
Karszt és Barlang, 1984. évf. I. füzet, p. 25—30.

Eszterhás István
«

AZ ALBA REGIA-BARLANG ÁLLATVILÁGA

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Az Álba Regia-barlang sokirányú szpeleológiai kutatásának egyik részét a földalatti állatvilág megismerése 
alkotja. A megfigyelések kilenc éve folynak, s eredményeiről e dolgozat kíván vázlatos képet adni. A közel 
3 km hosszú barlang állatvilágából eddig több mint 200 állatfajt sikerült megismerni. A fauna kutatásán túl 
ökológiai, cönológiai, genetikai és paleontológiái vizsgálatok is előmozdítják a barlang állatvilágának minél 
teljesebb megismerését.

A Keleti-Bakony legnagyobb rögének fennsíkján, 
a Tési-fennsíkon, Isztimér határában találjuk — több 
niás barlang társaságában — a hegység legjelentő
sebb barlangját, az Álba Regia-barlangot. A barlang 
a fennsík északi letörése közelében, a Köves-domb 
(479,6 m) oldalában van felső triász és alsó 
jura mészkőben. Az igen csekély mértékben kovás, 
dachsteini kifejlődésű mészkőben, valamint az általa 
közrefogott mészmárga rétegek mentén lejtősen 
alakult ki a barlang, melynek járatirányait törések 
határozzák meg. Időszakosan aktív víznyelőbar
lang, átlagos lejtése 25°, a máig megismert szakaszai 
a karsztvízszintet még nem érik el. Klimatológiailag 
két eltérő része van: a magasabban fekvő, átszellőző 
ún. troposzférikus zóna és a mélyebb, nagy CO?- 
koncentrációjú levegőt tartalmazó ún. trogloszféri- 
kus zóna. A barlangot az Álba Regia Barlangkutató 
Csoport tárta (1975. okt. 19.), illetve napjainkban is 
tárja föl, jelenlegi (1984) hossza 2750 m, mélysége 
a bejárattól 200 m.

A barlang feltárásának kezdetével megindult an
nak komplex szpeleológiai vizsgálata — így állatvi
lágának megismerése is. A barlangi állatok gyűjtése, 
megfigyelése 1976-tól folyamatos. Eleinte csak 
egyelő gyűjtéssel foglalkoztunk, majd próbálkoz
tunk a sósvizes, húsos és sörös csapdázással, végül, 
1980-tól rátértünk az etilénglikolos csapdázásra. 
A csapdázás mellett azonban továbbra is folytattuk 
az egyelő gyűjtést. A csapdákat meghatározott stra
tégia szerint telepítettük. Előbb (1978—81) a jól 
szellőző Fő-ágat a bejárattól a Kupola-teremig 
szondáztuk meg, majd (1982—83) a szén-dioxidos 
mélyszakaszt, aztán (1984-től) a Gubanc labirintu
sát. Az előbb említett területi szakaszokon 5—6 
csapdát működtettünk folyamatosan, havonkénti, 
illetve kéthavonkénti ürítéssel. E fő gyűjtési terüle
teken túl 1—2 csapdánk a gyűjtés szerint ki nem 
tüntetett szakaszokban is működött kontrollként, 
illetve a további zoológiái tevékenység megállapí
tásának segítésére.

Elmondhatjuk, hogy e csapdázási stratégia bevált. 
A csapdák sűrűsége optimálisnak bizonyult, mert a 
barlangban előforduló ízeltlábú faunának nagyré
szét befogta, de mint a kontrollcsapdák tartalma 
mutatja, nem pusztította ki.

A barlang állatvilágának megismerése még nem 
teljes, mert a vizek és a hordalékok állatvilágát még 
szisztematikusan nem vizsgáltuk át, e biotópokból 
csak szegényes eredményt adó egyelő gyűjtés útján 
van némi ismeretünk, valamint az őslénytani gyűj
tés sem terjedt ki az egész barlangra. A barlang zoo
lógiái vizsgálatát tehát tovább folytatjuk. Annak, 
hogy az eddigi kutatásokról a szélesebb szakmai 
közönség felé is be kívánunk számolni, kettős oka 
van. Egyrészt, úgy véljük, más hazai barlangok 
bioszpeleológiai kutatottságával összehasonlítva, 
hogy az Álba Regia-barlang állatvilágának vizsgá
lata elfogadható szinten van. Másrészt, szeretnénk a 
barlangkutatók és a zoológia specialistái között ér
deklődést ébreszteni, és ezt követően segítséget kapni 
a barlang további állattani kutatásához.

