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M IT KELL T U D N U N K A B A R L A N G O K R Ó L ?
Irta: Kadic Ottokár dr.
Előszó.

A barlangok iránt az érdeklődés újabban nemcsak szakkö
rökben, hanem turisták körében is évről-évre növekszik. Az utolsó
évtizedekben föllendült hazai barlangkutatás fényes eredményei
után, turistáink más szemmel nézik a barlangokat, mint régebben.
Az újabban végzett kutatások, a barlangokról írt. számos közle
mény és a róluk tartott sok előadás, valamint a barlangokhoz ren
dezett sűrű kirándulások, mind nagymértékben hozzájárultak a
hazai barlangok alaposabb megismeréséhez és megkedveléséhez.
A nyitott szemmel járó és tudnivágyó turista ma már nem
elégszik meg a barlangok puszta megtekintésével, lefényképezésé
vel és hangulatos leírásával, hanem arra törekszik, hogy a meg
ismert barlangot részletesen átkutassa, azt feltárja, hozzáférhe
tővé tegye s ilymódon alaposan megismerve, széles körökben is
meretessé tegye. Mindehhez azonban némi szaktudás is szükséges,
amit eddig a szétszórt hazai barlangvonatkozású irodalomból nem
volt könnyű megszerezni.
Minthogy irodalmunkban ilyen, mindent magábafoglaló,
népszerű barlangtani mű hiányzik, készséggel vállalkoztam arra,
hogy a barlangtannak leglényegesebb fejezeteit tömör alakban
olyképpen ismertessem, hogy azt mindenki könnyen megérthesse
s így a tanuló ifjúságnak éppen úgy, mint a turistáknak is hasz
nára váljék.
Az első fejezetek megírásakor Knebel W alter: „Höhlenkunde“ , Willner Rudolf: „K leine Höhlenkunde“ és K yrle G yörgy:
„Grundniss der theoretischen Speläologie“ című művek szolgál
tak alapul, a többi fejezetet pedig saját tapasztalataimra támasz
kodva írtam meg.
Dolgozatom kéziratát Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár úr
szíves volt átolvasni és korrigálni. Fáradságát ezen a helyen is
a legjobban köszönöm.
A közölt képek kliséinek költségét Radványi István bar
langvezető adományaiból, illetőleg vezetői díjainak önként fel
ajánlott egy részéből fedeztük.
Dolgozatomat azzal az óhajjal adom át a barlangok iránt ér
deklődő olvasónak, hogy az további barlangkutató törekvésekre
buzdítsa.
Budapest, 1938 március idusán.
Kadic Ottokár dr.
egyetemi c. ny. rk. tanár,
ny. főgeológus.
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1. kép. Karsztos terület Aggtelek vidékén. — Fényk.:

Kyrle Gy. 1935.

M i az a barlang ?

Barlang valamely kőzetben természetes úton keletkezett
üreg. A pincéket, bányákat, alagútakat és más hasonló, emberi
kéztől eredő földalatti kivájásokat nem számítjuk a barlangok
közé. Ezek nem természetes tünemények, hanem az ember céltu
datos beavatkozása folytán, mesterséges úton létrejött művek.
A barlangnak leglényegesebb részei: a kőzetben keletkezett
üreg, a fenék, a mennyezet és az oldalfalak. A barlang lényeges
részei közé tartozik még a nyílás és a kitöltés. Utóbbi lehet szi
lárd vagy folyékony anyag, ha ezek hiányoznak, az üreget levegő
tölti ki. Függőlegesen a mélységbe nyúló barlangoknak, az ú. n.
zsombolyoknak, nincs mennyezete, ennek helyét a nyílás fo g 
lalja el.
A barlangoknak, vagyis természetes üregeknek túlnyomó
része, a víz ki vájó és kilúgozó hatásának köszöni létét. A folyó
víz és annak hordaléka ugyanis rombolólag hat a meder oldalaira,
amennyiben azokból állandóan részeket horzsol le. Ezt a folya
matot eróziónak nevezzük. A hullámzó tenger szintén erodálhatja
a partot s ezzel üreget váj.
A barlangok kifejlődésében nagy szerepet játszik még a
víznek kémiai (hatása is, vagyis a korrózió. A csapadékvíz ugyanis
a kőzet repedéseibe szivárog s a kőzetet oldva üregek keletkez
nek. Bár a víz minden kőzetet old, mégis vannak kőzetek, ame
lyek nehezebben s olyanok, amelyek könnyebben oldódnak.
A z erózió is, meg a korrózió is főleg olyan helyeken tá
madja meg a kőzetet, ahol a legcsekélyebb ellenállásra talál. Ezek
a helyek a kőzetet átjáró repedések és hasadékok, ezeket tágítja
a víz munkája.
Sivatagokban a széltől hordott homok is bizonyos körülmé
nyek között vájhat ki kőzetben üregeket. Ezek tehát a szél mecha
nikai hatásának köszönik létüket.

