
OSZTRÁK SZAKEMBEREK ELŐADÁSAI BUDAPESTEN
A bécsi Bioszpeleológiai Munkaközösség három szakembere (A. Mayer, J. Wirth és E. Christian) a Tár

sulat meghívására 1984. november 17-én előadást tartott Budapesten az ausztriai bioszpeleológiai kutatások 
jelenlegi állásáról. Az előadások rövidített kivonatait az alábbiakban adjuk közre.

A Bioszpeleológiai Munkaközösség és feladatai
Az osztrák barlangtani egyesületek, illetve különfé

le múzeumok már régóta foglalkoznak—egyéb tudo
mányos munkájuk mellett — bioszpeleológiai kuta
tásokkal is. Ennek legrégebbi bizonyítéka 1844-ből 
származik (Kirchberger Grotte-Hermannshöhle).

A bécsi Természettudományi Múzeum Emlős
állatgyűjteménye mellett 1963-ban Bioszpeleológiai 
Munkaközösség (Biospeláologische Arbeitsgemein- 
schaft) alakult, melynek 5—8 állandó és kb. 50 
külső munkatársa van. A Munkaközösség megala
kulását dr. K. Bauer két tanfolyama nyitotta meg, 
melyet a Bécsi és Alsó-ausztriai Barlangtani Egye
sületben rendeztek meg.

A Munkaközösség figyelme két súlyponti fel
adatra irányul, egyrészt a denevérek kutatására és 
védelmére, másrészt a recens, illetve holocén gerin
cesek (mindenekelőtt az emlősök) maradványainak 
gyűjtésére. A kutatók 1984 októberéig 1009 lelet
együttest gyűjtöttek, mely 90 fajból, ill. 13 686egyed-

ből állt. Az anyagot a munkatársak a keddenként 
17—20 óra között tartandó „munkadélutánonként” 
dolgozzák fel önkéntes társadalmi munkában, ebben 
részt vesznek a legkiválóbb tudósok is (Dr. K. 
Bauer, Dr. E. Pucher, Dr. F. Spitzenberger és má
sok).

Az élő denevérekkel kapcsolatban is rendszeres 
megfigyeléseket végeznek. A barlangok bejárása 
során 22 denevérfajnak 68 860 egyedét vették szám
ba a Munkaközösség megalakulása óta eltelt idő
szakban. Ezeket az értékes adatokat nemcsak a de
nevérek elterjedési térképének megszerkesztésénél 
használták fel, hanem a veszélyeztetett ausztriai 
állatok „vörös listájának” összeállításánál is.

A Munkaközösség a denevérek védelme érdeké
ben kiállításokat, előadásokat rendez, barlangok 
lezárását kezdeményezi, továbbá a felvilágosító 
munka érdekében kiadványokat jelentet meg.

A. Mayer

Bioakusztika — új út a denevérkutatásban
Az alkony beálltával a denevérek felváltják a ro

varevő madarakat, és a kora hajnali órákig űzik 
a lepkéket, bogarakat és szúnyogokat. Ebből a 
célból az evolúció folyamán a denevéreknél egy 
aktív tájékozódási rendszer fejlődött ki, amely az 
általuk kibocsátott jelzésekkel információhordozó
ként működik. Ezek intenzív ultrahangok, amelyek a 
gégefőben jönnek létre és egyes fajok ( Vesperti- 
lionidae) a szájon át, mások az orron át ( Rhino- 
lophiadae) bocsátják ki. A visszhangokat egy nagy 
teljesítményű hallórendszer tökéletesen analizálja, 
ezáltal a denevérek a hangvisszaverő cél távolságát, 
irányát, formáját és saját mozgását a teljes sötétség
ben is észlelni tudják (1. ábra).

Mivel magas frekvenciájú, az emberek számára 
nem hallható, 20— 120 kHz-es ultrahangokról van 
szó, a hangsugarak jól nyalábosíthatók (irány- 
sugárelv). Néhány fajnál ez a nyalábosítás az orr 
gyakran tölcsérszerű felépítése által rendkívül ki
finomult, úgy, hogy a hangimpulzusoknak pontosan 
irányított kibocsátása lehetséges. Mindenesetre a 
magas frekvenciájú hangjelzések a levegőbeli erős 
abszorpciók következtében nem terjednek messze. 
A denevér kibocsátási teljesítményénél a keresőhang 
terjedési távolsága eléri a 4—5 m-t, ez azonban a hő
mérséklet, páratartalom stb. függvényében változik 
Minden denevér a fajra jellemző hangokat bocsátja 
ki. A jelek frekvenciastruktúrája, hangnyomása és

időtartama tehát fajspecifikus. Jóllehet sokféle va
riáció és átmenet létezik, mégis a tájékozódási han
goknak két alaptípusa különíthető el:

1. Frekvenciamodulált jelek. Ezek többnyire rövid 
időtartamúak. A frekvencia 1—5 msec-ről több 
mint egy oktávval tud csökkenni. A frekvenciamo
dulált hangok hazai képviselői mindenekelőtt a si- 
maorrúak (Vespertilionidae). Egyes fajok által ki- 
bocsájtott jelek felhangokat is tartalmaznak.