A barlang állatvilágának megismerésében elsőd
leges a faunakutatás. A kilenc éven át tartó gyűjtés 
eredményeként máig 216 állatfajról van tudomásunk 
az Álba Regia-barlangból. A magyarországi bar
langok állatfajszám szerinti rangsorában az Álba 
Regia-barlang az előkelő második helyen áll, csu
pán a Baradla-barlang előzi meg e tekintetben. Az 
állatok meghatározásában azonban vannak még 
adósságaink. Pontos, fajkategóriáig való determi- 
nálás csak 78 esetben történt meg (Eszterhás I. 
57 különböző fajt, Kordos L. 9 gerinces szubfosszi- 
liát, Loksa I. 3 ugróvillást, Topái Gy. 1 denevért, 
E. Christian 2 ugróvillást és 1 kétszárnyút, J. Gruber 
2 kaszáspókot, M. Fischhuber 3 bogarat determi
nált). A barlangban talált többi leírt állatot nem
zetségig, illetve néhány esetben csak családig sike
rült meghatározni (Eszterhásnak).

Az Álba Regia-barlang faunája származását, ere
detét tekintve jelentősen eltér a zoológiailag kutatott 
más hazai barlangoktól. A valódi barlanglakok 
(troglobiontok) között jelentősebb arányban talál
juk a szubarktikus klíma reliktumait (Onichiurus si- 
biricus, Tomocerus minor stb.), mint más barlan
gokban. A talajvízből származtatható barlangi álla
tok száma lényegesen szegényebb (egyáltalán nem 
találtunk Niphargusokat). Az ó-holocénnél idősebb 
állatmaradványok még nem kerültek elő. Nincse
nek a klasszikus értelemben vett bejárati régiót ked
velők (chasmafitonok). A barlangkedvelők (troglo-
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1. ábra. Az Álba Regia-barlang alaprajza és vetített hosszmetszete (1984-ben). A troposzférikus zóna 
csapdái: 1. I. bejárat omladéka, 2. Falétra-terem, 3. Zeusz szive, 4. Ferde-terem, 5. Kupola-terem,
6. II. bejárat omladéka, 7. Kápolna, Újjongó-terem. A trogloszférikus zóna csapdái: 9. Hú-kürtö,
70. Bázis, 11. Szarka-ág eleje, 12. I-es Lapító, 13. Jobb oldali végpont, 14. Orrszarvú, 15. Kürtös-terem, 
16. Kőtár, 17. Ellipszis-akna. (Felmérte az Álba Regia Barlangkutató Csoport, szerkesztette Eszter hás 
István )

philek) között számos olyan fajt találunk, melyeknek 
még rokonsága sem nagyon él más barlangokban 
(Gelechiidae, Proctotrupae, Glis stb.). Az Álba Re
gia-barlang faunájának ezen jellemzői arra utalnak, 
hogy a barlang a korai pleisztocénban (vagy esetleg 
a pliocén végén) keletkezhetett, fejlődése során tágas 
bejárattal soha nem rendelkezett, a barlang fölötti 
felszínt a holocénben többnyire erdő borította, a 
talajvíz, a karsztvíz szintje a ma ismert járatrend
szertől mindig mélyebben volt.

Az eddig ismertté vált 216 fajból álló fauna részle
tezésétől eltekintünk. Most csak néhány számadattal 
kívánjuk megvilágítani a barlang állatvilágának gaz
dagságát. Kilenc év alatt több mint 10 ezer egyedet 
fogtunk be, ennek kb. 98%-a az ízeltlábúakhoz 
(Arthropoda) tartozik. A legnépesebb populációt az 
ugróvillások (Collembola) és a kétszárnyúak (Dip- 
tera) adják. Becslések szerint a barlangban éves át
lagban mintegy 1,3—1,5 millió állat él egyidejűleg, 
jóllehet ez a szám télen kisebb, nyáron nagyobb, de
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2. ábra.
Egyelő rovargyűjtés 
az Álba Regia-barlang 
Felfedező-ágában 
(Gönczöl Imre felvétele)

mindvégig kisebb-nagyobb mértékben ingadozó. 
Az állatok többsége parányi (1 mm körüli vagy ki
sebb), így a barlangban járva alig észlelhetők, de 
együttes tömegük is csak mintegy 15—20 dm3-re 
tehető.

