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ÚJ-ZÉLAND KARSZTJAI ÉS BARLANGJAI

Dr. Kosa Attila

ÖSSZEFOGLALAS
Új-Zéland két f ő szigetét keresztül-kasul kis kiterjedésű mészkő és márvány foltok tarkítják, amelyek a
tenger szintjétől nagy magasságig karsztosodtak és a barlangokban nagyon gazdag formakincs alakult ki.
Waitomoban tekinthető meg a világhírű „Parázsféreg"-barlang, a Mount Arthur-on Ausztrál-Azsia legmé
lyebb barlangja. Az őserdei és magashegyi körülmények miatt a barlangok kutatása cseppet sem befejezett
dolog, évről évre nagy’, új eredmények születnek. A karbonátos kőzeteken kívül a kiömlési kőzetekben, a gej
zír-vidékeken és a gleccserekben is érdekes barlangok találhatók.

Új-Zéland karsztterületei
Új-Zéland két fÖ szigetének területe csaknem há
romszorosa hazánkénak, népsűrűsége azonban csak
egy tizede, 12 fÖ/km2. Ez a szám is csalóka akkor, ha
Figyelembe vesszük, hogy a népesség (3,5 millió)
60%-a az öt legnagyobb város környékére tömörül,
de csak egy harmada él a Déli-szigeten. Mindebből
arra lehet következtetni, hogy ez az európai mércé
vel mérve nem kicsi ország (269 ezer km2, Angliánál
— amelynek 58 millió lakosa van — kicsivel na
gyobb) meglehetősen lakatlan. Ezek a tények ugyan
nem karsztos jellegűek, de Új-Zéland karsztjainak,
barlangjainak megismerési szintjére, kutatottságára
és természetvédelmi állapotára nézve alapvetően
fontosak. Új-Zéland bizony elhagyatottnak tűnik,
még olyan helyeken is, amit a helybeliek zsúfoltnak
tartanak. Ez a benyomás csak erősödik a karsztvidé
keken. Ezek a területek félreesők, nagyon erdősek,
vagy ember nem járta magas hegyekben találhatók.
Csendesek, vadak és nagyok, de nagyon frissek és
tiszták. Új-Zéland minden tekintetben drágakő, de az
időjárás nem mindig barátunk a szabadban. A gya
kori esők (különösen a szigetek nyugati partjain),
amelyeknek a mennyisége eléri helyenként az évi
5000 mm-t (Aggteleken 600 körül van), megkeserít
hetik a barlangokra vadászó kutatók életét a dzsun
gel jellegű erdőkben. A barlangkutatási szezonnak
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határt szab a magas hegyekben a hótakaró. Nem
csoda hát, hogy a népesség hiánya, az áthatolhatatlan
erdőségek, a magas hegyek hátráltatták a barlangkutatást egészen napjainkig, amikor a nagy áttörések
éppen történőben vannak.
Új-Zéland karbonát-kőzet előfordulásai folt jel
legűek. Az Északi-sziget központi vulkanikus-, és a
Déli-Alpok gránit és gneisz vonulatainak kivételével
mindenhol megtalálhatók a felső ordovíciumi már
ványoktól az oligocén mészkövekig. Dolomit csak
mutatóban fordul elő a déli-szigeti Takaka közelé
ben, gipsz pedig egyáltalán nincs. Az elszórt karbo
nát-előfordulások eltérő mértékben karsztosodtak.
Három tájegység kiemelkedően fontos. Legjobban
ismert ezek közül a történelmi King Country karszt
(a waitomoi „Parázsféreg”-barlangról híres) az
Északi-szigeten. Kevésbé történelmi, de jóval na
gyobb, változatosabb és a legnagyobb jelennel di
csekedhet a Déli-sziget északnyugati része (Nelson
provincia), ahol mészkő és márvány váltakozik, a
Takaka Hill, a Mt. Arthur, Mt. Owen, Paturau,
Oparara és Punakaiki karsztokon. A déli-szigeti
Fiordland Nemzeti Park karsztja kisebb ugyan, de
ugyancsak jelentős. Más karszt-területek is találha
tók Új-Zélandon: a Waipu, Port Waikato, Kahurangi
az Északi- és a Mt. Cookson, Broken River,
Craigmore a Déli-szigeten, de ezek barlangjai ke
vésbé jelentősek (1. ábra).