2. Állandó frekvenciájú jelek frekvenciamodulált 
befejező résszel. A jelzés hosszú, több mint 50 msé
ig tartó kezdő részből áll és állandó, fajspecifikus 
frekvenciája van. Végül ezt a tiszta hangzást rövid 
frekvenciamodulált befejező rész követi. A hazai 
képviselői a patkósorrúak(Rhinolophiade). (2.ábra.)

A régi időkben a denevérek tájékozódási titkának 
megoldására nem volt hiány elképzelésekben. A la
kosság széles körében az a hiedelem terjedt el, hogy 
a félelmetes éjszakában oly biztosan tájékozódó 
„madárnak” földöntúli erővel kell rendelkeznie és 
az ördög teremtményének kell lennie.

Lazzaro Spallanzani olasz természetkutató és 
püspök korának babonái ellenére már 1793-ban de
nevérrel kezdett kísérletezni. Az állatokat, me
lyeknek fejére kis átláthatatlan sapkákat helyezett, 
sötét dolgozószobájában reptette. Ezek azonban 
többé nem tudtak tájékozódni, nekirepültek a falnak 
és leestek. Amikor Jurine svájci zoológus és orvos
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1. ábra. A repülő denevér 
ultrahangimpulzust vált ki. 
Az éjjeli lepkéről visszavert 
ultrahangot a hallórendszer 
felfogja (a hang kúp 
viszonylag szűk).

értesült ezekről a kísérletekről, bővítette a vizsgá
latokat, és betömte a denevérek fülét. Ezáltal ismét 
tehetetlenekké váltak és elvesztették tájékozódásu
kat. Jurine újra és újra megismételte ezeket a kísér
leteket, és mindig ugyanarra az eredményre jutott: 
a denevéreknek a tájékozódáshoz szükségük van a 
hallásra.

Hartridge angol fiziológus csak 1906-ban mondta 
ki a sejtést, hogy a denevérek az ember számára nem 
hallható, magas frekvenciájú hanghullámokat bo
csátanak ki, és ezek visszaverődésével tájékozódnak. 
Ezt a tényt 1938-ban Griff in amerikai zoológus és 
Pierce angol fizikussal együtt megfelelő műszerrel 
igazolta. A denevérek ultrahangvisszhanggal tör
ténő tájékozódása tehát bebizonyosodott.

Ezek a felismerések a második világháború után 
különböző országok számos intézményében adtak 
lendületet az átfogó biofizikai vizsgálatokhoz. Az 
eredmények a különböző denevérfajok érzékelő 
teljesítményének egész sor igen érdekes felismerését 
adták, de a szabad téri kutatások az ultrahangjelen
ségek területén csak egy hordozható „denevér- 
detektor” néven ismert készülék feltalálása révén 
valósulhattak meg.

Ezek a készülékek alkalmasak az ultrahang- 
jelzések felfogására és a zajok jelentős mértékű ana
lizálására is. A kézi készülékhez (táska méretűtől 
a kis bőrönd nagyságúig) érzékeny mikrofon tarto
zik, amellyel az állatok minden ismert ultrahangjele

(zömmel 10—160 kHz közötti frekvenciatartomány
ban) felvehető és hangszórón vagy fejhallgatón át 
az emberi hallótartományban visszaadható. Lehető
ség van arra is, hogy ezeket a jeleket egy külön 
hozzákapcsolt magnetofonnal felvegyék. A tájéko
zódási hangok frekvenciamagasságát a beállító
tárcsán levő skála (ill. teljes automata műszereknél 
a digitális kijelzés) segítségével lehet megállapítani. 
A denevér-detektor segítségével más állatfajok em
ber számára nem hallható hangkibocsátásai is meg
határozhatók és feldolgozhatók.

A bécsi Természettudományi Múzeum Emlős
állatgyűjteménye mellett működő Bioszpeleológiai 
Munkaközösség birtokában jelenleg három külön
böző típusú denevér-detektor több példánya van, 
s a munkaközösség mintegy hároméves tapaszta
latra tekinthet vissza.

Az alábbi táblázat néhány ausztriai denevérfaj 
frekvenciamagasságát tünteti fel, melyek jelzései a 
detektor hangosbeszélőjén keresztül hallatszottak.

