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SZPELEOLÓGIAI KUTATÁSOK KOLUMBIÁBAN

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző Kolumbiában a Középső-Kord/Hérákban, Medellin várostól 100 km-re keletre karsztosodott márvány 
szpeleológiai kutatásával foglalkozott. A márvány kora új-paleozoikumi, karsztosodása mintegy 6 millió éve 
tart, párhuzamosan a hegység lepusztulásával, amelynek eredményeképpen trópusi jellegű kűpkarszt és számos 
különböző korú barlang alakult ki. A cikk hat barlang részletes leírását tartalmazza. A barlangokban nagy 
számban élnek guacharo-madarak, denevérek, rovarok és különleges növények. A terület egyéb karsztjelen
ségekben is gazdag, így víz alatti források, töbrök, beszakadások, fosszilis barlangok találhatók. A terület 
számtalan további kutatási lehetőséget nyújt.

A Kolumbián három láncban, több száz kilo
méter hosszan végighúzódó Kordillerákban szinte 
valamennyi kőzetformáció megtalálható, köztük 
természetesen karsztosodó mészkő és márvány is. 
A felszíni karsztjelenségeknek és barlangoknak vál
tozatos kifejlődései figyelhetők meg a tengerszint 
feletti magasságtól függő klímaövekben, amelyek 
a trópusi dzsungelektől, a hóval, gleccserrel borított 
magas hegyekig terjednek. A karsztok és barlangok 
legnagyobb része feltáratlan az óriási távolságok 
és a megközelítési nehézségek miatt.

A közel kétévi kolumbiai tartózkodásom során 
— hivatali munkám mellett — én sem remélhet
tem, hogy az ország karsztterületeiről teljes képet 
nyerek. Célom az volt, hogy egy, a tartózkodási 
helyem közelében kiválasztott karsztot (és annak 
barlangjait) a lehetőségekhez képest átvizsgáljak.

Állomáshelyem az ország második legnagyobb 
városa, a Középső-Kordillerák 1400 m tszf. magas
ságában fekvő Medellin volt. Medellintől 100 km-re 
K-re, a Kordillerák elődombjainál, közel a Magda- 
lena-folyó medencéjéhez, 60 km hosszú és 1—5 km 
széles márványöv húzódik. A márványban erősen 
erodált trópusi kúp- és toronykarszt fejlődött ki, 
a fejlődés legkülönbözőbb fokozatait képviselő bar
langokkal. A márvány kora új-paleozoikum, ala
csony metamorfizációs fokú, kémiailag igen tiszta, 
padvastagsága 0,3—1,0 m. A vonulatot É—D 
és ÉÉNy—DDK-i csapású törésvonalak határoz
zák meg, illetve választják el a környező metamorf 
paláktól.

A területet trópusi őserdő fedi, legnagyobb tszf. 
magassága 600 m. A karsztkúpok és tornyok relatív 
magassága 2—300 m. A felszíni és felszín alatti 
vizek a helyi erózióbázisokhoz, a vidéket átszelő 
két fő folyóhoz, D-en a Rio Claro-hoz, É-on pedig 
a Rio Nare-hez tartanak. A levegő nedvességtar
talma igen magas, az évi középhőmérséklet 28 °C, 
3000 mm csapadék kíséretében.

A karsztosodás a harmadidőszak vége óta, mint
egy 6 millió éve tart, a Kordillerák eróziójával pár
huzamosan. A Középső-Kordillerák magmás és me
tamorf sorozatai részben lepusztultak, és törmelé

kük több ezer méter vastag üledéksor formájában 
rakódott le a Magdalena-medencében. Ezalatt 
a márványban intenzív karsztosodás játszódott le, 
amelynek eredménye a ma látható felszabdalt kúp- 
és toronykarszt. A barlangoknak legalább 6 kelet
kezési szintje ismerhető fel, a fosszilis barlangoktól 
kezdve az aktív patakos barlangokon keresztül 
az újra aktivizálódott fosszilis barlangokig.

A barlangokat kitöltő üledékek és a képződési 
szintek későbbi részletes és összehasonlító vizsgálata 
fontos segítséget nyújthat a Magdaléna-medence 
bonyolult harmad- és negyedidőszaki törmelékes 
üledéksorának szintezéséhez.