A King Country (Waitomo) karszt

1. ábra. Karszí-területek Új Zélandon. (A két sziget
valós helyzetét Id. a keretben.)
• karsztterület
Nem sokat tudni Új-Zéland sok kisebb-nagyobb
szigetéről. Mindenesetre az Antipodes-szigetek
legnagyobbikának térképe feltüntet — bármi legyen
az — egy „Cave Point” (Barlang-fok) nevű helyet.

Közel háromszáz barlangot fedeztek fel ezen a
szaggatott mészkő-foltokból álló történelmi karsztvi
déken az elmúlt több, mint száz évben. Az Északi
sziget összes barlangjának, beleértve a lávabarlango
kat is, legalább kétharmada található itt. Az évi csapa
dék összege meghaladja a 2.300 mm-t, a tél enyhe és
így poligonális, trópusi jellegű karszt alakult ki, csak
hogy a „tipikus” kúp- és toronyhegyek nélkül. Ennek
oka elsősorban a mészkő rétegek vékonyságában
rejlik. A terület barlangjai átfolyó, patakos barlangok
és a sok csapadéknak köszönhetően alaposan nedve
sek is. Néhányukban szép képződmények láthatók,
különösen az elszárazult felső járatokban, színük
azonban mindenütt fehér. A Gardners Gut-barlang a
leghosszabb ezen a vidéken. (11.890 m). A csodálatos
állapotban lévő vad vidék nem nemzeti park, hanem
magánterület, a karsztos részeket általában meghagy
ták a gazdálkodók eredeti állapotukban, hiszen irtás
után a birkák legeltetésére úgysem alkalmasak. Az
utóbbi időben az állam ezt a gyakorlatot a szó szoros
értelmében
díjazni
kezdte,
számos
magán
rezervátumot kerítettek el, és a barlangokba való
bejutás a birtokossal való viszony függvénye, ami
kevés kivétellel jónak mondható. Az aucklandi bar
langászok egyik klubjának pl. évi 1 dollárért adja
bérbe a gazda a családja számára kicsivé vált régi
házát. (Barlangászok kéretnek nem a repülőgép kifu
tó-pályán parkolni!)
Akik a barlangtulajdonosokkal való jó viszonyt
igazán komolyan veszik, jegyet vehetnek a három
kiépített turista-barlangba és két speciális attrakcióra.
A három barlang neve: Aranui, Raukari és
Glowworm. Az utóbbi teszi Waitomot világhírűvé.
Nem mintha a barlang szebb volna a másik kettőnél
(közepes élmény), hanem benne laknak a „parázsfér
gek” (angolul glowworm). Ezek a férgek egy légy-faj
lárvái, amelyek életüket ebben a formában élik le,
kifejlett legyekként sorsuk a tiszavirágéval azonos. A
férgek sok nyirkos helyen megélnek mind a két szi
geten, még hidak alatt is. Hálót szőnek a mennyezete
ken, ragacsos fonalat engednek alá és, ami a legfonto
sabb, az apró repülő rovarokat (beleértve saját fajuk
halódó kifejlett legyeit) fénnyel (biolumineszcencia)
csalogatják magukhoz. Itt-ott minden barlangban
felcsillannak a férgek, de a Glowworm-barlang kü
lönleges bejárati viszonyai miatt (2. ábra) (viszonylag
tágas forrás-bejárat után igen közel teljesen sötét nagy
terem következik) itt milliószámra élnek ezek az
állatkák. Valóban hihetetlen, hogy ebben a teremben
— ahol és közelében mesterséges világítás nincsen —
a csendes csónakban ülve az újságok szalagcímeit
pusztán a férgek fényénél el lehet olvasni.
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Déli-sziget, a nyugati part mészkő-karsztjai
A Paturau-karszt
A karsztvidéket Nelson városától Takakán ke
resztül lehet elérni. Úttalan őserdös vidék, főképp
magánterület, 5000 mm-t meghaladó évi csapa
dékkal, számos ismert és még több ismeretlen bar
langgal, oligocén mészkőben. Az ismert barlangok
teljes feltárását sem erőltették eddig különösképpen,
a legtágasabb a kb. 1 km hosszúságban ismert
Taitapu-barlang.
2. ábra. A Glowworm-(Parázsféreg) barlang tér
hatású rajza

