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FELTÁRÓ MUNKA
A SZLOVÉNIAI NANOS-KARSZTFENNSÍKON

1987. szeptember 11. és 19. között dr. Jakucs 
László vezetésével 13 tagú karsztkutató csoport 
barlang- és karsztfelszínalaktani vizsgálatokat vég
zett a szlovéniai Nanos-fennsíkon és környékén, 
valamint az Istriai-félszigeten. A csoport tagjai a 
szegedi József Attila Tudományegyetem Természet- 
földrajzi Tanszékének oktatói, egykori és jelenlegi 
hallgatói, a Pannónia S.E. Barlangkutató Csoportjá
nak tagjai, a valamint MTA Földrajztudományi Ku
tató Intézetének munkatársai közül kerültek ki.

A vizsgálatok fő célja a Nanos-fennsík ÉNy-i tö
vében előbukkanó Vipava-karsztforrások barlang- 
rendszerének napjainkra karsztvízszint fölé emelt, 
száraz részének föltárása volt. A barlangrendszer 
létét dr. Jakucs László 1958 óta föltételezi. Föltevése 
valós karsztvízrajzi, földtani és karsztfelszínalaki 
tényeken alapszik.

A nemkarsztos — főleg flis alapkőzetű — szom
szédsága fölé meredek falakkal 1200—1300 m tszf. 
magasságig emelkedő Nanos-fennsík mészkőtöme
gének K, ÉK-i pereméhez Smihel, Bukovje és Stu- 
deno község határából több kisebb-nagyobb patak 
érkezik és ott víznyelőbarlangokban bújva tűnik el 
f i .  ábra). Legjelentősebb és legismertebb közülük 
a Lokva-patak a Predjamski Grad alatt nyíló, eme
letes nyelőbarlangrendszere (2. ábra).

A Nanos-fennsík ÉNy-i oldalának tövében, a 
bővizű Vipava-forráscsoportban (legalább 30 000 
1/sec) minden bizonnyal az említett nyelőrendszerek 
vize lát újra napvilágot. A források fakadási helye 
fölött kb. 2,5—3 m-rel viszonylag tágas forrásbar
lang nyílik, amelynek természetes bejárati szakaszá
ból korábban kb. 400 m hosszú cinóberkutató vága
tot hajtottak a hegy belsejébe. A táró helyét több
nyire szűk, alig vagy egyáltalán nem járható karszt- 
folyosó „jelezhette előre” ; a természetes bejárat 
után kb. 250 m-rel tágas, 8—10 m széles és magas, 
ugyancsak természetes barlangtermet keresztez. A 
vágat végződésébe ugyancsak jelentékeny karszt- 
repedések torkollanak, amelyeken a fennsík karszt
vízszintjének földuzzadásakor jelentős mennyiségű 
víz ömlik be, s homokkal vastagon feltölti a vágat 
leghátsó, 30—50 m hosszú szakaszát, majd nagyobb,

a táró feneke által elmetszett repedéseken át alsóbb 
járatokban tűnik el. A vágat vége előtt 6—7 m-rel 
mélyített oldalfülke főtéje közelében dr. Jakucs 
László 1958-ban vízmosta, igen huzatos repedés 
nyílására lett figyelmes. A léghuzat, a vágat végső 
szakaszának vízjárásra valló homokföltöltése és a 
Nanos-fennsík víznyelőinek, karsztforrásainak is
merete alapján már akkor nagy barlangrendszer 
létezését valószínűsítette.

1987 szeptemberében csoportunk megkísérelt be
jutni a dr. Jakucs László által ideiglenesen Nagyhal
barlangnak nevezett karsztrendszerbe. A huzatos 
nyílás bontásával, majd omlasztásával kb. 3 m3 
sziklatörmeléket sikerült kitermelnünk, a helyén 
keletkezett üreget (3. ábra) azonban, a fejünk 
fölött, minden oldalról csak egymásra torlódott, 
legfeljebb agyagos, kavicsos törmelékkel lazán 
összecementált sziklatömbök vették körül, minden 
pillanatban leszakadással fenyegetve, ahol az omlás 
vagy a pergés rudakkal alulról történt bontás meg
szűnte után sem mindig maradt abba, illetve „ma
gától” újra megindult.

