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A DÉLNYUGATI SPITZBERGÁK GLECCSERKARSZTJA

Rékák Jozef—Ouhrabka Vratislav—Braun Jaromir

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A csehszlovák és lengyel kutatók 1986-ban és 1988-ban tudományos sarkkutató expedíciót szerveztek a 
Spitzbergák gleccserkarsztjónak kutatására. A Wedel Jarlsberg-földhöz tartozó Hornsund-fjord környékén 
található Werenskiold-, Torell- és Hans-gleccsereken kilenc önálló objektumot, barlangot és gleccserkutat 
tártak fel és dokumentáltak. Megfigyelést végeztek a szubpoláris gleccser víznyelő rendszerének jellegéről, 
folyamatairól, valamint vizsgálták a gleccser kutak, barlangok kialakulását, fejlődését és pusztulását.

A Cseh Barlangkutató Társulat bozkovi helyi 
szervezete, a Sziléziai Egyetem sosnovieci karszt
morfológia tanszékével közösen 1986-ban és 1988- 
ban tudományos sarkkutató expedíciót szervezett 
a Spitzbergák délnyugati területére, melynek célja 
a gleccserkarszt kutatása volt. Glaciológusok, hidro- 
kémikusok és barlangkutatók szoros együttműkö
dése eredményeként jelentős új sikerek születtek a 
szubpoláris gleccserek víznyelő rendszereinek jelle
géről, folyamatairól. A modern technikai eszközök 
segítségével a kutatók a gleccserkutakon keresztül 
áthatoltak a gleccseren s lejutottak annak alsó 
régióiba, s ott nagy mennyiségű dokumentumot ké
szítettek. A barlangfeltárások egyedülálló sport
teljesítményt tükröznek, s utat nyitottak a glaciológia 
egy újabb irányába, a glaciospeleológia szakterü
letére.

Mindkét expedíció kutatási területe a Wedel 
Jarslberg-földhöz tartozó Hornsund-fjord környéke 
volt (1. ábra), ahol 1957-től a Lengyel Tudományos 
Akadémia sarkkutató állomása működik.

A kutatott terület szubpoláris klímájú, kevés csa
padékkal, amit az észak-atlanti áramlatok befolyá
solnak. A terület túlnyomó része gleccserekkel borí
tott, a nem eljegesedett szárazföld talaja régóta 
tartósan fagyott — permafrost — amely néhány 
száz méter vastagságot is elérhet. A hegyi gleccserek 
a szárazföldön vagy a tengerben végződnek, és évek 
óta intenzív (25—30 m/év) visszahúzódó állapotban 
vannak. Ennek következtében a gleccserek kör
nyékén megnövekedtek a hidrológiai folyamatok, 
melyek a poláris tavasz és nyár időszakában a leg
intenzívebbek. Ezek a folyamatok a poláris tél 
(éjszaka) idején a felszínen teljesen megszűnnek, 
a gleccser alatti vízfolyások pedig a homlokfal alatt 
jégmezőkké — tarynákká — alakulnak át.

A tavaszi és nyári hónapok folyamán megnöveke
dett hidrológiai folyamatok segítik a gleccsereken 
a karsztos formákhoz hasonló morfostruktúra ki
alakulását és fejlődését. Ebben az időben az ablációs 
víz hőmérsékletének hatására a gleccserjég olvadni 
kezd, s a járatokban a víz cseppfolyós és szilárd 
állapotban egyszerre van jelen.

A gleccserkarszt — hypokarszt — a tudomány 
még kevésbé vizsgált területe, tekintettel annak 
különleges feltételeire és arra, hogy aránylag rövid 
idő áll a kutatók rendelkezésére, hogy belsejébe 
hatolva megfigyeléseket végezzenek. Az intenzív 
ablációs időszakban — tavaszi, nyári hónapok — 
csak a felületi formák tanulmányozhatók. A glecs- 
cserekbe való behatolást a nagy mennyiségű átfolyó 
ablációs víz és a gleccserek megnövekedett dinami
kája akadályozza. Ezzel szemben a téli időszakban 
a poláris éjszaka folyamán, a hó az intenzív szél 
segítségével teljesen lezárja a gleccser bejáratait. 
A felszíni formák elsimítódnak, és nagyon veszé
lyessé válik a gleccserkutak nyílásainak felkutatása, 
s a mélybe való leszállás. A gleccserpatak kifolyásá
nál, a gleccserkapuknál keletkezett tarynák a fel
torlaszolt hóval együtt áthatolhatatlan akadályokat 
képeznek. Ezért a gleccser mélyének kutatására a 
legalkalmasabb az abláció befejeződése és a tél 
kezdete közötti rövid időszak.

