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TÚRA A  VERCORS-HEGYSÉG BARLANGJAIBAN

A BEAC Barlangkutató Csoport 1991. július 6-a és 
augusztus 3-a között Franciaországba szervezett expedí
ciót. Két hetet szenteltünk a Vercors-hegység barlangja
inak megtekintésére, ezután látogatást tettünk a Crolles- 
ban működő PETZL gyárban. A fennmaradó időben 
svájci hegyitúra a Monté Rosán, néhány nap a világhírű 
Verdon-kanyonban és számos párizsi élmény színesítette 
a programot.

A Vercors-hegység Grenoble-tól nyugatra fekszik, 
felépítő kőzete nagyrészt kréta időszaki mészkő. Mély 
kanyonok, magas sziklafalakkal határolt völgyek vezet
nek fel a tszf. 1000 m körül elterülő, nagy kiterjedésű 
fennsíkra, mely több kis falunak ad helyet, s ahonnan 
tszf. 1900 m magasságig nyúlnak a legmagasabb csú
csok. A  magasság és a felszíni formakincs ellenére a 
hegység klímája és növényzete középhegységi jellegű. 
Ebből következően mély barlangjai sem alpesi jellegűek, 
közkedveltségük oka ebben keresendő. A Vercors-hegy- 
ségben feltárt barlangok szépségükről, érdekességükről 
ismertek a világ előtt. A felszín és a föld mélye vizekben 
egyaránt bővelkedik, így a túrák igazi sportbarlangász 
csemegének számítanak a bonyolult technikai megoldá
sok, áthidalások miatt. Az ott töltött idő alatt hét 
barlangban volt lehetőségünk túrát tenni, következzen 
ezeknek ismertetése.

Gouffre Berger

Főbejárata a Somin-fennsíkon, 1460 m tszf. magas
ságban nyílik. Feltárása 1956-ban kezdődött, akkori 
1122 m-es mélységével a világ első „ezres” barlangja 
volt, s még sokáig tartotta dobogós helyét a mélységi 
ranglistán. A barlang egy nagy hasadék mentén képző
dött. A bejárati szakaszon kisebb-nagyobb aknák és szűk 
meanderek váltogatják egymást -2 5 6  m-ig, ahol a járat 
betorkollik a főág hatalmas folyosójába. A Csillag 
nélküli folyó (Riviére sans étoiles) mentén haladva, 
innen néhány perc járásra található a Cadoux-tó, mely 
alacsony vízállás esetén szárazon járható, de hirtelen 
esőzésre is felkészülve medrében el kell helyezni egy 
gumicsónakot, mindkét irányban húzókötéllel ellátva 
(kb. 50-50 m). Két kisebb vízesés után következik a

Grand Eboulis monumentális omladéklejtője, melynek 
alján már -5 0 0  m-en -  a bivakban -  találjuk magunkat, 
ahol 6 -8  személy részére van vízszintes alvóhely.

Közvetlenül a bivak alatt kezdődik a „Germán-terem" 
(Salle Germain) 30-50 m szélességben, 150 m hosszban 
elnyúló lapos mésztufagátjainak egyedülálló sorozata, 
melyet látványos cseppkőcsoportosulások szegélyeznek. 
A Balconon leereszkedve -640  m-en érünk a „Kanális" 
bejáratához. A barlang jellege innen megváltozik, víze
sések, kanyonok és szifonos járatok váltogatják egymást 
A Kanális alatti részek csak gumiruhában járhatóak -  
amely vékony, mellig érő vízhatlan overal, amit a 
gumicsizma, valamint az aláöltözés közé kell felhúzni. 
A Kosarak (Couffinades) 100 m hosszú, mély vizű járata 
-  ahol a falon kiépített kötélhidak segítségével juthatunk 
végig -  vezet el az első vízeséssorozatig, melynek 
legszebb tagja a Cascade Claudine. Ezután a Grand 
Kanyonban csúszhatunk nadrágféken mintegy 150 m 
szintet, ami visszafelé gumiruhában fullasztó élmény. 
-860  m-en kezdődik a Vízesések rendszere, melynek 
méltó koronája a 27 m-es Grand Cascade. A Fürdőkád 
(Baignoire) szifonján való átbújás után dermesztő él
mény az Ouragan-akna 50 m-es vízesése mellett végig
ereszkedni. Innen a nevéhez méltó fővényes folyóparton, 
a Riviérán bandukolhatunk, majd -1075  m-nél jobbról 
gyönyörű folyó zuhan alá az alatta csillogó tóba (a Grotte 
Fromagere vize). Nemsokára a járat elszűkül, és a mellig 
érő sebes vízben lehet elevickélni az első szifonig. Az 
1242 m mélységben található ötödik szifon -  melyet 
még nem sikerült átúszni -  egy erősen lefelé bukó járat 
Innen a víz töredezett mészkőzónán keresztül halad a 
kb. 400 m-re fekvő Sassenage-barlang felé.

