
Külföldi hírek,

Ali Sadre-barlang  
(Irán)

Irán ÉNy-i részén, Hamadán városától 80 km-re 
É-ra, a Zagrosz-hegység előterében fekvő Ali Sadre 
nevű település határában nyílik az azonos nevű 
Ali Sadre-barlang, amely Irán egyetlen idegenfor
galmi barlangja.

Az 1500 m tengerszint feletti magasság felett 
fekvő kopár, erősen karsztosodott terület arid klí- 
májú, az évi átlagos csapadék mennyisége 274 mm, 
az évi középhőmérséklet 11,5 °C.

10 évvel ezelőtt a névadó település forrásának 
tartós vízhozamcsökkenését követően egy helybeli 
lakos kezdett neki a forrásjárat bővítésének, ennek 
kapcsán először egy nagyméretű üregbe, később 
vízzel kitöltött barlangjáratokba jutott.

A barlang ismert hossza 12 km, az idegenforgalom 
számára megnyitott csónakázó útvonal hossza 
2 km. A barlang jelenlegi bejárata egy felszínt meg
közelítő barlangterem kútszerű üregébe épített 
meredek lépcsősor, ezen keresztül egy enyhén lejtős, 
tágas, nagy szelvényű járatba jutunk. Ennek első 
nagyobb kiöblösödésében büfét alakítottak ki, 
falait politikai feliratok és az ottjártak „emlék
iratai” és vésetei díszítik. Ez a barlangszakasz erősen 
szennyezett.

Az ezt követő kb. 50 rn-es, betonjárdákkal és 
vaskorlátokkal kettéosztott (a ki- és bemenő forga-

Vízibiciklivel vontatott csónakok 
az Ali Sadre-barlangban 

(Szablyár P. felv.J

lom szétválasztására) barlangszakaszban már néhány 
cseppkőképződmény is megjelenik, a kezdetleges 
világítótestek környezetében erős lámpaflóra aktivi
tás tapasztalható.

E járatszakasz végén a barlangi tó szélén kiépített 
„Kikötőhöz” jutunk, megpillantva a barlangi tó 
csillogó víztükrét.

A vízzel kitöltött járatszakaszok egy részének 
bemutatása vízibiciklikkel vontatott műanyag csó
nakokkal történik, e vízijárművek szélessége 1 m, 
így a bemutatott szakasz szűkebb, hasadékszerű 
részein ezek éppen csak átférnek (a csónakok pere
mébe kapaszkodó kezek állandó veszélyeztetése 
mellett!). Egy-egy „hajóvonta” (amely egy vízi
bicikliből és három csónakból áll) 20—24 látogató 
szállítására alkalmas. A csónakút élményét erősen 
csökkenti a kezdetleges és gyenge világítás, de még 
így is jól tanulmányozható a barlang szerkezete, 
képződményei és a helyenként táblákkal jelzett 
meglepő vízmélységek (néhol a 20 m-t is eléri!).

A barlangi tó hasadékokkal összekötött termek 
rendezetlen sorozatát tölti ki. A sötétszürke, kalcíte- 
rekkel átszőtt, tömör szövetű mészkő erősen repe
dezett, az üregek az alap töréshálózat mentén ala
kultak ki. A víztükör feletti sziklafelületek erősen 
korrodáltak, sok helyen gömbös, üstszerű oldás
formákat is tanulmányozhatunk.

A legszembetűnőbb az az 5— 10 cm vastag fehér- 
barnás-sárga kalcitkristály réteg, amely a jelenlegi 
víztükör szintje felett 3 m magasságban, helyenként 
teljes „lemezfőtét” alkotva húzódik, egyértelműen 
jelezve egy korábbi tartós vízszint kristályképző 
hatását.

Néhány nagyobb oldalhasadékban fejlett csepp
kőképződmények is tanulmányozhatók.

A barlang kutatása még nem fejeződött be, a 
távoli végpont hosszú időt igénylő megközelítése 
azonban csak jól előkészített expedíciók során teszi 
ezt lehetővé.

A vizes barlangok kutatását kedvelőknek — az 
iráni belpolitikai helyzet rendeződését követően — 
figyelmébe ajánlom e barlangot!

