
szavannatájon vezet keresztül, mintegy 20 km/óra sebességgel. A vonat itt-ott megáll, hogy fényképezni 
lehessen. Ellenvonat nem fenyeget, hiszen csak egyetlen szerelvény van. Forsayth régi rézbányaváros, ma 
ipari műemlékként látványosság, bár azt hallani, hogy újra megindultak az érckutatások.

A település mellett húzódik a Copperfild Gorge bazaltszakadéka. Visszatérve Mount Surpriseba, mely 
egyik legnagyobb topáz- és drágakőbányája a kontinensnek, ahol ásványkiállítást tekintettünk meg.

Augusztus 17-én kora reggel indultunk busszal vissza Caimsba. A társaság remek hangulatban bú
csúzott azzal, hogy viszontlátásra 2012-ben Jordániában. A búcsúzkodás még este is folytatódott Cairns 
belvárosában, az 0 ‘brien ír  Kocsmában. Oláh Csaba és e sorok írója másnap felvette a bérelt terepjárót és 
elindultak további 3 hétre Queensland vadonjába.

Dr. Szentes György

CHILLAGOE - MUNGANA CAVES NEMZETI PARK

A Vulkánszpekeológia Szimpózium után Oláh Csabával útnak indultunk Queensland vadonjába. Első 
utunk a Chillagoe - Mungana Caves Nemzeti Parkba vezetett, ahol a Chillagoe Caving Club meghívásá
nak tettünk eleget, és kutatóházukban néhány napig a Club vendégszeretetét élveztük .

Chillagoe 215 km-re nyugatra terül el Caimstől. Helyzetét az előző, a Vulkánszpeleológiai Szimpó
ziumról beszámoló cikk ábrája mutatja. A  települést a karsztterület belsejében találjuk. Valamikor fontos
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Egy látogatott karsztos forma, a Balancing Rock

A Carpentaria Cave labirintusának vázlataA Carpentaria Cave egyik nagy terme

ipari központ volt rézolvasztó kohójának követ
keztében. Ennek romja ma már ipari müemléként 
tekinthető meg. A település környékén, a nemzeti 
park területén kívül márványbányászat működik. 
Maga Chillago városka, mint a nemzeti park köz
pontja, fontos turisztikai és természetvédelmi ob
jektum.

A karszt 45 km hosszú 5 km széles de
von mészkő és márvány zóna. A devon tenger 
korallmészkövének maradványai részben márvány- 
nyá alakultak és erősen karsztosodtak. A tektonikai 
mozgásoknak kitett közettömegek majdnem függő
legesen állnak. A karszt erősen mállóit toronykarszt. 
A  karszttomyok általában 40 m-re emelkednek ki 
a térszínből. Érdekesség, hogy a hófehér márvány 
felszíne szinte mindenütt fekete színű a kőzetet be
vonó algák miatt. A területen mintegy 300 barlang 
ismert. A tornyok belsejében és részben alattuk ter
jedő barlangok bonyolult, omlásokkal megszakított 
labirintusok, néhol tágas termekkel, folyosókkal. 
Korukat tekintve az üregrendszerek igen régiek, és 
általában ffeatikus eredetűek, cseppkőképződmé
nyekben gazdagok, igen sok a fosszilis cseppkő. 
Az erősen erodált tornyokban húzódó járatok több 
helyen a felszínre szakadtak. E helyeken a falak mo-
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hával borítottak, és sajátos ökoszisztéma alakult ki környékükön. Leghosszabb a 10 km-t is meghaladó 
Queensland Cave labirintusa.

A barlangok kutatásával és tanulmányozásával a nemzeti parkkal összhangban az 1973-ban alakult 
Chillago Caving Club foglalkozik. A kiterjedtebb tornyoknak nevet adtak, és térképezik a bennük és 
alattuk húzódó barlangokat. Természetesen feltárásokkal is foglalkoznak, hiszen a karsztos tornyok 
tömegében számos még ismeretlen barlang rejtőzködik.

A három kiépített és villannyal kivilágított barlangba, a Trezkinn-, Donna- és Royal Cave-be a nemzeti 
park rangerei vezetik a látogatókat. Vendéglátóink vezetésével egy félnapos túrát tétünk a karszt második 
legnagyobb barlangjában, 6 km összhosszúságú Carpentaria Cave-ben. A hatalmas termekből és tágas 
folyosókból álló labirintus látványos cseppkőképződményekkel díszített. Az egyik teremben halvány fény 
szűrődik a barlangba, és a nyirkos talajon bársonyos mohaszőnyeg települt, a terem neve Green Velvet 
(Zöld Bársony). A termet csak kívülről megvilágítva lehet megtekinteni, belépni tilos. Megtudtuk, hogy 
az egyébként szinte teljesen száraz barlangokban az esős évszakban vízfolyások alakulnak, és némelyik 
barlangot méter magas állóvíz tölti ki. Ez utólagos hatás, különösen a folyóvizes erózió fontos szerepet 
játszik a barlangok fejlődésében.

Meglátogattuk még a 600 m hosszú Pompeii Cave-t. Az omladékkal borított termekben látványos 
cseppkő formációk figyelhetők meg. A 300 m hosszú Bauhinia Cave-ben a falakat sok helyen borsókövek 
fedik. Végül a 220 m hosszú Archways-1 látogattuk meg. Ez részben felszakadt, részben még meglé
vő barlangrendszer, számos fosszilis cseppkövei. A hűvös hasadékokban apró gyíkok és lepkék találnak 
menedéket a szavanna forrósága elöl. A barlang bejárata az őslakosok (Aborigines) szent helye. A falat 
kultikus sziklafestmények díszítik.

Ezzel progamunk barlangi része befejeződött és tovább utazva meglátogattuk a Carpentaria-öböl 
mangrove mocsarainak élővilágát, a Lawn Hill Nemzeti Park Canyonjait és vízeséseit, Riversleigh világ- 
örökség ősmaradvány lelőhelyét, Mount Isa ércbányáit, majd a trópusi esőerdők nemzeti parkjain keresz
tül visszatértünk Caimsbe, ahonnan a nemzetközi repülőjáratok indulnak.

A Pompeii Cave omladékos terme Őslakosok sziklafestményei az Archway bejáratánál
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