A barlangtúrához előzetes engedélyre van szükség, 
amelyet -  mivel a barlang csak a nyári hónapokban 
járható -  több évre előre kell megkérni. Mi ezzel egy 
kicsit elkéstünk, de Marék Edit kinti segítségével egy 
párizsi csoporthoz sikerült betársulnunk, s így közös 
engedélyünk volt tíz nap időtartamra. A kiépítés az ő 
felszerelésükkel és irányításukkal történt, több túrával, 
fokozatosan. Ez sokunknak 3 -4  leszállást jelentett, kü
lönböző mélységekig. A barlang három napig volt 
beszerelve, így három csoportban tettünk végponttűrát
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A Gouffre Berger függőleges hosszmetszete a Spéleo-groupe du C.AF. et a l nyomán

1. csoport: Baj na Bálint, Elekes Balázs, Horváth András
(14 éves!), Pereszlényi Dalma, Tisje Levente;

2. csoport: Gulyás Ágnes, Kás Magdolna, Király Gábor,
Nétneth Tamás;

3. csoport: Aknai Zoltán, Nyerges Attila, Rose György,
Zsólyomi Zsolt.

A 3. csoport két francia fiúval -6 4 0  m-ig kiszerelt, ők 
a túrát 16 óra leforgása alatt, bivak nélkül oldották meg. 
Az expedíció többi tagja: Fehér Gyöngyi, Kaposi Jutka, 
Szekeres Tibor, Vadinszky János -7 0 0  m körüli mélysé
gig jutott le.

A sikerhez nagyban hozzásegített, hogy francia társa
ink naprakész információk alapján végezték a beszere
lést, valamint az, hogy néhányan közülük jártak már a 
Gouffre Bergerben. A biztonságos túrázás érdekében, 
leszállás előtt érdemes felhívni a helyi meteorológiai 
szolgálatot, ennek telefonszáma a barlang bejáratánál 
elhelyezett vendégkönyvben megtalálható. Esőzés ide
jén a szifonok viszonylag lassan telnek meg, de általában 
több napot kell várni, hogy ismét átjárhatóvá váljanak, 
ezért nagyobb túra esetén fontos az élelmiszertartalékok 
elhelyezése. A kialakult kény szerbi vak helyeket könnyű 
felismerni az ott csillogó, elhasznált izolációs fólia
kupacokról.

Új tapasztalatunk, hogy a bejárattól kezdve 9 mm-es 
kötéllel voltak beszerelve az aknák, 7 -800  m alatt 
gyakran csak 8 mm-es köteleket találtunk. A végponti 
túra egyébként kifejezetten könnyűnek mondható, bár a 
mélyvizes szakaszokon sok a karizmokat szokatlanul 
fárasztó kapaszkodókötél és kötélhíd. Ottjártunk alatt, 
kiépített pályán kb. ötvenen járták be a barlangot, 
többször találkoztunk különféle nemzetek kettesben, 
vagy akár egyedül túrázó fiaival és lányaival.

Grotte de G oum ier

A hegység déli felén, az idegenforgalmilag kiépített 
Chorance-barlangnál található, +640 m magas forrásbar
lang. A túrát a recepciónál az esetleges mentés miatt be 
kell jelenteni.

A barlang függőleges sziklafal tövében nyílik. A 
felszínről egy 50 m hosszú tavon csónakázunk be, 
melynek végén rövid felmászás vezet az inaktív, csepp- 
köves felső járatba. Ezen a meglehetősen meleg szaka
szon kb. egy órányit kell haladnunk, hogy elérjük az 
aktív ágba becsatlakozó járatokat. Innen kezdve a falon 
traverzálva, drótkötélhídba kapaszkodva, illetve a vízben 
gázolva túrázhatunk, amíg a lelkesedésünk hajt. Általá
ban az egyik tóból a másikba ömlik a víz, néhány méteres 
zuhatagokat alkotva. Ezeket többnyire enyhén ferde 
drótkötélpályákon lehet áthidalni. A kötélhidakon kantár 
használatával érdemes közlekedni, bár sokszor fárasz
tóbb ki-be akasztgatni, mint gyorsan átcsimpaszkodni -  
s néha az ember feneke belelóg a vízbe. Az egyetlen 
nagyobb vízesés 8 m magas. Nem sokkal ezután található 
a Pokolnak elnevezett rész, amely nagyon izgalmas hely, 
tekintve hogy minden elképzelhető repedésből dübörög
ve záporozik a víz. A barlang rendkívül árvízveszélyes, 
a vízszint 6 óra alatt 12 m-t is emelkedhet! (Abban a 
járatmagasságban egy másik drótkötélpálya fut végig.) 
A z aktív szakasz tapasztalatlan kezdők számára is 
könnyen megközelíthető, ezért sajnos -  hirtelen esőzés
kor -  minden évben szedi áldozatait A túra ideje 
viszonylag rövid (6-8  óra), ezért nem feltétlen szükséges 
gumiruha, elég csupán a műszőrme aláöltözés. Hogy a 
Grotte de Goumier milyen egyedülálló élményt jelen t 
arra jellem ző, hogy sokan közülünk többször is bejárták.
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Külön érdekességet jelentenek a barlangból kiömlő 
víz alkotta mésztufadombok, amelyeket mintegy 300 m- 
es mélységbe zuhannak alá, az alján kanyonná szűkülve. 
Érdemes ide külön túrát szervezni, és leereszkedni a 
kötéllehúzásos technikához való kikötésekkel kiépített 
vízesésekhez. (Túraidő kb. 3 óra.) A z alsó szakaszához 
hosszabb összefüggő kötél kell.