Az egysejtűekről (Protozoa) alig tudunk valamit 
— keveset sikerült még begyűjteni belőlük. Mind
össze két fajról, egy amőbáról (Chaidae) és egy su
gárállatkáról (Acanthocystis) van biztos tudomá
sunk. Mindkettőt troglophil élőlénynek tartjuk.

A férgek ( Vermes) különböző törzseihez tartozó 
sokféle egyedét sikerült már megismerni, bár ezek 
többségét csak hemitroglophil állatnak tekinthet
jük. A felszínközeiben gyakoriak a gyűrűsférgek 
(Annelida), a különböző Plesiopora, Lumbricus, 
Octolasium, Marionia stb. fajok.

A barlang bejárati szakaszából öt csigafajt (Sty- 
lommatophora) ismerünk.

A rákok (Crustacea) viszont csak egyetlen kan- 
dicsfajjal (Cyclops) vannak képviseltetve, ezek a se
kély földalatti tócsákban, cseppkőmedencékben 
élnek.

A soklábúak (Myriopoda) közül az elöl ivarnyí- 
lásosak ezerlábúi ( Diplopoda) és a hátul-ivarnyílá- 
sosak százlábúi (Chilopoda) ismertek a barlang 
különböző részeiből. Többségük hemitroglophil 
(Julida, Polybothrus leptopus, Lithobius forficatus)i 
de a vak és fehér karimás soklábút (Polydesmidae) 
és a karcsú vaspondrót (Blarúulus) troglophilnek 
tekinthetjük.

A legnagyobb számban előforduló állatok az 
ugróvillások (Collembola). Rothadó szerves anya
gokon, ürülékeken, az aljzaton és a tócsák felszínén 
egyaránt megtalálhatók. 22 fajuk ismert eddig a bar
langból. Vannak csökevényes villájú Onychiurus-ok, 
Schaefferia- k, erőteljes villájú nagy (4 mm) Ento- 
mobrya-'k és kicsi (1—1,5 mm-es) Isotomilla-'k, 
Folsomia- k és gömbugrókák (Symphypleona). 
Többségükben vak és fehér állatok, melyek a bar
lang 100 m-nél mélyebb szakaszaiban is elterjedtek, 
így troglobiont és részben troplophil állatok.

A pókszabásúak (Arachnaidea) három rend fajai
val képviseltetik magukat. Két kaszáspók (Pha- 
langiidea), négy pók (Araneidea), köztük a barlangi 
vitorláspók (Porrhomma rosenhaurei) és a csinos

vitorláspók (Lepthyphantes leprosus); valamint 31 
élősködő, szárazföldi és vízi atkafaj (Acariformes) 
ismert a barlangból. Különösen elterjedtek az atkák, 
mind a felszínközeiben, mind a mélyszakaszban. 
E pókszabásúakat troglophil és hemitroglophil álla
toknak tekintjük.

A bogarak (Coleoptera) rendjéből eddig 51 faj 
ismert a barlangban. Igazi barlanglakó egy sincs, 
de a bogarak többségét adó holyvák (Staphylinidae) 
22 fajhoz tartozó számos egyede zömmel troglophil
nek tekinthető, mert ezek a barlangban táplálkoz
nak, szaporodnak. A többi bogár inkább csak be
hullott, betévedt példány.

A tegzesek (Trichoptera) rendjéből csak egyetlen 
fajt ismerünk, a Stenophylax permitus-i.

A lepkék (Lepidoptera) közül két moly (Ge- 
lechiidae) és két araszoló (Geometridae) fajt, vala
mint egy vörös csipkésbaglyot (Scoliopterix //'- 
batrix) fogtunk be a bejárat közelében és a Kupola
teremben (kb. 200 m-re a bejárattól).