Vannak végül barlangok, amelyek bizonyos kőzetek fejlődé
sével egyidőben jönnek létre. Ilyenek a koralzátonyokban előfor
duló üregek és a vulkáni kőzetek kihűlése közben keletkezett bar
langok. Különös helyet foglalnak el még a mésztufa-barlangok is.
A természetes úton létrejött és kialakult barlangokat kü
lönböző szilárd, folyékony és gáznemű anyagok tölthetik ki. A
szilárd anyagok közül elsősorban a cseppköveket említjük, ezek
Ja földalatti üregeket széppé teszik s ezért idegenforgalmi jelentő
ségüket emelik.

Menyezeh

Fenék
2. kép. Barlangjárat harántmetszete. — Rajz.: M ottl M . dr.

Vannak azután barlangok, amelyekben egészen különös kö
rülmények között jég képződik. Ilyen esetekben a jéggé fagyott
barlangi víz, a cseppkövekhez hasonló alakulatokkal díszíti a bar
langot. Ezek a jégbarlangok a természet legszebb látványosságai
közé tartoznak.
A szilárd kitöltések közé számítjuk végül még a barlangok
fenekére lerakodott kőzettörmeléket, barlangi agyagot, mésztufalerakódást és a vízhordta anyagokat. Ezekben a lerakódásokban
kedvező körülmények között őskori növények, állatok és az ember

nyomait is megtaláljuk. Mindezek begyűjtése és tanulmányozása
többé-kevésbbé tiszta képet ad a barlangokban egykor lefolyt
életviszonyokról és az akkor uralkodott éghajlatról.
Mindezekből világosan látjuk, hogy a barlangok a termé
szetben egészen különleges helyet foglalnak el, a bennük észlel
hető jelenségek tanulmányozása pedig egészen sajátságos, külön
álló, rendkívül érdekes és vonzó tudományszak. A történeti rész
ből látni fogjuk, hogy a barlangokkal való tudományos foglalko
zás tényleg különálló tudományszakká fejlődött s hogy a barlan
gok kutatásában mi magyarok eddig is, derekasan helytálltunk.

A barlangokat rejtő kőzetek.

A Föld szilárd kérge kőzetekből áll; ezek, mint tudjuk, két
nagy csoportra oszlanak: vannak vulkáni eredetű, tömeges és
tengeri eredetű, üledékes kőzetek. A tömeges kőzetek izzó álla
potban tódultak fel a Föld belsejéből s részben a földkéreg bel
sejében, részben pedig a föld felszínén, láva alakjában, megmere
vedtek. Utóbbiakhoz tartoznak a vulkáni tufák is. Tömeges kő
zetekhez számítjuk a gránitokat, szieniteket, diabázokat, andezi
teket, bazaltokat stb. A z üledékes kőzetek vízből, nevezetesen folyókból, tavakból és tengerekből ülepedtek. Ide tartoznak példa
képen az agyagpalák, homokkövek, konglomerátumok, mészkövek,
dolomitok, a gipsz, kősó stb.
Vulkáni kőzetekben ritkán találunk barlangokat, mert ezek
a kőzetek legnagyobbrészt vízben nehezen oldódnak s így a víz
romboló hatásának ellenállnak, ha ezekben mégis barlangok fe j
lődnek, azok rendszerint nem érnek el nagyobb méreteket. A vul
káni kőzetek továbbá egyöntetű szerkezetüknél fogva igen szi
lárd, összeálló kőzetek, nehezen keletkeznek bennük repedések s
ha ilyenek mégis vannak, azokat a kőzet málladéka mindig eltömi
s a víz nem tud bennük mozogni.
Az üledékes kőzetek közt is vannak féleségek, amelyekben
ritkán fejlődnek barlangok és pedig hasonló okoknál fogva: sok
máiladék keletkezik rajtuk, ezek a repedéseket eltömik s a kőze
tek nehezen is oldódnak. Agyagpalákban, homokkövekben és kon
glomerátumokban ezért ritkán találunk barlangokat, de azonkívül,
ha bennük fejlődnek is üregek, m ihelyt nagyobbodnak, össze
omlanak.
Egészen másképen viselkednek
amelyek vízben könnyen oldódnak, de
nek a mészkő, dolomit, gipsz és kősó.
víz átszivárog, oldó hatásánál fogva,