A kemény éghajlati viszonyok és a kutatáshoz 
szükséges anyagok nehézkes szállítása a gleccser
karszt kutatóit különleges feladatok elé állítják mind 
a szervezésben, mind a felszerelés összeállításá
ban. Az elengedhetetlen biztonsági intézkedések 
mellett a munka nem utolsó sorban különleges 
pszichikai és fizikai felkészültséget igényel a kuta
tóktól.
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1. ábra. A kutatott terület helyszínrajza

m77°

1. Lipertaven-gleccserkút
2. Kvisla-barlang
3. Eimfjellet-hegy alatti gleccser kút
4. Glasjologerknausen-hegy alatti gleccserkút
5. Az Isfjellelv a-gleccserbarlang gleccserkapuja 
6., 7. Az Isf jellel v a-folyó víznyelőbarlangjai

9. Raudfjeli-gleccser barlangjai 
az oldalmorénában

Fig. 1. Sketch of the area studied
1. Lipertaven Glacier Well
2. Kvisla Cave
3. Glacier well below Eimfjellet Mount a in
4. Glacier well below Glasjologerknausen Mountain
5. Glacier snout of the Isf jelielv a Glacier Cave 
6., 7. Swallow caves o f the Isf jelielv a
8 9 .  Caves of the Raudf jeli Glacier 

in lateral moraine

Á  sarkkutató állomás 
• gleccserkút 
M. gleccserbarlang

3 km



Az olvadó víz a gleccserek felületi ablációs rétegé
ből és az el nem jegesedett lejtők vizei a gleccser- 
kutakon, a vak és félvak víznyelőkön vagy a lépcső
zetes gleccserfolyosókon keresztül hatolnak a glecs- 
cserek belsejébe. A mélyben összefolyó vizek azután 
források vagy gleccserpatak formájában a gleccser
kapun keresztül jutnak a felszínre. A víznyelők és a 
források között a gleccserben vagy a gleccser alatt 
folyosók alakulnak ki. A gleccserfolyosók és bar
langok jellege és osztályozása szempontjából, tekin
tettel azok keletkezésére és fejlődésére, valamint a 
gleccserben való elhelyezkedésére, két alaprendszert 
különböztetünk meg. Az első az úgynevezett margi
nális, a második a centrális rendszer.

A marginális rendszer a gleccser és gleccservölgy 
lejtőjén vagy a gleccser és az oldal moréna között 
keletkezik, de megtalálhatók még a nunatakok kör
nyékén is. A vizet nemcsak a gleccserből, de a nem 
eljegesedett lejtőkről is elvezeti. A barlangok a 
gleccserek jegében és az oldalmorénák gleccser 
magjában fejlődnek ki. A víz a fluvioglaciális anya
gok mellett, hegyes glaciális anyagokat is szállít, 
amely az oldalmorénákból és a hegyi lejtőkről gyű
lik össze a föld alatt. A folyosók többsége vadózus 
jellegű. Azokon a helyeken, ahol szilárd aljzat ész
lelhető, a gleccserek számos zúgót, vízesést, a folyó 
pedig medret alakít ki.

A centrális rendszer a gleccsernyelv felületét és 
részben az örökhóhatár alatti csonthó-mezőket 
vízteleníti. Ezen rendszerekbe csak a gleccserkuta- 
kon keresztül lehet bejutni, s a vízesésekkel szabdalt 
járatok a gleccser aljzaton végződnek. Itt a gleccser 
és a fenékmoréna között széles, de nagyon alacsony 
freatikus jellegű folyosók húzódnak. A gleccser alatti 
vizek forrásai a gleccser homlokfalánál néha gejzíre-

A Werenskiold-gleccser jégaknája kb. 100 méter 
mélységben

lce shaft o f the Werenskiold glacier at ca 100 m 
depth (photo by J. Rékák)
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3. ábra. A Lipertaven gleccserkút hossz-szelvénye 
Fig. 3. Longitudinal section o f the Lipertaven Glacier Well

két képeznek. Az áramló víz a bazaltmorénából nagy 
mennyiségű megmunkált fluvioglaciális anyagot 
hord ki.

