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tf. A. Gvozgyeckij (Szovjetunió): Karszt- és barlang- 
kutatási eredmények a Szovjetunióban a legutóbbi 
években (1959 — 63).

A Szovjetunió európai és ázsiai területein az elmúlt 
években igen nagy lendületet vett a karszt- és barlang
kutatás. A krimi barlangkutatók a híres krimi Vörös
barlang megismert, feltérképezett hosszát már 11 700 
m_re nyújtották meg. Ugyanezen barlangkutatók 
podóliában, a tarnopoli körzetben a Szovjetunió 
jelenleg ismert leghosszabb barlangját fedezték fel. 
A barlang gipszben képződött és hossza 18 785 m. 
A grúz barlangkutatók az Arabika-fennsíkon (Abchá- 
zia) feltárták a Szovjetunió legmélyebb zsombolyát 
(307 m). A Krimi-hegységben is felfedeztek három 
zsombolyt, mélységük 261, 246 és 191 m.

Az elmúlt években Moszkvában és más városokban 
számos konferenciát, ankétot rendeztek a karszttal 
kapcsolatos tudományos kérdések megvitatására. 
A sok karszt- és barlangtani kiadvány körül a kővet
kező értékes monográfiákat emeljük ki:

D. S. Szokolov: A karsztfejlődés alapfeltételei 
(1962), N. V. Rodionov: A Szovjetunió európai részé
nek, az Ural- és Kaukázus-hegységnek karsztjai 
(1953), G. A. Makszimovics: A karszttudomány 
alapjai I. (1963).

A. Bogii (Svájc); Tudományos kutatómunka a 
világ leghosszabb barlangjában.

Minden év elején nagyszabású expedíciót szervez
nek a svájci barlangkutatók a világ jelenleg ismert leg
hosszabb barlangjába, a Höllochba. Az eddigi leg
nagyobb expedíció 240 óra hosszat tartott, a részt
vevők három nap alatt érték el a barlang legtávolabbi 
pontját. A kutató expedíció sikeres megvalósítását 
minden alkalommal egy elő-expedíció előzi meg, 
ennek keretében Svájcból, Németországból és Auszt
riából toborzott barlangkutató önkénteseknek mint
egy 100 láda felszerelést kell a barlangi bázispontokra 
leszállítaniok.

A legutóbbi kutató-expedíció főleg mészkőoldási 
témákat (keveredési korrózió) vizsgált, továbbá a 
barlangi agyag és a belezárt gipsz, valamint a bar
langi karrképződmények és görbecseppkövek geneti
kai problémáit kutatta. Hidrológiai megfigyeléseket 
is rendszeresen végeznek, mivel a barlang jelentős 
része időszakosan vízzel telítődik.

Természetesen az újabb szakaszok feltárását sem 
hanyagolják el. Eddig csaknem minden évben sikerült 
a barlang hosszát 1—2 km-rel megnyújtani. Minden 
új szakaszt azonnal feltérképeznek. Az idei expedíció 
újabb 2 km-rel növelte a barlang hosszát, amely most 
már 78 kn>t tesz ki, 425 m szintkülönbséggel.

S. Petrovic (Csehszlovákia): a Dobsinai-jégbarlang 
mik roklimatikus viszonyai

A Hidrometeorológiai Intézet munkatársai 1951-töl 
rendszeres mikroklíma vizsgálatokat végeznek a Dob- 
sinai-jégbarlangban (levegő és kőzethőmérséklet-, 
légáramlás-mérések). A vizsgálatok eredményei azt 
mutatják, hogy a Dobsinai-jégbarlang nem nevezhető 
tiszta statikus jégbarlangnak, ugyanis a légáramlás 
jelentős napi és évi járását állapították meg. A hideg 
évszakban természetesen befelé áramlik a levegő, 
nyáron a barlangbejáraton kifelé. Télen 25 Cö-os 
külső hőmérséklet esetén a barlang léghőmérséklete 
— 10 C°-ra szállhat le. Nyáron a hőmérsékletingadozás 
csekély. A barlangot határoló kőzetfal 1 m vastagságig 
követi az erős téli lehűlést. A téli (barlangba irányuló) 
hideg légáramlás intenzivebb, mint a nyári széljárás.

Cseppkőponipa a Punk va-barlangban ( Morva-karszt.)



/'. Krá/ik (Csehszlovákia): Űjahh aragonit vizsgálatok 
csehszlo vak iái barlangokban

Csehszlovákia !9 barlangjából ismeretesek aragonit- 
képződmények. A legtöbb helyen hideg oldatból vált 
ki az aragonit stroncium segítségével. Csak két olyan 
barlang van (a Zbrasovi-barlang és a Macuska- 
zsomboly). ahol feltételezik, hogy az aragonit kiválá
sának a termálvíz volt a fötényezöje. A többi aragoni- 
tos barlang-képződményeiben I °0 körüli stronciumot 
mutattak ki, amely elégséges ahhoz, hogy a CaCO., 
kristályosodási folyamatát a rombos formában biz
tosítsa.

