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UJ-ZELAND BARLANGJAI

ÖSSZEFOGLALÁS

E tanulmányban a szerző közreadja személyes tapasztlatait és az összegyűjtött információit Új-Zéland 
különböző típusú barlangjairól. A sok száz barlang és több tucatnyi karsztvidékről e cikk keretei között 
lehetetlen részletes leírást adni, de igyekszik a legfontosabb barlangokat kiemelni, és keletkezésük sze-
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rint bemutatni. Uj-Zéland egészen rövid bemutatása után a szerző a karsztbarlangok mellett leírást ad 
a lávabarlangokról és a tengerpart látványos abráziós barlangjairól is.

BEVEZETÉS

Új-Zéland Magyarországtól legtávolabb fekvő ország, a Föld legdélebbi állama. A 270 000 km2 te
rületű ország két nagyobb és számos kisebb szigetből áll, melyet a Csendes-óceán vesz körül. A két

f
nagyobb sziget, a 120 000 km2 nagyságú Északi-sziget és a 150 000 km2 méretű Déli-sziget 1600 km

r

hosszban húzódik EK-DNy-i irányban mintegy 200-400 km szélességgel.
A szigetek földtani felépítése és felszínformája a viszonylag kicsiny területhez képest igen váltotatos. 

Földtani értelemben a szigetek az Ausztrál-Indiai és a Pacifikus-lemezek összeütközésének következ
tében emelkedtek ki az óceánból. A 85 millió éve a Gondwana ősmasszívumból leszakadt földdarab 
fokozatosan lesüllyedt a Csendes-óceánba, majd a kéregmozgások következtében ismét kiemelkedett. 
A l l  és 2 millió évvel ezelőtti kéregmozgások emelték ki a szigetek hegyvonulatait. A terület ma is 
a mozgó kőzetlemezek között helyezkedik el, ennek köszönhetően szeizmikusán és vulkanológiailag 
igen aktív. A változatos kőzetformációk, üledéksorok tükrözik a szigetek létrejöttének és fejlődésének 
történetét a prekambriumtól a jelenkorig.

A Déli-szigeten gyakoriak a prekambriumi és paleozós képződmények, és jellegzetesek a nagy törne-
r

gü metamorf kőzetformációk. Ezzel szemben az Északi-sziget üledéksorai jóval fiatalabbak, és helyen
ként a jelenkori, részben ma is működő vulkánok képződményei vannak túlsúlyban.

r

A felszínformák szinte minden fajtája előfordul a szigeteken. Északon a központi vulkáni öv aktív 
vulkánjai emelkednek 2000 méter fölötti magasságba. Környezetükben aktív geotermikus zónák alakul
tak iszapvulkánokkal, gejzírekkel. Auckland környékét vulkáni kúpok és lávamezők építik fel. A sziget 
többi részét dombvidék vagy középhegység formálja, melyeket ma már csak kisebb részben borít a jel
legzetes új-zélandi őserdő, nagyobb részben mezőgazdaságilag hasznosított területek. A tengerparton 
homokos strandok és vad sziklás partszakaszok váltakoznak.

r
A Déli-sziget mai felszínét ajég alakította ki. Keleti részén az Uj-Zélandi-Alpok gleccserekkel borí

tott, 3000 m fölé nyúló vonulatai húzódnak. Legmagasabb pont a 3764 m magas Mount Cook. Tovább 
délre a jégkorszak leglátványosabb maradványa, a Fjord-vidék terül el. A nyugati parton szélesebb parti 
síkságok húzódnak a hegyek lábáig.

A változatos földtani és morfológia kép része a mindkét sziget teljes hosszúságában előforduló karsz
tos mészkő, dolomitos mészkő és a Déli-szigeten felbukkanó márvány. A márvány kora ordoviciumi, 
amíg a mészkövek a harmadkorból származnak. Amilyen változatos a karsztos térszín, olyan változatosak 
a karszt belsejében létrejött barlangok is. A középhegységi karszt aktív patakos barlangjai, amelyek néhol
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bonyolult földalatti vízrendszereket formálnak, valamint ezeknek fosszilis kiemelt szakaszai a szigetek 
teljes hosszában előfordulnak. A márványból felépült magashegységben az alpin karszt mély víznye
lő-barlangjai, kiterjedt labirintusai keletkeztek. A barlangok legnagyobb része, beleértve az alpin karszt 
barlangjait is, cseppkövekkel, némely esetben gipsz- és aragonit-képződményekkel gazdagon díszítettek.

A karsztbarlangok mellett Auckland lávamezőiben nagyszámú, nem túl hosszú, de igen érdekes lá
vabarlang ismert. A sziklás tengeri partszakaszokon abráziós barlangok alakultak. Némelyikük nemzet
közi hírű turista látványosság.

KARSZTBARLANGOK

E fejezetben összefoglalom északról dél felé haladva mindkét sziget legnagyobb, leglátványosabb, 
vagy legismertebb karsztbarlangjait.

Északi-sziget
A sziget északi és középső részén az ún. Nordlandon, Whangarei város közelében a krétától oligo- 

cénig terjedő vastag üledéksor felső szakaszát oligocén mészkő képezi. A mészkőfoltok karsztosodtak, 
néhol látványos karsztformák jöttek létre. A dolinákkal, szakadékokkal tarkított karsztvidéket az őserdő 
maradványai borítják, vagy facsoportos legelők fedik.

A vidék legfontosabb barlangja a Waipu 
Cave. Az aktív patakos barlang néhány száz 
méter hosszúságban követhető a végpontot 
jelentő omlásig. Omladékok és tágas termek 
sorozatán keresztül folyik a barlangi patak.
Különösen látványosak a sztalagmit formáci
ók. A harmadik teremben a sötétben parázs
férgek tömegei fénylenek. Ezen élőlényekről 
a későbbiekben kívánok írni.

Whangarei város északkeleti peremén egy 
őserdővel borított, 19 hektáros védett, oligocén 
mészkőben létrejött karsztterület fekszik. Itt 
látványos felszíni oldásformák tanulmányoz-

r

hatók, és egy EK-DNy-i törésvonal mentén 
víznyelők helyezkednek el, melyek mögött 
hidrológiailag összefüggő rövid patakos bar
langok húzódnak.

