in kitajsko pomoč Vietnamcem, saj leži 
ob železnici Peking—Hanoj in je od vietnamske meje oddaljeno le okrog 
150 km. Čeprav smo se še leta 1976 pogovarjali z vietnamskim krasoslov-
cem H. C. Daom, ki je študiral v Beogradu in bil nekaj časa tudi na praksi 
v Postojni, da si bomo hkrati s kitajskim krasom ogledali,' njihove kraške 
pokrajine, smo se to pot morali, kljub bližini odpeljati iz Nanninga z vlakom 
v nasprotno smer. Tako smo se mimo Liuzhowa po 8 urah udobnega poto-
vanja v posebnem, skoraj praznem vagonu za tujce, pripeljali do Guilina. 

Karst plain ( ) and tower karst ( • ) along Li River, Guangxi. 
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Že med potjo smo od Litanga dalje oipaizovali široko kraško ravnino, na 
kateri so neenakomerno posejani priostreni stožčasti griči različnih oblik 
in velikosti. Slikovilto nalzoibčano obzorje pred Guilinom se je razčlenilo v 
številne stogaste, 200 do 400 m visoke griče s strmimi ali celio prepadnimi 
bregovi, ko smo se približevali meistu. 

Urbanizirano območje nekdaj trgovskega, sedaij vedno bolj industria-
liziranega) Guilinai z okrog 100.000 prebivalci oibsega več kot 100 km2 prod-
ne kvartalrne ravnice itn kraškega ravnika ob reki Li. Poi mestu ito okolici 
so posejani osamljeni stogi alii mogoti, fenglingi, pai tudi skupine stoižčastih 
m stogastih gričev, imenovanih fenigzomg (peak cluster). Ti priostreni in 
prevotljeni kraški griči, reka s prekopi in jezeri, ter dišeči osmantusovi. 

Karst plain (li) with temporary surface stream and cone 
karst ( • ) between Duan and D isu, Guangxi. 
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nasadi v parkih stopnjujejo slikovitost najpomembnejšega kraškega turi-
stičnega središča Kitajske. Primerjali bi gai lahko s Postojno, saj je v mestu 
več zelo obiskanih turističnih jam, ki so jih spoznate že pred tisoč leti. Od tam 
so pošiljali vladarjem številne kapnike, ki jih sedaj lahko vidimo v pe-
kinških grajskih vrtovih. Glavna turistična privlačnost Guilina pa je zares 
edinstvena pokraijna kopastega krasa ob reki Li, po kateri potujejo turisti 
na barkah 80 km proti jugu do kraja Yangs,huoi, kjer je lep park, več kot 
1300 let ptaro drevo Banyan, Mesečev grič s polkrožno luknjo v podobi pol -
mesecai in vrsta visokih prepadnih stogo v. Od tam se turisti vračajo v 
Guilin z avtobusi po kraškem ravniku med številnimi griči, ki jih obda-
jajo riževa polja, naisadi bambusa, sladkornega trsa ter drugega subtrop-
skega drevja. 

Z osamelih kraških stogov sredi mesta je lep razgled po okolici in na 
• barke, ki lahko plovejo od Honkonga po pritokih Biserne reke ter po dve 
in pol milje dolgem prekopu v porečje Jangtse. Mi smo se povzpeli na grič 
Tiehtsai in si ogledali Jamoi Velikega voza (Chi Hsing Shan, Seven Star 
Cave), kapniškoi izredno bogatoi jamo Luti (Reed Flute Cave,), manjšo ja -
ma v griču ob Južnem potoku ter mlajšo paleolitsko postajo v jami Zen Pi 
in bližnji arheološki muzej. 