/. ábra: A vizsgált terület helyzete és a márvány
korszí kiterjedése



2. ábra: Caverna dél Nus (Feininger és Gómez 
nyomán )

A barlangok — egy kivételével — új felfedezések, 
de legalábbis elsőként leírtak a karszt- és barlang- 
tudomány számára, mivel egy részükben a helyi 
lakosság már valószínűleg megfordult.

Caverna dél Nus
A barlang három bejárata 435 m tszf. magasság

ban, egy karsztkúp derekán, függőleges márványfal 
tövében nyílik. A fal É—D-i csapású vetődést jelöl.

A barlang ősidők óta ismert. Elsőként T. Feinin
ger és H. Gomez írták le a „Boletin Geologico”-ban 
(Vol. XVI. 1968). Később Yan Duret a „Spelunca”- 
ban (Ser. 4. 13/1. 1973) és Tóm Miller a „Canadian 
Caver”-ben (11/1. June 1979.) említi.

Hatalmas méretű, komplex keletkezésű üregrend
szerrel állunk szemben, ahol az egymáshoz kapcso
lódó oldott termek rendszere freatikus képződési 
szakaszt jelöl. A felső szinten 200 m hosszúságban 
elhelyezkedő kilenc terem területe 5750 m2. A 
legnagyobb 40 m átmérőjű, mintegy 5000 m3 tér
fogattal. A termeket igen gazdagon díszítik a hatal
mas méretű sztalagmitok és a látványos cseppkő
lefolyások. A legnagyobb sztalagmit 12 m magas 
és 5 m átmérőjű.

A rendszer nagy része még felfedezésre vár. A mai 
napig az alkalmi látogatások során már 23 — több 
szinten elhelyezkedő — termet találtak.

A Caverna dél Nus környékén még néhány kisebb 
fosszilis barlang és egy száz méter hosszú aktív 
átmenőbarlang ismert.

Caverna dél Tűnél
A Rió Claro-tól K-re erősen felszabdalt fennsík 

terül el a karsztkúpok között. A fennsík E-i részének

A kutatott barlangok
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4. ábra: A Caverna de Vicky és a Caverna dél Indió 
egymáshoz viszonyított helyzete

vize a legnagyobb karsztkúp márványfalának tövé
ben nyelődik el és nagyméretű forrásbarlangban 
bukkan elő a helyi erózióbázis, a Rio Claro szint
jében.

A barlang 442 m hosszú, aktív, átmenő jellegű. 
Első szakasza 2—3 m széles és 10—15 m magas, 
törések által meghatározott irányú folyosók és nagy 
omladékos termek sorozata. A folyosók aljzatát 
kvarckavics borítja, a falakon jól láthatók az eróziós 
szintek. A járatokat néhol látványos cseppkő
lefolyások díszítik. A forrástól számított 150 m 
távolságra a barlangfolyosó esése hirtelen mere
dekké válik és a víz kisebb-nagyobb vízeséseken 
keresztül jut az egyik eróziós medencéből a másikba. 
Ezekben a medencékben a vízmélység 3—5 m és csak 
úszva lehet áthatolni rajtuk, bár ez a 25—26 °C víz
hőmérsékletnél nem túl kellemetlen. Ez a barlang
szakasz a „Piscinas” (Uszodák) elnevezést kapta.

A barlangban nagyszámú zsírmadár (guacharo) 
él és a felső szakasz termeit hulladékuk borítja, 
amelyen a behordott magvakból a barlangi és tró
pusi körülményeknek megfelelően érdekes növények 
fejlődtek ki.

Caverna dél Vicky
Az előbbi karsztplató egy K—Ny-i irányú víz

választóval elválasztott D-i részének vizei 1200 m-re 
K-re, egy karsztkúp tövében tűnnek a föld alá. 
A kúp márványfalában 15 és 25 m magasságban 
rövid fosszilis barlangok nyílnak. A fal tövében 
erodált márványtömbök között nyelődik el a víz. 
A tömbök alól meredek hasadék vezet a 243 m 
hosszan követhető aktív főjáratba. Ebbe csepp
kövekkel igen szépen díszített 80 m hosszú mellékág 
csatlakozik. A főjárat 10 m magas és két 25 m

Részlet a Caverna dél Tűnél felső szakaszából

magas, 20 m széles termet köt össze, majd végül 
omladék zárja le. Az omladék labirintusában eltűnő 
víz tovább nem követhető. A barlangi patak lég
vonalban 650 m-re bukkan elő a Rio Claro med
rében.