Legnagyobb a 200 m hosszúságú Iwy Cave, majd a valamivel rövidebb Middle Cave és az ettől 
lejjebb nyíló Organ Cave. A járatok viszonylag keskenyek és mindegyik barlangban látványos erodált 
mészkőformákat és kisebb cseppköképződményeket figyelhetünk meg. E környéken nyílik Kawakawa 
település közelében a 200 m hosszú, harmadkori mészkőben alakult Kawiti Glowworm Cave. A tágas, 
10 m széles és 20 m magas földalatti patakmeder a nagyközönség számára is kiépített. A járatot lát
ványos cseppkőformációk díszítik, és a barlang nevében is szereplő parázsférgek lenyűgöző látványt 
nyújtanak a világítás kikapcsolása után.

Tovább, dél felé Auckland vulkáni kúpjai és lávamezői megszakítják a felszíni mészkőelőfordulásokat, 
de Aucklandtól délre ismét karsztvidékekkel találkozunk. Port Waikato kikötőváros és a Waikato-folyó 
között felső-eocén és oligocén mészkőből felépült karsztterület húzódik. Látványos felszíni karszt
formák és karsztos szakadékok mellett számos kisebb barlang van a területen. Legismertebb az egy 
kilométer hosszú Nikau Cave. A tágas, helyenként omlásokkal megszakított földalatti patakmeder

Mély vizes szakaszok a Waipu Cave főágában 
(Szén tes György felvétele)
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Nikau Cave, kalandtúra a barlangon keresztül 
(Szén tes György fel vétele)

a víznyelőtől a patak felszínre bukkanásáig kö
vethető. A látványos képződmények közül a szal
macseppkövek és a mésztufagátak említendők.
A barlangot a terület tulajdonosai a kalandtu
rizmust kedvelők számára látogathatóvá tették.

Hamilton várostól délnyugatra, egészen a nyu
gati partvidékig folytatódik az oligocén mész
kőből felépülő karszttérszín. A számos kisebb 
barlang mellett itt nyílik a 3,5 kilométer hosz- 
szú Karamu Cave. A barlangot 1924-ben tárták 
fel. Jelenlegi hosszát a későbbi kutatások során 
nyerte el. Az öt bejárattal bíró barlang aktív pa
takos, tágas főága nagyméretű cseppkőformáci
ókkal és helyenként heliktit-képződményekkel 
díszített. Egyik legszebb tenne a „Chatedral”.
A barlang számos keskeny, ugyancsak aktív patakos mellékága egy földalatti hidrológiai rendszert formál. 
Néhol kiterjedt felső emeleti fosszilis szakaszok húzódnak. E vidék barlangjai közül megemlíthető még 
a 748 m hosszú Ruapo Cave Kawhia település közelében.

Az Északi-sziget közepén, a 18 000 km2 nagyságú King Country jelentős részén, Te Kuti város kö
zelében kiterjedt karszt alakult az oligocén mészkőben. A terület több száz barlangja között világszerte 
ismert a Waitomo település mellett nyíló Waitomo Glowworm Cave, avagy a Parázsférgek barlangja. 
Az 1887-ben felfedezett kisebb barlang kevéssé látványos felső emelete alatt széles barlangi vízfolyás 
található. A földalatti folyón mintegy kétszáz méter hosszan sötétben csónakon viszik a látogatókat. 
Azaz nem igazán sötétben, mert a mennyezeten tízezrével világítanak a parázsférgek kékeszöld pontjai, 
csillagos éghez hasonlítva a barlang mennyezetét. A barlang és a közelében lévő többi kiépített barlang 
évente félmilliónál több látogatót fogad a világ minden tájáról.

r

Néhány szó a világító lárvákról. Mik is ezek az Uj-Zéland és Tasmánia szinte minden aktív patakos 
barlangjában előforduló világító élőlények? A barlangok „fénylő csillagai’' tulajdonképpen egy szúnyog
félének a világító lárvái, melyeket a helyiek glowwormnak, magyarul parázsféregnek neveznek. A tudo
mányos neve Arachnocampa luminosa, a magyar szakirodalomban új-zélandi lámpásszúnyog néven is 
szerepel. A nőstények a barlang falára rakják le petéiket, és a 20-22 nap múltával előbújt lárvák azonnal 
elkezdenek világítani. Egy lárva 20-40 darab 20-30 cm hosszú, függőleges, pókhálószerű, gyengén mér
gező hatású szálat produkál mirigyeiből, amelyeket erősen ragadós, nyálkás cseppek borítanak. A fényre 
odarepülő és lárva közelébe kerülő rovarok a szálakba gabalyodva megbénulnak, és a lárva táplálékává 
válnak. A lárva felhúzza a szálat a beleakadt rovarral együtt, majd kiszívja áldozata testnedveit, és a ma
radékot kiköpi. Kezdetben a lárva néhány milliméteres, de 6 hónap elmúltával 3 cm-esre is megnőhet. 
A lárvaállapot közel egy évig tart, ezalatt a lárva négyszer vedlik, de a fénykibocsájtása folyamatos. Ez
után bebábozódik, majd 14 nap után előbújik a kifejlett rovar, és az életciklus kezdődik élőről. A kifejlett 
szúnyogok mintegy 4-5 napig élnek, és a nőstények még tovább világítanak, hogy felkeltsék a hímek 
figyelmét. A megtermékenyítést követő peterakás után többnyire nekirepülnek a lárvák rovarfogó szála
inak, így maguk is a lárvák áldozatává válnak, de elterjedt a lárvák közti kannibalizmus is. Sajnálatosan 
a parázsférgek természetes ellenségét, a barlangokban élő óriáspókokat szintén vonza a lárvák fénye. 
Időnként tekintélyes pusztítást okoznak közöttük. A nagyobb barlangi árvizek is megtizedelik a parázsfé
reg populációt. Ugyanakkor az árvíz friss szerves törmeléket szállít a barlangba, növelve az ott élő egyéb 
rovarok számát, ami nagyobb lehetőséget biztosít a parázsféregek újabb generációjának kifejlődéséhez.

Waitomo területén múzeum és látogatóközpont ismerteti a vendégekkel a barlangokat, azok képződé
sét, élővilágát és magát a barlangkutatást. A terület már hosszú évtizedek óta az új-zélandi barlangkutatás
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Az Araimi Cave egyik cseppkövekkel díszített terme 
(Szén tes György fe l vétele)

egyik központi bázisa. A barlangok nagy 
részét feltérképezték és tudományosan 
feldolgozták.