A kétszárnyúak (Diptera) közül 38 fajt ismerünk 
a barlangban. Az ugróvillások után a leggazdagabb 
populációkat alkotják. A bejáratok közelében fő
ként szúnyogokat (Nematocera) találunk, úgymint: 
dalos szúnyogot (Culex pipiens), erdei szúnyogot 
(Aedes cantans), téli szúnyogot (Triehocera hiema- 
lis) és többféle iszapszúnyogot (Limnophilae), 
lepkeszúnyogot (Phlebotomus). A legyek (Brachy- 
cera) főként a barlang jól szellőző folyosóit kedve
lik. A leggyakoribb faj egy fehérhasú púposlégy 
(Megaseliae), de bőven vannak különböző tüskés- 
szárnyú legyek (Heleomyzidae), trágyalegyek 
(Sphaeroceridae). Ezeken kívül jelentős faunaszí
nező elem az árnyéklegyek (Sciaridae) eddig fellelt 
öt fajának sok egyede a 40—60 m-es mélységű sza
kaszokból. A peleürülékekben, állathullákban és 
egyéb rothadó anyagokban mindig bőven találhatók 
Brachycera-lárvák is. A Megaselia-kdX és Sciara- kát 
troglophileknek tekinthetjük, míg a többiek többsé
gükben betévedt vagy hemitroglophil állatok.

A bolhák (Siphonaptera) rendjéből három fajt 
ismerünk mint barlangi emlősök élősködőit, így a 
pocokbolhát (Ctenophtalmus assimilis), mókusbol
hát (Monopsyllus sciurorum) pelékről elhullajtva és a 
hatfésűs denevérbolhát (Ischopsyllus hexactenus).
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3. ábra.
Az Álba Regia-barlang 
néhány csapdájába hullott 
ízeltlábúak °/0-os megoszlása 
(Falétra-terem 1362 db, 
Kupola-terem 878 db, 
Hú-kürtö 44 db) 1981-ben.
1. ugróvillások 
(Collembola),
2. tüskésszárnyúak 
( Heleomyzidae ),
3. árnyéklegyek (Sciaridae),
4. púposlegyek (Phoridae),
5. atkák (Acariformes),
6. holyvák (Staphylinidae),
7. törpefürkészek 
(Proctotrupae ),
8. egyéb fajok
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A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) közül öt 
fajt találtunk a barlangban. Különösen érdekes egy 
törpefürkész (Proctotrupae) barlanghoz való alkal
mazkodása, hisz a hártyásszárnyúak annyira felszíni 
lények, hogy igazán kuriózumnak számít 200 m-re 
a bejárattól, 60 m-es mélységben tucatnyikat folya
matosan befogni.

A gerincesek (Vertebrata) törzséből 25 faj ismert 
a barlangból, és ezek közül is csak három a béka 
(Solientia), a többi emlős (Mammalia). Ősztől ta
vaszig találkozhatunk — ha nem is sűrűn — denevé
rekkel (Chiroptera), eddig hét fajt sikerült megis
mernünk. A rágcsálók (Rodentia) hat ismert faja 
már valamivel több egyeddel képviselteti magát a 
barlangban, és minden évszakban megtalálhatók. 
Az Álba Regia-barlang egyik érdekessége többek kö
zött a nagy pele (Glis glis), mint hemitroglophil 
élőlény. Még a magas C 02-koncentrációjú mély zó
nákban is elég gyakori. Nyilván huzamosabb időn 
át tartózkodnak a barlangban, mert nem valószínű, 
hogy a 100—150 m-es mélységből a felszínig naponta 
megtegyék az utat. Továbbá ürülékük analízise 
során ürülékükben zömmel a barlangban előforduló 
rovarok töredékeit találtuk és csak kevés növényi 
rostanyagot.

A 17 eddig megismert szubfosszilia (determinálá- 
sukat Kordos László végezte) többségében ó- és új- 
holocén, talán egy meghatározhatatlan nagyemlős 
csonttöredéke pleisztocén korú. A 17 lelet közül egy 
csiga (Gastropoda), a többi gerinces (Vertebrata). 
A csontok ma is élő állatok korábbi egyedeitől 
származnak. Egy részük a barlangban élt és ott el
pusztult állat maradványa (Myotis brandti, Clethrio- 
nomys glareolus stb.), másokat az időszakos vízfo
lyás hozott a barlangba (Equus caballus, Cervus 
e lap hús, Lepus europaeus stb.).

