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IZRAEL KARSZTVIDÉKEI ÉS BARLANGJAI

Dr. Balázs Dénes

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző írásában összegzi az 1989. évi izraeli tanulmányútjának tapasztalatait, egybevetve az ottani karsztok- 
ra vonatkozó legfrissebb irodalmi adatokkal. A térség felszínének több mint felét karsztosodó mészkőtáblák 
alkotják, s különösen a felső-kréta cenoman összlet gazdag felszíni és felszínalatti oldásos formakinccsel. 
A három nagy mészkőfelföld (Galilea, Szamaria és Júdea) jellegzetes mediterrán típusú karszt, de kőzettani 
és szerkezeti okok miatt a barlangok méretei szerényebbek, mint a Földközi-tenger mellékének máshol jobban 
kiemelt hegyvidékein. Ezzel szemben világviszonylatban is jelentős a Holt-tenger partján fekvő Szodomai-kösó- 
karszt, mely Földünk legnagyobb időszakosan aktív barlangjait rejti magában.

Izrael állam, vagy régi neve szerint Palesztina, 
földrajzi értelemben a Földközi-tenger és a Jordán— 
akabai-árok (Holt-tengeri-árok) közötti, szerkezeti
leg felemelt térséget foglalja magában. A terület 
É—D-i kiterjedése Metullától Elatig kereken 500 
km, átmérője 60—100 km. Izrael hivatalosan elis
mert állami határai oly bonyolultan szabdalják fel 
ezt a tájat, hogy természetföldrajzát, ezen belül 
karsztjainak és barlangjainak elhelyezkedését csak 
az osztatlan területre vonatkozóan lehet tárgjalni.

Karbonátkarsztok és barlangjaik
A geológiai térképek tanúsága szerint a paleozoi

kumban többször érte tengeri elöntés a térséget, 
ezeknek azonban kevés emléke maradt fenn a fel
színen mészkő és dolomit formájában. Később a 
középidőben, a jura tengerének mészkövei is csak 
a Negev híres „makteseiben” (hatalmas eróziós 
medencékben) tárultak fel. Annál nagyobb szerepet 
játszanak a térség kőzettani felépítésében a felső- 
kréta időszak mészkövei és doloiri'jai. Ebben a 
korban — kb. 100 millió évvel ezelőtt — csaknem 
az egész területet elöntötte a trópusi tenger. A tartós 
transzgresszió eredményeként É-on 1CC0—15C0 m 
vastagságú meszes üledék rakódott le, míg D felé 
csökken a vastagságuk.

Izrael karbonátos karsztjainak mintegy három
negyede a fentebb említett kréta időszaki mészkőből 
áll. Koruk és kőzettani tulajdonságaik szerint két 
típust különböztetnek meg: a felső-kréta időszak 
idősebb cenoman mészköveit és a rátelepült szenon 
emeleti mészkövet. Karsztosodásra a cenoman 
mészkő alkalmasabb, mivel viszonylag tisztább, 
kemény, vastag pados, bár rétegeik közé vékony

sávban helyenként agyag, márga települ, emiatt 
nagy méretű barlangüregek kialakulásához nem a 
legideálisabb kőzet (J. ábra). A fehér színű szenon 
mészkő általában porózus szerkezetű, kréta-szerű 
kőzet, így üregesedésre kevésbé hajlamos.

A fiatalabb korban keletkezett mészkövek közül 
említést érdemelnek az eocén, miocén és pliocén kor 
helyenként előbukkanó rétegei, azonban laza szer
kezetük és szennyezettségük miatt látványos karsz
tos formakinccsel nem rendelkeznek.

A harmadidőszakban jelentős szerkezeti mozgás 
színtere volt az izraeli térség. A Jordán—akabai-

Az Ofrai-karsztfennsík karros, 
sekély dolinás felszíne

(800 m tszf. magasságban, cenoman mészkő)
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árokkal párhuzamos, valamint arra merőleges töré
sek érték a mészkőtáblákat és az emelkedő kéreg
mozgás kiterjedt fennsíkok sorát hozta létre. 
Az ország É-i részén helyezkedik el a Galileai- 
mészkőtábla ( Ha-Galil), melynek erősen össze
szabdalt felszíne 1000—1200 m magasra emelkedik. 
Legjelentősebb karszthegységek a Hare Merőn és a 
Har Kena’an, továbbá a tengerpartra kiugró Har 
Karmel (Har =  hegység). Az itteni karszt megjele
nése sajátosan mediterrán típusú, a felszínen sok 
helyen macchia-bozóttal benőtt karrmezőket talá
lunk, a mélyben pedig Izrael legnagyobb mészkő- 
barlangjai húzódnak. A jelenlegi ismereteink szerint 
leghosszabb a Chariton-barlang (3450 m), leg
mélyebb zsomboly pedig a Hutát Jermaq (—157 m).

