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A CASTELLANA-BARLANG

A Castellana-barlang Dél-Olaszországban talál
ható, közelebbről a szerkezetileg önálló területnek 
tekintett Apuliában, (olaszosan: Puglia-ban), Baritól 
pár km-re. Ez a terület a Monte Garganotól egészen 
a Santa Maria di Leuca-fokig húzódik az Adriai
tenger partján, s kialakulás és felépítés szempontjá
ból az Olaszországon végighúzódó Appenninektöl 
teljesen idegen terület. Egymástól jól elkülönült, 
másod- és harmadkori rétegekből álló, gyengén 
gyűrt, részben dolomitból, részben mészkőből fel
épített táblásvidék, az egykori Adria-szárazföld 
fennmaradt darabja. Morfológiailag teljesen síksági 
jellegű, száraz, kopár, a tengerpart felé elvégződő 
fennsík. A táblás szerkezet következtében a tenger
part teljesen tagolatlan, csak a szárazföld kisebb 
süllyedése folytán alakult ki egy-két öböl.

Ebben a másod- és harmadkori mészkőben kép
ződött a Castellana-barlang. Kialakulásával, szer
kezetével foglalkozó irodalom kevésnek mondható. 
Rövid ott-tartózkodásom s az irodalom áttanulmá
nyozása alapján csak némileg sikerült átfogó képet 
nyernem a barlangrendszerről.

A barlang tektonikailag előre jelzett vonal mentén 
jött létre. A lefelé szivárgó víz szünet nélkül oldotta, 
korrodálta a kőzetet, és csökkentette a pados mészkő 
ellenállóképességét. A barlang képződésének meg
gyorsulásához jelentősen hozzájárult a mészkő
tábla lassú emelkedése. A földalatti vízfolyás így 
erőteljesebben vágódott a mészkőbe, s ez a járatok 
mélyülését idézte elő.

A Castellana-barlang jelenleg ismert szakasza 2 
km hosszú, nagyjából vízszintes járat, iránya DK— 
ÉNy. A felszín alatt 60 m mélyen elhelyezkedő át
menő barlang ismert járatai inaktívak, alsó jára
tokról pillanatnyilag még nincs tudomásunk. A kül
világgal a Grave-zsombolyon keresztül van kap
csolata, csak ezt a természetes bejáratot ismerik.

A Castellana-barlang leírása

A Grave (Veszélyes-zs.) 60 m mély, 10— 15 m át
mérőjű, lefelé 50 m-re kiszélesedő zsomboly. Ezen 
keresztül sikerült 1938-ban a barlangba bejutnia 
Franco Anelli neves kutatónak, a barlang felfedező
jének és jelenlegi igazgatójának.

A Grave alján nagy mennyiségű törmelék hal
mozódott fel, amely a beszakadás során hullott 
vissza. A zsomboly kialakulásának korára esetleg a 
törmeléket bevonó cseppköréteg vastagságáról és a 
cseppkövek nagyságáról lehet következtetni. A vilá

gosság beszűrődése és a nedvesség optimális élet- 
feltételt biztosít az itt megtelepedett moháknak, 
amelyek zölddé varázsolták a köveket.

A barlang a Grave aljában DK-i irányba folytató
dik, bár ÉNy-ra is húzódik egy kb. 50 m hosszú 
járat, de ez utóbbi teljesen eltömődött. A főág az 
alacsony Lupa (Farkas)-folyosóval kezdődik. Ez 
mintegy 50- 60 m hosszú és a barlang legnagyobb 
termébe a Cavernone dei Monumenti-Ъе (Óriás
terem) torkollik. Magassága kb. 40 m, hossza 50 
m. A terem nagyrészét a mennyezetről leszakadt 
sziklatömbök borítják, s igen gazdag változatos 
cseppkőképződményekben is. Érdekes sztalagmit 
képződményei: a Dromedario (Egypupú teve) és a 
Vecchio pescatore (Öreg halász).

A Corridoio deW Angelo (Angyal-folyosó) a követ
kező barlangszakasz. Falait drapériaszerű képződmé
nyek borítják, névadója az Angyal-sztalagmit. 
A folyosó nevezetes cseppkőfigurái még a Búddá 
(Buddha) és a Regina Orientale (Kelet királynője).