A faunisztikai kutatásokon túl néhány egyéb bio
lógiai vizsgálatot is végeztünk, így ökológiai, cöno
lógiai és ontogenetikai megfigyeléseket.

A hőmérséklet és annak ingadozása befolyásolja 
az élőlények elterjedését, a fajok és egyedeik számát. 
Vannak a barlangban talált élőlények között olya
nok, melyek kevésbé érzékenyek a hőmérsékletre 
és szinte mindenkor megtalálhatók. Ilyenek az ugró
villások közül a Onychiurus fajok, melyek a +1 és 
+  8 °C hőmérséklethatárok között is előfordulnak. 
A külszíni hőmérséklet téli lehűlése készteti a bar
langba a legtöbb szúnyogot, a Trichocera, a Lim- 
nophila fajokat és másokat, valamint a denevéreket. 
Ezek leginkább novembertől áprilisig tartózkodnak 
a barlangban. A hőmérséklet befolyásolja a rajzást. 
Néhány faj esetében sikerült ezt megfigyelni, így 
egy törpefürkésznél (Proctotrupae), mely már ja
nuárban megjelenik, de a legtöbb egyed február 
végén található, majd számuk fokozatosan csökken 
és az év második felében nem találunk belőlük.

A bejáratok közelében, hol az évi hőmérséklet
különbség meghaladja az 5 °C-ot, jelentősen válto
zik a téli és a nyári félév állatvilágának összetétele 
és száma. A mélyebb zónákban, hol a téli és a nyári 
hőmérséklet különbsége nem haladja meg a 2 °C-ot 
és általában 7—8 °C hőmérséklet van, már kevésbé 
változó a fajösszetétel és egyenletesebb az egyed- 
szám. E részekben a barlanglakó és barlangked
velő fajok adják az élővilág zömét. Egész éven át 
nagyjából egyenletes számban találunk árnyéklegye
ket (Sciaridae), ezért nem tekintjük szaporodásukat 
ciklikusnak, ami a barlanghoz való nagymértékű 
alkalmazkodásukat jelenti. Hasonló aperiódicitás 
figyelhető meg a pókok, atkák, bolhák, ugróvillások 
esetében is, tehát a barlang domesztifikáló hatása 
jó néhány élőlényen erőteljesen érvényesül. A púpos-
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4. ábra.
Árny éklégy (Sciara o f 
enkaulis) egyedfejlődése 
(Eszterhás István rajza)

legyek (Megaseliae) mindig nagy számban fordul
nak elő, de két felszaporodási csúcsot figyelhetünk 
meg évenként: májusban, illetve októberben — ez 
évenkénti két nemzedékváltásra enged következ
tetni. Igen elterjedtek a különböző holyvák (Staphy- 
linidae) a bejárattól a Kupola-teremig terjedő sza
kaszban. A legtöbb egyedet az Oxypoda fajokból 
fogtunk be, melyeknek előfordulása egy nagyjából 
kéthavonta jelentkező ciklikusságot mutat.

A C 02-dúsultság mértéke, úgy látszik, erősen be
folyásolja a barlangi élet elterjedését. A Kupola
teremtől lefelé, hol a C 02-dúsultság évi átlaga meg
haladja a 3%-ot, már csak kevés egyedszámú né
hány fajt sikerült befogni. Ezt a klímát leginkább az 
ugróvillások és az atkák bírják az ízeltlábúak közül. 
Sőt néhány ugróvillás (Lepidocytus és más Ento- 
mobryae fajok) kizárólag csak a 3%-nál nagyobb 
COj-koncentrációjú helyeken, a mélyszakaszban 
(trogloszféra) fordul elő. A téli időszakban a mély
szakaszban is találhatók denevérek (bár a CO>-tar- 
talom ilyenkor kisebb). Meglepő viszont a nagy 
pelék (Glis glis) mélyszakaszban való nagyszámú 
előfordulása. Megállapíthatjuk, hogy az Álba Re- 
gia-barlangban valódi barlanglakoknak (troglo- 
biont) és barlangkedvelőknek (troglophil) csak azo
kat az élőlényeket tekinthetjük, melyek az 1%-nál 
magasabb C 02-levegőkoncentrációjú miliőt képesek 
tartósan, nemzedékeken keresztül elviselni.