azok az üledékes kőzetek,
nincs sok málladékuk, ilye
Ha e kőzetek repedésein a
azokban üregeket mos ki.

A vízben rendkívül könnyen oldódó kősó és gipsz rendszerint nem
tartalmaz barlangokat, mert ezekben a kőzetekben az üregek, mi
helyt nagyobbodnak, összeomlanak. Ellenben a nehezebben oldódó
mészkőben és dolomitban a barlangok lassabban fejlődnek, de to
vább tartanak, m íg végre ezek is összeomlanak. Ezért a legtöbb
barlangot mészkő- és ritkábban dolomit-területeken találjuk.
A mészkő és dolomit eszerint a legalkalmasbb kőzetek bar
langok képződéséhez, azért nem minden mészkő- és dolomit-terü
letnek vannak barlangjai. A barlangképződés ilyen vidékeken
még a kőzet rétegződésétől és repedezettségétől is függ. Olyan te
rületeken, ahol a kőzet vékony rétegekből áll, alig fejlődhet na
gyobb barlang, mert az üreg növekedésével a vékony, lemezes ré
tegekből álló mennyezet csakhamar beomlik. Földalatti üregek
eszerint leginkább ott fejlődnek, ahol a kőzet vastag padokból áll.
A dolomit kevésbbé alkalmas, mint a mészkő, mert sokkal nehe
zebben oldódik, azonkívül a dolomit nem rnállik ugyan, de igen
finom porrá aprózódik s ez a repedéseket eltömi.
A mondottakból kitűnik, hogy barlangok főleg olyan kő
zetekből fejlődnek, amelyeket a víz könnyen, de hosszabb időn át
felold, amelyek vastag padokban válnak el és emellett még hasadékokban is bővelkednek. Tapasztalat szerint a legtöbb barlang
mészkő-területeken fordul elő.

Korrózió útján létrejött üregek.

A víz, mint tudjuk, nagy mennyiségű mészkövet képes fel
oldani. Tapasztlatból tudjuk, hogy 1 rész mészkő 10.000 rész tiszta
hideg és 8.834 rész forró vízben oldódik. Az esővíz azonban, amely
a természetben a mészkövet oldja, nem kémiailag tiszta, hanem
tetemes mennyiségben szénsavat tartalmaz. Ezt, mielőtt a mész
kőhöz jut, részben a levegőből, részben pedig a talajból veszi. Az
esővíz, szénsav tartalmánál fogva 10-szer annyi mészkőmennyi
séget képes feloldani, mint a kémiailag tiszta víz.
A szénsavval telített esővíz a kőzet repedéseibe szivárog és
oldó hatásánál fogva abból állandóan bizonyos mennyiségű anya
got von el, a feloldott kőzet helyében pedig üreget hagy hátra.
Ez a munka annál tökéletesebb, minél finomabbak és minél sű
rűbbek a repedések. A mélységbe hatoló csapadékvíz addig szi
várog, amíg olyan kőzetre nem akad, amely a vizet tovább át nem
ereszti. A z ilyen kőzet fölött a víz, mint talajvíz a fedőben levő
kőzet likacsait teljesen kitölti.
A z állandó leszivárgás következtében a talajvíz szintje ad
dig emelkedik, amíg valamely helyen a föld felületét el nem éri.
E z rendszerint völgyekben és katlanokban történik; itt a víz nap
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fényre kerül, vagyis forrás fakad. A talajvíz eszerint a legtöbb
esetben nem nyugszik, hanem bizonyos irányban mindaddig m o
zog, m íg a felszínre nem jut. Ez az áramlás rendszerint az átnembocsájtó kőzet határán történik, miért is patakos barlangok leg
többször ilyen kőzetek határán fordulnak elő. A mondottakból azt
látjuk, hogy mészkő- és dolomit-területeken a csapadékvíz először
függőleges irányban a mélységbe szivárog, azután pedig az átnembocsájtó kőzetréteg fölött, mint talajvíz vízszintesen mind
addig folyik, amíg valahol kisebb-nagyobb forrás alakjában a
felszínre nem jut.