Más típusú barlangi „mulatságok”, amelyek
ilyen színvonalon a szerző tudtával az amerikai
M ammoth-barlangon kívül kizárólag Új-Zélandon
élvezhetők: a „vad” barlangi túrák kiépítetlen
barlangokba. Ilyenek itt Waitomoban a „Black
Water Rafting” (Tutajozás a Fekete Vízen) és a
„Lost W orld” (Elveszett világ). Az első felfújt
autó-belsőkben ülve történő csordogálás egy
barlangon keresztül a Huhunoa-patakon — a
neoprén ruhákat, sisakokat és fejlámpákat, később
a forró zuhanyt az egyébként mérsékelt részvételi
díj magába foglalja. A második attrakció — ke
véssé mérsékelt árak mellett — két napos prog
ramot ajánl, amelyek végkimenete 100 méteres
kötél-ereszkedés után kicsónakázás a tágas
Mangaopu-barlangból. Az öt órás túrát egész
napos technikai kiképzés előzi meg. Mindkét
vállalkozás prosperál.
Waitomo legkevésbé nedves látványossága a
Barlang-múzeum. A múzeum egyike az itteni bar
langokhoz kapcsolódó magán-vállalkozásoknak, s
egyszersmind a világon az egyik legkiválóbb ilyen
látványosság. A természetvédelmi hatóságok támo
gatják a múzeumot, ezért a karszthoz, a környékhez
és a barlangokhoz semmiben sem kapcsolódó kiál
lítási anyag is helyt kapott (ismerős?). Emellett itt
van a megszokott barlang-ismertető anyag, gyerme
kek számára modell-kuszodával. A múzeum le
nyűgöző attrakciója a diaporáma, amelyet a barlangszerüen kiképzett vetítőben három vásznon és
quadrofon hanghatások mellett adnak elő a helybéli
barlangokról.
A múzeum ad otthont az Új-zélandi Barlangkutató Társulatnak (New Zealand Speleological
Society) és a kis nemzeti barlangász könyvtárnak,
valamint a helyi postahivatalnak is (P.O. Box 12,
Waitomo Caves).
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Az Oparara-karszt
Az igen kicsiny oligocén mészkö-kibukkanás
nem messzi fekszik a Paturau-karszttól déli irány
ban. Úton ez valójában kb. 350 km Nelsonon, Westporton és Karameán keresztül. Kicsinysége ellenére
a terület jelentősen gazdag barlangokban. Új-Zéland
negyedik leghosszabb barlangja (nemrég még har
madik), a Honeycombe Hill Cave (13.712 m, 1992ben) található itt, amely egyben az ország legdrá
gább turista-barlangja. Híres látnivalók még az
opararai sziklahidak és a Fenian-patak szurdokának
a barlangjai. Valamennyi viszonylag könnyű sétával
érhető el a megfelelő parkolóból a csodálatos frissességü nyugati-parti esőerdőben. A terület köztu
lajdon, a North West Nelson Forest Park része.
A Punakaiki-karszt (Paparoa Nemzeti Park)
A terület nemzeti park státusát csak nemrég kapta,
nem utolsó sorban a barlangkutatók erőfeszítései
eredményeképpen. A vidék legismertebb látványossá
ga a Pancake Rocks (palacsinta-sziklák), a tenger
munkája által erősen lepusztított, igen vékony leme
zekből álló oligocén mészkötomyok és abráziós
barlangok, amelyekben látványos és hangzatos szín
játékot rendeznek a hullámok dagály idején a hírhedt
Tasman-tengeri szelek segítségével.
A Fox River és Bullock-patak szurdokainak
barlangjai jól ismertek, de kiépített barlang egyelőre
nincs közöttük. A park távolabbi területei csaknem
áthatolhatatlan esőerdők, amelyek gyakorlatilag
járatlanok, de igen nagy és mélynek tűnő víznyelők
ásítoznak benne. Kutatásuk a jövő feladata.
A park vezetése jelenleg az ösvények fej
lesztésével, vezetett túrákkal a felszínen és a föld
alatt próbálja a nagyközönség számára hozzá
férhetővé tenni a területet. A waitomoihoz hasonló
kisebb „vad barlangi túra” vállalkozások pros
perálnak teljes egyetértésben a hatósággal.