Caverna dél Indio
A Caverna de Vicky föld alatti patakja a Caverna 

dél Túnel forrásszájától 1100 m-re bukkan a fel
színre a „Manantial (karsztforrás) de las Dantas”- 
ban. A karsztkúp és a folyómeder között felhalmo
zódott hatalmas kőtömbök közül tör elő a víz. 
Az omladék közé több helyen be lehet férkőzni, 
azonban néhány méter után a törmelék a tovább
jutást elzárja.

A forrás felett 30 m-rel a karsztkúp oldalában 
egy kis barlangnyílás található: a Caverna dél Indio. 
Az üreg végéből sikerült egy szűk kürtőn felfelé 
hatolni és a folytatást megtalálni. A 150 m hosszú, 
csillogó cseppkövekkel díszített, száraz barlang
folyosó kétségtelen a Caverna de Vicky alsó szaka
szának egyik felső emelete. Az alsó szintekbe való 
lejutás és a Caverna de Vicky ismert szakaszával
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való összeköttetés megtalálása a terület legérdeke
sebb barlangrendszerének megismerését tenné lehe
tővé.

Caverna de la Aquila
A Rio Claro márványszurdokától Ny-ra 500 m 

tszf. magasságban egy 30 m hosszú, cseppkőlefolyá
sokkal díszített, száraz barlangfolyosó húzódik. 
A járat, a barlangfejlődés egyik korai szakaszát 
képviseli.

A Caverna de la Danta főjáratának víznyelője

Caverna de la Danta
A terület leghosszabb barlangja és egyike az or

szág leghosszabb ismert barlangjainak. Egy szaka
szát már a helyi lakosság régóta ismeri. Az újonnan 
felfedezett járatokkal együtt a barlang teljes hosz- 
sza 873 m.

A Rio Claro márvány-szurdokától D-re a karsz
tosodó kőzeteket K-i és Ny-i vonulatra osztja 
a közbeékelődő metamorf sorozat. A Ny-i tömböt 
ÉNy—DK-i csapású vetődés hamarosan elvágja. 
A K-i karsztos vonulat azonban É—D-i csapással, 
kb. 1 km szélességben, hosszan nyomozható. A vo
nulatot szépen formálódott karsztkúpok és tornyok 
jellemzik, melynek D-i vége felé az erős erózió 
hatására nagyrészt lepusztult toronykarszt fejlő
dött ki.

E vonulat É-i, kevésbé lepusztult részében alakult 
ki a Caverna de la Danta. A barlang fejlődése igen 
hosszú időt ölel fel, aminek eredményeképpen bo
nyolult, több szintű labirintus keletkezett.

A 167 m hosszú aktív főjárat Ny-ról K-re szeli át 
a karsztvonulatot. A főjárattól É-ra húzódnak 
a felső szintek, amelyek látványos cseppkőképződ
ményekkel díszített nagy termek és omladékos folyo
sók bonyolult rendszeréből állnak.

A főbejárat víznyelőjétől 300 m-re D-re nyíló 
kis üregen át 432 m hosszú, cseppkövekkel díszíteit 
magas folyosót találtunk. Később sikerült e folyosó 
és a Caverna de la Danta főjárata között az össze
köttetést megtalálni.

A barlang aktív patakos részében nagyszámú 
zsírmadár él, míg a száraz, felső emeleteket dene
vérek népesítik be.
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Caverna dél Cóndor
A 488 m hosszú aktív átmenőbarlang a Rio 

Claró-tól É-ra, a karsztkúpok között húzódó egyik 
völgyben — amelynek vize nagyméretű karsztkúp 
tövében nyelődik el — nyílik. A forrástól lefelé 
folytatódó szurdokvölgy a barlang felszakadt sza
kaszát jelöli, melyet egy természetes kőhíd is igazol.