3. kép. Karsztos terület Kukuljanovo vidékén. Fény k.: Cholnoky J. dr.

A mélységbe szivárgó és ottan tovább folyó csapadékvíz
egész útján kőzetet old fel s így egyre bővíti földalatti járatait,
s ha ezek az üregek olyan tágasak, hogy az ember beléjük hatol
hat, akkor az üregeket barlangnak nevezzük. A barlangok fejlő
désében több fokot különböztethetünk meg. A fejlődés mindenek
előtt a repedések bővítésével kezdődik, ezután következik az üreg
kialakítása, végül az üregek pusztulása következik, ez főleg a
barlangok összeomlásából és kitöltéséből áll.
Barlangokban gazdag mészkő-területeket legelőször és leg
alaposabban a krajnai, isztriai és (horvátországi Karszt-ban fi-

gyeitek meg, s ezért minden más vidéket is, amely ugyanilyen
alakulatokat tűntet fel, szintén K arszt-nak, mindazokat a tüne
ményeket pedig, amelyeket valamely karszt-területen észlelünk,
karszttünemények-nek nevezzük.
Karsztos területeket főleg a következő külsőségek jellem
zik. Ilyen vidékeken mindenek előtt hiányzik a felületen folyó
víz, mert a repedések mentén minden víz a mélységbe szivárog
és földalatti vízrendszerekben mindaddig folyik, m íg valamely
völgyben, vagy katlanban a napfényre kerül. Mivel karsztterüle
teken hiányzik a felületi vízfolyás, érthető, hogy itt összefüggő
völgyek is hiányoznak, ezek helyet töbrök, zárt völgyelések és
völgykatlanok közé ékelődő szakadozott hegy roncsok láthatók;
rendszerint vad, néha hozzáférhetetlen területek. A karsztvidé
kek víztelenségével és vadságával e területek kopársága is össze
függ. Ilyen helyeken a szivárgó víz magával ragadja és a mély
ségbe viszi a talaj mállás-termékeit, ezzel a karsztvidékek kopárságát idézi elő.
A karsztos vidékek legfeltűnőbb alakjai a dolinák vagy
töbrök. Ezek köröskörül zárt, homorú keretmetszetű mélyedések,
amelyek felé csak kivételesen irányul felszíni vízfolyás, fenekü
kön pedig csak ritkán találunk víznyelő rést. Több dolinát egybe
foglaló, hosszas mélyedést uvalának nevezzük. A dolinától lénye
gesen eltér a beszakadás, lényeges kiilömbség a kettő között az,
hogy a dolina alatt nincs barlang, míg a beszakadás csak barlang
fölött képződhetik. A dolináktól és beszakadásoktól megint élesen
el kell választanunk a ponort vagy víznyelőt. Ez domború lejtők
ből álló tölcsérszerű mélyedés, amelybe a felszínről víz folyik a
mélységbe. A karsztos területek legnagyobb felszíni mélyedései a
poljék. Ezek lehetnek tektonikus és karsztos beszakadások, kopott
és perem-poljék.
Mindabból, amit a mészkő és dolomit oldhatóságáról mon
dottunk, kitűnik, hogy a karszt-területeken átszivárgó és átfolyó
vizek oldó hatásuknál fogva, a kőzetből állandóan bizonyos menynyiségű anyagot vonnak el, a feloldott kőzet helyében pedig üre
get hagynak hátra. H ogy a víznek oldó hatása milyen nagy, arról
egyes ismert óriási nagyságú barlangok tanúskodnak. A forrás
vizekben feloldott kőzetmennyiség mértékül szolgál arra, hogy
a víz mennyi anyagot képes a kőzettől elvonni. Ezt a mennyiséget
úgy tudhatjuk meg, ha a forrás közepes vízmennyiségét és a víz
ben feloldott kőzet mennyiségét ismerjük. A vízben feloldott kő
zetmennyiséget úgy állapítjuk meg, hogy a kérdéses forrásvíznek
bizonyos mennyiségét elpárologtatjuk, a vízben feloldott kőzet
mennyiség a párolgás folytán az oldatból kiválik. Ilyen úton
megállapították, hogy a karszt-területek vizei literenkint átlag
0.25 gr. feloldott kőzetet tartalmaznak, vagyis 1 m 3 karsztvíz
átlag *4 kg. kőzetoldatot tartalmaz, mivel pedig a kőzet fajsúlya
kb. 2.6, tehát az *4 kg. tömeg térfogata 0.000,096 m3 tesz ki. Ilyen
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alapon megközelítőleg kiszámíthatjuk, hogy valamelyik forrás
naponta vagy évente mennyi kőzetet von el valamelyik karsztteterületnek belsejéből.
íg y például kiszámították, hogy a Trieszt vidékén fakadó
Timavo forrása évente átlag 210.000,000 kg. kőzetet szállít ki a
krajnai karszt-hegységbőf. Ennek a feloldott kőzetmennyiségnek
helyében keletkezett üreg 800.700 m 3 tesz ki. Ez olyan kockának
felel meg, amelynek élei 43 m. hosszúak. Ebből a példából eléggé
kiviláglik, hogy a víz karszt-teriileten mennyi kőzetanyagot képes
elszállítani s a feloldott kőzet helyében m ilyen óriási üregek
támadhatnak.