Szablyár Pété
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A Kapkutan-barlang ásványai

A Kugitangtau-gerinc képezi az Alaj—Hisszarsz- 
ki-hegységrendszer délnyugati végét. Ezen húzódik 
Üzbegisztán és Türkmenisztán határa. A Kapkutan- 
barlang (27 300 m hosszú) egy egységes földalatti 
hidrográfiai rendszer legnagyobb tagja, amely a 
gerinc déli végének nyugati leszakadásánál, ~900 m 
tengerszint feletti magasságban fekszik. A barlang 
fiatal jura mészkőben (a kugitáni emeletben) képző
dött. A vízrendszer részben feltöltődött szintekből 
áll, aktív vízfolyása nincs. A különböző ásványok 
és ásványhalmazok tekintetében a Szovjetunió első 
barlangja, s a világon a 6. helyet foglalja el. Különö
sen figyelmet érdemlóek az excentrikus ásvány
halmazok (heliktitek és mások), amelyek igen nagy 
méreteket érnek el. Például az egyik ágacska (I. 
fo tó) 11—12 cm hosszú, s az egész kristálybokor 
mérete 40 cm. A karsztterület másik pontján, a 
Hajm—Ojik-barlangban, a járószinten összenövő 
gipszkristályok láthatók, amelyek mindegyike eléri 
a 6 méteres hosszúságot. Érdekes, hogy a ritka 
ásványok, ásványhalmazok többsége nincs közvet
len genetikai összefüggésben a hidrotermális tevé
kenységgel.

V. Malcev megítélése szerint az első karsztvízszint 
felső-kréta kifejlődésű, a jelenlegi karsztvízszint

pedig — amely a feltöltődés után nyílt fel — a ne
gyedidőszak közepén alakult ki. Az alapvető ásvány- 
formák megjelenésének időpontja azonban nem 
határozható meg.
Sztyepan Orevkov (Moszkva) alapján fordította 
és közzéte'zi:

Czajlik Zoltán
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Tudom ányos barlangkutatás a Szovjetunióban
1987-ben az V. Össz-szövetségi Karsztológiai- 

szpeleológiai Értekezleten napirendre került a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája mérnök- 
geológiai és hidrológiai tudományos tanácsa 
szpeleológiai szekciójának az 1980—86. éveket át
fogó beszámolója. Az értekezlet szükségesnek látta 
a bizottság tevékenységének alapvető átalakítását 
elsősorban a barlangtani tevékenység kiszélesítésére, 
a barlangkutatás eredményeinek népgazdasági 
hasznosítása, ill. gyakorlati alkalmazása terén. 
Megállapították továbbá, hogy az utóbbi években a 
tudományos kutatók és sportbarlangkutatók együtt
működése révén a Szovjetunió területén százával 
tárultak fel újabb és újabb karsztos objektumok.

A Szpeleológiai Szekció irodája a jövőben nem 
bizottságok szerint osztja meg a munkát, hanem 
egy-egy meghatározott téma kidolgozására munka- 
csoportokat alakított. 13 témára született javaslatból 
11-et fogadtak el, majd 1988-ban mintegy 100 karszt- 
kutató és szpeleológus kezdte meg e témák ki
dolgozását.

1. A Szovjetunió karsztosodó kőzeteinek térképe 
Felelős: G. Ny. Dubljanszkaja (Szimferopol). 
Elkészült a munka programja és a térképek sémája, 
s megkezdődtek a regionális feldolgozások.

2. A Szovjetunió nagy barlangjainak katasztere 
Felelős: A. B. Klimcsuk (Kiev).
Összeállították és folyamatosan egészítik ki az 
5 km-nél hosszabb, ill. 100 m-nél mélyebb barlangok 
(karsztos üregek) listáját. Elkészült a „Kataszter” 
két kötete (Krim és Kaukázus), majd 1989 február
jában a harmadik kötet (Európai terület) és befeje
ződött a 4. kötet (Közép-Ázsia, Szibéria, Távolkelet) 
szerkesztése.

3. Gipszben és konglomerátumban képződött barlan
gok katasztere

Felelős: V. Ny. Andrejcsuk (Kungur) és R. A. Cukin 
(Krasznojarszk).
Megkezdődött a hétkötetes kataszterhez való adat
gyűjtés.