A centrális rendszerhez sorolhatók azok a glecs- 
cserkutak és folyosók is, amelyek nem érik el a 
gleccser alját, és önálló tiszta ablációs vizű forrásaik 
vannak. Ezek a folyosók freatikus jellegűek, 
tipikus ovális profillal.

A két alaprendszer mellett az expedíció során 
dokumentálva lettek a gleccserek előterében fekvő 
gleccserfolyosók és a homlok- és oldalmorénákban 
nyíló barlangok is. Ezek a két alaprendszer „relik- 
tumai” , amelyek a gleccser visszahúzódása során 
leváltak. A barlangjáratok mennyezetének leolva
dása és leszakadása következtében a sandr-mező 
törmelékében a halott jégből terjedelmes tavak és 
széles uvala típusú völgyek keletkeznek.

Az expedíció résztvevői a Hornsund-fjordtól 
északra fekvő Werenskiold-, Torell- és Hans-glecs- 
csereken kilenc objektumot — gleccserkutat, bar
langot — dokumentáltak.

A Werenskiold-gleccser szubpoláris, völgyi glecs- 
cser, amelynek homlokfala a szárazföldön végződik, 
és egy zárt vízgyűjtőt képez. Itt az összes hidroló
giai, hidrokémiai és termokarsztos folyamat tanul
mányozható. A gleccser felülete 28 km2, vízgyűjtő 
területe pedig 44 km2. Összehasonlító vizsgálatok 
céljából terjedtek ki a kutatások a Torell-és Hans- 
gleccserek kiválasztott területére. Ezek a gleccserek 
nagyobb kiterjedésűek és homlokfaluk a tengerben 
végződik.

A két expedíció során sikerült átvizsgálni a 
gleccser alatti járathálózatokat és azokat festési 
kísérletekkel hitelesíteni.

A KVISLA-bar/ang (2. ábra) a Werenskiold- 
gleccser homlokfalának északi részén, az oldal- 
moréna mellett található. A marginális rendszerhez 
tartozó folyosó hossza 680 méter. A barlangba 
a gleccserkapun vagy a főfolyosót követő kutakon 
keresztül lehet bejutni. A folyosó alagút jellegű, 
szélessége 6—15 méter, magassága helyenként eléri 
a 18 métert. A barlang tanulmányozása során meg
figyelhető a lépcsőzetes kialakulás. A magasabb 
szinteket csak a tavaszi hóolvadáskor árasztja el a 
víz, amikor a természetes lefolyást a „tarynák” és a 
csonthótorlaszok a gleccserkapunál akadályozzák.

Az egész rendszeren keresztül folyik a Kvisla- 
folyó, melynek hozama eléri a 10 m3/mp maximális 
átfolyást. A víz a gleccser alól fluvioglaciális anya
gokat, valamint éles-hegyes glaciális anyagot hord 
magával, melyek az oldalmorénákból és a környező 
lejtőkről hullnak alá. A többi glaciális anyagot a víz 
mossa ki az oldalmoréna gleccsermagjának fagyott 
aljából. A fő folyosó felváltva kanyarodik a glecs- 
cserben és az oldalmoréna gleccsermagjában.

Tábor az Isfjellelva-gleccserbarlangban 
Camp in the Isfjelielv a Glacier Cave (photo J. Braun)
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Az Isfjellelva-folyó gleccserkapuja 
Glacier snout of the Isfjellelva (photo by J. Braun)

A folyosó falait jégbordák és csiszolatok díszí
tik. Az alsó réteg és a sziklás aljzat találkozásánál 
zúgok és vízesések alakulnak ki (fotó). A folyosó 
ezeken a helyeken a sziklás aljzatba vésődik, és a 
gleccser a kiemelkedő hegyes, sziklás részekre 
fekszik fel. Az oldalmoréna gleccsermagja alatt ki
alakult térségek hidegek, az ásványi anyagok a fala
kon és az aljzaton fagyottak. Ezzel szemben a 
gleccser alatti térségek és folyosók melegek, és az 
aljzaton szétfagyott üledék található. A levegő hő
mérséklete eléri a +0,8 C fokot, az üledéké a 
+0,6 C fokot, az átfolyó vízé pedig a +0,4 C fokot.