Scialet de la Fromagere

A főbb célok megvalósítása után alkalmunk nyílt még 
néhány barlangba eljutni, melyeket már nem kívántunk 
teljesen bejárni, csupán hátralévő időnk hasznos kitölté
seként meglátogatni, tovább bővítve ismereteinket a 
környék barlangjairól.

Ezek közül érdekes epizód a Fromagere-barlangban 
tett túránk. A helyszínen beszerzett térképre tekintve a 
bejárathoz közeli három (24, 18, 6 m mély) akna után 
egy kb. 150 m hosszú, szűk és kanyargós meander vezet 
újabb három (17 ,14 ,22 , m) aknához, majd egy lemászás 
és még egy 80 m hosszú meander után jutunk abba a 
205 m mély, egybefüggő, tágas aknába, amely ránk oly 
csábítóan hatott. Ennek talppontja -3 6 0  m-en van, s 
innen a végpontig gyakorlatilag egy rendkívül hosszú 
meander vezet le, melyet elvétve kisebb aknák tagolnak. 
A végponti szifon -9 0 2  m-en fekszik, az ott eltűnő víz 
a Gouffre Bergerben jelenik meg 385 m tszf. magasság
ban, és annak vizével együtt halad a Sassenage-barlang 
felé. Mindezek ismeretében a szükséges köteleket négy 
zsákba összeválogatva, négyen vágtunk neki, hogy elér
jük a Burgin-akna alját jelentő -3 6 0  m-es szintet

A táborból egy óra kellemes séta után átöltöztünk a 
30 fokos melegben, majd -  hevederjeinkben gúzsba 
kötve és zsákokkal megterhelve -  leszálltunk a 6-7  
fokos, hűvös barlangba. A bejárati akna igen érdekes 
beszállása még nem sejtetett semmit, ám a következő 
tetejéhez vezető kuszoda már nem volt mellébeszélés, 
hiszen a legedzettebb szűkületjáróknak is kellemetlen 
pillanatokat okozott volna, de a mögötte nyíló akna 
méretei kellőképpen felbíztattak bennünket a továbbha
ladásra. A következő meander kanyarulatai ismét ked
vünket szegték, s ezért jobbnak láttuk visszafordulni a 
-100  m-es szintről.

Francia barátaink egy cseppet sem csodálkoztak ezen, 
bár állításuk szerint a mélyebb szakaszokon már tágasab
bak a meanderek, de ők is igen nehéz túrának ítélik meg 
a Scialet de la Fromagere bejárását, amelyre csak 
nagyobb expedíciókon kerítenek sort.

Grőtté Bury

A barlang egy végtelen hosszúságú meander, melynek 
átlagos szélessége 0,5-1 m, -4 0 5  m-en szifonnal végződ
ve. A főágig rövid, könnyen mászható aknák tagolják a 
járatot, a néhány km hosszú főágban előfordulnak széle
sebb termek is. Ottjáriunkkor egy nagyon gyenge francia

csoport haladt előttünk, ezért -1 0 0  m-ről kénytelenek 
voltunk visszafordulni. A barlang idáig problémamente
sen, csizmaszárig érő vízben járható, ezután továbbra is 
hasonló jellegű, de mélyebb a víz.

