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A Podóliai-hátság nagy gipszbarlangjaiban

A MAFC barlangkutatói a Temopoli Barlangkutató 
Csoport meghívásának eleget téve 1990. dec. 26. és 
1991. jan. 4-e közön Ukrajnába látogattak, ahol a világ 
egyik legnagyobb gipszkarsztjának barlangjaiban túráz
tak. Ukrán vendéglátóik vezetésével négy napot töltőnek 
a világ hatodik leghosszabb barlangjában, az Ozemaja- 
ban, túráztak a 23 km hosszú Mlinki-barlangban és a 
mintegy 5 km hosszú Atlantida labirintusában. A túra 
nyolc résztvevője: Balázs László, Galambos András, 
Karakas Zoltán, Egerland Zoltán, Hűvös András, Nagy 
Veronika, Nyerges Miklós és Szecsey Andrea.

A gipszkarsztról általában

Az Ukrajnában található Podóliai-plató barlangjainak 
többsége a Csemovci és Temopol között elterülő részen 
található, a Szeret, Dnyesztr, Zbrucs és Nyicslava folyók 
közén, az ún. Borscsevi-hátságon. In négy barlang 
hosszúsága is meghaladja a 20 km-t; legnagyobb a világ 
második leghosszabb barlangja, az Optimisztyicseszkaja, 
amely napjainkra megközelítette a 180 km-t, következő 
a sorban az Ozemaja a maga 107 km-ével és a harmadik 
helyen a Mlinki áll 23 km-t is meghaladó hosszal. A 
Krisztalnaja-bariang hossza 22 km. A területnek még 
további nyoic barlangja érdemel említést: az Ugriny 
(2120 m), a Verteba (7820 m), a Jubilejnaja (1500 m), 
a Timkova Szkala (1500 m), az Atlantida (5000 m), a 
Pionyerka (350 m), a Balamuto Szkala (250 m), a 
Poljákova Ducsa (310 m). Némileg távolabb ezektől D 
felé a Prut folyó mentén található a több mint 80 km 
hosszú Zoluska-barlang és a 2400 m hosszú Bukovinka. 
A terület barlangjainak hossza napjainkban is igen 
gyorsan nő: az Ozemajában ott-tartózkodásunk alatt a 
túrázás mellett „mellékesen” újabb 100 m hosszúságú 
szakaszt ismertek meg.

A barlangok helyenként némileg mészkővel „szeny- 
nyezett” középső-miocén korú tortonai gipszrétegben 
alakultak ki, amelynek vastagsága legfeljebb 30-40 m, 
átlagos tszf. magassága 320-330 m. A gipsz feküje

mintegy 10-25 m vastag alsó-torton homokkő, mészkő, 
amely szilur agyagpalára települ. Fedőjét felső-torton 
homokkövek, agyagok képezik, amelyeket alsó-szarma
ta márga fed, és végül a felszínen pleisztocén lösz 
található.

A podóliai körzet nagy részében a gipszrétegre hármas 
függőleges tagoltság jellemző. Az alsó része (max. 10 
m vastag) kripto- és apró kristályos tömör, néha rétegzett 
gipszből áll. A középső rész (2-3 m) szemcsemérete 
megnövekszik, fokozódik a heterogenitás. Akár 2 m 
átmérőjű kupolaszerkezetek is megjelenhetnek a hullá
mos rétegzettségből eredően. Az alsó és középső részt 
fokozatos, a középsőt a felsőtől ellenben éles határ 
választja el. Ezt a határt gyakran egy 0,1-0,3 m vastag 
bentonitos agyagréteg is jelzi. A felső részt nagy és óriás 
kristályos, általában sötétbarna színű gipsz alkotja. Eb
ben szintén jól látható a kupolás szerkezet, átmérője sok 
helyütt a 10 m-t is elérheti. A podóliai körzet K-i részén, 
az Atlantida-barlang tömbjében a gipszréteg felépítése 
ettől némileg eltérő. Az alsó részre a különböző zárvá
nyokat tartalmazó réteges, a felsőre homogén apró és 
kriptokristályos gipsz a jellemző.