A két különböző évben tett vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy az oldalmoréna gleccsermag
jának folyosóiban és térségeiben különösebb válto
zás nem következett be. A gleccser testében kiala
kult nagyobb térségek azonban a felső nyomás és a 
jég plaszticitásának hatására jelentősen csökkentek.

A Kvisla-barlang ezideig a legjobban átvizsgált 
marginális rendszer a szubpoláris gleccserekben.

A LIPERTAVEN-gleccserkút (3. ábra) a Waren- 
skiold-gleccser homlokfalától 1 km-re a közép-

5. ábra. Az Isfjellelva-gleccserbarlang alaprajza 
Fig. 5. Groundplan o f the Isfjellelva Glacier Cave 
(bv J. Rékák, V. Ouhrabka, J. Braun and D. Milka, 

1988)

moréna közelségében található. A barlangrendszer 
a gleccser középső részét vízteleníti, járatai nem érik 
el a gleccser alját. A rendszer forrása a középmoréna 
másik oldalán túl, kb. 1 km távolságra található, 
az összefüggést festés mutatta ki. Az átfolyó víz 
mennyisége a hidrometrikai mérések alapján a 
750—1000 1/mp között mozog. A kútba a kutatók
1986-ban 71 méter mélységig jutottak le. A csillag 
alakú bejárati nyílás egy jelentősen kiszélesedő jég
bordás aknába vezet, amely egy 30 m átmérőjű 
gleccserkatlanban ér véget. Belőle egy horizontális 
folyosó nyílik, amelynek átvizsgált és dokumentált 
szakasza 450 méter hosszú. A horizontális szakasz

r
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Az Isfjellelva-gleccserbarlang főfolyosója 
Main corridor o f the Isfjelielv a Glacier Cave (photo J. Braun)

freatikus jellegű, a középmoréna alatt vezet. A járat 
profilja ovális, átmérője 3 méter. A falak, a mennye
zet és az aljzat is a tiszta jégből ásványi adalékok 
nélkül alakultak ki. A folyosó elején a mennyezeti 
részben régi, csonthóval kitöltött kút maradt fenn, 
amely alatt a gleccserfalakon vas és mangán színes 
oxidja üt át. Úgyszintén ezeken a helyeken, az 
oldalfal jegében beágyazódva gipszkristályok talál
hatók. A folyosó végén több mély tó húzódik, 
melyen nem sikerült áthatolni.

1988-ban a kút nyílása 40 méter mélységig csont
hóval volt eltömődve, a rendszerbe csak a folyosó 
torkolatánál 50 m-rel magasabban, a gleccseren át 
lehetett bejutni. Megállapítható volt, hogy a zúgok 
és a tavaknál újabb kutak kezdtek kialakulni. 
A két különböző évben tett megfigyelés lehetővé 
tette a gleccserkutak eltűnési és a jelenlegi kialaku
lási folyamatának vizsgálatát.

Az EIMFJELLET-hegy alatti gleccserkút (4. ábra) 
a Werenskiold-gleccser centrális víztelenítő rend
szeréhez tartozik. A kutat 1988-ban bioindikációs 
módszerrel választották ki kutatási célokra. A kút 
mélységét 140 m-nek jelölték, s feltételezték, hogy 
hozzá vízszintes szakasz tartozik, mely a gleccser 
alatti főfolyosóhoz csatlakozik.

A feltárás az abláció teljes befejeződése után 
valósulhatott meg, amikor a gleccseren a hőmérsék
let értéke elérte a —18 C fokot. A kút nyílását a vas
tag hóréteg alatt bioindikációs módszerrel kellett

felkutatni és a bejutáshoz hóhidat kellett kiásni. 
A bejárati akna ovális formájú, 10X5 méter át
mérőjű, mélysége eléri a 70 métert. A falakat függő
leges jégcsapok díszítik. Az akna aljáról meanderes, 
nagyon meredek, apró vízeséses folyosó vezet egé
szen 80 méter mélységig. Itt csatlakozik be egy 
10 m hosszú vízszintes szakasz, hosszan elnyúló 
tóval, amely benyúlik a belső gleccsermoréna felé. 
Ezután egy meredek folyosó következik, amely 130 
méter mélységben eléri a gleccser fenékmorénáját, 
így a kúton és a folyosórendszeren keresztül sike
rült a gleccser teljes tömegén áthatolni, egészen az 
aljáig. A gleccser alatt széles és alacsony folyosó 
húzódik, amely törmelékkel van kitöltve és a 
továbbjutást is törmelék zárja el.