V Guilinu je med drugimi znanstvenimi in kulturnimi ustanovami tudi 
specializiran geološki inštitut za kras z ftkrog 150 zaposlenimi. S sodelavci 
smo se srečali v hotelskih prostorih, ker njihove obnavljajo., časa pa je bilo 
premalo za izmenjavo mnenj in izkušenj o raizličnih vprašanjih. Poleg prak-
tičnih vodnogospodarskih in hidrotehničnih problemov smo se lahko le 
dotaknili speleološke problematike1. Ker je bila okolica Guilina že večkrat 
opisana (M. K l i m a s . z e w s i k i 1964, J. Silliair 1965, P. K e s s e l y é k 
1966, D. B a l a z,s 1973), nalj le na kratko predstavim nekatera morfogenet-
ska vprašanja. Ob reki Li so prodne kvartarne naplavine debele 30 do 50 m 
in vanje so zarezane tri terase. Struga reke: je pri Guilinu v višini 150 m, 
prevladujoča kraška ravnica pai 20 m višje, najbolj izrazita terasa v na-
plavini je 5 — 6 m nadi reko, nižjo teraso dosežejo visoke vode, višjal pa 
sega skoraj do roba kraškega ravnika. Vkljub navidöz enotnemu kraškemu 
ravniku pa skalna podlaga ni povsod enako visoko, kar si razlagajo, z mlaj-
šimi tektonskimi premiki.. Podobno, kot v okolici Duana so ob reki Li ko -
pasti stogasti in stožčasti. vrhovi različno visoki. Razvrstili so jih v tri ni-
voje, ki segajo 30 — 40 m nad reko-, 100 — 150 in 250 do 300 m visoko. 
Tem uravnavam nalj bi ustrezale tudi jame, ki so razporejene v podobnih 
nivojih, pai tudi pod kraškim ravnikom, vse do gladine reke. Najnižjal kraška 
uravnava naj bi bila predkvartarne ali spodnje pleisitocenske starosti, tako 
bi stožčasti in stogasti kras nastajal, vsaj v terciarju. Površinska1 rekai naj bi-
poglobila strugo v pleistocenu le 20 m globoko v apnence, nanesla prod 
in pesek ter vanj zarezala terase. Takšna razvrstitev nivojev kraških vzpe-
tin» jam in uravnav je precej shematična. Vzpetine so že v ožjem predelu 
okrog Guilina različnih višin in oblik. Osamljeni mogoti s prepadnimii ste-
nami sredi ravnika so v družbi z asimetričnimi in različno obsežnimi stož-
častimi griči Ponekod segajo prepadni, bregovi stogov d o gladine reke, 
drugod so stogasti vrhovi obdani s položne j šimi1 podnožji. Prepadni. stogi 
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Slika 3. Stogasti kras ob reki Li), Guilin, China. — Foto: P. Habič 

pa se pojavljajo tudi višje po manj razčlenjenih kraških vzpetinah. Strme 
stene mogotov tedaj lahko nastajajo v različnih legah in ne le na korozij -
skem ravniku v nivoju taline vode. Na obliko' vrhov bolj vpliva geološka 
zgradha in odpornost kamnin kot pa posebni preoblikovalni procesi. Različ-
no visoki vrhovi so lahko nastali tudi z različno učinkovito kraško denu-
dacijoi in vertikalnim razčlenjevanjem površja in ne le z zaporednim urav-
navanjem. Tudi jame niso razvile v vseh mogotiih in kraških stožcih, po -
temtakem tudi niiso vse nastale ob njihovem vznožju (kot foot cave po 
D. B a l a z s 1962) z zastajamjem vode na kraškem raivniku. 

Prostorne podzemeljske rove v Jami Velikega voza je nedvomno obli-
kovala podzemeljska) reka. Na stenah so ohranjene lepe erozijske oblike 
v kljub izdatnemu kasnejšemu korozijskemu preoblikovanju v vlažnejši 
klimi. Korodirane so celo stare sige v jami in le najmlajše sige zares kra-
sijo to največjo turistično jama v Guilinu. Vprašanje je, ali soi podobne 
jame naistajale s pretokom vode skozi osamljene vzpetine med oblikova-
njem kraškega ravnika, ali pa so to le odseki nekdaj sklenjenih podze-
meljskih rovov, ki' so nastali v krasu pred razčlenitvijo uravnave na osam-
ljene vzpetine. Tako bi lahko postojnski in cerkniški jamski sitem razpa-

118 



S poti po kitajskem krasu 

Slika 4 Različne oblike kraških stogov ob reki Li, Guilin, China, — Foto: 
P. Habič. 

del na krajše nepovezane jame, če bi se vertikalno razčlenjevanje stop-
njevalo do dna polj ali gladine podzemeljskih voda, kot se je začelo v 
območju Rakovega škocjana,. Jame bi se tedaj ohranile le v vmesnih 
vzpetinah. 

V razvoju krasa na Kitajskem in tudi drugod po svetu je odprtih še 
veliko vprašanj. S preučevanjem ini primerjanjem kraških pojavov in pro-
cesov v različnih predelih se postopno izpolnjuje znanje o dogajanjih v 
topnih in prepustnih kamninah pod različnimi klimatskimi in geološkimi 
pogoji. Preuranjeni so še marsikateri zaključki o starosti in klimatskih 
učinkih, pa tudi strukturni in tektonski vplivi so še premalo znani v raz-
ličnih kraškh predelih. Povsod je treba računati z raznovrstnimi vplivi in 
spremembami v daljšem geološkem razvoju. Potrebne so podrobne raziskave 
v različnih delih sveta, ki obsegajo tako meritve recentnih procesov kot 
morfogenetsko in kronološko razčlenjevanje pojavov v geološki preteklosti. 
V tem smo sii bili edini si kitajskimi krasoslovci. O pomembnosti, tovrstnih 
raziskav pričajo tudi organizirana prizadevanja geografskega in geološkega 
inštituta kitajske akademije znanosti, državnega geološkega zavoda p a tudi 
našega inštituta. 
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Na Kitajskem obsegajo karbonatne kamnine emo petino celotne povr-
šine, kar pomeni 1.245.000 km2 krasa, ki je rafcvit od atolov sredi Kitajskega 
morja, doi visokih goral Tiibeta in. Himalaje. Znani so različni tipi krasa, ki 
so opredeljeni po podobnosti oblik in pojavov, po geološki zgradbi in pre-
vladujočih endogenih procesih, klimatskih pasovih in eksogenetskih vzro-
kih. Različne so' tudi možnosti, in oblike gospodarske izrabe krasa. Obiskali 
smo le majhen del tega kraškega sveta, videli pa veliko novega in spoznali 
zainimive ljudi s podobnimi prizadevanji kot so naša. Upajmo, da se bo 
sodelovanje na tem področju uspešno nadaljevalo v obojestransko korist in 
napredek krasoslovjai. 
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FROM THE WAY TO THE CHINESE KARST 