További kiépített barlang a 3 km hosz- 
szú Ruakuri Cave, valamint a csepp
kövekkel szépen dekorált Aramii Cave.
Kalandturistáknak ajánlanak Ruakuri 
Cave alsó szakaszán autóbelsövel úsz
tatott vizes túrát, vagy a 3652 m hosszú 
Lost World-Mangapu System megláto
gatását, ahol egy 100 m mély aknába 
ereszkedés után vízszintes szakaszon át 
jutnak a felszínre. Waitomo vidékén nyí
lik az Északi-sziget leghosszabb barlang
ja, a 12 km hosszú, nagyméretű patakos 
barlang, a Gcirdeners Gut. A barlang főágát képező vízfolyást hét mellékág táplálja, melyek víznyelői 
bejáratokként is szolgálnak. Száraz felső szakaszait tágas, látványos cseppkőformációkkal, néhol görbe 
cseppkövekkel díszített termek alkotják.

További említésre méltó barlangok közé tartozik a Mangawhitikau System, amely egy 8 km hosszú 
bonyolult földalatti vízvezető rendszer. A barlang egy hasonló nevű kanyon folytatása, bejárását mély 
tavak és vízesések nehezítik. A barlangban a kipusztult óriási ősmadár, a moa árvíz által besodort csont
jai találhatók. A közelben fekszik egy aktív földalatti vízrendszer, a Waitamo Headwaters nevű 5600 m 
hosszú barlangrendszer. Ennek közelében nyílik a Millars Waterfall nevű 5100 m hosszban felmért 
barlang. A 4700 m hosszú barlang rövid névvel a Fred Cave. A barlangba egy 60 m mély aknán keresztül 
lehet bejutni. Lenyűgöző szépségűek a barlang gipszformációi, különösen a főág „Gyémántbánya” nevű 
szakaszán.

A Waitomo-karszt nyugati részén a tengerparthoz közel nyílik 3440 m hosszú Karinnt Cave, amely
nek az alsó-oligocén mészkőben alakult két nagyméretű folyosója freatikus körülmények között jött létre 
a felső-miocénben. Ezt követte a pleisztocén során egy kiemelkedés következtében a vadózus barlang
fejlődés. Sajnos, a barlangszakaszok jelentős részét agyag és 
iszap tölt ki.

Waitomo környékén még említésre méltó a 3333 m hosszú 
Te Koots Sewer nevű barlang, a 3100 m kiterjedésű Haggas 
Hole és a 2700 m hosszú Ripper. A felszín látványos karszt
jelenségei is sok érdekességet tartogatnak a látogatók szá
mára. Egyik legszebb látvány az egykori barlang felszakadt 
maradványa, a Mangapohue-sziklahíd.

Waitomotól délre a Puketiti Station nevű farmtelepülés 
közelében is látványos barlangok nyílnak. A 4726 m hosszú 
Thunderer Cave főága egy hasadékjellegü aktív vízfolyás 
és omladékos termek sorozata. Egy központi teremből szá
mos mellékág fonnál kisebb labirintust. A mellékágakat néhol 
nagyszerű gipszkristályformációk díszítik. Egyik szakaszon 
100 m hosszan karfiolnak és hógolyónak nevezett hófehér 
gipszkristályok borítják be a falakat. E környék többi bar
langjára is jellemzőek a látványos gipszformációk. Ilyen pél
dául a 3960 m hosszú Kuratahi Cave, vagy a Piopio település

A Kuratahi Cave egyik látványos 
szakasza (B. Braadfelvétele)
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közelében nyíló, 3700 m hosszan ismert Ecch Cave. A legszebb azonban a Puketiti Flower Cave. A né
hány száz méter hosszú barlang 10 m magas és néhol 6 m széles folyosóját teljes egészében beborítják 
a nagyszerű, mondhatni ritkaság számba menő formákat mutató gipszkristályok. Néhol kisebb vízme
dencében aragonitkristályok is mutatkoznak.

A karszt legdélebbi részén, Mahoenui település közelében húzódik a négy és fél km hosszú átmenő
barlang, a Stinkpot Cave. Bejárata egy 45 m mély aknával kezdődik. „Bűzös-akna71 nevét a bejárati akna 
aljában felhalmozódott bomló szerves törmelékből áradó bűztől kapta.

F
Az Északi-sziget keleti részén, Napier város közelében és Waiora település környékén a felső-miocén 

és pliocén határán képződött mészkő karsztosodott és jelentősebb barlangok is kialakultak e formációban. 
Legismertebb a 6300 m hosszú Mangaone Cave, amelynek egy része a látogatók számára is kiépített. 
A barlang egy viszonylag száraz, omladékos felső emelete látványos cseppkőformációkkal díszített. Alsó, 
aktív patakos szintjén főleg a parázsféreg kolóniák gyönyörködtetik a látogatókat. Waiora település és 
Gisborne város között a Whakapunake karsztos hegyvonulatban is számos barlang ismert. Legnagyobb 
a 3834 m hosszú Te Reigna Cave. Említendő még a Springfield Crystal Cave, ahol a történelmi idők lá
togatóit idézik a falakra karcolt grafittik. A Marumaru Glowworm Cave omladékos termek sorozata, ahol 
néhol felbukkan, majd ismét eltűnik a barlangi patak. Szép cseppkőlefolyások adják a barlang látványos-

r
ságát. Az Északi-sziget déli részén számos kisebb karsztosodott mészkőfolt ismert Makuri és Pohangina 
települések környékén. A mészkövek az oligocén és alsó-miocén sorozat részei. E környéken további 
érdekes barlang a Moawhango River völgyében Taihape település közelében nyíló Moa Boné Cave. Mint 
nevéből is kitűnik a kipusztult óriásmadár csontjait és tojásainak héját ásták ki a barlangból. További 
leletek, mint halcsontok, madármaradványok, kagylóhéjak az tanúsítják, hogy a barlang a maori őslako
soknak menedék és élelemiszerraktár célját szolgálta. Martinborough település mellett húzódik Patuna 
karsztos szakadék-völgye. Számos sziklahíd és kisebb-nagyobb barlang lenyűgöző látványa miatt a völgy 
a sziget egyik leglátványosabb karsztjelensége. A szakadék egyik mellékága a többszáz méter hosszú, 
részben csónakkal járható Blue Creek Glowworm Cave a környék neves idegenforgalmi látványossága.