A Jezreel-völgy (Emeq Yizre’el) süllyedéke vá
lasztja el Galileát a kiterjedtebb, de alacsonyabb 
Számár iai-mészkötáblától (Shomeron). A fennsík 
leghosszabb ismert barlangja az Araq Na’asenah 
(621 m), legmélyebb az El-Husfi (100 m). Karszt
morfológiai szempontból a karsztos táj legalapo
sabban tanulmányozott része a 800 m tszf. magas
ságú Ofra-plató, mely Jeruzsálemtől É-ra 25 km-re 
van. Itt tálszerű kis depressziók aljából számos 
aknabarlang nyílik, legmélyebb és beépített vas
létrák segítségével könnyűszerrel bejárható a Chi- 
nese Pothole (60 m, 2. ábra). A közelében alapított 
Ofra nevű zsidó településen működik az Izraeli 
Barlangkutatási Központ (Israel Cave Research 
Center, ICRC).

Jeruzsálemtől D-re, DNy-ra fekszik a Jűdeai- 
mészkőtábla, melynek közepe táján a cenoman 
mészkőfelszín újra meghaladja az 1000 m-es magas
ságot. A szelíden lejtő Ny-i oldalán nyílik Izrael 
leglátványosabb cseppkőbarlangja, a Soreq-barlang 
(Me’arat Soreq), melyet 1968-ban kőbányászat

u i u n  i m i f t n

Amos Frumkin, az ofrai Izraeli Barlangkutatási 
Központ igazgatója

1. ábra. A cenoman mészkő (felső-kréta) földrajzi 
elterjedése Izraelben

közben véletlenül fedeztek fel, és háborítatlan szép 
képződményei miatt néhány év múlva kivilágítva 
megnyitottak a nagyközönségnek. A barlang fel
tehetően freatikus úton képződött, egyetlen hatal
mas lapos csarnokból áll; hossza 91 m, szélessége 
80 m, átlagos magassága 5,5 m, alapterülete 4800 
m2. Bejárata 385 m tszf. magasságban nyílik, belső 
levegőjének hőfoka átlagosan 20,5 °C.
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2. ábra. A Chinese Pothole (Kínai-zsomboly) 
függőleges metszete és keresztszelvényei 

(Amos Frumkin nyomán)

A Júdeai-plató K-i oldalát mély vádik tagolják, 
melyek a Holt-tengerbe torkollanak. Mivel a szél
árnyékos K-i lejtőkön alig 100—200 mm csapadék 
hull évente, a felszín sivatagos, csak a vádik alján 
fakadnak kisebb-nagyobb karsztforrások. A vádik 
falaiban, illetve a Holt-tengerre néző meredek tera
szaikon számtalan kisebb-nagyobb barlang talál
ható, egy részüket mesterségesen is bővítették. Leg
ismertebbek a qumrani barlangfülkék, amelyekben 
az időszámításunk kezdete táján a zsidó esszénus 
szerzetesek éltek. Ők írták azokat a vallási és törté-

Az időszakos áradások vízhozamát mérő automatikus 
műszer a Szodomái kősófennsík anhidrites felszínén

neti feljegyzéseket, melyek „holt-tengeri tekercsek” 
néven váltak világhírűvé. Amikor a rómaiak betör
tek a vidékre i. sz. 68-ban, a szerzetesek a tekercse
ket kőkorsókban a barlangokban rejtették el, és 
csak 1947-ben talált rájuk egy eltűnt kecskéjét 
kereső beduin fiú. Később a régészek barlangkutató 
expedíciói a délebbre fekvő Murrabat-vádi bar
langjaiban további értékes leletekre bukkantak.