A barlangok.kialakulása a tektonikus repedések men
tén áramló karsztvíz és a beszivárgó csapadékvíz együt
tes oldó hatásának köszönhető. A víz hőmérsékletével 
és nyomásával kapcsolatban ezeddig a legkülönfélébb 
teóriák láttak napvilágot. Nagyon sok képződmény a 
barlangokban a falakon való elhelyezkedése, morfológi
ája alapján csak vízalatti kiválásként értelmezhető. A 
járatok szárazra kerülésük után omlások által nyerték el 
végső alakjukat. Némelyik barlang mélyebb szintjein 
még ma is megtalálható a karsztvíz (pl. Optimisztyi
cseszkaja, Ozemaja), amelynek szintje napjainkban ro
hamosan csökken, az Ozemajában például 1985 és 1990 
között mintegy 7 m vízszintcsökkenést tapasztaltak. A 
vizszintcsökkenés okára világos magyarázatot nem hal
lottunk. Tapasztalati tényként beszéltek egy bizonyos 11 
éves ciklusról, amelynek eredményeképp 1993-ra egy 
újabb növekedő szakaszt jósolnak. Ezt a l l  éves periodi
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citást a napciklussal hozzák összefüggésbe, de megfelelő 
mérési adatsor hiányában ezt sem megerősíteni, sem 
elvetni nem lehet.

A kialakult járatok a felszín alatti mélység, azaz a 
gipsz kristályosodottsága és mészkőtartalmának függvé
nyében különböző alakúak lehetnek, a legtöbb barlang
ban a szűk, hasadékjellegű folyosók dominálnak, de az 
Ozemajában helyenként előfordul „baradlai méretű” 
folyosókból kialakult labirintus is. Nagyobb kristályok
ból álló kőzet esetén ezek a járatok az esetek nagy 
többségében beomlanak.

Atlantida-barlang

Túránk során először a Zavallja falu határában találha
tó Atlantida-barlangba tettünk látogatást. Ez a barlang 
a nemrég felfedezett részekkel együtt kb. 5 km hosszú 
szövevényes labirintus. A barlang bejárata egy felha
gyott kőfejtőben nyílik, a falu határában emelkedő domb 
oldalában. A bejárati nyílás megközelítése kissé nehéz
kes, kb. 6 m magasan nyílik a sziklafalban. Mi egy, a 
falnak támasztott kivágott fenyőfa törzsén felkapaszkod
va közelítettük meg. A bejárati nyílást vasajtó zárja le 
(amely ottjártunkkor nem volt bezárva), ezen keresztül 
négykézlábra ereszkedve juthatunk a barlang első szaka
szába. Itt egy 2-4 m magas, 0,5-1 m széles, oldott 
hasadékokból álló szövevényes labirintus kezdődik, 
amelyből egy, az omlások által kialakitott szűk lapítón 
keresztül juthatunk az 1962-ben megtalált Öröm-terem
be, amelynek méretei a Mátyás-hegyi-barlang Színház 
terméhez hasonlóak. Innen a terem átellenső végében 
felmászva egy, a bejáratihoz hasonló -  csak jóval 
nagyobb kiterjedésű -  labirintuson keresztül haladha
tunk a barlang belsőbb részei felé. Egymást érik a 
kereszteződések, 2-3 m-enként három felé ágazik a 
barlang. Ezt a szakaszt Négyzethálónak is nevezik. 
Ebből a labirintusból kiérve a Dinamó-terem meredek 
falán ereszkedhetünk le; innen a barlang jellege megvál
tozik: a több szintes járatrendszer legfelső szintjén, a 
Négyzethálóban találhatóhoz hasonló járatok húzódnak, 
ezek falai továbbra is csupaszok, képződménymentesek. 
Az alsó szintet nagyobb méretű termek jellemzik, ame
lyekből rendszerint fel kell mászni a köztes szinten 
található tágas, 3-4 m széles, 2-3 m magas folyosókba, 
amelyek ezeket a termeket összekötik. E járatokban 
hallatlan gazdagságú ásványkiválások figyelhetők meg 
a hófehértől a feketéig minden színárnyalatban. Ha a 
termek magassága eléri a Négyzetháló szintjét, az ás
ványkiválások megszűnnek, jelezve az egykor stagnáló 
víz szintjét. A barlang legújabban felfedezett részeit egy 
viszonylag szűk, agyagos kitöltés eltávolításával készí
tett átjárón lehet megközelíteni, ahol az eddigieknél is 
gazdagabb ásványcsodák várják a látogatót. Itt a legfelső 
szint nem fejlődött ki, viszont a termek alatt egy 
kuszodalabirintus húzódik. Itt található a barlang egyik 
legszebb terme: a Csillagos Égbolt.