4. kép. Karsztos, kopár terület Buccari vidékén. — Fényk.: Cholnoky J.

Erózió útján keletkezett üregek.

A második erő, amely bizonyos körülmények között barlan
gokat moshat ki, a víz mechanikai hatása, vagyis az erózió. A
víz erodáló hatása kétféle módon nyilvánul m eg: közvetlenül, a
víz hullámzó ereje folytán és közvetve, a víz hordalékának hor
zsolása útján.
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Az eróziónak első alakja barlangok keletkezésekor alig jut
tekintetbe, mert a mozgó víz hullámzó ereje szilárd kőzetekben
alig vájhat üreget. Megtörténhet ugyan, hogy a mozgó víz egy
magában is puhább kőzetekben kimoshat odúkat, ezek azonban
az illető kőzet laza összetételénél fogva nem lehetnek tartósak,
hanem az első nagyobb árvíz sodra alatt összeomlanak.
Sokkal fontosabb az eróziónak második alakja, eszerint a
mechanikai hatást nem a víz egymaga, hanem a vízben hőm
pölygő hordalék gyakorolja. Mint hordalék iszap, homok és ka
vics szerepelnek; ha ezeket az anyagokat a víz sodra állandóan
a parthoz csapdossa, partot alkotó kőzetben odú vagy fülke fe j
lődik.
A kőzetek, amelyekben az erózió üregeket vájhat, különbö
zők lehetnek. Mészkő és dolomit-területeken, mint tudjuk, főleg
a korrózió készít barlangokat, az erózió itt kevésbbé jut tekin
tetbe. Azért mégis kedvező körülmények között, ha a mozgó víz
kifejthet némi mechanikai hatást, karszt-területeken is előfordul
hatnak eróziós üregek. Sőt megtörténhet az is, hogy eróziót ilyen
területeken a korrózió is támogatja s így a két erő karöltve na
gyobb üregeket is kimoshat.
Eróziós üregek leggyakrabban homokkőben és konglomerá
tumokban fejlődhetnek, különösen akkor, ha ezek a kőzetek válta
kozva^ puhább és keményebb rétegekből állanak. Ilyen esetben a
mozgó víz a lazább összetételű, puha kőzetet elmossa, míg a fö 
lötte levő szilárdabb rétegpadok a kimosott üreg mennyezeteként
megmaradnak.
Asszerint, hogy valamely üreget folyóvizek sodra, vagy a
tengeri víz hullámai vájták-e ki, folyó vizektől és tengeri víztől
erodált barlangokat különböztetünk meg.
F olyó vizek erejével erodált barlangokat a patak sodra
mossa ki meredek sziklafalakban. Ez különösen, hirtelen fordu
latoknál szokott történni. A folyó víznek ilynemű munkáját még
evorziónak is nevezik. Ilyen barlangok közé tartozik a Krapinai
barlang is.
Tenger-víz erejével erodált barlangokat a tengervíz hullá
mai mossák ki meredek sziklapartokban. A tengervíznek ebbeli
munkáját még abráziónak is nevezik. A tenger vizétől kimosott
üregek nagysága főleg a hullámzás erejétől függ. Ezt kölönösen
a tengerjárás folytonos változásával összefüggő áramlások is fo 
kozzák, Nyílt óceánokon a tengerjárás áramlása különösen nagy,
azért abrázió útján nagyobb barlangok is keletkezhetnek, néme
lyek olyan nagyok, hogy egész szigeteket, vagy félszigeteket alagutszerűen áttörnek.
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Defláció útján létrejött üregek.