Déli -  sziget
A Déli-sziget északi csücskén ordoviciumi márványból felépített magashegység terül el. A már

vány karsztosodott, számtalan igen látványos felszíni karsztjelenséggel és kiterejdt karsztbarlanggal. 
Ez az alpin karszt hegyvonulat képezi Uj-Zéland legizgalmasabb barlangkutatási területét, hiszen itt 
találhatók a szigetország leghosszabb és legmélyebb barlangjai. A korántsem teljesen ismert barlangvi
dék igen sok potenciális kutatási lehetőséget nyújt, ezért a területet számos hazai és külföldi expedíció 
keresi fel. Az egyéb ritka természeti értékeket is tartalmazó terület két nemzeti park védelme alatt áll, 
egyik a karsztvidék nagy részét is magába foglaló, 4520 km2 nagyságú Kahurangi Nemzeti Park, a másik 
a jóval kisebb, 225 km2 méretű Ábel Tasman Nemzeti Park. A karsztterület több szerkezetileg feldarabolt 
hegyvonulatra és fennsíkra, mint önálló felszíni és felszínalatti hidrológiai egységekre osztható. Ilyen 
a Takaka-folyó vidéke, a Mount Owen és a Mount Athur környéke.

Az 1875 m magas Mount Owen uralja a hegyvidék déli részét. Itt nyílik Uj-Zéland leghosszabb bar
langja a 67 233 m hosszú Bulmer Cavern. A barlang egy több szintes függőleges és vízszintes labirintus. 
Első hét kilométerét 1985-ben tárták fel, azóta az évente ismétlődő expedíciók eredménye a barlang 
jelenlegi hossza. A feltárás még egyáltalán nem fejeződött be. 1996-ban a barlangban állandó földalatti 
tábor létesült, és a további szakaszok kutatása jelenleg is tart. Főleg a végpontokat jelentő omladékok

r r
közül áramló huzat jelzi a további lehetséges új szakaszokat. Érdekesség, hogy itt történt Uj-Zéland 
legnagyobb barlangi mentése 1998-ban. Több napon keresztül 80 kutató fáradozott egy állkapocscsont
törést szenvedett társuk kimentésén.

Cseh barlangkutatók feltárásának eredménye a 11 230 m hosszú és 713 m mély Bohemia Cave. 
A barlang hasadékmenti nagy termek sorozata, aktív vízfolyással. A termeket nagy mennyiségű és igen
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Az Ellis Basin Cave System egyik látványos járata 
(Eliis Expedition 2010 felvétele)

látványos aragonitkristály díszíti. A bejárati aknák mögött fokozatosan lejtő, könnyen járható folyosók 
húzódnak. Egyik nagyméretű terem a világ legnagyobb barlangtermei közé tartozik. A barlang hőmér
séklete 4 °C.

A hegycsoport számtalan kisebb-nagyobb, nagyrészt további feltárásra váró barlangját lehetetlen itt 
felsorolni. Ezek nagy része jelentős mélységű függőleges víznyelő akna. Közülük példaként említésre 
méltó a 440 m mély Viceroy Shaft, a 422 m 
mély Deep Tought, a 291 m mélységű Curtis 
GUI, a 259 m mély Giant Staircase, 243 m 
mély Twilight Tomo és a 198 m mély Tumble 
Tor Pót.

A Mount Owen bázisán számos forrásbar
lang ismert. Feltárásuk a barlangi búvárok iz
galmas feladata. Ezek egyike a 3405 m hosszú 
és 190 m szintkülönbségű, és a további feltá
rásra váró Blue Creek Cave. A Turk’s Torrent 
forrásbarlangból 214 m-ig jutottak a folyás
iránnyal szemben.

A másik hatalmas karsztos hegycsoport 
az északabbra fekvő, 1795 m magas Mount 
Arthur környékén elterülő karsztvonulat. Itt

r

húzódik Uj-Zéland legmélyebb barlangrend
szere, az 1026 m mély Ellis Basin Cave System. Kezdetben a barlang mindössze 770 m mélységig volt 
ismert. Az igen bonyolult, több barlang összeköttetéséből álló rendszer jelenlegi mélysége és hossza

r r

több évig tartó szívós feltáró munka eredménye. így a rendszer 33 400 m hosszával Uj-Zéland nemcsak 
a legmélyebb, de második leghosszabb barlangja is.

Sokáig a szigetország legmélyebb barlangja volt a 24 kilométernél hosszabb, 889 méter mély Neetlebed 
Cave. Ma már mélység szempontjából a második barlang, de ennek ellenére egyik legfontosabb ez 
a többszintes, függőleges és vízszintes szakaszokból álló labirintusrendszer. A rendszer tulajdonképpen 
egy átmenőbarlang. Felső emeleteit nagyszerű cseppkőképződményekkel díszített termek sorozata építi 
fel, alsó vizes szakaszai látványos oldási és eróziós formákkal díszített szűkebb járatok. A barlang fentről 
lefelé történő bejárása két napot vesz igénybe, megpihenni a Salvation Hall nevű bivakteremben lehet. 
Feltárása még korántsem tekinthető befejezettnek. Magyar szempontból megjegyzendő, hogy két kuta
tótársunk, Egri Csaba és Borzsák Sári keresztülment a barlangon.

Mount Arthur karsztvidékén még számos kiterjedt és mély függőleges labirintus nyílik, további kuta
tás és felmérés igényével. Ilyen barlangrendszer például a 10 100 méter hosszú és 720 méter mélységig 
ismert Stormy Pót, az 540 méter mély és 4728 méter hosszban ismert Incognito-Falcon System, a 4410 m 
hosszban felmért és 362 méter mélységig felkutatott Windrift, avagy a 3000 méter hosszú Cheops Cave.

A vidéken is számos függőleges víznyelő akna ismert és vár további feltárásra. Megemlítendő ezek 
közül a 400 m mély Twin Traverse Tomo, a 346 m mély Gargoroth és a 307 méter mélységű Laghu Cave. 
(Itt jegyzem meg, a tomo maori szó és mély szakadékot, függőleges aknát jelent, a barlang szó maori 
neve ana.)

A márványkarszt északi fele a Takaka Hill, a Takaka Valley, a Cob Valley és a Heapy Valley vidéke. 
E területek nagy része a Kahurangi Nemzeti Park védelme alatt áll. Takaka Hill vidékén a Greenlink 
System egy 20 826 m hosszban felmért és 398 m mélységig ismert függőleges és vízsintes szakaszokból 
álló, részben aktív patakos barlang.

A vidék legizgalmasabb bejárását Ígérő barlangja Hanvood Hole -  Starlight Cave barlangrenszere. 
A hegytetőn nyíló 50 méter szélességű víznyelő akna, a Hanvood Hole, egybefüggően 185 méter mély.
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Az akna aljából ferde omladékos járat vezet Starlight Cave patakos szakaszához. Az aktív folyosó hosz- 
szú mélyvizes szakaszok és látványos cseppköves termek sorozatán keresztül bukkan a felszínre. A bar
langrendszer teljes hossza 13 km, és 357 m a szintkülönbség a víznyelő és a forrásszáj között. A rend- 
szer Uj-Zéland egyik legrégebben ismert, leggyakrabban felkeresett barlangja és kutatási objektuma. 
Az átmenőbarlang bejárása nagyszerű élményt nyújt, de technikai felkészültséget és fizikai erőt igényel, 
valamint igen fontos az árvízveszély figyelembe vétele a bejárás előtt.