Ozernaja-barlang

A barlang Barscsov (Borscsev) városka közelében, 
Sztrelkovcki falu határában, a településtől másfél km- 
re a nyílt szántóföldön, egy körülbelül 25-30 m átmérőjű 
kettős berogyás alján nyílik. A nem túl nagy alapterüle
ten elhelyezkedő labirintus ismert hossza napjainkra 
meghaladta a 107 km-t.

A barlang kutatása a 6o-as évek közepén indult meg 
Jozef Bugyovnij irányításával. Ez gyakorlatilag a labirin
tus bejárását és térképezését jelentette, amelyet ma kissé 
megmosolyogni való módon az akkori szűkös körülmé
nyek miatt egy karra erősíthető iskolai iránytű segítségé
vel végeztek a lelkes kutatók. 1968-ig ilyen módon mint
egy 26 kilométert térképeztek fel az igen nagy, összefüg
gő tavakat tartalmazó labirintusból.

A barlang kutatásában gyakran okozott bonyodalma
kat, fennakadásokat a bejárat beomlása: a régi bejárat 
használhatatlanná válása után 1963-ban ásták ki a kettős 
berogyás másik mélypontján a jelenlegi lejárati aknát. 
Ez 1978-ban egy hatalmas felhőszakadás nyomán 7 (!) 
m magasan feltöltődött,és a bejárat helyén egy mocsarat 
találtak a kutatók. Szerencsére a barlangban éppen nem 
tartózkodott senki. Ezt a mocsarat a 25. Ukrán Expedíció 
számolta fel, és nyitotta meg újra a bejáratot mintegy 
100 ember részvételével. Ekkor helyezték el azt a 
vascsövet, amely jelenleg is a bejárat biztosítására 
szolgál. Leereszkedve a barlangba, rövid csúszás-mászás 
után egyre táguló egyenes folyosóba érkezünk, amely 
kis idő elteltével a barlangra oly jellemző módon a 
szélrózsa minden irányába elágazik. A barlang e bejárati 
részét „Közeli szakasznak” nevezik a helyi kutatók. 
Tágas, 2-3 m magas, 2-4 m széles folyosók jellemzik 
a szép oldott formákat mutató, homogén, fehér gipsz- 
szálkőzetben. Sok helyen láthatók száradási repedések 
a talajon, a finom szemcsés ragaszkodó agyag a falakra 
ülepedve; jelezve, hogy nem is olyan régen itt még 
vízben kellett gázolni. A Közeli szakasz egyik legna
gyobb érdekessége egy 1,5 tonnásnak mondott monolit 
gipszkristály, amely a barlang legészaknyugatibb csücs
kében található, és a főiéről lóg le. Elektromos lámpával 
átvilágítható, barnás színű. Ebben a szakaszban található 
a még megmaradt legnagyobb tó: Nemo kapitány tava. 
Itt igen érdekes, a kevélyi barlangokból jól ismert, több 
m-es oldáscsövekkel is találkozhatunk a falakon.