4. Karsztológia — szpeleológiai szótár 
Felelős: V. Ny. Dubljanszkij(Szimferopol). 
Elkészült több mint 2500 fogalom szószedete és 
nyomdára kész a „Karsztológia terminológiája” 
könyv. (V. Ny. Dubljanszkij, D. A. Timofejev, 
T. E. Kiknadze).
Nyomdára kész a „Barlangtan terminológiája” 
könyv is.
(V. Ny. Dubjlanszkij, V. Ny. Andrejcsuk) 
Elkezdődött egy karsztológiai és szpeleológiai értel
mező szótár összeállítása.

5. Bibliográfia
Felelős: V. E. Kiszeljev (Moszkva).
A Szovjetunióban megjelenő karsztológiai és bar
langtani munka bibliográfiáját állítja össze. Elkez

dődött a karsztológiai és barlangtani adatok számí
tógépes feldolgozása. (V. N. Andrejcsuk, Kungur). 
Előkészületben van a „Szovjetunió barlangkutatá
sának története” (forradalom előtti időszak) című 
könyv (K. A. Gurbonova).

6. Karsztos üregek mikroklímája 
Felelős: V. Ny. Dubljanszkij (Szimferopol)
E tudományterület szakemberei áttekintették és 
meghatározták a barlangok mikroklímájának vizs
gálati módszereit. Kidolgoztak egy új módszert a 
barlangi levegő gáz- és izotóp-elemzésére. (N. G. 
Jablonkova). Nyomtatásra kész a „Hegyi-Krím 
karsztos üregeinek mikroklímája” c. monográfia 
(V. Ny. Dubljanszkij, L. M. Szockova, G. G. 
Ferbej).

7. Szovjetunió hidrotermális barlangjai 
Felelős: J. V. Dubljanszkij(Novoszibirszk). 
Befejeződtek az előkészületek egy a hidrotermális 
karszt vizsgálatának módszeréről és gyakorlatáról 
a hasznos ásványok kutatása, ill. hidrológia kapcso
latában.

8. Paleokarszt
Felelős: P. A. Cukin (Krasznojarszk).
Áttekintés készült a Szovjetunió karsztjainak és 
barlangjainak paleogeográfiai vizsgálatairól (P. A. 
Cükin), amely P. Bosak (Csehszlovákia) szerkeszté
sében megjelenő monográfia része lesz. Elkészült 
a Tien-san karsztjainak paleográfiájáról szóló 
monográfia (V. M. Mihajlov) is.

9. Bioszpeleológia
Felelős: N. T. Zalaesszkaja (Moszkva).
Program készült a Szovjetunió területén folyó 
szpeleobiológiai kutatások koordinálására.

10. Barlangok kutatásának technikája és a barlangi 
biztonság kérdései

Felelős: K. P. Szeráfimov (Uszty-Kamenogorszk) 
Elkészült a Szovjetunióban történt balesetek nyil
vántartása és analízise. A Száján, az Altáj és Déli 
Ural hegységben kiképző-bázisokat hoztak létre. 
Metodikát dolgoztak ki a barlangi útvonalak mű
szaki és taktikai tervezéséhez. Filmet készítettek a 
barlangi mentésről, melyet a mentőbrigádok ver
senyén vettek fel.

11. Barlangok hasznosítása 
Felelős: V. M. Golod (Leningrád).
A barlangvédelem témakörében regionális konferen
ciát hívtak össze. Javaslatokat tettek a barlang
védelemre és a barlangok ésszerű elnevezéseire.

prof. V. Ny. Dubljanszkij 
összeállítása alapján fordította 

Szunyogh Gábor
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Barlangi kullancs
Izraelben az utóbbi időben többször előfordult, 

hogy a barlangot látogató embert lázas betegség 
fogta el. A bajt népszerűén barlangi láznak vagy 
barlangi maláriának nevezik. Az utóbbi elnevezést 
indokolja, hogy a lázrohamok a maláriához ha
sonlóan visszatérőek.

Megállapították, hogy a betegséget a Spirochae 
persica baktérium okozza, terjesztője pedig egy 
kullancsfaj, az Ornithodoros tholozani. Ha ez a 
kullancs olyan állat véréből táplálkozik, amely ezzel 
a baktériummal fertőzött, a kórokozó gazdájává 
válik és csípéseivel terjeszti tovább a bajt.

