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G1PSZKARSZT FELFEDEZÉSE LÍBIÁBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerző előzetes beszámolót készített a líbiai Bír el-Ghamun helységtől délre elterülő, gipszkőzetböl álló 
dombságról. Munkatársaival sikerült behatolnia e sivatagos térségbe, és ott forrásokat, víznyelőket és bar
langokat találtak. Két nagyobb gipszbarlangot tüzetesebben átvizsgáltak és feltérképeztek.

Észak-Afrika földközi-tengeri partvidékén és az 
ahhoz kapcsolódó sivatagos sávban részben a karsz
tosodó kőzetek hiánya vagy előnytelen települése, 
részben a csekély mennyiségű csapadék miatt a 
karsztosodás feltételei kedvezőtlenek. Líbiában 
kivételt csak a Bengházi és Derna városok között 
emelkedő Dzsabal el-Akhdar (Zöld-hegység) képez. 
A szerző több éven keresztül tanulmányozta a 
karsztosodás szempontjából számításba vehető 
karbonátkőzeteket Tripolitániában, de a kutatások 
a valódi karsztok feltárásában eredménytelennek 
bizonyultak. Reményeket csak a Dzsabal Nafúsza 
(Nafúsza-hegység) tövénél, a tengertől 70 km-re 
Bir el-Ghanam község közelében elterülő gipsz
dombság táplált. Korábban csak a gipsz kibukkaná- 
násának a szélét vizsgálták meg nyersanyagnyerés 
céljából, a földtani irodalom nem említ karsztoso
dást. A kutatást gátolják a távolságok, a terep 
rendkívüli szaggatottsága és az úttalanság.

A szerző számos alkalommal felkereste a gipsz
dombságot, de a gyalogos bejárhatóság határain 
belül tipikus karsztjelenségeket nem sikerült talál
nia, legfeljebb intenzív korróziós nyomokra lelt. 
A terep domborzata trópusi kúpkarsztra emlékeztet. 
A méhkasszerű, meredek oldalú, kerek dombok 
tömegét mélyre vágódott szurdokvölgyek szabdal
ják. Az éves csapadék mennyisége kb. 120 mm. 
Ez a kis mennyiség néhány alkalommal hull le 
nagy intenzitású felhőszakadás formájában. A vá
zolt csapadékviszonyok mellett a karsztos beszivár
gás nagyon csekély.

1978 őszén terepjáró járművel sikerült behatolni 
a gipszdombság szívébe, és ott jelentős karsztos 
képződményre bukkantak. A következő esztendőben 
folyamatos kutatás során nagy számú víznyelőt 
sikerült felfedezni, továbbá több karsztforrást, 
ezeken keresztül pedig barlangokat. A víznyelők 
többnyire zsombolyra emlékeztető, 5 — 30 m mély
ségű aknák, melyeknek fenekéről szűk, kanyargós

A cikkben szereplő gipszkarszt földrajzi elhelyez
kedése. — Gypsum karst in Libya between Bir el- 
Ghanam and Jefren villages.

járat indul. A járatok mérete kevés kivétellel nem 
nagy, 1 — 1,5 m magasságú és szélességű. Számos 
ilyen „cső” sok száz méternyire elvezet. Nem egy 
ilyen járatot pusztán időhiány miatt nem sikerült 
végigjárni, hiszen a tágasabb barlangok kutatása 
volt elsőként célravezető. Ezek közül a legjelen
tősebb az Abu an-Niran-barlangrendszer. Járatai
nak feltérképezett hossza meghaladja az ötszáz 
métert. A hét víznyelőt és forrást magában foglaló 
rendszer hossza ettől lényegesen több. A barlangot 
oldásos formakincse, kultúrtörténeti emlékei (épít
mények) teszik jelentőssé.