A barlangban beljebb haladva egy hosszabb, négykéz
láb járható részen áthaladva érjük el a barlang „Átmenő 
szakaszát”. Itt található tulajdonképpen az egyetlen 
nehézség a barlangban, egy kb. 150-200 m hosszú 
traverz egy viszonylag szűk, helyenként kitáguló hasa- 
dékjárat felső harmadában. Ezen a szakaszon néhány 
évvel ezelőtt még derékig érő vízben lehetett áthaladni. 
A barlang ezen szakaszát ilyen jellegű szűk hasadékok 
hálózata jellemzi. A traverz végén gyakorlatilag rögtön 
a „Távoli szakaszba” érünk, amelynek elején egy roppant 
komfortos, minden kényelemmel ellátott bivak várt
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minket. Korábban a bivak is viz alatt fekvő járatszakasz 
volt, ám a vizek visszavonulása óta csak egy-két helyen 
lehet -  szűk lejárón át -  a mélyebb szinten levő 
hasadékokban húzódó tavakat megközeliteni. Amikor 
ott jártunk, akkor is sikerült egy ilyen mélyebb szinten 
levő, új tavas részbe bejutni. A „Közeli szakaszhoz” 
hasonlóan itt is tágas folyosók labirintusában lehet 
bolyongani, négykézlábra csak azún. „Októberi szakasz
ba” vezető átjáró környékén kell ereszkedni. Beljebb 
haladva mind több és több kristálykiválás jelenik meg 
a falakon, s átlagosan 1—3 m széles, 2—3 m magas 
folyosók sűrű labirintusába jutunk. Csillog-villog min
den, és a kiválások okozta szemkáprázást még tetézi, 
hogy a falak is nagy méretű gipszkristályokból állnak, 
amelyek átlagosan 2-4 cm nagyságúak, és a korábban 
már említett kupolás szerkezetek is jói megfigyelhetőek. 
Néhány helyen a földből függőlegesen felfelé növő, csak 
áteső fényben észrevehető, igen vékony, 4-6 cm hosszú 
gipszkristályok is vannak.

Az „Októberi szakasz” legbelső végéhez csatlakozik 
a barlang egyik legérintetlenebb, ásványkiválásokban a 
leggazdagabb és méreteiben is a legnagyobb (6-8 m 
széles, 4-5 m magas folyosók, nagy termek az elágazá
sokban) szakasza, a Téli Mese. Ez a rész arról kaphatta 
a nevét, hogy a földön is olyan mennyiségben találhatók 
a fehér, finom, tűs gipszkristályok, hogy az embernek 
az az érzése: esett a hó.

A barlang legújabban felfedezett szakaszai az „Átme
nő szakaszból” nyílnak, ahol néhány szűkületen és 
omladékon áthaladva érhetjük el az Abakjan-folyosót, 
amely nevét az 1988-ban tragikus körülmények között 
elhunyt ukrán barlangkutatóról kapta.

Igen közel, mintegy 900 m-re megközelítik a „Közeli 
szakaszt” a szomszédos Optimisztyicseszkaja-barlang 
járatai, amely hosszában ugyan túlszárnyalja az általunk 
megismert Ozemajáí, de mégis ez utóbbit mondják 
nagyobbnak, hiszen légtérfogata mintegy 2 millió ni' az 
Optimisztyicseszkaja 800 000 nri-ével szemben.

Mlinki-barlang

A következő túránk a 23 km hosszú Mlinki-barlangba 
vezetett. A barlang bejárata a Borscsevi-hátság É-i 
részén, az Szeret-folyó egyik mellékága mentén fekvő 
dombok egyikének oldalában nyílik természetes bejárat
tal. A bejárati szádát elfalazták, és jelenleg egy vasajtó 
található rajta.

A bejáratnál rögtön nagyobb termek láncolata kezdő
dik, ahol kényelmes, villanyvilágítással ellátott bivakot 
alakítottak ki a barlangban dolgozó kijevi barlangászok, 
A barlangra a magas, de szűk hasadékjáratok jellemzőek, 
amelyek csak ritkán szélesednek ki nagyobb termekké,

A Mlinki-barlang alaprajza. A = bejárat, B  = új 
labirintus, C  = Vadnyugat nevű barlangszakasz

folyosókká. Az ásványkiválások itt is megtalálhatóak, 
de se mennyiségük, se szépségük nem éri el az előző 
barlangokban látottakét.

A közelben elhelyezkedő 2 km hosszú Ugrmy-barlang 
viszonylag alacsony omladékos járatok labirintusa, 
egyetlen érdekessége a benne található narancssárga 
színű gipszkristályokban rejlik.