Foglalkoztunk az egyik árnyéklégy (Sciara o f en
kaulis) mesterséges, inkubátorban történő nevelésé

vel. Az Álba Regia-barlang Bázis terméből szár
mazó Cladosporium gombatelep tenyésztése során 
figyeltünk fel a telepen megjelenő Sc/űrű-lárvákra, 
és e lárvákat tenyésztettük tovább két generáción 
keresztül 8—10 °C-os páradús sötét környezetben.

Egy nőstény 5—12 db 0,3—0,4 mm nagyságú 
sárgásfehér tojás alakú petét rak a gombafonalak 
közé kissé szétszórtan. A petékből 5—6 nap múlva 
kelnek ki a 3—4 mm-re megnövő, feketefejű, áttet
sző testű lárvák, melyek a gombafonalat eszik. 
Mintegy 15—18 napos lárvaélet után bábozódnak 
lazán körülfonva magukat. A bábállapot nagyjából 
8—10 napig tart. A 2—2,5 mm nagyságú bábokon 
fokozatosan jelennek meg az imágóra jellemző 
szervek, előbb ráncok formájában a végtagok, az 
elkülönülő testrészek, végül a szemek. A bábálla
potot egy 1—2 napig tartó juvenilis forma követi, 
majd átalakul imágóvá, megnőnek a szárnyak, 
karcsúsodik a test, megjelennek a jellemző ivarje
gyek. A 3,5—4,5 mm nagyságú kifejlett legyek 
8—10 napig élnek. Rosszul repülnek, de gyorsan 
futkosnak — úgy tűnik, hogy nem táplálkoznak. 
Kétszer-háromszor több a nőstények száma a hí
mekénél. A Sciara o f enkaulis fejlődése 25—35 nap, 
teljes életük 33—46 napig tart.

Az árnyéklegyek vizsgálatánál arra a következ
tetésre jutottunk, hogy a barlangi életmódhoz tö
kéletesen alkalmazkodtak. Életmódjuk szerint tro- 
glophilnek tekinthetők, szaporodásuk teljesen ape- 
riódikus, szemük ugyan megvan, de a tájékozódás
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szerepét teljes mértékben a csápok vették át. A lefes
tett szemű állatok az első bizonytalanság után telje
sen koordináltan, megszokottan mozogtak, de a le
vágott csápú állatok tájékozódó képességüket elvesz
tették.

Mint minden barlang élővilága, úgy az Álba 
Regia-barlangé is sok ezer év fejlődésének eredmé
nye. Elmondhatjuk, hogy főbb vonásaiban sikerült 
már megismerni ez életközösséget. Tudjuk róla, 
hogy csak a kis változásokhoz alkalmazkodott, ép
pen ezért nagyon érzékeny. Az ember nem csak meg
ismerheti, feltárhatja e speciális élővilágot, hanem 
meggondolatlanságával, nemtörődömségével súlyos 
károkat is okozhat benne. Rövid ideig tartó káros 
hatás, ha a barlangban sok ember túrázik, de ezt az 
élővilág többnyire különösebb nehézségek nélkül el
viseli. Sokkal nagyobb veszélyt jelent a mezőgazda
ság kemizálása, illetve annak szakszerűtlen volta. 
A bemosódó vegyi anyagok a legtöbb élőlényt káro
sítják és az érzékenyebbeket kipusztítják. Megfigye
léseink kilenc éve alatt is tapasztaltuk már a kipusz
tulást. Nagyon valószínű, hogy a hazánkban ku
riózumnak számító hószúnyog (Chionea austriaca) 
már kipusztult, és a korábban gyakori más fajok 
egyedeivel sem találkoztunk már jó néhány éve. 
Szeretnénk, ha az Álba Regia-barlang felszíni víz
gyűjtőjét is védett területté nyilvánítanák, hogy ku
tatásaink ne csak tudománytörténeti érdekességek 
legyenek, hanem mindannyiunk számára és gya
rapodására felhasználható, gyümölcsöző ismeretek.