A bejárat 30 m széles és 15 m magas. A barlang 
egymást követő, hatalmas méretű termek sorozata 
(30x20 m), amelyeken keresztül meanderezik a bar
langi patak nagy omladékhegyeket kerülgetve. 
Magasban megakadt farönkök jelzik a barlangon 
időnként keresztülrohanó árvizek szintjét. A járato
kat látványos cseppkőlefolyások díszítik.

A barlangban élő nagyszámú zsírmadár hulladéka 
a behordott szerves anyagokkal elkeveredve vastag 
humuszréteget alakított ki az omladékokon. Ebben 
rovarok ezrei élnek és különféle növények fejlődtek 
rajta. E barlangrendszer kétségtelenül érdemes lenne 
teljes bioszpeleológiai tanulmányozásra.

Fosszilis barlangok
A karsztfejlődés hosszú ideje alatt barlangok 

generációi keletkeztek és pusztultak el. A fosszilis 
barlangok a barlangkeletkezés legkorábbi szakaszát 
jelölik. Ezek a rövid üregek szinte mindenütt meg
találhatók a karsztkúpok lejtőin vagy a szurdokok 
falaiban.

Néhol a szakadékok aljában „félbevágott” bar
langfolyosókat láthatunk, amelyekben szépen ki
vehetők az erodált cseppkövek. A bejáratok környé-

6. ábra. Caverna dél Cóndor (A térképeket készítette: 
Szentes Gy., 1983.)

Caverna dél Nus
(A fényképeket Szentes Gy. készítette)

két mésztufa függönyök díszítik. A trópusi karszt 
irodalmát tanulmányozva kitűnik, hogy ezek a for
mációk azonosíthatók J. N. Jennigs által említett 
„cliff-foot” barlangokkal, amíg a Jakucs László 
által leírt lábbarlangoknak (hillfoot caverns) a pla
tókról és a karsztkúpok alatt az erózióbázishoz vizet 
szállító aktív átmenőbarlangok látszanak meg
felelni.

Szinte lehetetlen a karsztvidék nagyszámú rövid 
fosszilis üregét leírni, azonban feltétlenül meg kell 
említeni a Rio Claro szurdokának két látványos 
„félbevágott” barlangját. Ezek a „Templo dél 
Tiempo” és a „Boca dél Caiman”.

Egyéb karsztjelenségek
A Caverna dél Cóndor szurdoka és a Rio Claro 

találkozásától néhány méterre nagy karsztforrás tör 
elő a folyómederben. A kristálytiszta vízen keresztül 
barlangnyílás látszik. A víz alatt kezdődő barlang- 
rendszer kutatása érdekes könnyűbúvár feladat 
lenne, már csak azért is, mivel a forráshoz tartozó 
vízgyűjtőterület egyelőre ismeretlen.

A Rio Claro szurdokától Ny-ra négy szakadék
dolina ismert. Átmérőjük 100—300 m, mélységük 
40—10 m. Eredetük fosszilis barlangrendszer be
szakadásával hozható kapcsolatba, mivel oldal
falaikban több kisebb-nagyobb fosszilis barlang
részlet figyelhető meg. A szakadékdolinákban víz 
nyelődik el, amely a barlangfejlődés újra aktivizáló
dásának tekinthető. A „Templo dél Tiempo” 
fosszilis barlangnál a víz egy hasadékból bukkan elő, 
kicsiny karsztforrás formájában.
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A terület egyéb karsztjelenségei is^megkapóan 
szép látványt nyújtanak. Karsztkúpok, karszttor- 
nyok, oldási formák és a márványban húzódó 
szakadékvölgyek jellemzik a vidéket.

A felkutatott barlangok mellett még számtalan 
új kutatási lehetőség kínálkozik a környéken.

A kutatások Kolumbiában felkeltették az érdek
lődést a szpeleológia iránt. Tervek vannak a Rio 
Claro környékének védetté, majd később nemzeti 
parkká való nyilvánítására.

D r. G eorg Szentes 
A lté Frankfurter S tr. 22/b. 
Bad Vilbel N SZK  
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SPELEOLOGICAL RESEARCH 
IN COLUMBIA

The author carried out speleological investigations 
in a karstic marble region in Columbia, the Central 
Cordilleras, in a distance of 100 kms to the East of 
the town, Medellin. The age of the marble is New- 
Palaeozoic, the development of the karst in it lasts 
since approximately 6 millions years parallely with 
the erosion of the mountain, as a result of which 
cone-karst of tropical character and several caves 
of different ages were formed. The paper is con- 
taining the detailed description of six caves. In the 
caves a great number of guacho-birds, bats, insects 
and extraordinary plants are living. The area is rich 
in other karst-phenomena too, thus underwater 
springs, dolines, sink-holes, fossil caves can be 
found. The terrain offers a lót of more opportunities 
fór exploration.