A túra tapasztalatait összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy bár a barlangok bejárása technikailag nem jelentett 
különösebb nehézséget, ám ehhez foghatót ezelőtt nem
csak hogy nem láttunk, de elképzelni se tudtunk. Ezek 
a barlangok méltán sorolhatók Földünk kiemelt termé
szeti értékei közé.

Hűvös András-Nyerges Miklós
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Olaszországi barlangtúrák

A BEAC Barlangkutató Egyesület tagjai expedíciót 
szerveztek Olaszországba, a Júliai-Alpokban fekvő Ca- 
nin-plató néhány barlangjának a bejárására. Az 1990. 
július 20-tól augusztus 5-ig tartó túra fő célpontja a 935 
m mély Michele Gortani-barlang volt.

A felhurcoikodás másfél napig tartott, a felvonó felső 
állomásától a Col déllé Érbe magaslaton álló, 8 m1 2 
alapterületű bivakházhoz, amelynek környékén még 
három sátor felállítására volt lehetőség. A tizenhat 
résztvevőből kilencünknek volt megfelelő a felkészültsé
ge ahhoz, hogy végponti túrát tegyen. Két csoportban, 
közös bivak használatával kíséreltük meg a barlang 
aljának elérését.

Az első napon az 1900 m tszf. magasságban nyíló 
bejárattól indulva, 16 órás túra keretében, -500 méterig 
szereltük be a barlangot (Elekes Balázs,. Nyerges Attila, 
Rose György, Tisje Levente). A beszerelő túrát két hosszú 
és szűk meander nehezítette (az egyik igen lapos kuszoda 
50 m hosszú), de könnyítette az aknákban átlagosan 25 
méterenként adódó kötélmegoszlási lehetőség. Vízve
szély miatt nem az olasz kutatók által télen használt 
útvonalon mentünk, ezt jelezte a hiányosabb kiépítettség 
is.

Kifelé menet találkoztunk a másik, 3 órával utánunk 
indult csapat tagjaival (Bajna Bálint, Kása Magdolna, 
Kaposi Anna, Németh Tamás, Pereszlényi Dalma), akik 
a bivakfelszereiést és a végpontig szükséges köteleket 
hozták. Ők másnap a bivakból indulva elérték a -920 
m mélységben tóvá szélesedő szifont (karsztvízszint), 
majd visszatértek a -450 méteren berendezett táborhely
re. Ez a túra 21 órán át tartott.

Mi harmadnap reggel, borongős időben indultunk a 
végpontra. A jól ismert útvonalon 2 óra alatt értük el a 
bivakot, ahol társaink sok információval szolgállak. A 
közeli Cesca-teremben szomorúan tekinthettünk meg a 
három éve szerencsétlenül járt cseh kutatók lent maradt 
felszerelését. Ezután a -500 méteren kezdődő Galleria 
del Vento folyosóban folytattuk útunkat, ahol sok helyen 
csak guggolva lehetett haladni. A folyosó vége egy 95 
méteres aknává mélyült. Az aljától nem messze szűk 
szifonon kellett átkelni, innen az 1 km-es Grande 
Meandro következett, amelynek végén kb. -800 m 
mélységben erős dübörgésre lettünk figyelmesek, és 
rögtön rohanva menekültünk a magasba a hirtelen 
vízbetörés elől. A járat szélessége a traverzálást nem 
tette lehetővé: óriási szerencsénk volt, hogy az egyik fal 
6 m magasságig enyhén lépcsőzetes.

Az észlelés után kb. 10 másodperccel 3 m magas 
árhullám söpört végig alattunk, majd 2 óra leforgása 
alatt még egy méternyit emelkedett. Kis párkányokon, 
sötétben, dideregve vártuk a víz levonulását, az erős 
morajlás miatt kiabálva is alig hallottuk egymást. Az 
izolációs fólia 6-7 óra használat után darabokra szakadt 
rajtunk, de még így is sokat védett a hideg ellen. 16 órás 
várakozás után indultunk kifelé, ám a korábban száraz 
aknákban most vízesések nehezítették a feljutást. A 
szifont -  ahogy számítottunk rá -  zárva találtuk, így más 
dolgunk nem lévén, megkerestünk egy, a térképen nem 
egyértelműen szereplő kerülőjáratot, s innen már aka
dálytalanul érhettük el a bivakot. A másik csoport itt 
vészelte át az árvizet, ők a vízbetörés után 10 órával 
tudtak elindulni kifelé.