A Grave-zsomboly a Lupa-folyosóból



Hosszmetszet

A folyosó tovább folytatódik. iMéretbeli változás 
nincs, de a gazdag cseppkőképződmények miatt 
helyenként erősen összeszűkül. Érdekessége még e 
szakasznak, a magyar barlangokban is fellelhető 
ferde-cseppkövek előfordulása.

Az Angyal-folyosó baloldalán kisebb üreg ala
kult ki: a Cavernetta del Presepe (Jászol-üreg), 
amelyben a Madonnina (Szűzanya) nevet viselő 
cseppkőfigura látható. Jelentős képződmény a Mose 
di Michelangelo (Michelangelo Mózese) sztalagmit 
is, amely a névadó szoborral összehasonlítva, való
ban találó elnevezésnek tűnik.

Folytatva az utat, tekervényes szakaszba: a Cor- 
ridoio del Serpente-be (Kígyó-folyosó) érkezünk. 
E folyosórész végéig jutottak az első felfedezők. Az 
itt található szakadék megakadályozta a tovább
jutást, ma azonban korláttal körülvett kényelmes 
járda vezet el mellette. Balra elágazó járat követ
kezik ezután, amely gazdag és színes cseppkövei 
alapján a Piccolo Paradiso (Kis-Paradicsom) nevet 
kapta. Fehér és vöröses színeződésű sztalagmitok és 
sztalaktitok képződtek itt görbe és excentrikus for
mában.

A Paradicsom utáni barlangrész az Altäre sot- 
terraneo (Földalatti-oltár). Maga az oltár fehér 
cseppkövekből áll és közülük emelkedik ki a Padre 
Cristoforo (Kristóf atya) nevű sztalagmit. Az ötletes 
és jól elhelyezett megvilágítás nagyszerűen kiemeli a 
képződmények szépségét.

A barlang eddig tárgyalt része látogatható csak a 
nagyközönség által. Eddig tart a kiépített járda és a 
villanyvilágítás is. A további szakasz bejárása sem 
okoz különösebb nehézséget : akadálymentes út 
vezet tovább, mindössze karbid, vagy egyéb kézi
lámpára van szüksége a behatolónak.

A barlang további szakaszát összefoglalóan Új- 
barlangnak nevezik. Fz az elnevezés a későbbi fel
tárásra utal. A Corridoio del deserto-\?A (Sivár
folyosó) kezdődik az új rész. Ez mintegy 450 m 
hosszú, erősen kanyargó földalatti kanyon, szép 
kifejlett színlőkkel. Cseppkövekben szegény, ellen
ben jelentős a vörösagyag felhalmozódása. Az eddigi 
járatokhoz képest sivárnak tűnik, de az utána követ
kező részek mindenért kárpótolnak.

A folyosó utáni szakaszt összefoglalóan Regno 
dell'Alabastro-mk, az Alabástrom birodalmának 
nevezhetjük, mert megszűnik a szennyeződés, és 
csak ragyogó, fehér képződmények találhatók. Itt is, 
mint az előző részeken, minden cseppkő-csodának

megvan a megfelelő neve. Jelentősebb terem a 
Duomo di Milano (Milánói Dóm), amelynek leg
szebb cseppkő alakzata a Vergine col Bambino 
(Szűz a gyermekével). A Dómban, a barlang fala 
mellett fehéren ragyog egy trónalakú cseppkő, 
felette alabástrom-fehér baldachinra emlékeztető 
képződmény látható.

A barlang két utolsó terme a Cupola (Kupola- 
csarnok) és a G rótta Bianca (Fehér-barlang). Hatal
mas cseppkőoszlopok zárják el az utat, mindenfelé 
változatos cseppkőformák képződtek, amelyek 
fehéren ragyognak, tündökölnek. Nincs az a fáradt
ság, amit ne kárpótolna ez a valóságos alabástrom 
birodalom. Sajnos villanyvilágítás hiányában csak a 
fényképezéshez használt magnézium fényénél kísé
reltük megszemlélni a képződményeket, de így is 
minden képzeletet felülmúlott a természet elénk 
táruló bőkezűsége.

A barlang mikroklímája

A Castellana-barlangban jelenleg még nincs rend
szeres klímavizsgálat, ezért csak egy-egy alkalom
mal végzett mérés alapján lehet a hőmérséklet és 
relatív páratartalom értékeket megadni.