Júdeától D-re, a Negev térségben tovább csökken 
a csapadék mennyisége, az Akabai-öböl közelében 
az évi 50 mm-t sem éri el. Ilyen éghajlati adottságok 
mellett sem felszíni, sem mélybeli nagyobb mértékű 
karsztosodásról nem beszélhetünk Bár a cenoman 
mészkő sok helyen fedőkőzetet alkot, a felszínt a 
sivatagi lepusztulás jellegzetes aprózódásos törme
léke borítja.

Szabadon álló kősó tömb élesre mart felszíne
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A Sedom-kősóhely anhidrittel borított felszínén kisebb dolinák 
és zsombolyokba torkolló völgye lések láthatók

A Har Sedorn sókarsztja
Míg Izrael karbonátos karsztvidékei kiterjedésük

ben, formakincsükben és barlangjaik tekintetében 
világmércével számolva nem jelentősek, addig a 
Holt-tenger mellékének kősókarsztja globális mé
retben is a legnagyobbak közé tartozik.

A kősó vízben rendkívül gyorsan oldódó üledékes 
kőzet. A föld méhéből felnyomuló sótömzs felszínét 
a szubrózió (a talajvíz kősóoldó hatása) sík felületté, 
ún. sótükörré alakítja. Csak rendkívül száraz és 
meleg éghajlati adottságok között fordul elő, hogy 
a kősó hegy vagy fennsík alakjában a sókarsztvíz- 
szint fölé emelkedik, és a felszínén, ill. belsejében 
karsztformák (dolina, barlang) alakulnak ki. Az iz
raeli Har Sedom (Szodoma-hegy) sókarsztja ilyen 
„ideális” feltételek között alakult ki és fejlődik 
jelenleg is (az évi átlagos csapadék mindössze 
48 mm).

A Har Sedom mintegy 1800 m vastagságú kősó- 
összlete a pliocén korban rakódott le a Holt-tengert 
megelőző tengeri lagúna bepárlódó vizéből. Az ún. 
Sedom Formáció — mint általában a kősóösszle- 
tek — sok idegen anyagot, elsősorban anhidritet, 
valamint mészkövet, márgát, agyagot és homokot 
zár a nátriumkloridból álló fő tömegébe. Fajsúlya 
ennek ellenére alacsony (2,2), és nagy tömegében 
megőrizte a kősó képlékeny tulajdonságát. Amikor

3. ábra. A Sedom-hegy (Har Sedom) szintvonalas 
térképe a jelentősebb kősóbarlangok kai. 1 =  Me'arat 
Arubotaim ( Két aknás-barlang, a Sedom-hegy 
egyetlen idegenforgalmi barlangja), 2 =  Me'arat 
Sedom (Sedom-barlang, 2 km hosszú), 3 = Me'arat 
Mai ham (Malham-barlang, 6 km), 4 =  Me'arat 
ha Qemah, 5 =  Me'arat Colonel (Colőnel-barláng, 

7,5 km)
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4. ábra. A Sedom-kösóbarlang (Me'arat Sedom) alaprajza és jellegzetes szelvényei
(Amos Frumkin nyomán)

a pleisztocénben ezer m-nél is vastagabb üledék 
rakódott rá, e nyomásnak engedve a halokinézis 
törvényeinek megfelelően vaskos sótömzzsé formá
lódott, és a fiatal laza fedőkőzeteket áttörve diapir- 
ként a felszínre nyomult. Napjainkban 11 km hosz- 
szú, és 2—3 km széles, domború hegyhátat alkot 
a Holt-tenger D-i medencéjének Ny-i oldalán. 
Mivel —400 m-nél mélyebb szerkezeti árok alján 
helyezkedik el, legmagasabb csúcsa is alatta marad 
a világtenger szintjének (—164 m), a viszonylagos 
magassága azonban 240 m (3. ábra).

A sótömeg felszínét a szubrózió eredményekép
pen 5—20 m vastag kőzetsapka („caprock” ) fedi,

Oldásos váj átok teszik látványossá a 70 m mély 
Sedom-kősózsombolyt

amely laza, breccsás szerkezetű anhidritből áll. 
Az anhidrit-fedőt rendkívül markáns, több lépcsős 
sótükör választja el a masszív kősótömegtől. 
A csupasz kősó csak mély bevágódásokban, hasa- 
dékokban, elsősorban a hegy peremi részein bukkan 
elő. A felszínt a fedőkőzetek (anhidrit, mészkő) 
kiprepalálódott kemény bordái, vízmosások, kisebb 
töbrök szabdalják fel. Ahol a kőzetsapka elvéko
nyodik és a csapadékvíz a kősó hasadékai mentén 
a mélybe juthat, a gyors oldódás következtében 
nagy méretű aknák (zsombolyok) alakulnak ki igen 
rövid idő (néhány ezer év) alatt. A zsombolyokba 
zúduló víz vízszintes irányban keres utat az erózió
bázis (Holt-tenger) felé a szerkezeti adottságoknak 
megfelelően kialakuló kanyargós vízszintes jára
tokban (4. ábra).

