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KUBAI BARLANGOKBAN

A Kubai Tudományos Akadémia meghívása 
alapján, a Magyar Tudományos Akadémia meg
bízásából és képviseletében 1970. november 3- 17-ig 
részt vettem a Kubai Tudományos Akadémia 
Karszt- és Barlangkutató Szövetségének XXX. év
fordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudo
mányos szimpóziumon (1. ábra). Ez az értékes 
kiküldetés módot nyújtott arra, hogy betekintést 
nyerjek Kuba tudományos életébe, és ezen belül 
elsősorban a karszt- és barlangkutatás Kubában 
elért eredményeivel megismerkedhessek. A kubaiak 
meghívása lehetővé tette továbbá, hogy a trópusi 
szigetország néhány jellegzetes felszíni és mélységi 
karsztjelenségét közvetlenül is felkeresve, ott értékes 
tudományos anyagokat gyűjthessek. Utazásom más 
oldalról azonban elősegítette annak az értékes tudo
mányos kollaborációnak a folytatását is, amely a 
kubai karsztkutatás vezetőjével, dr. Antonio Nunez 
Jimenezzel az ő 1963-as magyarországi tanulmány
útja során vette kezdetét.

2. ábra. Antonio Nunez Jimenez a feltáró út tervét 
magyarázza Fidel Cast rónak, aki a barlangkutatók 
munkáját és a szimpózium tevékenységét is élénk 
érdeklődéssel kísérte

1. ábra.
A szimpózium 
emblémája

A havannai rendezvénynek az volt a célja, hogy 
összefoglalóan mutassa be azt a munkát, amelyet 
Kuba karsztjelenségeinek és az ezzel összefüggő 
egyéb gyakorlati és tudományos problémáknak a 
megismerése vonatkozásában a kubai és az ott 
dolgozó külföldi kutatók az utolsó 30 év során, de 
különösen a forradalom óta eltelt évtizedben elértek. 
E célkitűzésnek megfelelően a szimpózium munkája 
előadásokból, valamint a területen eszközölt hely
színi témabemutatásokból állt.

A szimpóziumot dr. Antonio Nunez Jimenez, a 
Kubai Tudományos Akadémia elnöke irányította 
és szervezte meg. Nunez kapitány egyébként a for
radalmi harcok időszakában közvetlen munkatársa 
volt Fidel Castrónak, aki azóta is élénk és közvetlen 
érdeklődéssel figyeli a kubai „barlangosok” mun
káját (2. ábra).

Nunez rendkívül széles tudású és érdeklődésű 
szakember, aki nemcsak a barlangok jelenségeivel, 
hanem jóformán valamennyi geotudománnyal ma
gasszinten, tudományirányító jelleggel foglalkozik. 
Sokirányú kutatói munkássága is érdeklődési köré
nek tágas horizontját tükrözi: vaskos kötetekben 
dolgozta fel Kuba geológiáját, a sziget földrajzát, 
az ország ásványkincseit, ismét más kötetben meg
írta éghajlatát, majd vízrajzát, a kubai barlangok
ban folyó régészeti kutatások eredményeit stb. és 
ezek a könyvek a maguk hatalmas regionális isme
retanyagával valamennyien alapvető munkáknak 
számítanak Kuba természeti jelenségeinek tudomá
nyos feltárásában.

A Havannában megrendezett szimpózium mun
kájában kb. 1 0 0  kubai küldött vett részt, valamint 
az egyéb országokból meghívott akadémiai szintű 
vendégek az alábbi arányokban: Szovjetunió 3 fő, 
Csehszlovákia 1 fő, Románia 1 fő, Bulgária 1 fő, 
Franciaország 1 fő és Magyarország 1 fő. (Megjegy
zendő, hogy a szimpóziumra meghívást kapott még
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3. ábra. Rendkívüli méretű excentrikus cseppkőkép
ződmények a Matanzas melletti Bellamar-barlang

mennyezetén

a Lengyel Tudományos Akadémia és a Német 
Demokratikus Köztársaság Akadémiája is, de az 
akkori kolerazárlat nehézségei miatt ezekből az 
országokból senki sem jelenhetett meg.)

A fent vázolt résztvevői összetételi arányból is 
kitűnik, hogy — bár a külföldi meghívottak is 
tartottak előadásokat — a szimpózium mégis döntő
en nemzeti jellegű rendezvény volt.

Az elhangzott referátumok a barlanggenetika, a 
karsztmorfológia, a klimatikus geomorfológia, a 
karszthidrológia, a szpeleo-archeológia és a karszt- 
nevezéktan témakörébe tartozóak voltak, illetve 
ezeken tűi a kubai karsztos területek leíró geológiai 
és geomorfológiai bemutatását is nyújtották.