További meredeken lejtő, vízesésekkel szakaszokra osztott bar
langok ismertek, melyek jelentős része még további feltátásra vár.
Ilyenek például a 259 m mély Eds Cellar vagy a 207 m mélyen 
feltárt Olimpia Cave. A 2 km hosszú Summit Tomo 243 m mély
ségig van felkutatva. A Swiss Made Cave ugyancsak 2 km hosszú.
A Presevarence Cave függőleges és vízszintes szakaszok labirin
tusa 315 m mélységben egy omlásban végződik. Mint a márvány- 
karszt többi részén, itt is számos, csak részben feltárt függőleges 
víznyelő akna nyílik, úgymint a 245 m mély Canan Downs Cave, 
a 210 m mély Corcscrew Cave, a 200 m mély Black Sabath vagy 
a 192 m mélységig ismert DogLeg Cave.

ANgarua Cave egy fosszilis szintet képviselő, látványos csepp
kövekkel díszített, kiépített idegenforgalmi barlang. A barlangban 
az egykor bennrekedt, kipusztult óriásmadár, a moa csontjait is be
mutatják. A Takaka Hill erózióbázisán pedig egy kevéssé kutatott 
forrásbarlang, a Riwaka Resurgence Cave gyakori célja a búvárex- 
pedióknak.

A Kahurangi Nemzeti Park északi és nyugati peremén közel 
100 méter vastagságú oligocén -  alsó-miocén mészkő települ. Az ős
erdővel borított, dombokkal tagolt terület belsejében jelentős és különösen érdekes barlangok formálód
tak. Az északi részen két patakos barlang nyílik, az 1100 m hosszú Cascade Cave és a 3500 m kiterjedésű 
Wetneck Cave. A nyugati részen a Heapy Valley felső szakaszán fedezték fel 1994-ben a Megamania 
Cave-t. A ma már 13 km hosszúságig ismert barlang egyik legnagyobb és legimponálóbb barlangrend-

r
szere Uj-Zélandnak, a nyugati partszakasz legnagyobb barlangja. Az őserdőben rejtőző tágas bejárat 
mögött aktív patakos folyosók és felső emeletek rendszere húzódik, melyek remekül díszítettek szal
macseppkövekkel és heliktitekkel. A patakos szakaszokból gazdag madárfauna csontmaradványai kerül
tek elő, köztük a moa csontjai.

Nem messze Oparara településtől található a Honeycomb Hill Cave. A mészkő az oligocénban csak 
10 millió éve ülepedett le, és nem 200 millió éve, mint a márvány. Az egyik ilyen dombos süllyedék, 
az Oparara-medence mészkövében egy igen érdekes és ritka barlang fejlődött ki. A barlangrendszer 
egy domb, a Honeycomb Hill (Lép-domb) alatt terül el. A 14 km kiterjedésű óriáslabirintus mindössze 
egy négyzetkilométernyi terület alatt fekszik. A rendszernek 70 bejárata, ill. felszínre vezető nyílása 
ismert, így már a domb neve is könnyebben érthető. A 80-as években erdészeti és térképészeti mun
kálatok miatt csapást vágtak a vadonba. Ekkor került a figyelem középpontjába a barlangnyílásokkal 
teli domb. A kutatást a Westport város környéki barlangkutató csoport, a Bulmer Caving Club hajtot
ta végre. Szívós munkával tárták és mérték fel a többemeletes bonyolult barlangrendszert, amely ma 
13 712 m hosszan felmért, és a nemzeti park kezelésében áll. A barlang és a felszín szigorúan védett. 
Látogatása csak a nemzeti park engedélyével és vezetésével lehetséges. Az üregrendszer cseppkőkép
ződményei lenyűgözőek és változatosak. A szokványos képződmények mellett különleges és ritka for
mációk is megfigyelhetők, úgymint borsókövek, virágszirom vékonyságú kristályalakzatok, barlangi 
gyöngyök, mésztufagátak, elefántlábhoz hasonló cseppkövek, hegyitej nevű képlékeny ásványkiválások

A Ngaura Cave főága  
(Szentes György' felvétele)
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és szalmacseppkövek. Legjelentősebbek azonban a barlangban található csontmaradványok, melyek fő
leg madaraktól származnak. Ezek a leletek teszik egyedülállóvá és világviszonylatban is ritkaság számba 
menővé a barlangrendszert. A nemzeti park munkatársai a száraz barlangi szakaszon látványosan ösz- 
szeállítottak a gyűjtött maradványokból néhány óriásmoa csontvázat. A közelben még két rövid, de igen 
látványos barlang a Crazy Pawing Cave és a Box Canyon Cave szabadon látogatható. Kajaktúrák kedvelt 
célpontja az egykori barlang maradványa az Oparara Arch hatalmas sziklakapuja, amely alatt a hasonló 
nevű folyó áramlik.

A Déli-sziget nyugati partvonala mentén Westport városától délre, Charleston település környékén 
terül el egy kiterjedt karsztvidék. A középhegység jellegű karsztot ugyancsak oligocén korban leülepe
dett mészkő építi fel. A területet mély folyóvölgyek szabdalják, amelyekhez a karszt belsejében kialakult 
barlangok vízrendszerei vezetnek. A vidéket a Paparoa Nemzeti Park védi.

Az egyik a karsztot megcsapoló völgy 
a Nil River völgye. Itt bukkan a felszín
re a Metró Cave patakja. A barlang 8 km 
hosszan felmért tágas termek és járatok 
sorozata. A főjárat egy hatalmas alagút, 
mely nevét a párizsi metró után kapta.
Látványos képződmények, fosszilis cson
tok és változatos formaelemek teszik ér
tékessé e bonyolult, több emeletes labi
rintust. Nem messze található még a közel 
4 km hosszan felmért Holywood Cave 
labirintusa.

A Bullock Creek mély szakadékéhoz 
csatlakozó barlang az 5 km hosszban is
mert Xandau System, amely Bullock -  
Cave Creek földalatti vízrendszerének része. Számos összefüggésében bejárt vagy kimutatott barlang- 
rendszer húzódik e két erózióbázis mögött, mint például a 2700 méter hosszban ismert Abissinia Cave.