Grotte Boumillon

A Boume-kanyon alsó végénél lévő villamos erőműtől 
kell felsétálni a félköríves cirkuszvölgyben. A fennsíkról 
lezuhogó, távolról is jól látható vízesés aljában állva 
feltűnik hatalmas bejárata, amely már hőlégballonos 
„barlangkutatókat” is látott. A kitaposott úton sétálva 
többnyire nem is vettük észre, hogy már a barlangban 
járunk. Egy mély tavat megkerülve, mintegy 20 m-t 
mentünk felfelé, majd innen -  annak ellenére, hogy 
forrásbarlangról van szó -  a járat folyamatosan lejt a 
szifonig.

Az 5 km-es barlang nagyrészt egy fekete falú szifon- 
járat, amely nyáron és szép időben (!) száraz. A francia 
nyelvű leírás elég tömören fogalmaz róla: „esőzés eseten 
halál”. Újszerű pszichikai élmény volt a tudat, hogy 
potenciálisan a víz alatt sétálgattunk, hiszen tudtuk, hogy 
a víz mennyisége 3-80  irT/perc között váltakozhat! 
Bejárása semmilyen nehézséget nem okoz, kb. 1,5 órát 
igényel, mégis (vagy éppen ezért) Franciországban eddig 
itt történt a legtöbb halálos barlangi baleset.

T  rou-Qui-Souffle

Számos kisebb-nagyobb barlang található a Vercors- 
hegységben, s ezek minden igényt kielégítenek a barlan
g á s z t  vágyók számára, hiszen találkozhatunk 300 m 
mély egybefüggő aknával, felfelé és lefelé hatoló több 
tíz km-es rendszerekkel, hatalmas tavakkal, termekkel, 
vízesésekkel -  a legdurvább veretű meanderektől a 
leheletfinom képződményekig mindennel.

Ez a 23 km hosszú barlang kellemes földalatti kirándu
lást ígért, -2 0 0  m-en folyó patakjával és szerteágazó 
felsőbb szintű járathálózatával, amelyet rövid aknasoron 
érhettünk el.

Négy fős csapatunk a francia útépítők által szerencsé
sen feltárt -  szerpentinkanyarulat sziklafalába vágott -  
bejáraton keresztül indult el, ami egyben jelzi egyszerű 
megközelíthetőségét, hiszen az autóból akár egyenesen 
a barlangba léphettünk volna. A bejárati aknán leeresz
kedve folyosóban folytattuk utunkat, amely egy négy 
tagból álló aknasorba torkollt. Némi meglepetésünkre 
ezeket az aknákat -  a francia technika szerinti legigénye
sebb módon -  beszerelve találtuk. Ezen felbuzdulva nem 
is vittük tovább transzportzsákjainkat, hanem követtük 
a kötelek útját egészen addig, amig hirtelen véget nem 
értek. Ám ez egy újabb akna tetején következett be, ahol 
alattunk egy tekintélyes folyót hallottunk dübörögni, de 
minden bátor próbálkozás ellenére nem találtuk lemász- 
hatónak az alig 20 m-es mélységet. így a felső járatok 
szövevényeinek bejárására szorítkoztunk. A barlang
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rögtön többfelé ágazott, követtük hát a legszimpatiku
sabb járatot, amely azonban később más és más arculatot 
vett fel, niíg végül a sok elágazás és a végtelen hosszú 
félszifonos, meanderes járatok -  amelyeket itt-ott termek 
tagoltak -  egyre érlelték bennünk „kedvenc” hazai 
^barlangunk: a „Mátyás Cave” falai közt megszokott 
^ést. Néhány óra bolyongás, egy-két zsákjárat poros 
szifonja és a kellemesen izzasztó bujkálások végül a 
felszín felé fordították utunkat. Ez a barlang -  különösen 
az aktív ága -  kiváló bemelegítési lehetőséget kínál a 
területre érkező kutatók számára, mi azonban levezetés
nek szántuk.

Utolsó nap még akadt vállalkozó arra, hogy végigállja 
a sort az idegenforgalom számára megnyitott Choran-

che-barlang pénztáránál. A kiépített rész figyelemremél
tó érdekessége, hogy a mennyezetről tömegesen lelógó 
szalmacseppkövek mind egy tó hajdani vízszintjéig 
érnek.

További programpontjaink között említésre méltó a 
I-a Balme-de-Renculer és Pont-en-Royans közötti, több 
száz méteres falakkal határolt Boume-kanyon. Köveken 
ugrálva, vízben gázolva kb. 8 órás igen szép túrát tettünk 
benne.

Értékelésünk szerint expedíciónk nagyon jól sikerült, 
hiszen a fent bemutatott barlangok remekül ötvözik a 
sport és a természeti értékeket.

