A KÍNAI KARSZTGEOLÓGIAI M Ú Z E U M
„Ha mi csinálunk valamit, akkor nagyot csiná
lunk!” — mondta mosolyogva Zhou Shiying hidrológus, múzeumigazgató, amikor beléptem a guilini
karsztmúzeum előcsarnokába és az elém táruló lát
ványtól szinte a földbe gyökerezett a lábam. A négyszögletes hipermodern építmény középső csarnoká
ban (patiójában) vízmedencét helyeztek el, és kis
szökőkutak ontják sugaraikat a karsztos sziklákra
és cseppkőképződményekre. Körülötte két emelet
nyi szinten sorakoznak a kiállítás látnivalói: pom
pás kalcitképződmények. színes transzparensek,
csillogó-villogó makettek. Hatalmas földgömb mu
tatja a karsztok világméretű elterjedését, egy kivilá
gítható falitérkép pedig Kína karsztvidékeit tárja
elénk. Számadatok bizonyítják, hogy Kínában talál
ható Földünk legnagyobb felszíni karsztterülete
(kb. 1 millió km2!), és ez egyben indok ahhoz, hogy
itt építsék fel a világ legnagyobb karsztmúzeumát.

A múzeum szervezetileg a guilini Karszgeológiai
Intézethez tartozik, annak parkos területén épült.
Kapuit 1983-ban nyitotta meg a nagyközönség
előtt, és azóta százezrek tekintették meg. A kiállítási
alapterület 1100 m2, amihez kb. ugyanilyen nagyság
ban reprezentatív fogadóterem, kereskedelmi és
szolgáltató helyiségek járulnak. Bár a múzeum a dél
kínai szigethegyes karsztvidék szívében épült, ki
állításának anyaga felöleli egész Kína különböző
karszttípusainak bemutatását. Természetesen bősé
ges tárgyi és képi anyag tárja elénk a kínai barlan
gok csodálatos világát, olyan fantasztikus képződ
ményeket, amelyek a világon sehol máshol nem
találhatók. A karsztvidékek gazdasági hasznosítását
kivilágítható makettek szemléltetik (bányák, karsz
tos víztárolók, erőművek földalatti folyókon stb.).
Kár, hogy a feliratok csak kínai írásúak, így az igé
nyesebb külföldi látogató tolmács segítségére szorul.

A Karsztgeológiai Múzeum épülete Gnilinban (Balázs D. felvételei)
The Chinese Museum o f Karst Geology in Guilin (by D. Balázs)
THE CHINESE MUSEUM
OF KARST GEOLOGY
The Museum belongs to the Institute of Karst
Geology, Guilin, and is located in the Institute
park. It was opened to the public in 1983 and sience
then hundred thousands of visitors have been received. Totál exhibition area is 1100 m2, to which a
representative reception hall, commercial and servicing facilities are added on about the same
groundfloor area. Although the museum is built
in the heart of the Guangxi tower karst region, the
exhibition matéria! extends to all types of karst in
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China. Naturally the wonderful world of Chinese
caves is shown by abundant objects and pictures
to appreciate these phantastic features unknown
from other parts of the Earth. Illuminated models
serve to demonstrate the economic exploitation
of karst regions (mines, karst reservoirs, hydroelectric plants on underground rivers etc.). Unfortunately, inscriptions only appear in Chinese and
interested foreign visitors need the Services of an
interpreter. It is hoped that this deficiency will be
remedied by the time of the ll th Speleological
Congress.