A Fox River völgyének mészkőfalakkal tarkított mély szakadékéban számos kisebb, főleg fosszilis 
barlang nyílik. A legismertebb, a Fox River Cave viszont egy emeletes, 2720 m hosszban felmért patakos 
barlang. Felső emelete szabadon látogatható. E szakasz látványosan dekorált cseppkőformációkkal és 
érdekes szalmacseppkövekkel. Az alsó vizes barlangszakasz nehezebben járható, szép eróziós formákat 
mutató járatrendszer.

A tengerpart közelében emelkedő mészkőfalban, néhány percnyi járásra a híres parti karsztos fúvó üre
gektől, a Pencake Rocks-tól nyílik a Punakaki Cavern. A barlang két nagyobb teremből és a hozzá csatla
kozó szövevényes járatokból álló fosszilis karsztbarlang. A cseppkövekkel gazdagon díszített barlangban 
a parázsférgek is megtelepültek, habár nincs benne aktív vízfolyás, de igen intenzív csepegés tapasztalha
tó. A barlang megfelelő világítás mellett szabadon látogatható, a nemzeti park tanbarlangjaként szolgál.

A Déli-sziget keleti részén kevés és erősen összetördelt oligocén és alsó-miocén mészkő bukkan 
a felszínre. Egy jelentősebb barlang az oligocén mészkőfoltban formálódott Kaikoura település közelé
ben, a Maori Leap Cave. A cseppkövekkel gazdagon díszített barlang a nagyközönség számára kiépített. 
A barlang 20 m-el a jelenlegi tenger szintje felett, a partközeiben nyílik. Eredetére nézve fosszilis karszt
barlang, ami egykor a tengerrel is összeköttetésben állhatott, így kialakulását az abrázió is formálta. 
A barlangból pingvin- és fókacsontok kerültek elő.

Christchurch városát az Arthur-hágóval összekötő főút mentén, 40 km-re a várostól nyílik egy 16 hektá
ros természetvédelmi karsztterületen a Broken River Cave, avagy másnéven Cave Stream. Az 594 m hosz- 
szú aktív patakos átmenőbarlang alsó-miocén mészkőben alakult. A kevés képződménnyel, de látványos

A Metro Cave „ Alagútja ” 
(M. Rodgers felvétele)
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eróziós formákkal bíró barlang szabadon látogatható. A barlangon keresztül futó patak a felszíni csapadék
változásra igen érzékeny, a hirtelen árvíz miatt már több halálos baleset történt a barlangban.

r
A Déli-sziget délnyugati sarkában helyezkedik el Uj-Zéland legnagyobb nemzeti parkja, a 12 500 km2 

területű Fiordland Nemzeti Park. A jégkorszak formálta lenyűgöző táj, az őserdővel borított, vagy hó
fedte hegyek közé benyúló íjordok vidéke, a világ legszebb tájainak egyike. A vidék barlangtani szem
pontból is igen érdekes és sokat Ígérő. A terület alapkőzete metamof sorozat. Erre a vidék keleti peremén 
oligocén-alsó-miocén üledéksor települ, amely helyenként 50-100 m vastag, karsztosodásra alkalmas 
mészkövet is magába foglal. Clifden település közelében, miocén mészkőben nyílik a Clifden Limestone 
Cave, egy 300 m hosszú, keskeny hasadékok mentén formálódott aktív átmenőbarlang. A magas hegyek 
lábánál elterülő Te Anau-tó nyugati ága felett kibúvó 30-80 m vastag oligoncén mészkőben fejlődött ki 
a 6400 m hosszú Aurora Cave. A barlang a víznyelő környéki főbejárattól a kijáratáig 264 m szintkü
lönbséggel vezeti le a magasabb területről lezúduló vizet. Alsó szintje csak részben követhető, összefüg
gő járatok és nagy termek a felső emeleteken húzódnak. A barlang vize a TeAnau Showcave-ben bukkan 
a felszínre. A 200 m hosszú turistabarlang az Aurora Cave legalsó része, de az összefüggés járhatatlan, 
és csak egy kb. 50 m hosszú szifonon keresztül kimutatott. A Mount Luxmore karsztos hegyvonulatában 
oligocén mészkőben alakult a 630 m hosszan és 74 m mélységben feltárt Steasfast Cave.

A nemzeti park íjordjai között 1000 m magasságot is meghaladó metamorf kőzetekből felépített he
gyekben több karsztosodott ordoviciumi márványzóna húzódik. Barlangtani szempontból talán a legke
vésbé kutatott, de különösen a potenciális mélységet figyelembe véve legígéretesebb terület. Expedíció 
ki-vitelezése csak helikopteres szervezéssel lehetséges. Számos szakadékdolina és függőleges víznyelő 
vár további kutatásra. Néhány közülük már előzetesen kutatott, mint pl. a 150 m hosszan és 52 m mély
ségben feltárt Beyond the Doubt Cave, vagy a pillanatnyilag a vidék leghosszabb márványbarlangja, 
a 325 m hosszú és 93 m mélységig ismert Straitjacket Cave.

LAVABARLANGOK

Auckland város környéke vulkáni kúpok
ból és az ezekhez tartozó bazaltos lávame
zőkből áll. Negyvennyolc vulkáni kúp is
mert a város közepétől számított 20 km-es 
körön belül. Ezek közül 14 vulkánkúp pro
dukált lávafolyást, amelyben lávabarlangok 
keletkeztek. A vulkáni működés ideje föld
tani értelemben fiatal, hiszen a legrégebbi 
kitörés ideje is csak 150 000 évvel ezelőtt 
történt. Ugyanakkor a legfiatalabb aktivi
tás 600 évvel korábban zajlott le. Ez a vulkán 
hozta létre a városhoz tartozó Rangitoto-szi- 
getet. A lávafolyások alkalmasak voltak a lá
vabarlangok kialakulására. A város területén 
200 lávaüreg ismert, habár igazán hosszú 
barlang nincsen, amely Hawaii, vagy a Jeju- 
sziget lávabarlangjaival összehasonlítható lenne. Ennek ellenére e rövid barlangok érdekes formációkat 
és képződményeket tartalmaznak. Közel 50 lávabarlang ismert a város területén, amelyek hossza meg
közelíti, vagy meghaladja a 20 métert. Leghosszabb a nemzetközileg is jegyzett a 290 m hosszú Wiri 
Lava Cave, amelyben látványos lávacseppkövek képződtek. Hasonló hosszúságú még a Landscape Road 
Lava Cave, vagy másnéven Stewart’s Lava Cave. A barlangok általában magánterületen, kertekben,

A Steward's Lava Cave Auckland város alatt húzódik
(Paul Rowe felvétele)
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pincékben nyílnak. Ilyen például a 40 m hosszúHebron Christiem Colleges Lavci Tűbe, a 180 m hosszan 
ismert Three Kings Lavci Cave, vagy a Motor Holdings Lava Cave 114 m hosszúságban. A 600 éve ke
letkezett Rangitoto-vulkánszigeten hét darab 10 és 40 m közötti hosszúságú lávabarlang ismert.