Bajna Bálint -  Elekes Balázs -  Nyerges Attila

k ín a i  t a n u l m a n y u t a m  t a p a s z t a l a t a i

Közvetlen Guilin környékén É-D-i irányú szerkezeti1991. július 6 -9  között Guilinban 
rendezték meg az IGCP 299 project 
(Geology, Climate, Hydrology and 

Karst Formádon) konferenciáját, melyet háromhetes 
terepjárás követett Kína különböző karsztvidékein. Kí
nába eljutni minden karsztkutató és barlangász nagy 
álma, hiszen a felszínen vagy a felszín közelében kb. 2 
millió km -nyi területen találhatók karsztosodó karboná
tos kőzetek. A konferenciát követő kirándulás során a 
feszített program ellenére is e hatalmas területnek csak 
kis részét sikerült bejárni, de így is felejthetetlen élmé
nyekben volt részünk. Három fő klimatikus öv karsztfor
máit néztük meg: a szubtrópusi monszunéghajlat (D- 
Kína), a Sichuan (Szecsuán) tartomány és Tibet határán 
található magashegység, és a Közép- és É-Kínában 
elhelyezkedő mérsékelt és félszáraz öv karsztjelenségeit 
fi. ábra).

A konferenciának otthont adó Guilin (Kujlin) városa 
Guangxi (Kuanghszi) tartományban fekszik a 25. széles
ségi fokon, szubtrópusi monszun övezetben. Az éves 
csapadék mennyisége eléri a 2000 mm-t, az évi középhő- 
mérsékelt 18,3 *C. A konferencia alatt és a kirándulás 
első napjaiban e terület szigethegyes karsztvidékeit 
jártuk be. Az itteni nyílt karsztterület 0,5 millió km2, 
ezzel a méretével a Föld legnagyobb karsztvidékének 
számit.

Az esőerdő pusztítása szinte egyidős az ember történe
tével D-Kínában. Ennek következtében Guilin környé
kén az alacsony tengerszint felettí magasságban találha
tó trópusi karszton az ereded növénytakaró szinte meg
semmisült. Mivel a különböző karsztfejlődéssel kapcso
latos elméletek már az erdők kipusztulása után születtek 
meg, így azok nem biztos, hogy érvényesek lennének 
az eredeti természeti környezetben. Ma ennek vizsgálata 
i kínai karsztkutatók egyik legfontosabb feladata. Az 
adőpusztulás mértékéhez érdekes adalékot szolgáltatott 
az a Guilin környékén talált 10 000 éves ősemberi 
telephely, amely alapján a mainál 25-tel több növényfajt 
tudtak azonosítani.

sávokban elrendeződve mintegy 4600 m vastagságban 
középső-devon és alsó-karbon korú vastagpados, nagy 
tisztaságú mészkövek és dolomitok alkotják a szigethe
gyek anyagát, amelyek a harmadidőszak végén emelked
tek ki a himalájai hegységképződés során.

Guilin környéke geológiailag egy szinklinálist formál, 
amelynek tengelyében kréta korú vörös üledékek van
nak. A karszttomyok csak a szinklinális két szárnyán 
találhatók meg, ahonnan a paleozóos karbonátos kőze
tekből álló karsztról a fedő kréta üledékek már lepusztul
tak. A karsztterületet nem karbonátos kőzetekből álló 
hegyláncok övezik.

A karsztos szigethegyeknek két morfológiai csoportját 
különítik el. A fenglin típust a 30-80 m magas, közel 
függőleges falú magányos tornyok képviselik, amelyek 
között alluviális síkság található felszíni vízhálózattal.

A tanulmányút Jobb állomásai, 1 -  Guilin, 2  -  Mao lan 
karszterdő, 3  = HuanglongRavine, 4  = Qinling-hegység 
5  -  Turnén, 6  = Peking
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Az elszigetelt tornyok a Li folyó és annak mellékvízfo
lyásai mentén találhatók. A fengcong típus egymással 
összefüggő hegyei azonos talpazatról emelkednek. A 
lejtők „lankásabbak”, mint a fenglin típus hegyei, általá
ban 5 0 -6 0 ’ -osak. A hegyek között zárt lefolyástalan 
mélyedések találhatók, víznyelőkkel, sőt olykor zsombo
lyokkal is. A poligonális depressziók általában szabályos 
5-6  szögletű formák, területük 0,06-1 km2, mélységük 
akár a 300 m-t is elérheti. E típus felszín alatti vízháló
zattal rendelkezik, jelentős vastagságú vadózus zónával.

A karszttomyok kialakulásának kora erősen vitatott. 
Egyes izolált tornyok tetején felső-kréta korú vörös 
cementált kőzetlisztes anyag található. Ennek alapján 
feltételezik, hogy a kréta során az egész terület fedett 
volt, és a vörös agyagos üledékek a harmadidőszaki 
kiemelkedés során pusztultak le, a karszttomyok kiala
kulása pedig ezután kezdődhetett el.