A Grave-zsombolyban mért hőmérséklet a mélység 
függvényében :

1938. szeptember 12-én d.e. 12 órakor :
Külső hőmérséklet . . . .  23,5 О

4 m . 23 О
8 m . 22 C°

10 m . 18,2 0"
20 m . 15,6 0
30 m . 15,2 0
40 m . 15 О
50 m . 14,8 О
60 m . 14 О

1954. téli mérés:
Kivételesen hideg külső hőmérséklet . —7,4 О
A Grave alján (60 m) ......................... т З  C°

A barlang Gravehoz közel eső részében, ahol érző
dik a külső hőmérséklet ingadozása, szintén változó 
a hőmérséklet. A belsőbb szakaszokban, pl. az 
Óriás-teremben, állandósul, s az átlaghőmérséklet 
15,6 O . A legbelső részben, a Fehér-teremben pedig 
0,6 O -val magasabb: 16,2 О  az átlaghőmérséklet.
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Összefoglalva a relatív páratartalom és a hőmér
séklet alakulását a barlang különböző szakaszai
ban, 1949. november 14-i mérés alapján a következő
képet mutatja: „ , , , .

relativ homerseklet 
nedvesség

Caverna della Lupa 82% 13,5 C
Cavernone dei Monumenti. 22% 15,3 Cc
Corridoio del Serpente . . 85% 15,6 C°

Élet a barlangban

Flóra. A barlang bejárati szakaszában, ahova 
niég a fény valamelyest behatol, a nedvességet ked
velő, fotoszintetizáló növények — főleg a mohák — 
nagy fajtagazdaságban fordulnak elő.

A Grave-zsomboly oldalán és alján a következő 
mohafajták élnek: Polysticum aculeatum, Polysti- 
cum setiferum, Asplénium adiantum nigrum, Asplé
nium trichomoneas, Mnium rosir at um, Homalia lusi- 
tancia, stb. A zuzmók közül a C l a d  о n i  a fordul 
elő.

A barlang belső részeiben, ahol a fotoszintetizáló 
növények nem képesek táplálékot előállítani, külön
böző gombafajták élnek : Pénicillium glaucum, Péni
cillium album, Aspergillus, Mucor mucedo stb. 
Főleg a penicillin fajok jelentősek, mert ezek a 
barlang levegőjét gyógyhatásúvá teszik.

Fauna. A nagyságrendet figyelembe véve a barlang 
állatvilágának legjelentősebb képviselői a külön
böző denevérfajták, bár a barlang nem állandó élet
tér számukra, hanem csak visszatérő szálláshelyül 
szolgál. A Castellana-barlangban előforduló dene
vérfajták: Rhinolophus euryale, Rhinolophus fer- 
rum equinum, Myotis myotis.

A barlang állatvilágát legnagyobbrészt az ízelt
lábúak (Arthropoda) törzséhez tartozó ikerszel
vényesek, százlábúak, rákszabásúak és élősködő 
kullancsfélék barlangi életmódhoz alkalmazkodó 
fajai alkotják.

Előfordul a Lithobiidae (százlábú-félék) közül a 
Lithobius peregrinus, a Geophilidae (rákszabásúak) 
közül a guanóban lakó Geophilus guanophilus. 
A pókok közül a Méta nemzetségbe tartozó Méta 
merianae — (rejtett keresztespók) és a kimondot
tan barlangot kedvelő Méta Menardii — (barlangi 
keresztespók) gyakori. Élősködők közül, főleg a 
denevéreken található Ixodydae, s a kullancsfélék
hez tartozó — Ixoder vespertilionis található meg.

A Szpeleológiai Múzeumról
A barlang képződményeit az 1952-ben megnyitott 

Szpeleológiai Múzeum mutatja be a nagyközönség
nek tudományosan feldolgozott formában.

Külön szekrényekben helyezték el a változatos 
genezisü kőzettani, valamint állat- és növénytani 
leleteket. Gömbalakú kalcitkiválások, sztalaktit- és 
sztalagmit metszetek, gipsz- és kalcitkristályok, 
valamint a barlang növény- és állatvilágának jel
lemző példányai alkotják a gyűjteményt.

A múzeum régészeti anyaga is jelentős. Krono
lógiai sorrendben tárja a látogató elé a környező 
terület legősibb emberi településeinek eszközeit és 
életét. Felső-paleolitból származó pattintott eszkö
zök, pengék, kések, neolitból való cserépedény dara
bok, durva kezdetleges kerámiák, karperecek lát
hatók itt. Szemléltető rajzok mutatják be a barlang 
kialakulásának, fejlődésének egyes fázisait, míg mai 
állapotát a gondosan kiválogatott fényképanyag 
illusztrálja megfelelően.