Eszterhás István
Isztimér
Köztársaság u. 157.
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THE FAUNA OF THE ALBA REGIA CAVE

The almost 3 km long and 200 m deep Álba Regia 
Cave can be found on the Tés Plateau at the eastern 
part of Bakony Mountains. 216 species from the

cave fauna have been discovered until today. Beside 
the fauna research oecological, coenological, gene- 
tical and paleontological researches have been carried 
out too. Among the reál cave-living forms (troglo- 
biont) there are the relicts of subarctic climate 
(Onychiurus sibiricus, Tomocerus minor) in great 
quantity, while fauna originating from shallow- 
groundwater can be hardly found. A large part of 
the species characterises only this cave (Gelechiidae, 
Prototrupae, Glis). The cave can be devided intő 
two parts due to its climatic conditions. A lót of 
different kind of cave-living and visiting animals 
can be found in the upper, well ventillated part, the 
so called troposspheric zone. Less amount of ani
mals could acclimatize to the high CO* content of 
the deep part, the so called troglosspheric zone. 
There are species, which can be found only in this 
zone. The great dormouse (Glis glis) are very com- 
mon among the vertebrates (Vertebrata) in the 
whole cave. One species of flyes (Sciara ofenkaulis) 
was investigated more deeply according to the onto- 
genetics. The reproduction cycle or rather the 
aperiodicity of the animals most characteristics fór 
the cave have been observed.

yKHBOTbIM M H P nE IU E P bl 
AJIBA-PETHR

B boctohhoö nacTH rop EaKOHb, Ha njiaTo Teui 
HaxonHTCíi nemepa Ajióa-Permi, HMeiomaa miHHy 
noHTH 3 km h rjiyŐHHy 200 m . H3 jkhbothoto M H p a  
nemepbi ao HacToamero BpeMeHH yaaJiocb y3HaTb 
216 bhaob acHBOTHbix. KpoMe H3yHeHHB (JjayHbi 
BbinoJiHfl/iHCb 3KOJiorHHecKHe, ueHOJiorHHecKHe, re- 
HeTHnecKne h naJieoHTOJiorHHecKHe HccjieaoBauHH. 
Cpean nacToíimHx nemepHbix xcuTejiefi (troglobiont) 
nacTo BCTpenaioTca peJiHKTbi cyóapKTHnecKoro 
KJiHMaTa (Onychiurus sibiricus, Tomocerus min.) 
h nocTH HeT xcHBOTHbix H3 rpyHTOBbix boíl £a.nee 
HMeiOTCH MHOHCeCTBO T3KHX BHUOB (trOglophil), 
jnoőamHX nemepbi (Gelechiidae, Proctotrupae, 
Glis), KOTopbiB He xapaKTepHbi ajm npyrwx nemep. 
KiiHMaTOJiorHHecKH nemepa pa3AejmeTCíí Ha aBe 
p a 3 H b i e  nacTH. B 3aJieraiomeő Bbirne, npoBepwBa- 
K>meHCH T.H. TponOC(j)epHHeCKOÍÍ 30He XaHOÜHTCfl 
MHOrO pa3HbIX nemepHblX HCHBOTHblX H HCHBOTHblX- 
rocTeö. B myöoKoft, t .h . Tpornoc(j)epHHecKOH 30- 
He, coaepxcamett B03ijyx c őojibiuofi KOHuenTpamieií 
C 02, MomH aKKJiHMaTH3HpoBaTbCH yxe MeHbuie 
HCHBOTHblX, HO HMeiOTCH BHUbl, KOTOpbie BCTpe- 
HaiOTCJl TOJlbKO B 3TOÖ 30He. H3 n03BOHOHHb!X
(V ertebrata) oneHb pacnpocTpaneHbi no Bceií ne
mepe óojibm ne coHeBbie (G lis glis). OHToreHeTH- 
necKH óojiee ocHOBaTenbHO 3aHHMaJiHCb c oahhm 
BHaoM Myx (Sciara ofenkaulis). Mw HaŐjnoaaJiH 
UHKJl pa3MHOHCeHHH, HJIH anepHOüHHHOCTb HaHÓO- 
jiee xapaKTepHbix ajih nem pw  acHBOTHbix.
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