Peter H a b i č 

(Summary) 

In the aiutumm 1979, within the frame of the exchange between the 
Council of Yugoslav Academies and Chinese Academy of Sciences (Acade-
mia Sinicai) two workers of the Institute of Karst Research of the Slovene 
Academy otf Sciences and Arts visited the Chinese karst. After visiting 
Beijing and vicinity, accompanied by the geologist Song Lin hua they 
paid the visit toi high karst plateau in Yunnan and Stone Forest near Lunari^ 
Fuptropical karst in the community Duan near Nanning and karst enviroment 
of Guiliin, along the river Li in the regioni Guangxi. 

The famous Stone Forest lies. 130 km south-east from Kunming, the 
main town c.f the region Yunnan, lying on karst plateau in the altitude 
about 1.800 m. In relatively pure pafeozoic limestones there are interesting 
corrosion forms, developed under the influence of rainwater and karst 
underground waiter. The corrosion dissected the rocky surface into several, 
differently formed rocky towers, distributed mostly at the border of the 
shallow karst hollows and on the ridges of low hills. Influenced by rainwater 
the rocky surface is cut into sharp edges and vertical grooves, long several 
meters. At joints the rock is dissected deep under the loam cover, which 
was thicker than it is nowadays. Under the loam the rock is smoothed 
while in/ the hollow bottom characteristic solution notches in rock are 
formed, by karst underground water. Different phases of corrosional trans>-
formation. in recent and past climatic conditions in differently resistant and 
crushed limestones could be distinguished by small corrosional forms, 
distribution amd other properties of rocky towers. 

The natural bridge of tufa deposit across the river Nan Pa proves the 
influence of Quaternary climatic changes in the karst development. There 
are evident proofs of rich geologic history of Yunnan karst. Near Lunan 
under Eocene sediments crops out karst surface in paleozoic limestones 
from Cretaceous, age. 

In low subtropical region Duan near Nanning the karst relief ressem-
bles the Dinaric karst in Hercegovina. Wide karst plains arei intertongued 
as karst poljes into sharply dissected bare karst hills. Karst tbwer peaks 
and caves in them could be distributed in several levels from 140 to 1.000 
meters above sea level. In karst plain at the foot of the hills 40 m deep 
river bed of superficial river Hongshui. is cut in. According to this the 
karst water flows under the surface of the plains, in rain period it even 
floods somewhere. Known are differently waste closed hollows with flat 
karst bottom, with springs and ponors and estavellais. The underground 
karst water could be reached in several natural top windows and water 
cavesi, from where it could be pumped by different ways for irrigaltioni ol 
rice fields. On the river Hongshui a big hydro power station is in con-
struction; the dam on the river will influence to water conditions in kalrst 
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hinterlang hence big hydrogeological karst investigations are going on. In 
sh<xw-cave Yiling near Nafnning several development phases and sinter gene-
rations could be distinguished, developing mostly in warmer periods, while 
in cooler ones the percolating water corroded the deposits. 

Near GuiLin along ritver Li lies specially interesting, world famous 
tower karst. In isolated cone and tower hills, named fengling as well as 
in the hills with series of differently shaiped peaks, naimed fengzhong, the 
caves are distributed in several levels. In distributon and peak shapes the 
influences of geological structure and corrosion-denudation processes are 
seen. The surface development and the caves origin are not yet well 
explained. Some cavities were formed by underground flows, some could 
originate in karst water level at the foot of the hills as foot caves. The 
caves in isoiiated elevations could present the remains of former connected 
passages, developed in the karst before the dissection of the surface to 
isolated hills. 

In Seven Star Cave the erosionali traces of water f low are preserved 
but also different transformation phases and origin and weathering of 
sinter are seen. Reed Flute Cave is rich with differently coloured speleot-
hems and younger sintersi, but older, corroded sinters, as in some other 
caves, are seen too. 

In China the carbonate rocks extend cm 1/5 of the total surface, it 
means 1.245.000 km2 of superficial karst known, developed from the islands 
in Southern Chinese Sea to the high mountains, of Tibet and Himalaya. 
Different types of karst are known, conditioned by geological structure, 
climatic conditions and exogenetic dynamics-. Different are aliso the pos-
sibilities) and the ways of economic use. 
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