Általában a szigethegyes karszt kialakulásában a 
nedves, meleg éghajlatot tekintik elsődleges tényezőnek. 
A tornyok alakját azonban leginkább a kőzetrétegzési 
viszonyok szabják meg. A szinklinális tengelyhez közeli 
részein, ahol a rétegezés vízszintes, a tornyok szabályos 
kúp alakúak. A szinklinális szárnyain, ahol a rétegezés 
2 0 -3 0 ’ -os, a karszttomyok erősen aszimmetrikus felépí
tésűek, lankásabb oldaluk megegyezik a kőzet dőlésével.

Kirándulásunk egyik érdekes pontja volt a Yanti 
falutól Ny-ra kb. 4 km-re található, 6 km hosszú és 1 
km széles Sihe polje, amelyet fenglin típusú szigethe
gyek öveznek. A teljesen lefolyástalan terület 70 m-rel 
fekszik a Li folyó szintje fölött. ÉNy-i végében néhány 
forrás található, amelynek vizét egy patak a közeli 
rizsföldekre vezeti. A patak a polje DK-i végében három 
víznyelőben tűnik el. Heves esőzések alkalmával azon
ban nem képesek a vizet elvezetni, és a poljét elönti a 
víz. Ennek megelőzésére a helybeli lakosok egy alagutat 
vágtak a hegyen át a Li folyóig, amelyen át az áradások 
alkalmával a felesleges vizet el tudják vezetni.

A Guilin környékén található mintegy 100 karsztfor- 
rásnak az éves hozama 25 millió m3. A karsztforrások 
pll-ja 6,9-7,0-es érték körüli, hőmérsékletük 2 0 *C. Az 
évi vízkiemelés eléri a 46 millió m3-t, ennek következté
ben igen gyakoriak a felszíni beszakadások. Guilin 
környékén jelenleg 446 beszakadást tartanak számon, 
amely mind a túlzott mértékű vízkiemelés következmé
nye.

A területen kb. 3000 barlang található, melyek zöme 
ún. „lábbarlang”. Ezek a szigethegy belseje felé gyengén 
lejtő patakos barlangok, amelyek szifonnal kapcsolód
nak a karsztvízszinthez és a vízrendszer megcsapolási 
pontját jelentik. Oldásformáikra elsősorban a scallopok 
jellemzőek. Az erózióbázis süllyedésével ezek a barlan
gok inaktívvá válnak, és emeletesen helyezkednek el, a 
szigethegyek oldalában gyakran láthatók a fosszilis 
barlangszájak. Az ezekben található üledékek korából 
következtetni tudtak az erózióbázis süllyedésének mérté
kére. Ez a Li folyó mentén fekvő Through-hegy esetében 
23 mm/1000 évnek adódott.
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A barlangok bejáratát gyakran díszítik Buddhát ábra 
zoló domborművek és egyéb kultikus célokat szolgád 
faragások. A z idegenforgalmi barlangok „kínai módra” 
vannak kiépítve, színes villanyfénnyel, a cseppkövekre 
tekert apró, viliódzó karácsonyfaégőkkel, és büszkén 
mutogatott, sokszor erdő méretű lámpaflórával. Mj a 
Reed Flute-barlangot látogattuk meg, amely 240 m 
hosszú, 50-90 m széles. Legnagyobb terme 14 900 m2 
alapterületű és 10-18 m magas, cseppkövekkel gazdagon 
díszített. A másik barlang, amelyet felkerestünk, a 
Zhenpi-barlang, ahol 1973-ban egy 200 m2 alapterületű 
és 3 m vastagságú kultúrréteget tártak fel a neolitikumból 
származó maradványokkal.

Utunk következő célpontja a Guanxi és Guizhou 
tartományok határán fekvő M aolan  karszterdő volt. A 
terület szintén a nedves monszunéghajlat alatt található 
ahol az évi csapadékmennyiség 1752 mm, a középhő
mérséklet 15,3*C. A terület a Yunnan-Guizhou plató és 
a Guangxi síkság közti átmeneti lejtős területen helyez
kedik el, átlagosan 800 m tszf. magasságban a 25. 
szélességi fokon. A terület azon kevés részek egyike 
Kínában, ahol az erdőt a kíméletlen fakitermelés elkerül
te, így az eredeti állapotában fennmaradhatott. A 200 
km -es területen érintetlenül megmaradt szubtrópusi 
őserdő dús vegetációja ma már védett természeti érték. 
Az őserdőben mintegy 40, Kína más területein már 
kipusztultnak hitt növényfajt fedeztek fel. Ezt az érintet
len területet csak 1975-ben találták meg, és azóta 
kulcsfontosságú „modellterülete” lett a karsztkutatásnak, 
hiszen itt még ma is olyan körülmények vannak, amelyek 
mellett a ma ismert karsztformák az elmúlt évmilliók 
során kialakulhattak.