Annak ellenére, hogy a felszínen néhány héten 
keresztül a hőmérséklet 0 fok alatt volt, a gleccser
ben víz áramlott. Megszámlálhatatlan csatornán 
keresztül folyt, és megtöltötte a tavakat a zúgok 
alatt. A magas relatív páratartalom, a hőmérséklet 
és az emberek jelenléte ködfátylat idézett elő, s ez 
nagy nehézséget jelentett a fotódokumentáció ké
szítésénél.

Ez a rendszer igazolta a 100 méter mélység alatti 
áthatolható folyosók létezését, ahol a jég már 
plasztikus és a hőmérséklet megközelíti az olvadási 
pontot.

A 4. számmal jelölt harmadik kút a Werenskiold- 
gleccsernél található. A bejárati akna eléri az 50
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Jégfolyosó a Hans-gleccserben 
Ice corridor in the Hans Glacier (photo J. Braun)

méter mélységet, és az azt követő spirál folyosó 
100 méter mélységig, a köves aljzatig vezet.

Az ISFJELLELVA-g/eccserbarlang (5. ábra) a 
középmoréna területén a keleti és nyugati Torell- 
gleccser között fekszik. Bejárata hatalmas gleccser
kapu, melyből az Isfjellelva-folyó folyik a felszínre. 
Maximális abláció ideje alatt az átfolyás eléri a 
90 m3/mp-t. A barlangba az expedíció végén, mini
mális vízállás mellett 750 méter hosszan sikerült be
jutni. A számos mély tavon való átkelést gumicsó
nak és vízhatlan öltözék segítette.

A gleccserkaputól egy hatalmas 15—30 m széles 
és 15—18 m magas meanderes folyosó vezet a mély
be, melynek falait párkányok, bordák díszítik. 
A járat alján folyik a gleccserfolyó, mely tavas zugo
kat alakított ki. A fluvioglaciális anyag nemcsak a 
meder alját tölti fel, hanem oldalteraszokat is ala
kít, egészen 5 m magasságig. A bejárattól 600 méter
re megszűnnek a fluvioglaciális anyagok, és a folyosó 
tiszta jégben halad tovább, zugokat és tavakat ké
pezve. A folyosó végét tó, szifonnal zárja el.

A barlang a nyugati Torell-gleccser centrális víz
elvezető rendszeréhez tartozik. Alagút jellegű, vadó-

zus folyosók csak a peremrészeken maradtak fenn. 
Ahol a folyosó a gleccser aktív részében halad, a jég 
felső nyomásának hatására a járatok kisebbednek 
és tipikusan freatikus jellegűek.

A nyugati Torell-gleccseren további víznyelő bar
langok voltak megfigyelhetők (6 és 7 számmal je
lölve), amelyek az Isfjellelva folyó centrális rend
szerébe vezetik el a felolvadt jeget.

ftehak  Jozef
O uh rab k a  V ratislav
B raun Jaro m ir
Cseh B arlangkutató  T ársu la t
P raha
Valdstejnské n. 1.
11801

GLACIER KARST 
IN SW-SVALBARD

The Bozkov local organisation of the Bohemian 
Speleological Society, together with the Depart
ment of Karst Morphology of the Silesian Uni- 
versity, Sosnowiec, set up a scientific polar expedi- 
tion in 1986 and 1988 to the SW-Svalbard (Spits- 
bergen) to study the glacier karst. In the Weren- 
skiold, Torell and Hans glaciers in the environs 
of the Hornsund fiord, Wedel Jarlsberg Land, 
nine separate objects, caves and glacier wells were 
explored. As a result of close cooperation between 
glaciologists, hydrochemists and speleologists im- 
portant new findings were made on the natúré and 
processes of swallow systems in subpolar glaciers. 
Using modern technology, explorers crossed the 
glacier through glacier wells and reached down to 
the lower regions, where they recorded a large 
amount of information. The cave explorations are 
outstanding sports achievements and opened up a 
new trend in glaciology, glaciospeleology.
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