A Har Sedom mélyén találhatók földünk leg
hosszabb aktív kősóbarlangjai (Me’arat Malham, 
5,7 km, Me’arat Sedom 2 km, Me’arat Colonel 
1,5 km) és a legmélyebb egytagú sózsombolyok 
(Malham —80 m, Sedom —70 m). Az izraeli bar
langkutatók a kősóhegynek eddig közel száz bar
langját járták be és dolgozták fel számítógép segít
ségével. Jelenleg is rendszeres műszeres vizsgálato
kat folytatnak az oldásos lepusztulás mértékének 
pontos meghatározására, a barlangképződés gyorsa
ságának megállapítására. Az eddigi adatok szerint 
a Har Sedom több km hosszúságú, mély zsombo
lyokkal összefüggő barlangrendszerei az utóbbi 
16 000—24 000 év alatt formálódtak ki.

D r. Balázs Dénes 
Érdliget 
Sárd  utca 45. 
2030
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A Lót felesége nevű híres kősótorony (balra) 
( Balázs D. felvételei)

Melléklet

Magyar—héber szpeleológiai szójegyzék
aknabarlang, zsomboly pir
barlang (általában) me’ara
barlangfolyosó, járat mehila
barlangterem halai
barlangbejárat petach
dolina, töbör dolina
forrás, karsztforrás ma’ayam
karr, karrmező trashim
karsztvíz mayim
kősó melah
mészkő gir
sztalagmit zakif
sztalaktit natif

Az összeállítás Amos Frumkin, az Izraeli Barlang
kutatási Központ igazgatójának szíves közlése 
nyomán készült.
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KARST REGIONS AND CAVES IN ISRAEL

During his study trip in 1989 author visited the 
major karst regions of Israel. The area visited lies 
between the Mediterranean Sea and the Jordan- 
Aqaba Trench and includes the original territory 
of Israel as well as the areas occupied in the 1967 
war. More than half of this area is constituted by 
uplifted karstic limestone tablelands. In a speleolo- 
gical aspect the Upper Cretaceous (Cenomanian- 
Turonian) limestone is important because it is 
most liable to cave formation (Fig. 1).

There are three major limestone tablelands in the 
area (from N to S): 1. the Galilee Hills (Ha-Galil), 
the lower S continuation of the Lebanon Moun- 
tains, 2. the Samarian Platform (Shomeron), 3. the 
Judean Platform (Judea). The plateaus rise to 800— 
1,200 m. Annual mean precipitation is around 
1,000 mm in the N, drops rapidly towards the S and 
E and it is only 50—200 mm in the Negev. The 
karsts are mediterranean-type dry plateaus; the 
surface is spotted by depressions of various size 
and the seasonal (winter) precipitation is swallowed 
by ponors. Only few larger caves have been explor- 
ed; the longest is the Chariton Cave (3,450 m), 
the deepest is the Hutát Jermaq Shaft (—157 m). 
Shafts are particularly numerous on the Ofra 
Plateau, 25 km N of Jerusalem (Fig. 2), where the 
Israel Cave Research Center (ICRC) is based. This 
institution coordinates speleological investigations 
in Israel and keeps an inventory of caves in the 
region.

Author devotes a separate chapter to the salt 
karst of Mount Sedom, which is of world-wide 
significance. The salt mountain is 11 km long, 
2—3 km wide and its relatíve height is 200—240 m 
(Fig. 3). The largest active salt caves of the Earth 
are found here: single salt shafts are 60—80 m deep 
and 8—10 m in diameter. The longest known sea- 
sonally active cave is the Me’arat Malham (5,7 km). 
Researchers suggest 16 to 24 thousand years fór 
the age of major salt caves (Fig. 4).

Author acknowledges the help of Mr Amos 
Frumkin, geologist, director of ICRC.
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