Az Ornithodoros tholozani állatrendszertanilag a 
kullancsszabásúak óvantagok (Argasidae) családjá
ba tartozik. Hossza 3—4 mm, de vérrel teleszívott 
állapotban 8—10 mm-re is felduzzad. Elterjedése 
nemcsak Izraelre korlátozódik, hanem csaknem 
egész Délnyugat-Ázsiára (főleg Törökország, Szíria, 
Irak, Afganisztán, Irán, Jordánia), Szovjet Közép- 
Ázsiára (Türkmenisztán, Kazahsztán, Tádzsikisz
tán, Kirgízia, Üzbegisztán), sőt Észak-Afrikára 
(Líbia) is. Mivel nem kedveli a fényt (nincsenek 
szemei sem), a barlangok belső részeiben húzódik 
meg, és általában éjszaka keresi táplálékát. Rátapad 
a barlangban pihenő állat (kecske, juh, sündisznó, 
rágcsálók) bőrére és vérüket szívja. Természetesen 
az embert is megtámadja és a csípés helyén nehezen 
gyógyuló bőrgyulladás keletkezik. Ha Spirochae 
persica baktérium kerül az ember szervezetébe, 
elszaporodva 4—8 nap múltán okozza az első lázas 
rosszullétet.

A betegség elkerülése érdekében az izraeli idegen- 
forgalmi szolgálat azt tanácsolja a turistáknak, 
hogy lehetőleg csak a turisztikai célra megnyitott 
barlangokat látogassák. A barlangkutatók figyel

s z  Ornithodoros erraticus háti oldala (balra) és hasi 
oldala (jobbra). Ez a kullancsfaj megjelenésében 
nagyon hasonló a cikkben szereplő barlangi 
kullancshoz ( Ornithodoros tholozani)

mébe ajánlják viszont, hogy lehetőleg ne tartózkod
janak nedves barlangfalak közelében, mert a kul
lancsok azokat a helyeket kedvelik. Kullancsveszély 
miatt nem ajánlatos barlangokban aludni, legfel
jebb a bejárat eresze alatt. Kerüljük az olyan bar- 
langszádákat, ahova a pásztorok állataikat szokták 
behajtani: ilyen helyeken különösen sok a kullancs!

Israel Land and Natúré 
1982—83. 2. száma nyomán 

B .  D .

I NNEN — O N N A N

Svájcban 1987 decemberében 63 barlang hossza 
haladta meg az 1 km-t (leghosszabb a 135,4 km-es 
Hölloch), 96 barlang mélysége pedig a 150 m-t 
(legmélyebb a Réseau dér Sieben Hengste-Hohgant 
rendszer 1020 m-es mélységével). A ICO m-t meg
haladó egytagú aknák száma 13 (legnagyobb a 
Wart-Donnerloch 176 m-es aknája).

STALACT/TE
1987/1.

A Német Szövetségi Köztársaság 9 karsztterületén 
37 barlang áll az idegenforgalom szolgálatában.

Miit. Verb. dér Höhlen- u. Karstforscher
1983/3.

A „BAH1A 1988” expedíció öt brazil és két 
amerikai tagja 22 nap alatt 5000 km-t megtéve 
12 új barlangot tárt fel, 7,2 km barlangjáratot térké
pezett fel a brazíliai Bahia térségében.

NSS NEWS 
1988/9.

1988 októberében 22 barlangi szifon mélysége 
haladta meg a 100 m-t. A hírhedt Fontaine de 
Vaucluse mért mélysége ugyan —315 m, mégis a 
mexikói Nacimiento dél Rio Mante szifonjában 
merültek a legmélyebbre, —243 m-re.

GROTTES et GOUFFRES 
1988., 110.
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Az olaszországi Imperia barlangkutatói „AL 
KABIR ’88” néven expedíciót vezettek a marokkói 
karsztvidékekre. A Kef Thaleb-barlang 610 m 
hosszú, — 103 m mély ürege mellett feltérképezték 
a 690 m hosszú Kef Ahksass-barlangot is.

SPELEOLOGIA 
1988. D .

Az új-mexikói (USA) Carlsbad Caverns National 
Park területén feltárt Lechuguilla Cave hossza
1988-ban elérte a 34 km-t, mélysége meghaladta a 
450 m-t. A Nemzeti Park vezetése 20 főben korlá
tozta a barlangban egyidejűleg tartózkodó kutatók 
számát. A barlang különleges gipsz, aragonit és 
egyéb hidrotermális képződményei fokozott véde
lemben részesülnek.