A csúcsok és a mélyedések közötti szintkülönbség 
eléri a 150-300 m-t is. A felszíni vízfolyásokat minden
hol földalatti patakok csapolják meg. A fő karsztformák 
a víznyelők, dolinák, vakvölgyek, poljék és a patakos 
barlangok. A dús vegetációnak köszönhetően az epi- 
karszt zóna különösen jól fejlett. A felső, átszellőzött 
zónában a beszivárgás lassú, de stabil, míg az alsó 
zónában gyors, de nagy amplitúdójú változásokkal. A 
kettő kombinációja kedvező hidrológiai adottságokat 
teremt, így itt ismeretlen a más karsztterületeken oly sok 
problémát jelentő felszínközeli vízhiány. A növényzet
nek köszönhetően a gyökerek által kifejtett mechanikai 
felaprózás és korrózió szintén jelentősen elősegítik a 
karsztosodás folyamatát. A növényzet meggátolja a 
gyors talaj lemosást és a lejtők erózióját is.

A terület földtanilag szintén egy szinklinálist képez, 
amely karbon és perm korú karbonátos kőzetekből épül 
fel. A negyedidőszaki ismétlődő kiemelkedések és a 
karsztosodás gyors üteme többszintes szigethegyes 
karsztformák és barlangrendszerek kialakulását eredmé
nyezte.

A mindenféle oldhatatlan szennyező anyagoktól men
tes, tiszta mészkő és dolomit kitettsége 70-80%-os a 
területen, vékony talajtakaró csak a mélyedésekben és 
a völgyek alján halmozódhatott fel.



A fojtogatóan fülledt, indákkal átszőtt dzsungelben 
ggy 150 m mély, óriási korróziós eredetű töbör fenekére 
B otunk le, ahol legnagyobb meglepetésünkre két 
hatalmas barlangszáj tátongott. Ezekből 2 0 #C-os, a 
prnyezethez képest jéghidegnek tűnő levegő süvített 
jy. A barlang bejárati szakaszán sok tufacseppkő volt.

Búcsút mondva a szubtrópusi táj fantasztikus karszt
formáinak, utunk a Sichuan és Tibet határvidékére, a 
Himalája 4-5000 m magas hegyei közé vezetett. Az 
alpesi karsztterület egy gyűrt, tektonikaiig aktív zóná
ban fekszik. Csak 1949 óta 15, a Richter skálán mért 5- 
Ös fokozatnál erősebb földrengés rázta meg a területet.

A magashegységi karsztterületen néhol a trópusi 
lúpkarsztra emlékeztető formákkal is találkoztunk. Ko
rábban ezek képződését a harmadidőszakba helyezték, 
és feltételezték, hogy az akkori monszun klímán, a dél- 
kínai területhez analóg módon alakultak ki a formák. 
Mivel a kúpos makroformák mellett a karrok, vörös 
rétegek, tufafüggönyök nem találhatók meg, ma már 
ezeket a formákat kifagyásos jelenségként értelmezik. 
Emellett U-alakú gleccservölgyek, függővölgyek, vég- 
jKiorénasáncok és egyéb jellegzetes glaciális formák 
uralják a területet.

A jelenlegi éghaj latot hosszú, hideg és száraz tél 
jellemzi, mérsékelten meleg nyárral, és kellemes tavaszi 
és őszi időjárással. A z évi csapadékmennyiség 759 mm, 
amelynek nagy része nyáron hull le. A vegetáció függő
leges zónációja jól nyomon követhető: 3600 m-ig külön
féle fenyőfajok, 3600-4000 m-ig pedig alpesi bokrok, 
azálcafélék, rövid vegetációs időszakú fűfélék nőnek.

A Xuebo-hegycsúcs (5588 m) alól induló 2 km hosszú, 
500 m széles gleccser 4500 m tszf. magasságig nyúlik 
le. A hóhatáron kezdődik az 5 km hosszú, 30-600 m 
széles Sárga Sárkány nevű tufagátsor (I Iuanglong Ravi- 
nc), amely kirándulásunk egyik legszebb része volt. A 
lufagátsor 2331 tóból áll, amelyek némelyikének a benne 
élő algák változatos színt kölcsönöznek. A mészanyag 
kiválási sebességét legjobban azon a két, 1620-ban épült 
Ming dinasztia-beli kőtornyon lehetett lemérni, amelyet 
a tufa mára már 1,8-2,0 m vastagságban benőtt.