A Te Anau-karszt
A kis területű karsztvidék a csodás déli Fiordland
Nemzeti Park része. Az Aurora/Te Anau-barlang
6.400 m hosszával az ország élmezőnyéhez tartozik.
Kevesen tudják róla, hogy turisták által látogatható
részében a világon egyedülállónak tartott waitomoihoz hasonló mennyiségben találhatók a parázsférgek.

Déli-sziget, márvány-karsztok
A Takaka-karszt
A márvány-karsztok egyetlen könnyen meg
közelíthető része Nelson és Takaka között fekszik.
Viszonylag alaposan feltárt terület (egész évben elér
hető a hétvégi barlangászás számára), sok mély és
hosszú barlanggal. A leghíresebb látványosság a
Harwood Hole, hatalmas, szédítő mélységű víznyelő
zsomboly. A vénülő zsombolyos álma, 240 m eresz
kedés után a továbbiakban séta a forrás-kijárathoz,
összesen 357 m! Ezen a karszton található a legna
gyobb új-zélandi karsztforrás, a Waikoropupu (hoza
ma 14 m3/sec) Takaka városa közelében. Fantasztiku
san szaggatott ördögszántások, az alsó-hegyire emlé
keztető töbrös fennsíkok és három kiépített barlang, a
Te Anaroa, a Rawhiti és a Ngarua (ez utóbbi a ki
pusztult ősmadár, a moa itt talált csontvázával büsz
kélkedhet) teszik a vidéket látványossá. A Takakakarszt részben átfed az Ábel Tasman parkkal.

3. ábra. Új Zéland legmélyebb barlangjának hoszszelvénye
Mindkét nagy potenciálú területen lassítja a nagy
felfedezéseket a területek úttalansága, teljes vadsága,
a hómentes időszak rövidsége és a nagy felszerelésigény. Mindezek miatt a kutatás jóformán a nagy
nyári (januári) rohamokra korlátozódik. Az északi
félteke barlangkutatói áhítoznak a rendkívül ígéretes
kutatásban való, számukra téli csemegének számító
részvételre, de lehetőségeik a fentiek miatt korláto
zottak. Kivételes szerencséje volt a prágai cseh bar
langászoknak 1990 elején, amikor a Mt. Owenen
számukra keservesen „kiutalt”, kevéssé ismert terüle
ten felfedezték a 393 m mély „Bohemia”-barlangot.

Nem-karsztos barlangok
(nem karbonátos karsztok?)
Gleccserek.

Ez a márvány-karszt jelenleg a legjelentősebb újzélandi barlangász tevékenység színhelye. A karszt
kb. 80 km2 területen a Takaka-karszttól délre fekszik,
kb. 20 km távolságra attól. Legmagasabb pontja a
Mt.Arthur, 1.795 m. Itt található a legnagyobb szintkülönbség a karsztfelszín és a forrás (Pearse Rising)
között: 1.504 m. Már évekkel ezelőtt sejtették, hogy a
terület amúgy is rekorder barlangjai akár egyetlen
nagy rendszert is alkothatnak. Hogy ez a gigantikus
rendszer születőben van, az az eredményeken látható.
A Tomo Tyme és az Exale Air barlang hossza (8.313
m és 6.358 m 1990-ben) 1992-re más kisebb barlan
gok sorával összekötve 27.800 m-re növekedett.

A visszahúzódó gleccserek Új-Zélandon is gyö
nyörűen „karsztosodtak”. Ilyenek a Fox- és a Tasmangleccser is a Déli-Alpokban, a Mount Cook tövében,
mint a meredek és a lankás gleccserek egy-egy pél
dája. A meredek Fox-gleccser hatalmas, instabil
jégszirtben végződik, amely alól zúgó kis folyó buk
kan elő hatalmas barlang-szádából. Nem csoda, hogy
senki még nem nézte meg, mi lehet a bejárat mögött.
Másrészről a lankás Tasman-gleccser alsó sza
kaszának a felszíne jól fejlett karszt-fennsík képét
mutatja, kerek töbrökkel, szakadékdolinákkal és
bizonyára sok barlanggal a jég alatt. Keveset, vagy
semmit sem hallani Uj-Zélandon ezekről a jelen
ségekről, de alighanem a többi nagy gleccser is
rendelkezik a leírt formákkal.