NSS NEWS
1988/10, 11.

Kismértékben — 64-ről 59-re — csökkent a bar
langi balesetek száma 1987-ben az Egyesült Álla
mokban. A balesetet előidéző okok között első 
helyen — 16 alkalommal — a kőzetomlás áll.

NSS NEWS 
1988/12.

A Hawaii-szigetek Kauai-szigetének ÉNY-i part
szegélyén levő ,,Na Pali Coast” területén 12 nagy 
járatszelvényű, abráziós barlangot tárt és térképe
zett fel 2 km összhosszúságban egy USA expedíció 
1987-ben.

NSS NEWS 
1988112.

A svédországi Lummelunda-barlang továbbfel- 
tárására 1988 nyarán 27 fős expedíciót szerveztek. 
Az expedíció búvár csoportja egy szifont átúszva 
újabb szifonig jutott el, melyet a jövő évben kísérel
nek meg ismét átúszni. A barlang hossza eléri a 
3600 métert.

GROTTAN
1988/3.

A csehszlovákiai Tasler fivérek a nagy mélységű 
zsombolyok bejárásához fűthető függőágyat kísér
leteztek ki. A több rétegű, alul beépített fűtőegységet 
tartalmazó eszköz 1,6 kg tömegű, 18 óra időtartamra 
biztosít fűtött környezetet.

NSS NEWS 
1988/3.

A csernobili atomerőműkatasztrófa sugárszeny- 
nyezési következményeit mutatták ki osztrák kuta
tók a hallstatti ivóvíz jód-131 izotóptartalmának 
és a salzburgi Fürstenbrunnquelle béta-aktivitásá
nak változását regisztrálva.

ATLANTIS
1988/2.

Az amerikai Sheck EXLEY 1988. április 5-én 
a mexikói Nacimiento dél Rio Mante barlangi 
szifonjában 780 láb (243 m) mélységbe merült.

NSS NEWS 
1988/9.

A brazíliai Gruta do Padre (Bahia) a dél-amerikai 
kontinens leghosszabb barlangja: 15 800 m, mély
sége 125 m.

SPELUNCA 
1988. 32.

Az USA Virginia államában, Duffeild közelében 
található az a 260 m hosszú, természetes barlang- 
járat, amelyen vasútvonalat vezettek keresztül. 
A terület 1971 óta állami park. Naponta 10 dízel 
vontatású szerelvény halad keresztül a barlangon.

CA VE SCIENCE 
1988/1.

Olaszországban 52 barlang hossza haladja meg 
a 3 km-t, az első 10:

1. Complesso
Fighiera-Corchia (Toscana) 49 800 m

2. Complesso
di Piaggiabella (Piemonte) 31 500 m

3. Grotta di M. Cucco (Urnbria) 31 280 m
4. Complesso

Codula ’e Luna (Sardegna) 24 000 m
5. Bús de la Rana (Veneto) 22 535 m
6. Complesso

Fiume-Vento (Marche) 21 500 m
7. Grotta della Bigonda (Trentino) 17 520 m
8. Complesso dél Col (Friuli—

déllé Érbe V. Giulia) 13000 m
9. Sistema

Su Bentu-Sa Oche (Sardegna) 12 300 m
10. Complesso

Cappa-18-Straldi (Piemonte) 12000 m

117 barlang mélysége haladja meg a 300 m-t.
az első 10:

1. Complesso
Fighiera-Corchia (Toscana) — 1208m

2. Pozzo della Neve (Molise) — 1050m
3. Spluga della Preta (Veneto) — 985 m
4. Complesso dél Col (Friuli—

déllé Érbe V. Giulia) — 935 m
5. Grotta di M. Cucco (Urnbria) — 929 m
6. Complesso

di Piaggiabella (Piemonte) — 924 m
7. Abisso dello Gnomo (Toscana) — 915 m
8. Abisso dei Draghi

Volanti (Toscana) — 870 m
9. Abisso (Friuli—

Modonutti-Savoia V. Giulia) — 805 m
10. Abisso Emilio Comici (Friuli—

V. Giulia) — 774 m
Összeállította: PROGRESS/ONE 20
Szablyár Péter 1988/2.
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