Mivel a bontást csak alulról fölfelé, állandó om
lásveszélyben folytathattuk volna — bár a léghuza
tot változatlan erősséggel éreztük — a föltárás abba
hagyására kényszerültünk. A fülkét vastag farudak- 
kal zártuk le, szlovén, német és angol nyelvű figyel
meztető táblákat helyeztünk el.

A föltárás folytatása kétféleképpen lehetséges. —
1. Nagyon valószínű — és bízunk benne —, hogy a 
következő barlangi árvíz a laza, és immár alá
támasztásának jelentős részét elveszített törmelék
halmazt összeomlasztja vagy kinyitja, ez esetben, 
a még szükséges bontás után bejuthatunk a remény
beli barlangba. — 2. Amennyiben az árvíz nem teszi 
meg a magáét, a munka folytatásához az omladék- 
tömeg szétrobbantása szükséges.

A föltárási munkák kényszerű abbahagyása után 
csoportunk a Nanos-fennsíkon, a Pivka és Sko- 
ciani-barlangban, a Rakov Skócián Nemzeti Park
ban, a Planina poljén és az Istriai-félszigeten végzett 
barlang- és karsztfelszínalaktani megfigyeléseket.

Dr. Hevesi Attila
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1. ábra. A szlovéniai Nanos-karsztplató és környéke morfológiai egységei (Peter Habic után), valamint a még 
feltáratlan Vipavai-barlangrendszer feltételezett legfontosabb járatkapcsolatai (Jakucs L. szerint).
Jelmagyarázat: I —II—II. stb.: elkülöníthető karsztos platószintek (I =  1260—1200 m, II =  1160—1120 m, III =  1080—1040 m, 
IV =  960-920 m, Va =  880-840 m, Vb = 820-800 m, Via -  720-690 m, VIb =  650-600 m, VIla =  560-540 m, Vllb =  520 m). 
A = Lejtős, nem vizsgált perem-területek változó tengerszintfeletti magassággal. B =  Fluviális relief a Pivka-medence és a Vipava-völgy 
flisében. 1. a flis és a mészkő fedetlen kontakt zónája, 2. a flis és a mészkő kaviccsal fedett kontakt zónája, 3. a karsztplató lejtős pereme, 
4. a karsztplató meredek falú pereme, 5. a Nanos-hegy nehezen elhatárolható nyugati pereme, 6. dolinák a Nanos-hegy központi részén, 
kb. 1000 m tengerszint feletti magasságban, 7. nagyobb méretű uvalák különböző magasságokban, 8. karsztos szurdokok és inaktív függő
völgyek, 9. víznyelők (időszakos v. állandó patakú ponorok), 10. karsztos polje, 11. már régóta ismert barlangjáratok, 12. feltételezett 
inaktív barlangjáratok, 13. feltételezett aktív (valószínűleg több emeletes) barlangjáratok, 14. a Vipava-forrás felett telepített régi cinó- 
berkutató tárna, végében az 1987-ben általunk kibontott barlangfeltáró behatolási vágattal, 15. a Vipava-barlangrendszer forrás felőli 
végének 1987 szeptemberében megnyitott és jelenleg is kutatásunk alatt álló omladékos járata, igen erős huzattal.
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2. ábra. A Vipavai-rendszerhez tartozó emeletes Lokva-nyelőbarlang (Erasmus-bg.) első szakaszainak szelvény
rajza (összes hosszúság 6466 m).

o tornából omlasztottuk le hosszú 
rudak segítségével a Vipavai -  barlanghálózat 

uregrendszere

Hevesi Attila által 
bqárt omladéksziklás 
mellékterem

szálban álló 
vastagpados mészte

az 1987 szept -i sziklobontásunk 
kb 1x1 m -es átmérőjű behatolási 

nyiladéka a korábbi cmóberkutato 
tárna szelvénye 12 m magas)

3. ábra. A Vipavai-barlangrendszer feltárási pontjának keresztmetszete az 1987. 
szeptemberi munkafázis végén. (Jakucs L. vázlata).
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