
volt az első villanyvilágítással ellátott barlang a világon. Erről a műszaki teljesítményről sajnos ma már 
csak néhány szigetelő tanúskodik a barlang mennyezetén. A második világháború után a vezetések leáll, 
tak és csak 1963-ban indította meg újra Gams Önkéntes Tűzoltósága. A barlang ma Gams község tulajdo
nában van, és a GeoLine, a térség geológiai látványosságait felfűző hálózat egyik nevezetessége.

A barlang keletkezése a ma 93 m-rel mélyebben fakadó kénes forrással függ össze. A kénsavas ol
dás bonyolult folyamata során gipsz keletkezett, amelynek vastag lerakódásai a barlang Fő-csarnokában 
megcsodálhatok. A barlang fejlődésében a kénnek ma már nincs szerepe. A barlang vizei tisztán szén
savtartalmú vizek, mint más karsztbarlangokban, és hatalmas cseppköveket hoztak létre, melyek korát 
36 000-52 000 évre becsülik.

A barlang 616 m tszf. magasságban nyíló bejárati táróján át természetes barlangjáratba érünk, melyben az 
egymásba ölelkező mennyezeti üstök, cseppkő- és mészkiválások és kezdeti gipszlerakódások tűnnek fel. Ez 
a barlangrész egy 6 méteres lépcsővel -  egy hatalmas cseppkő függöny mellett -  az 55 m hosszú és átlag 10 
m széles Fő-csarnokba torkollik. A csarnokon körülvezető úton megcsodálhatok a hatalmas, csillogó gipsz
lerakódások és a cseppkőalakzatok. Két kisebb oldalág, a Wilczek-járat és az Elysium a Császár-szalonnal 
teszik teljessé a kb. egy órás vezetést.

A barlang állatvilága is figyelmet érdemel, bár többnyire láthatatlan. Télen barlangi szöcskék népesítik 
be, amikkel Franz Kraus már a felfedezéskor találkozott, a bejárati térségben és a barlang víztócsáiban egy 
1 mm nagyságú rákocska él, amit 1934-ben a világon elsőként itt találtak meg és a szép „Speleocyclops 
cerberus” nevet kapta.

* Günter Stummer kormánytanácsos (Bécsi Természettudományi Múzeum Barlangtani Osztálya) 
Fordította: Fleck Nóra.
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A 240 oldalas, A/4 formátumú, kitűnő minőségű album Cristian 
Lascu által írt román, angol, német, magyar és francia nyelvű be
vezetése (nyelvenként 5-9 oldal) bemutatja a hegység felszíni és 
felszín alatti értékeit. Ezt követően 33 fekete-fehér archív (zömmel 
a 20. század első feléből való, köztük 7 barlangi) felvétel eleveníti 
fel a múltat, majd a szép színes felvételekre átváltva 72 kép mutatja 
be a hegység természeti szépségeit, állat- és növényvilágát, lakóit 
és életüket, majd 66, zömmel egész vagy 2 oldalas képen a hegység 
gazdag barlangvilágának legszebb formáiban, képződményeiben 
gyönyörködhetünk. A kitűnő felvételeket 18 fotográfus anyagából 
válogatták.

H. T.
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