Denevérfaj kHz
Rhinolophus hipposideros 105—115
R hinolophus ferrum-equinum 80—85
Myotis myotis 40—45
Myotis bechsteini 45—50
Myotis daubentoni 45—50
Myotis nattereri 45—50
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2. ábra. Az egyes 
denevérfajok tájékozódási 
hangja



M y o tis  m ysta c in u s 45—50
V espertilo  m u rin u s 25

p le c o tu s  a u ritu s 40—45
P ip istre llu s  p ip is tre llu s 48—52
P ip istre llu s  n a th u s ii 35
B a rb a síe lla  b a rb a ste llu s 30-35-
E ptesicu s n ilsso n i 30
E p tesicus sero tin u s 25—33

Nyctalus noctula 22
Nyctalus leisteri 20—25

A Plecotus és a Barbasíella csak csekély távolság
ból hallható.

A bemutatott műszer segítségével bizonyosan új 
kutatási lehetőségek nyílnak meg mindenekelőtt a 
denevérek magatartáskutatásában.

J. Wirth

Az ausztriai barlangok kisál lat világa
Az alábbi áttekintés néhány, az osztrák barlangok

ban előforduló legérdekesebb és legszembetűnőbb 
kisállatra korlátozódik.

A szubtroglofil fajok csak meghatározott nap
vagy évszakokban, illetve meghatározott fejlődési 
periódusokban keresik fel a barlangokat. Ebbe a 
csoportba tartoznak a lepkék közül a Scoliopteryx 
libatrix, Hypena rostralis, Triphosa dubitata, Inachis 
io, Aglais urticae és a Digitiva/va pulicariae; a zengő
legyek közül az Eristalomya tenax; a fürkészdara- 
zsak közül az Amblyteles quadripunctorius és végül 
a kaszáspókok közül az Amilenus aurantiacus és a 
Leiobunum limbatum.

A pókok közül a Méta menardi, továbbá a bar
langi szöcskék közül a Troglophilus cavicola és a

2. ábra. Arctaphaenops nihilumalbi a Totes Gebirge- 
bői (Steiermark )

T. neglectus átmenetet képeznek a tartósan barlang
ban élő fajok felé, melyek teljes fejlődési ciklusukat 
képesek a föld alatti élőhelyen befejezni. A Neo- 
bisium hermanni álskorpió és az Antisphodrus schrei- 
bersi futrinka az igazi barlanglakó fajok föld alatti 
élethez történő morfológiai alkalmazkodását mu
tatják.

A Mesoniscus alpicola ászka és az ugróvillások 
közül az Isotomurus alticola, valamint a Boneto- 
gastrura cavicola a negyedkori klímaingadozások kö
vetkeztében az alacsonyabban fekvő területeken ki-

I. ábra. Neobisium (Blothrus) aueri a Totes Gebirge■ 
bői ( Steiermark )

■
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zárólag barlangokban fordulnak elő, míg a magas 
hegyeken a szabadban is élnek.

A Bonetogastrura cavicola-nk\ feltűnő a szemek 
változó száma is. A szemek számának csökkenése 
alapján következtetni lehet egyes populációk bar
langi megtelepedésének időpontjára.

Az általában barlanglakó Neobisium (Blothrus) 
aueri álskorpió a Totes Gebirge endemikus faja 
(1. ábra). 1961. évi felfedezése zoológiái szenzációt 
jelentett, mivel ilyen nagy mértékben alkalmazko
dott barlangi álskorpió megjelenésére az Északi- 
Mészkőalpokban nem számítottak.

Az osztrák barlangi bogarak nagy része a Drává
tól délre eső hegységekben él. Ezek közé tartoznak: 
a barlanglakó pecebogarak közül az Aphaobius 
milleri és a Lotharia angulicollis, a futrinkák alcsa- 
ládjába tartozó Orotrechus carinthiacus és még négy, 
a futrinkák nemzetségéhez tartozó faj.

Az Arctaphaenops nem ezzel szemben az Északi- 
Mészkőalpokban endemikus (2. ábra). Ezeknek a 
vak és pigmenthiányos futrinkáknak a Höllen- 
Gebirge és a Türnitzi-Alpok közötti területről eddig 
nyolc faja ismert.

Az 1975-ben megjelent „Ausztria recens barlangi 
állatainak katalógusa” az osztrák barlangi állattant 
megbízható alapokra helyezte (H. Strouhal—J. Vor- 
natscher: Katalog dér rezenten Höhlentiere Öster- 
reichs). Azt azonban, hogy barlangjaink kisállatvi
lága még korántsem kielégítően felkutatott, bizo
nyítják az évről-évre előkerülő tudományos értékű 
leletek. A bioszpeleológiának ezen a részterületén 
is jól beválik az amatőrök és a tudományos kutatók 
szoros együttműködése.

E. Chrisíian 
(ford.: Fleck Nóra)

DEREK FORD LÁTOGATÁSA MAGYARORSZÁGON
1984 április első hetében hazánkba látogatott dr. 