1. ábra. A Col déllé Érbe barlangrendszere (Canin-fennsík, Udine).
A nyilak a barlangi túra útvonalát jelzik
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A táborhelyen 11 órát pihentünk többé-kevésbé alvás 
nélkül, majd az ötödik napon hajnali 2 órakor nekiláttunk 
kiszerelni a barlangot.

A legelső szűkület, ahol az akna teteje szifonná 
zárhatott, —220 méteren volt Innen csak a bivakfelszere 
lésünket és egy zsáknyi kötelet vittünk tovább, s a 
délelőtti órákban értünk a felszínre. Az expedíció többi 
résztvevője (Csulorás Zsolt, Gulyás Ágnes, Kaposi Judit, 
Midrák Zoltán, Péter Zoltán, Szekeres Tibor, Temesvári 
Tibor) még azap kihozta az ottmaradt hat transzportzsá
kot és kiszerelte az odáig vezető négy aknát. Őket az 
árvíz a 280 m mély Abisso Alto ad Ovest del C. d. E. 
első meanderéből kergette ki, így ezt a barlangot sajnos 
nem sikerült megtekinteniük.

A Gortani-Davanzo-rendszer -  hihetetlen változatos
sága miatt -  mindenki számára nagy élményt ígér, de a 
mélyebb részek, a hegység kiszámíthatatlan időjárása 
miatt, nyáron nem ajánlható.

Egy kis pihenő (egész napos hegyi túra) után, két 
egymást követő napon mindannyian leszálltunk az 585 
m mély Vianello-barlangba, amelynek érdekessége az, 
hogy -150 m körül egy eljegesedett szakasz található. 
Itt is, csakúgy mint a fennsik többi zsombolyában, 
elengedhetetlen a vízhatlan overall és a műszőrme 
aláöltözés. Ez a barlang összeköttetésben áll a IS use 
d ’Ajar vízszintes barlanggal, amely a hegyoldalban 
nyílik, 500 méterrel a plató szintje alatt. A csapat egy 
része innen is megkisérelte az átmenő túrát, de az 
összekötő meander hosszúsága és szűk volta miatt ebből 
az irányból sem sikerült.

2. ábra. A két csoport (A-B) mozgása a Gortani- 
barlangban a mélység és idő függvényében. Fent a 
tervezett mozgások, lent ami ebből az árvíz miatt tényle
gesen megvalósult

Az expedíció túráin több veszélyhelyzet adódott, s 
ezek számos tanulsággal is szolgáltak. Bebizonyosodott, 
hogy a fizikai és a lelki felkészülés összhangja rendkívül 
fontos. Az edzőtúrák nehézségének és időtartamának el 
kell érnie a kiszemelt nagy barlang várható viszonyait, 
és lehetőséget kell adniuk a leendő túratársak összeszo- 
kására és egymás alapos megismerésére. Szívesen állunk 
mindenkinek a rendelkezésére, aki a területről vagy a 
tapasztalatainkból szeretne bővebb információt kapni.

Elekes Balázs

<B‘A%£JA‘NQ0S
Manapság nem tartozik a ritkaságok közé. ha valamelyik „karsztos" ország barlangot ábrázoló 
bélyeget bocsát ki. Arra azonban csak egyetlen példa van. hogy egy ország bankjegyét 
barlangkép díszítse. Ez a kivételes állam Libanon, melynek egyfontos (livre libanaise) bankjegyén 
a Jeita-barlang képe látható. Mérete: 13.7 x 6.55 cm. A cseppkőképződmények színe gesztenye
barna. a víz halványkék. A rajz Manoug színes fényképe alapján készült. A bankjegyet nemrég 
kivonták a forgalomból.
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