A Mount Chven-karszt

Vulkánok.

30 km-re a Mount Arthur-karszttól délre fek
szik valamivel nagyobb területen és kissé kevesebb
barlang-mélységi potenciállal (1.297 m) a Mt.
Owen karsztja. Mindazonáltal itt található ÚjZéland harmadik legmélyebb, de leghosszabb bar
langja, a Bulmer Cave. A kutatási körülmények és
remények hasonlóak a Mount Arthur-karsztjához.

Az Északi-sziget aktív vulkánjai és azok, me
lyekről úgy vélik, hogy kialudtak (a „szunnyadó” tán
jobb szó) nagy számú láva-barlangot produkáltak
Új-Zélandon is, mint sok más helyen. Auckland vá
rosa különösen gazdag láva-barlangokban, első
sorban az építmények alapjainak kiemelésekor buk
kannak ezekre. A legszebb aucklandi lávabarlang ter

A Mount Arthur-karszt
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mészetes környezetben található a part-közeli Rangitoto-szigeten, amely maga is fiatal, szunnyadó vul
kán, legutóbbi kitörése kb. 800 évvel ezelőtt történt.
A gejzírek kitöréseik során kimossák a közetet
és annak anyagát a felszínre szállítják, ezzel ürege
ket képezve. Ezeket a jelenségeket számos északi
szigeti „forró-helyen” megfigyelhetjük. A legtöbb
ilyen üreg fújtat, gőzölög, bugyborékol és mérges
gázokat ereget, szpeleológiai vizsgálatuk lehetetlen.
A működés megszűntekor többségük beomlik és
szakadékdolina-szerü berogyást hagy maga után. A
kivételek egyike az Orakei Korako gejzír-park lát
ványossága, a Ruatapu-barlang, amely ignimbritben
(a vulkáni kitörések izzófelhöiből összesült nagy po
rozitású kőzet) keletkezett. A kb. 30><30 m-es, 20 m
mély, impozáns üreg fenekén kis forró-vizű tó gő
zölög. A barlang atmoszférájának szauna-összhatása
van.
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THE KARSTS AND CAVES OF NEW
ZEALAND
Small areas o f limestone and marble are found
throughout the length and breadth of New Zealand.
From sea level to high altitudes, these karst areas
contain a rich variety caves. Waitomo offers the
world famous spectacle of the Glowworm Cave. The
Nettlebed Cave on Mt. Arthur is the deepest cave in
Australasia. Because of rain forest and high mountains, access is difficult. Consequently caves are still
being discovered in these remote areas. Unique
caves are encountered in volcanic rocks, thermal and
geyser areas, and in the glaciers.

Új-Zéland leghosszabb és legmélyebb barlangjai (Peter Crossley közlése 1997, * International Caver (25). 1999)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2

.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30

ELNEVEZÉS
Bulmer Cavem
Ellis Basin System
Nettlebed Cave/BIizzard Pót
Honeycombe Hill Cave
Gardners Gut
Mangawhitikau
Metró Cave/Te Ananui
Bohemia Cave
Aurora Cave/Te Ana Au
Manganoe Cave
ELNEVEZÉS
Nettlebed Cave/BIizzard Pót (egyben AusztrálAzsia második legmélyebb barlangja)
Ellis Basin System
Bulmer Cavem
Bohemia-Rapsodia Cave
Honeycomb Hill Cave
Falcon-Incognito System
Greenlink Cave
Windrift Cave
Harwood Hole-Starlight Cave
Gorgoroth

KARSZTVIDÉK
Mt. Owen
Mt. Arthur
Mt. Arthur
Oparara
Waitomo
Waitomo
Punakaiki
Mt. Owen
Te Anau
Gisbome
KARSZTVIDÉK
Mt. Arthur
Mt. Arthur
Mt. Owen
Mt. Owen
Mt. Arthur
Mt. Arthur
Takaka
Mt. Arthur
Takaka
Mt. Arthur

HOSSZ [m]
*39.500
*29.804
*24.252
*13.712
12.197
8.054
8.000
7.300
6.400
6.300
MÉLYSÉG [m]
*-889
*- 775
*- 749
*-713
*- 623
*- 540
-394
-362
-357
-346