Derek Ford, a Nemzetközi Szpeleológiai Unió alelnö- 
ke, a kanadai Hamilton város McMaster Egyetemé
nek professzora. Látogatásának célja a hévforrásos 
barlangok képződésének tanulmányozása volt. Az 
eszmecsere hatékonnyá tétele érdekében a Szakbizott
ság tagjai, név szerint dr. Cser Ferenc, Gádoros 
Miklós, Kraus Sándor, Maucha László, dr. Müller 
Pál, dr. Sárváry István, Szentbe István és Takács né 
Bolner Katalin elkísérték őt a Ferenc-hegyi-, a Pál- 
völgyi- és a Szemlő-hegyi-barlangba, ahol bemutat
ták a különböző hévforrásos járatokat és a kiala
kulásukkal kapcsolatos hazai elképzeléseket.

A gömbfülkék képződésével kapcsolatban megvi
tatták mind a már hagyományosnak számító ún. 
gáz/gőz fázis okozta üregképződés, mind pedig 
Szenthe István által javasolt keveredési korróziós 
üregképződés hipotézisét. Vita folyt a hévforrás defi
níciójáról, hogy elegendő-e a környezeti hőmérsék
letet meghaladó vízhőmérséklet a jellegzetes formák 
kialakulásához. Egyöntető volt a vélemény, hogy az 
üregeket korrózió hozta létre. Ezek bizonyítására 
Szenthe István mutatott be számtalan formát. 
Főként a felület porozitása (ioncsere), a különböző, 
viszonylag vékony és mechanikai hatásokra érzé
keny képződmények kipreparálódása az eróziós ha
tások ellen szól. Ugyancsak korróziós hatásra utal
nak a részben visszaoldott képződmények. Az ún. 
termálvíz korrózív hatását elősegítik az üregek kör
nyékén meglévő hőmérsékleti különbségek, amelyek 
hatását tette Szenthe a gömbfülkékben kialakult 
vízáramlásokért felelőssé. Egyetértés volt abban, 
hogy a budai hévforrásos üregek jelenlegi forma
kincse nem egyetlen, hanem időben távoli, több füg
getlen folyamat hatásának egymásra rakodását 
képviseli, és különösen fontosak a jégkorszaki hatá
sok (pl. behordott anyag).

Problémát okozott az üregképződés időpontjának 
a megállapítása. Derek Ford felajánlotta, hogy vizs

gálatokat végez itteni ásványi kitöltéseken. Több 
mintát kapott, amelyekben az O, a C és az urán 
módszerrel kor- és hőmérsékletmeghatározást haj
tottak végre. Az eredmények egyértelműek voltak 
abban, hogy a képződmények öregebbek 350 ezer 
évnél, de fiatalabbak 1,5 millió évnél. A kiválások 
kétségkívül hidrotermális eredetűek, és a víz vagy 
hosszan tartózkodott a medencében, vagy hosszú 
utat tett meg benne, mielőtt a kiválás bekövetkezett 
volna. Az üregeknek öregebbekenek kell lenniök az 
ásványi kitöltésnél. A vizsgálati eredményeket ha
marosan publikálják a szerzők (Derek Ford és hazai 
szerzőtársai).

A szakmai kirándulásokat a Társulat helyiségé
ben Derek Ford előadása és vita követte. Az elő
adásban megismerkedhetett a népes hallgatóság a 
Wind Cave kristályvilágával és valószínű keletkezé
sével. A vulkáni pajzs alatti mészkőréteg kibukkaná- 
sánál megnyílt a barlang hatalmas föld alatti labi
rintusa. A ferde mészkőrétegek alján állandóan vál
tozó vízszint alatt hol kicsapódás, hol oldódás tör
ténik. A képződmények és formák vizsgálata alapján 
az üregrendszerben mintegy 36 m-es vízszintinga- 
dozások detektálhatok. A vulkáni pajzs alatt több 
független üregrendszer is elhelyezkedik. A Wind 
Cave ásványi vizsgálatánál megállapították, hogy 
a C/O izotópok aránya kis tartományon belülre 
esik, és eltér a jelenlegi tengervízben található arány
tól. Ez az arány egy jól meghatározott, a jelenlegi 
tengervíz hőmérsékletétől eltérő hőmérsékletű víz
ből való kiválást indikál. Derek Ford vizsgálatai 
szerint a hazai képződményeknél ezek az arányok 
ugyancsak egy homogén tartományba esnek, de el
térnek mind a jelenlegi tengervíz, mint pedig a Wind 
Cave ásványainál mért arányoktól.

A háromnapos program jó alkalmat adott a Tár
sulat geológusainak, hogy a helyszínen vitassák 
meg a problémákat és jussanak közös nevezőre 
morfogenetikai kérdésekben. Dr. Cser Ferenc
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