A tufagátsor felső részén egy 60 m hosszú, kb. 400 
m alapterületű mésztufabarlang található, melyet a kínai 
kollegák nem bekérgezéses, szindiagenetikus eredetűnek 
lartanak, hanem képződését másodlagos oldó hatással 
magyarázzák a már megszilárdult mésztufatesten belül.

Következő állomásunk a Xiantól K-re elterülő Qin- 
ling- (Csinling) hegység volt. A hegyvonulat Kína 
középső részén húzódik végig, mintegy elválasztva az 
ország É-i és D-i részét. Nemcsak fontos klimatológiai 
választóvonal a D-i szubtrópusi és az É-i mérsékelt, félig 
száraz éghajlati öv között, hanem az ennek megfelelő 
karsztzónáció érintkezési övezete is.

A Qinling-hegység aljzatát paleozóos gyűrt vonulat 
alkotja, amelyre késő-paleozóos, enyhén metamorfizáló- 
4>tt mészkövek települnek. A terület a himalájai oroge- 
oezis során emelkedett ki 2-3000  m magasra.

Az évi csapadékmennyiség a D-i oldalakon 8-900  
mm, míg az É-i oldalakon mindössze 600 mm, mivel a 
hegyvonulat felfogja a D felől érkező meleg, nedves 
levegőt. A déli részen a fengeong típusú szigethegyekhez 
hasonló karsztformák, a nagyméretű barlangok, a tufa
függönyök még a szubtrópusi éghajlat morfológiáját 
idézik. A világ legészakibb fekvésű szigethegyes karszt- 
ja itt található, a 33. és 34. szélességi fok között, amelyek 
kialakulásában az É-i, nem karbonátos térszínről érkező 
allogén vizeknek jelentős szerepük volt. A fengeong 
szigethegyek mélyedéseiben a terra rossa mellett már 
lösz is van, jelezve az É-i száraz területek közelségét

Itt az alsó-középső-ordovíciumi korú mészkőben ta
lálható Tiandong-barlangot néztük meg. A 130 m hosszú 
barlangnak két szintje van. A felső szint cseppkövekkel 
gazdagon díszített, az alsó szintre a tufagátak jellemzők.

Kirándulásunk utolsó állomása Kína K-i részén a 
Shangdong (Santung) tartománybeli T űm én területe 
volt, ahol a félszáraz és félig nedves területek karsztfor
máinak átmeneti övében jártunk a 36. szélességi fok 
magasságában. Az évi középhőmérséklet itt 13 *C, a 
csapadék mennyisége 767 mm/év.

A 120 km2 területnek mintegy fele kambriumi és 
ordovíciumi mészkövekből áll, a többi metamorfizált 
magmás kőzet. A karbonátos kőzetek összvastagsága 
eléri az 1000 m-t, amelyek 15*-bán lejtenek D-felé. A 
nagy mennyiségű allogén beszivárgás következtében a 
terület barlangokban gazdag, több mint 80 üreg ismert itt

A területen két barlangot látogattunk meg. A 342 m 
hosszú Shanhu-barlang 540 m tszf. magasságban nyílik. 
Járatrendszere egy Baradla méretű, a kínaiak által szűk, 
keskeny hasadéknak nevezett főágból és néhány oldalfo
lyosóból áll. A barlang főtéjét gömbfülkeszerű oldásfor
mák tagolják, belső részei gazdagon díszítettek koralloid 
típusú borsókővel és cseppkövekkel. A Xiaya-barlang 
745 méterével a tartomány leghosszabb barlangjának 
számít. A barlang egyetlen ÉK-DNy-i irányú járatból 
áll, amely többé-kevésbé vízzel kitöltött. Heves esőzések 
alkalmával 20 000 m3/nap hozammal tódul ki a víz a 
barlangszájon. A barlangot aktívan formáló allogén vízre 
utaló metamorf kavicsokból és kvarctörmelékből álló 
patakhordalék nagy vastagságban borította a járattalpat.

A kirándulás Pekingben ért véget, ahol még a csoport
ból néhányan a Xishan-hegységben a félszáraz éghajlati 
öv karsztformáit nézték meg sok harmadidőszaki és 
középső-pleisztocén kori paleokarszt jelenséggel. Én itt 
fájó szívvel mondtam búcsút a csoportnak és legfőképp 
ennek a csodálatos országnak, amelynek nemcsak karszt
formáira, hanem melegszívű, barátságos és segítőkész 
embereire mindig emlékezni fogok. Itt szeretném m eg
köszönni dr. Balázs Dénesnek, Szablyár Péternek és 
Józsa Sándornak az utazás előkészületei során nyújtott 
önzetlen segítségét. Utazásom nem jöhetett volna létre 
a Magyar Tudományos Akadémia, a Szádeczky-Kardoss 
Alapítvány, a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat anyagi támogatása 
nélkül. Nádor Annamária
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