Az előadások közül a kubaiak kilencvenet tar
tottak, a külföldi résztvevők pedig huszonkettőt. 
Magam az alábbi témakörökből tartottam 3 elő
adást:

1. A karsztosodás folyamatkülönbségei és forma
sajátságai a Föld különböző klímazónáiban;

4. ábra. Sampinyon gomba termesztésére berendezett
barlang bejárata a sziget északi részén
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I 2. A mérsékelt és mediterrán övi karsztok jel
e m  zése közép- és dél-európai példák alapján;

3 . A földrajzkutatás és felsőoktatás helyzete és 
eredményei Magyarországon.

A fenti előadások közül az első meg fog jelenni a 
szimpózium kiadásra kerülő Actáiban. A második 
és harmadik előadásra a Havannai Tudomány- 
egyetemre is meghívást kaptam, aholis az egyetem 
oktatói és hallgatói részére ezeket nagy érdeklődés 
mellett mutattam be.

A szimpózium legkimagaslóbb előadásait kétség
telenül dr. Antonio Nunez Jimenez és dr. Nicasio 
Vina, a havannai Tudományos Akadémia Barlang
tani Osztályának vezetője (bioszpeleológus) tar
tották, akik többnyire egy-egy nagyobb témát ösz- 
szefoglalóan és értékelőén vázoltak. De ugyancsak 
nagyon értékesek voltak a Földtani Intézet, to
v á b b á  az egyetemi intézetek (földrajzi, éghajlattani, 
geológiai, régészeti) képviselőinek előadásai is.

A szimpózium keretében rendezett tanulmányutak 
során meglátogattuk Matanzas városát és annak 
közelében az ötszintes Bellamar-barlangot. Ez a

mintegy 8  km-es összhosszúságú barlangrendszer 
nem tartozik Kuba legnagyobb barlangjai közé, de 
kedvező fekvése révén idegenforgalomra ki van 
építve és korszerű villanyvilágítással is el van látva 
belőle kb. 3 km-nyi. A barlangrendszer emeletei a 
sziget ritmusos emelkedését tükrözik, az egyes 
emeletek nagyszerűen párhuzamosíthatók a tenger 
partján vagy attól helyenként távolabb is megfigyel
hető felszíni abráziós színlőkkel. A Bellamar- 
barlang — ugyanúgy, mint a legtöbb kubai bar
lang — miocén korú mészkőben fejlődött ki, s 
benne rendkívül erős a jelenkori cseppkőképződés 
mértéke. Különösen nagyszámmal találhatók az 
excentrikus cseppkövek (3. ábra).

Ugyancsak Matanzas közelében felkerestünk egy 
gombatenyésztésre berendezett barlangrendszert is, 
amelyben 2  km-es szakaszon teherautókkal is lehet 
közlekedni, s évről-évre annyi sampinyongombát 
termelnek benne, hogy az hazánk teljes gomba
termelését meghaladja (4. ábra).

Második tanulmányutunk során a Rosario-hegy- 
séget és a Pinar del Rio térségében kifejlődött trópusi

5. ábra. Kúpos formájú karszthegyek a sziget nyugati felében elterülő Pinar del Rio-ban. A hegyeknek még a 
függőleges oldalfalait is buja trópusi növényzet borítja 

(A fényképfelvételeket a szerző készítette)
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kúpkarsztos területet tanulmányoztuk. Ez a szak- 
irodalomból is jólismert klasszikus trópusi karszt
vidék a sziget nyugati részén terül el, s a köztes 
karsztsíkságból valóban megdöbbentő arányú füg
gőleges falu karszttornyok és dómok emelkednek itt 
ki. Genetikájukat illetően élénk vita alakult ki, 
amelyben többek erősen kihangsúlyozták a folyó
vizek oldalozó eróziójának döntő formaalakító 
tevékenységét is (5. ábra).

A szimpózium harmadik és egyben leghosszabb 
idejű tanulmányútja egy 4 napos táborozással egybe
kötött kutatóút volt, egy Havannától mintegy 
100 km-re keletre fekvő karsztfennsíkon. E kutatóút 
keretében újabb barlangok feltárásában is részt vet
tünk.

Megjegyzendő, hogy Kubában a barlangfeltárás 
módja sok tekintetben különbözik a nálunk szoká
sostól. Nem bontó munkát kell például végezni, 
hanem bozótirtást. Rengeteg olyan kikutatlan karszt- 
szakadék, zsomboly és barlangnyílás van ugyanis a 
szigeten, amelyek a repülőgépekről készült fénykép- 
felvételeken szabad szemmel is jól láthatók, de 
amelyeket a trópusi dzsungel járhatatlansága miatt 
eddig még nem ismertek. A mi ott-tartózkodásunk 
alatt is így került sor egy bozótírtásos megközelí
tésre, aminek eredményeként egy tágas szakadék
dolinán át 90 m mélyre ereszkedve, ott egy folyóvájta 
jókora inaktív barlangalagutat találtunk, s ezt 800 
m-es hosszúságban akadálytalanul azonnal be is 
járhattuk.