A központi aktív vulkáni zónában nem tudunk jelentős lávabarlangról, azonban itt kell megemlíteni 
az Északi-sziget központi vulkáni és hidrotermális zónájában, Orakei Korako Cave and Thermal Park
ban, Rotorua és Taupo városok között nyíló Rutatapu Hydrothermal Cave-1. A barlang egy gejzírmező 
közepén nyílik, és a feltörő forró agresszív oldatok marták a vulkáni tufába.

a b r á z i ó s  b a r l a n g o k

Mindkét szigetet a homokos parti síkságokkal változó meredek sziklás partvidék övezi. A sziklás partok 
különféle kőzeteiben nagyszámú abráziós barlang képződött. Némelyik barlang óriási méretű és nemzetközi 
hírű idegenforgalmi látványosság. A jelen tanulmány keretei kö
zött csak néhány érdekesebb példa említése lehetséges.

Auckland város nyugati tengerpartján a Waitakere Rangé 
andezitagglomerátum sziklái húzódnak. A sziklákba a Tasmán- 
tenger abráziója 28 nagyobb barlangot vájt. A barlangok egy 
része fosszilis, míg másik részük ma is aktív kapcsolatban áll 
a tengerrel. A barlangokat e sorok írója térképezte és tanulmá
nyozta. Itt csak példaként említem a Keyhole (Kulcslyuk) bar
langot, amely andezitagglomerátumba benyomult andezittelér 
mentén kialakult átmenőbarlang, vagy a Mercels Secret hatal
mas méretű abráziós üregét, melynek végén egy 100 m magas 
felszakadásos kürtő nyílik a felszínre.

r

A Északi-sziget keleti partjától 24 km-re emelkedik a felső
miocén vulkánitokból felépített Poor Knigt-sziget védett ten
geri rezervátum. A két szigetből álló együttes egyikében nyílik 
a hatalmas Rico Rico Cave. A szerkezeti vonalak mentén alakult 
nagyméretű barlang egy jelentős része tengerrel borított. A bar
lang 220 ezer köbméter térfogatával a világ egyik legnagyobb, 
ha nem a legnagyobb abráziós barlangja.

A keleti part közelében Leigh településsel szemben az 1 ha 
nagyságú andezitlávából és breccsából felépített Goat-sziget, tengeri rezervátum peremén is számos ki- 
sebb-nagyobb abráziós barlang ismert. Megemlítendő a kishajótúrák célpontja a Tamihana Cave, vagy 
a látványos Shraks Mául és Penguin Cave.

A Coromondel-félszigeten fekszik a Cathedral-öböl, melynek híres látványossága a mészhomokkő
ben alakult abráziós sziklaív, a Cathedral Cave. A  10 m magas, 30 m hosszú és ugyanilyen széles szik
laívet évente 150 ezren látogatják. Jelenleg a barlang közvetlen környékét omlásveszély miatt lezárták 
a látogatók elől.

Az Északi-sziget nyugati partján, Taranaki vidékén, a Tongaporutu Beach fölé emelkedő homokkő
r

sziklafalban a tenger néhány látványos abráziós barlangot vájt. Érdekes a barlangok alját borító fekete 
homok és a falakat belepő zöld algák szinhatása. Némelyik barlangban ősi maori sziklarajzokat találtak.

A Déli-sziget délkeleti sarkában, Catlin partvidékén nagyméretű abráziós barlangok formálódtak 
a júrakori homokkőben. A barlangcsoport, Cathedral Caves, két nagyobb barlangból és számos kisebb 
hasadék jellegű üregből áll. Két nagy barlang egy összefüggő rendszert alkot, amelynek járatmagassága 
a 30 métert is eléri. A barlangok a környéknek népszerű turista látványosságai közé tartoznak. Látogatá
suk azonban az árapály idejének függvényében szigorúan szabályozott.

A Keyhole (Kulcslyuk) a Waitakere Rangé 
egyik abráziós barlangja 
(Szentes György felvétele)
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Befejezésül néhány szó az új-zélandi barlangutatásról. Az Uj-Zélandi Barlangkutaó Társulat fogja 
össze a szigetország szervezett barlangkutatását. A társulatot 1949-ben alapították és jelenleg mintegy 
300 tagja van. Ez időtől számítják a szervezett barlangkutatást. Természetesen 1949 előtt is volt bar
langkutatás, barlangjárás, de inkább egyéni akeiók keretein belül. Már 1847-ben jelent meg riport bar
langlátogatásról. A társulat a kutatásokat koordinálja, expedíciókat, táborokat szervez, képviseli a hozzá 
tartozó barlangkutató egyesületek érdekeit, valamint a barlangok és környékük védelmét szervezi és 
ellenőrzi. Hat aktív barlangkutató csoport, Auckland, Hamilton, Manawatu, Wellington, Nelson és 
Cantebury barlangkutató csoportjai tartoznak többek között a társulathoz. Ezek mindegyike egy meg
határozott karszt- és barlangvidéket kutat, de szorosan együttműködnek. Például Nelson Barlangkutató 
Csoportja kutatja és koordinálja a barlangkutatást a Takaka Márvány Karszt vidékén. Nemzetközi kap
csolatok főleg az ausztrál barlangkutatókkal szorosak. A nagy távolság miatt csak alkalmi kapcsolatok 
és expedíciók jönnek létre, főleg az USA és Nagy-Britannia kutatóival. A Társulat publikációi között 
rendszeres az NZSS Bulletin a számos alkalmi kiadvány és térkép mellett.

Jelen cikk befejezése után a szerző jelentős új adatokhoz jutott. 2014 januárjában Nelson város bar
langkutatói megtalálták a régóta feltételezett összeköttetést a Neetlebed Cave és a Stormy Pót System

f
között. így az összekötött barlangrendszer hossza 36 km, mélysége pedig 1200 m. Ez azt jelenti, hogy

f _
a rendszer Uj-Zéland legmélyebb és második leghosszabb, egyben a déli félteke legmélyebb barlangja is.