A Földalatti oltár nevű 
barlangrész cseppkő -el do rá dója



A barlang látogatottságáról
A barlangot a nagyközönség számára kiépítették. 

Az első felfedezők még a Grave-zsombolyon keresz
tül jutottak a barlangba, a mai látogatók azonban 
már lift segítségével gyorsan és kényelmesen eresz
kedhetnek le, s kiépített járdán, villanyvilágítás 
mellett gyönyörködhetnek a barlang szépségeiben.

A növekvő érdeklődést legjobban a számszerű 
adatok bizonyítják. 1950-ben 63 700 látogató kereste 
fel a barlangot, ami 1952—53-ban 70 000-re emel
kedett és ez a szám évről-évre rohamosan növek
szik. 1957-ben már 90 000 látogatót fogadtak. Az 
érdeklődés fokozásához szerencsésen hozzájárul a 
barlang közvetlen környékének számtalan történelmi 
és folklorisztikai látnivalója is.

A barlangot és környékét a fokozodó látogatott
ság és érdeklődés arányának megfelelően fejlesztet
ték. ízléses kilátótorony, barlangiroda és nem utol
sósorban két elegáns szálloda teszi kényelmessé, 
kellemessé a barlang és környékének megtekintését, 
felejthetetlenebbé az itt szerzett csodálatos élménye
ket.

INTERNATIO NAL
J O U R N A L
OF S P E L E O L O G Y

Új, színvonalas nemzetközi kiadvánnyal gazdago
dott a szpeleológia világirodalma. Megjelent az 
„International Journal of Speleology” (szabadon 
fordítva: Nemzetközi Szpeleologiai Közlöny).

Idézünk az első füzet előszavából: ,,A különböző 
elveket valló kutatók, akiknek szívügyük a szpele
ológia, úgy látják: elérkezett az idő egy nemzetközi 
tudományos közlöny létrehozására, amely össze
fogja a szpeleológia minden ágát.”

Ebben a szellemben alakult meg a közlöny szer
kesztő bizottsága, mely három szekcióra tagolódik: 
botanika-mikrobiológia, zoológia, geológia-geo
morfológia. A szerkesztő bizottságot „tanácsadó 
szerkesztő testület” egészíti ki. Örömünkre szolgál, 
hogy ebben — két külföldön élő magyar szakembert 
nem számítva — hazánk három nemzetközileg is 
jól isméit szaktekintélye, dr. Dudich Endre, dr. 
Kessler Hubert és Palik Piroska is helyet kapott.

Ugyancsak megtisztelő számunkra és a magyar 
szpeleologiai kutatások nemzetközileg is elismert 
eredményeit tükrözi az, hogy az első kötetben 
(1964. I. kötet, 1—2. füzet) megjelent 19 tanulmány 
közül négyet magyar szerzők írtak. Ezek: Palik 
Piroska: Új Aulakochloris-faj az Abaligeti-cseppkő- 
barlangból, Palik Piroska: A magyarországi bar
langok algavilága, Boros Ádárn: A villanyvilágítás 
következtében barlangokban megtelepült mohák 
Magyarországon és Csehszlovákiában, Farkas Tibor 
(Barberspan Madárkutató Állomás, Délafrikai Köz
társaság): A magyarországi pleisztocén barlangi 
madárfauna jelentősége. Az idézett magyar írások 
is jelzik, hogy az első számban túlteng a biológiai 
tárgykörű anyag.

A kiadványban megjelenő tudományos értekezé
sek nyelve: angol, francia, német, olasz és spanyol. 
A közlöny kiadója a nyugatnémet j. Cramer cég. 
A tervek szerint évente négy füzet jelenik meg 
összesen 400—500 oldal terjedelenben. Sajnos, a 
közlöny előfizetési ára igen magas (80 nyugat
német márka, átszámítva 582 forint), ezért a kiad
vány a magyar kutatók számára meglehetősen nehe
zen hozzáférhető.

B. D.

Kristálycéklák. (A cikk keretében közölt fényképeket 
a Ccistellanci-barlang igazgatósága bocsátotta rendel
kezésünkre, a felvételeket G. Guglielmi készítette)
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