M . Pulin a S. Zwolinski {Lengyelország) : Morfológiai 
térképezés a lengyel barlangokban

Lengyelországban S. Zwolinski vezetésével már az 
első világháború után megkezdték a lengyel barlangok 
morfológiai térképezését. A barlangi sziklaalakza
tokra és akkumulációs formákra külön jelkulcstáblá
zatot állítottak össze.

A II. világháború után sok új barlangot tártak fel 
ezeket méreteiktől függően 1 : 200, ill. 1 : 400 méret
arányban térképezték fel. A részletesebben tanulmá
nyozandó barlangokról három morfológiai alaprajz 
készül. Az első térkép 6 -os szintvonalakkal a barlang
fenék szintjének alakulását, valamint a barlangfalak 
dölésszögét tartalmazza. A második lapra a követ
kező tényezőket rögzítik: kitöltés, hidrográfia, a 
barlangfenéken és barlangfalakon található genetikus 
sziklaformák. A harmadik lapon a morfometriai 
adatok, az egyes formák genetikai csoportjai és a 
sztratigráfiai (geológiai) adatok szerepelnek.

Ci. A. Makszimovics (Szovjetunió): A karsztos felszínek 
pozitív formáinak osztályozása

A karsztrelief pozitív formái közé a karrok és a 
különféle „karsztromok” (tanúhegyek szigyethegyek) 
tartoznak. A karr általában mikrofonná, csak a 
trópusokon érhet el kisebb mezoformát.

A karsztromok mező- és makroformák. Lzek eev 
része még napjainkban is megszakítatlanul fejlődés 
állapotában van (konszonáns formák), más részük 
régi karsztosodás emlékei, melyeket fiatalabb geoló
giai korok takarói védtek meg a teljes lepusztulástól 
(diszonáns formák).

A konszonáns denudációs romok, izolált sziget
hegyek a trópusi-szubtrópusi övben hosszú fejlődés 
során alakultak ki. Ilyen karsztformák találhatók 
Mexikóban, az Antillákon, Brazíliában, Indokínában 
D-Kinában és a Maláj-szigetvilágban.

A diszonáns karsztmaradványok főleg harmadkori 
letakart karsztreliktumok: ilyenek vannak a Krim- 
félszigeten, a Transzkaukázusban, a Balkán-félsziget 
poljéiban, Portugáliában, a Krakkói Jurában, Szïo- 
vákia-hegységeiben és ÉK-Ausztráliában. K-Uralban 
paleozóos mészkövek mezozói karsztosodásának relik- 
tumait tárták fel. Magyarországon mezozóos mész
kövek krétakori és paleogén karsztmaradványait 
mutatták ki. A Szovjetunióban két fedett paleogipsz- 
karsztot is felfedeztek. A szovjet és az amerikai le
takart paleokarszt-reliktunióknak nagy gyakorlati 
jelentőségük van. mert kőolaj és földgáztelepeket rejte
getnek.

L. Blaha (Csehszlovákia): Szlovákia látványos barlang
jai

Szlovákiában 386 barlangot tartanak nyilván. 
Ebből idegenforgalmi célokra eddig tizet építettek ki, 
8 cseppkő- és 2 jégbarlangot.

A közeljövőben Szlovákiában két újabb barlangot 
nyitnak meg a nagyközönség részére, éspedig a 
Szlovák Érchegységben az Ochtinská-aragonitbaHan
got (felfedezésének éve: 1954) és a Deményfalvi-völgy- 
ben a gyönyörű Béke-barlangot (1952).

A szlovákiai kiépített barlangokat évente átlagban 
félmillió látogató keresi fel. A barlangok főbb adatait 
az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze:

Barlang neve Hegység Tszf.
magasság m

Hosszú
ság m

Felfede
zés éve

Látoga
tók száma 

évente

D riny-barlang............................................................. • Kis-Kárpátok 365 550 1912 20 (KM)
Dcményfalvi-jégbarlaníi............................................. Alacsony-T át ra 840 680 már 1299-ben 

ismert
30 000

Deményfalvi Szabadság-barlang ............................. Alacsony-Tálra 870 1877 1931 2(H) 000
Vazecká-barlane......................................................... A1 acsony-Tát ra 792 247 1921 10 000
Belanská-barlang......................................................... Bélái havasok 930 1135 1862 40 000
Dobsinai-jég bar la n g ..................................................... Stratená-hegy vidék 970 475 1870 KM) (KM)
Jaso\ská-barIang................................................. .... . Délszlovák-karszt 270 655 1843 10 0(H)

Gombaszögi-barlang..................................................... Délszlovák-karszt 250 300 1951 20 000

Domica-barlang............................................................. Délszlovák-karszt 339 1715 1926 50 0(H)

Harmanecká-barlang ................................................. Nagy-Fátra 821 800 1932 20 000
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