Továbbá Nikolath Barth és csoportja Dán ed in város közeli partszakaszon felkutatta az összefüggést a 
már ismert abráziós barlangok között és felmérte azokat. A rendszer neve Matainaka Cave és 1540 m-es 
hosszával a világ leghosszabb abráziós barlangja (sea cave). A barlang 150 m vastag miocén homok
kőben keletkezett.

Az Auckland Speleo Club kutatói a vulkáni eredetű Waitakere Rangé parti szakaszán felkutatták és 
felmérték az 1040 m hosszú Erangi Point Cave-t és a 485 m hosszú Kotau Point Cave-t, amelyek a má
sodik és harmadik leghosszabb abráziós barlangok a világon.

Az abráziós barlangok intenzív kutatásával az adatok sűrűn változnak, de egy bizonyos, a világ tíz
r

legjelentősebb abráziós barlangja Uj Zélandon van.

Az ismertetett barlangokról további színes képek láthatók a hátsó borító külső oldalán. 
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CAVES OF NEW ZEALAND

A B ST R A C T

In this study the Author publishes his personal experiences and the collected information concerning 
the various types of caves in New Zealand. It is impossible in the framework of the present study to describe 
the several hundred caves and karst formations of the country, but he tries to give a short introduction to 
the most important caves according to their size and development. Compared to the relative small area, 
New Zealand has various geological and geomorphological features. As part of these features karstic 
Tertiary limestone occurs in both islands, the Ordovician karstic marble is to be found in the South 
Island. In the interior of the karstic limestone and marble large cave systems have developed, which 
are frequently forming complex underground drainage patterns. Nicely decorated fossil caves in the 
higher elevations are to be found in both islands. In the alpine karst of the South Island deep sinkholes 
and complicated horizontal and vertical labyrinths have formed in the marble. The study emphasises 
among others the King Country karst region, the Waitomo Caves and the glowworms in the North Is
land. Furthermore the Author describes the Bulmer Cave, the longest cave system of New Zealand, the 
Ellis Basin Cave System and the Neetlebed Cave, the deepest caves of the country in the marble karst 
of the South Island. He mentions the Honeycomb Hill Cave and its surrounding in the Kahurangi Na
tional Park. He gives introduction to the caves in the Paparoa and Fiordland National Parks. Finally he 
mentions the lava caves in the City of Auckland and the some spectacular abrasion caves.

A S Z P E L I O L Ó G U S  
K Ö N Y V E S P O L C A

BUDAPEST. FÖLDTANI ÉRTÉKEK ÉS AZ EMBER
Szerkesztette: Mindszenty Andrea
Kiadó:

A számos tudományterületet felölelő népes szerzői kollektí
va (több mint 50 fő!) a tudományterület legjobb művelői közül 
került ki.

A könyv az új tudományterületnek számító városgeológia 
minden aspektusában vizsgálja a várost. Az általános ismertetéseken (a Budai-hegység szerkezete és föld
tani felépítése stb.) túlmenően számos esettanulmányt olvashatunk a könyvben pl. a dolomit porlódásáról,

r r %
a dunai ínség-kőről, stb. Nemcsak a budai oldalról írnak, hanem számos Duna balparti helyszínnel (Ocsai- 
láp. Városliget, kőbányai pincerendszer, kőbányai vasúti bevágás stb.), ill. Duna-szigettel (pl. Szentend
rei-sziget) is foglalkoznak.
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A szűkebb értelemben vett geológiai mellett hidrológiai, geomorfológiai és szeizmikai fejezetekkel is 
találkozunk a könyvben. Kitérnek pl. vízellátási és szennyvízkezelési szempontokra is, azokat a város- 
fejlődés szempontjából elemzik. Kiemelten kezelik a múltbeli forrástevékenységhez kapcsolód édesvízi 
mészkő (travertino) lerakódásokat, ill. azok vizsgálatát. Nagy érdeklődésre tarthat számot pl. a Duna új
kori mederváltozásairól szóló fejezet. Szó esik a Duna teraszairól és a pleisztocén klímaváltozás geoló
giai tanúiról, a periglaciális folyamatok nyomairól. Nagyon érdekes a földrengés nyomokkal foglalkozó

f
alfejezet is. Újszerű nézőpontból, a városfejlődés szempontjából értékelik (számba véve az előnyöket 
és a hátrányokat) a természeti adottságokat, ill. a városi környezet és a természet kölcsönhatásait, és

r

ezt meg-alapozandó, régészeti szemléletű fejezetek is vannak a könyvben. így olvashatunk pl. a római 
emlékekről, ezen belül pl. Hunor utcai ásatásról is. De külön fejezetet szentelnek egy Árpád-kori falu 
templomának és temetőjének kőzettípus szerinti vizsgálatának is.

A több mint 300 oldalas munka felében a barlangokkal, ill. az azokat létrehozó termálvízzel írnak. 
Egyetlen munka sem vizsgálta még ilyen sokoldalúan a Budai-termálkarsztot (ahogy a könyvben sze
repel: a Budai Termálkarsztot). A hipogén karsztos folyamatokkal, a budai barlangok keletkezésével 
külön feje-zetben foglalkoznak. Az összes jelentősebb budai barlangról olvashatunk ismertetést, össze
foglalást a barlangi csepegő vizek elemzéséről, egyes újabb anyagvizsgálatokról. Itt ismertetik először 
a nagyközön-séggel a csókavári gáztisztító massza-szennyezés történetét is. Unikum és egyben nóvum 
a Széchenyi-fürdő ásványkiválásainak vizsgálata.

Ez utóbbi fejezetek összefoglalása Virág Magdolna szerkesztői tevékenységét dicsérik. Ugyancsak 
neki köszönhető az igen informatív -  bár az ideálisnál kisebb méretű fényképeket közlő -  ábrák (szám 
szerint 126!) összeállítása is. Ugyancsak az ő munkája a könyv mellékletét képező, az Apáthy-sziklától 
a Lukács-fürdőig vezető virtuális tanösvény leírása, ami tartalmazza a Szemlő-hegyi-, a Pál-völgyi- és 
a Mátyás-hegyi-barlangban megtehető túrák leírását is.

A magas szakmai színvonalon íródott könyv olyan sok információt, vizsgálati eredményt és ahhoz 
kapcsolódó magyarázatot tartalmaz, hogy feltétlenül ajánlható a barlangok és a karsztjelenségek iránt 
érdeklődő, nem feltétlenül geológus-geográfus képzettségüeknek is.

rr
D k Leél-Ossy Szabolcs
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