CriEJIEOJIOrHHECKHE 
HCCJIEAOBAHHR B KOJ1YMEHH

Abtop 3aHHManc5i cneneojiorHHecKHMH HCCJieao- 
BaHHflMH 3aKapCTOBaHHbIX MpaMOpOB B 100 KM Ha
boctok ot ropoAa MeaejiJiHH b Cpemrax KopflHJib-

epax KoJiyMÖHH. Bo3pacT MpaMopa Heonajieoxoü- 
ckhh, KapcTOBbie npoueccbi npoTexaiOT yace b Tene- 
hhh 6 mhjijihohob JieT, napajuiejibno c pa3pyine- 
HHeM rop, b pe3yjibTaTe KOToporo o6pa30Ba;iHCb 
KOHycooöpa3Hbiő Kapor TponHnecKoro xapaKTepa h 
MHo^KecTBo nemep pa3Horo B03pacTa. CTaTba 
coaep^KHT no^poOHoe onncaHue rnecTH nemep. 
B nemepax b őoJibmoM KOJinnecTBe npoacnBaioT 
nTHUbi rnam apo, JieTynHe MbmiH, HaceKOMbiK h 
ocoőbie pacTeHHH. YnacTOK őoraT h npyrnMH Kap- 
CTOBbiM H BBJieH H BM H , T a x  H a Ö J n o jx a io T c a  n o a B o a -  
Hbie HCTOHHHKH, BOpOHKH, npOBaJIH, 3aXOpOHCHHbie
nemepbi. YnacTOK HMeeT mHpoKHe bo3mohchocth 
jxjih a a a b H e ü m H x  H ccjieao B aH H H .

INVESTIGACIONES ESPELEOLÓGICAS 
EN EL KARST MÁRMOL TROPICAL 

DE LA CODILLERA CENTRAL 
EN COLOMBIA

El autor realizó investigaciones espeleológicas 
en una región de mármol kárstico de la Cordillera 
Central, a 100 km al este de la ciudad Medellin. 
El tiempo gológico dél mármol es paleozoico alto. 
El mármol está acompanado de esquitos meta- 
mórficos y está limitado por fallas tectónicas. El 
clima de la región es tropical. La karstificación se 
remonta a 6 millones de a nos, paralelamente a 
la erosión de la Cordillera. El resultado es un 
karst cónico tropical con más generaciones de 
cavernas.

Las cavernas más importantes de la región, que 
són descubrimientos nuevos en parte, són:

CAVERNA DEL NUS: Esta caverna es una 
serie de salas freáticas grandes con una decoración 
de estalagmitas atractivas.

CAVERNA DEL TÚNEL: Un túnel natural 
activo de 442 m de longitud con formás erosiona- 
das y salas

CAVERNA DE VICKY: Un pasaje activo, 
erosionado, de 243 m de longitud, que está ter- 
minado por un colapso grande.

CAVERNA DEL INDIO: Un pasaje de 150 m 
de longitud, que está decorado con estalgtitas 
hermosas. La caverna está sobre el manantial de 
agua de la caverna de Vicky. Esta es probablemente 
una parte de la caverna de Vicky, pero la conexión 
aún no se conoce.

CAVERNA DE LA DÁNT A: La caverna tiene 
una longitud de 873 m y una de las cuevas más 
largas de Colombia. La cueva es activa en parte y 
tiene varios pisos.

CAVERNA DEL CÓNDOR: Es un túnel na
tural activo de 488 m de longitud, que tiene una 
grandeza extrema.

En las cavernas viven una cantidad de guácharos, 
murciélagos, insectos y plantas especiales. La ré
gión tiene fenómenos kársticos interesantes como 
manantiales subacuáticos, dolinas, colapsos, ca
vernas fósiles, etc.

Más reconocimiento espeleológico de la región 
está planeado para el futuro.
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