Teljes feltárásra került a „Hiéna-barlang” — a 
víznyelőtől a forrásig. A viszonylag rövid (150 m) 
rendszert négy víznyelő táplálja, és a lapos-széles, 
alig kúszható járatoktól a hatalmas termekig min
den szelvény előfordul benne. Az egyik felszakadt 
terem hiénák tanyája lehetett, a hátramaradt cson
tok között emberiek is hevernek. A két részletesen 
feldolgozott barlangon kívül további öt került fel
tárásra, valamennyi a víznyelőkön keresztül. Több 
víznyelőt ismertünk meg, de nagy mélységük miatt 
— felszerelés híján — bejárásukra nem kerülhetett 
sor.

A Bir el-Ghanam-i gipszkarszt kutatásainak ed
digi eredményei csupán a felfedezés jelentőségével 
bírnak, a megismerés még a jövő feladata. A rend
kívüli sivatagi karszt (elenyésző csapadék — nagy 
oldhatóságú kőzet) morfológiája, ásványtana a 
begyűjtött adatok alapján feldolgozás alatt áll.

A különleges barlangi élővilágról még csak érin
tőleges fogalmaink vannak. Értékelni kell még az 
„ember és karszt” viszony merőben új aspektusait. 
Helyi barlangkutató aktivitás hiánya, a földrajzi 
elhelyezkedés és nem utolsó sorban adminisztratív 
nehézségek miatt ez a különleges vidék még egy 
ideig őrizni fogja titkait.
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GYPSUM KARST 
DISCOVERED IN LYB1A

The author and his associates led several expedi- 
tions to the gypsum hills between Bir el-Ghanam 
and Jefren communities, 70 to 80 km Southwest of 
Tripoli, Lybia. (The distribution of gypsum is indi- 
cated by shading in the figure enclosed herewith.) 
In spite of the poor rainfall (120 mm a year) relat- 
ively well-developed karstic phenomena were ob- 
served: dissolution forms on the rock exposed, 
springs and sinkholes and hosts of caves. These 
are represented by karst pits 5 to 30 m deep, front 
the bottom of which vvinding horizontal cave tun- 
nels, 1 to 1.5 m in diameter, issue. Most signilicant 
among them is the Abu en-Niran Cave with a totál 
of 500 m length of mapped galleries.

OTKPbITIlE THnCOBOrO KAPCTA 
b , n ib iin

A btop c coTpyztHHKaMM coBepuiH.T necKo.ibKO 
3KCneüHUMM B XOJlMHCTblM paÜOH, CJIOA'eHHblH 
rnncoBbiMH nopoaaMH h HaxozounHHCfl Meaczty 
ropaMH Bwp 3jib-TxanaM m E(|)peH b 70—80 km 
Ha toro-3anaü ot r. TpanojiH. (Ha npHJiOvKeHHOM 
pwcyHKe laTyuieBaHHaa nacTb oőoiHanaeT pac- 
npocTpaHeHHe rwncoBbix nopozt.) HecMOTpa na 
MaJioe KOJiHHecTBo Bi,ma;iaiomnx ocaztKOB (120 mm 
b rozt) HaŐJiioAaJiHCb oTnocHTe/ibno paJBHibie 
KapcTOBbie ítBJienn«: (fropMbi paciBopenMH na no- 
BepxHOCTH nopozt, őbiJiH oőnapyjKenbi poahhkh h 
npoMOHHbi, a TaK)Ke HeMa/io nemep. riocjie^HHc 
npeztcTaBnator coőoto tiiaxTbi rjiyŐHHOio 5—30 m,
CO ZtHa KOTOpbIX O'I BCTBJ15UOTCH H3BHJIHCI blC. TO-
pn ioH ra.ibHbie. b nonepeHHHKe I -1,5 m neuiepiibie 
xoübi. CaMOií 3HaHHTejibHOH flBJiíieTCfl nem epa Aőy 
3H-HnpaH, 3aKapTHpoBaHHaa a.iHna xoziob KOTOpoíí 
cocTaBHJia 500 m .