A szimpózium befejeztével elfogadtam Antonio 
Nunez Jimenez külön meghívását egy Oriente tar
tományba szervezett kéthetes expedícióra. Ezen az 
úton dr. Trajan Orghidan professzorral, a Bukaresti 
Barlangtani Intézet igazgatójával közösen vettünk 
részt. Ő a felkeresett barlangokat, egyéb karszt
jelenségeket bioszpeleológiai szempontból tanulmá
nyozta. ílymódon a hatalmas sziget legkeletibb pont
jáig is sikerült eljutni, s ismét meggyőződhettem 
róla, hogy a világon talán semmi sincs olyan válto
zatos, mint a karsztok formakincse. Ez a megálla
pítás Kubában különösen igaznak bizonyult.

Tanulságos volt a Pluma-barlangban tett látoga
tásunk, továbbá a Havannai Tudományos Akadémiá
nak Santiago de Cuba közelében berendezett bar
langi kutatóállomása, amely célkitűzéseit, műszere
zettségét tekintve sokban emlékeztet a miVass Imre- 
barlangi és a baradlai denevérági kutatóállomása
inkra.

A barlangokban való tevékenykedés azonban 
Kubában meglehetősen fárasztó, mivel a földalatti 
hőmérséklet átlagosan 23,5—24,5 C° között van. 
Figyelemmel a magas relatív páratartalomra — ez 
a kubai barlangokban is 90—100% közötti értéke
ket mutat — az emberen a ruha percek alatt el- 
lucskosodik. Vannak azonban ennél jóval melegebb 
barlangok is a trópusi szigetországban. Ezek hő
mérséklete a bennük élő hihetetlen mennyiségű 
denevér életműködése, és guanójuk tömegének 
bomlása miatt lett az évi középhőmérsékletnél 
jóval magasabbá. Az egyik ilyen barlangban például 
állandóan 38,6 C° meleg van, és hozzá itt is ugyan
csak 1 0 0 % körüli relatív légnedvességtartalom

értendő. Ez a szpeleoklima az ember számára már 
elviselhetetlen, úgyhogy a különben szabadon be
járható barlang végét emiatt még nem is ismerik.

Csupán mint érdekességet említem meg végezetül, 
hogy Kuba legnagyobb cseppköve a Las Villas-i 
Cueva de Martinban található. Az óriási sztalagmit- 
torony magassága 6 8  m, szélessége pedig 4 3  m.

IN KUBANISCHEN HÖHLEN
Der Verfasser nahm in Ungarns Vertretung auf 

Einladung der Akademie der Wissenschaften von 
Kuba an dem anlässlich des 30. Jahrestages der 
Gründung des kubanischen Vereins für Karst- und 
Höhlenforschung veranstalteten wissenschaftlichen 
Symposium teil. Am Symposium in Habana haben 
die heimischen Forscher 90, die ausländischen 
Gäste 22 Vorträge gehalten. Die Teilnehmer be
sichtigten die Bellamar-Höhle mit fünf Stockwerken, 
sowie die gleichfalls in der Nähe von Matanzas 
liegende, für Pilzanbau eingerichtete Höhle. Die 
Gastgeber haben eine Exkursion zum berühmten 
tropischen Mogotekarst des Pinar del Rio organi
siert, die Eingeladenen beteiligten sich im Rahmen 
einer viertägigen Expedition an der Erschliessung 
und an der ersten Befahrung eines bisher noch uner
forschten Höhlensystems.

В ПЕЩЕРАХ КУБЫ
•

По приглашению Академии Наук Кубы автор 
принял участие в представительстве Венгрии 
на научном симпозиуме, организованном по по
воду 30-ой годовщины создания кубинского 
Союза по Исследованию Карстов и Пещер. В Ха- 
бане на симпозиуме местные исследователи вы
ступали с 90 докладами, а иностранные гости 
с 22 докладами. Участники посмотрели пещеру 
Белламар с пятью уровнями и тоже близко 
к городу Матанзас пещеру с устройством для 
грибоводства. Хозяева организовали научную 
экскурсию на известный тропический моготе- 
карст Пинар дэл Рио, потом приглашенные 
гости приняли участие на разведке в рамках 
четыредневней экспедиции, на первой приёмке 
одной до сих пор неизвестной пещерной сис
темы.

EN GROTOJ DE KUBO
La aütoro partoprenis en Ia scienca simpozio 

organizita okaze delà 30-a datreveno de la fondo 
de la Kuba Speleologia Asocio, lau la invito de la 
Kuba Scienca Akademio. Dum la simpozio en Haba
na la enlandaj csploristoj Iekciis 90, la eksterlandaj 
22 referajojn. La partoprenantoj vizitis la 5-etajan 
groton Bellamar, kaj groton establitan por fungo- 
kulturado, proksimc al la urbo Matanzas. La gasti- 
gantoj organizis studan ekskurson al Ia fama 
tropika ,,mogote”-karsto de Pina del Rio, kaj la 
invititoj partoprenis en 4-taga ekspedicio poi mal- 
kovri kaj unuaj trairi pli frue nekonatan grotaron
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