Kisebb kivágásokat a szél is készíthet, ezek az u. n. deflá
ciós üregek. Ilyenek különösen sivatagokban fordulnak elő. Siva
tagokban tudvalevőleg nagy szárazság uralkodik, ott az egyedüli
nedvesség az éjjeli harmat, ez azonban elpárolog, mihelyt a nap
sugarai érik. Legkésőbb száradnak a sziklák nyugati oldalai,
ezért itt a kőzet a leggyorsabban mállik. Ha a mállott részeket
gyakran szelek érik, különösen olyan szelek, amelyek sivatagi
homokot visznek magukkal, akkor idővel a sziklában kisebb üreg
képződhet. Itt az üreg a korrózió és defláció együttes működése
folytán jön létre. De vannak olyan sivatagi üregek is, amelyek
kizárólag a szél mechanikai hatása következtében fejlődtek.

Eredetileg keletkezett üregek.

A barlangok túlnyomó része később keletkezett, mint az
őket rejtő kőzetek. Az ilyenek kémiai és mechanikai erők közre
működésével jöttek létre. Vannak azonban üregek, amelyek a kő
zet kifejlődésével egyidőben keletkeztek, ezek az eredetileg kelet
kezett üregek. Az idetartozó csekélyszámű üreget négy csoportra
oszthatjuk, úgymint hólyag-, láva-, korái- és mésztufa-barlangokra.
Hólyag-barlangok. Ezek vulkáni kőzetek egykor folyó lá
vájában olyképpen keletkeztek, hogy gázok hólyagokat fújtak föl
a lávában, amikor azután a láva megmerevedik, a hólyagok üre
gek gyanánt maradnak meg a kőzetben. Ha most valamely termé
szetes erő, vagy az emberi kéz ezeket megnyitja, barlang lesz be
lőlük. Az így keletkezett üregek falain gyakran kalcit, barit,
kvarc és más kristályok válnak ki, néha az egész üreget kitöltik.
Ezért ilyen barlangokat még kristálykamráknak is nevezik. A
hólyag-barlangok mind kisméretűek, legtöbbször csak sziklaoduk.
Láva-barlangok. Láva-barlangok a láva folyása közben
keletkeznek olyképpen, hogy a folyó láva külső részei megmere
vednek, míg belső részei tovább folynak s így üregeket hagynak
hátra. A z így keletkezett üregek szintén nem szoktak nagyok
lenni, ha megnyílnak barlang lesz belőlük. Ezek a barlangok leg
többször hosszúkásak, hossztengelyük a láva folyásának irányá
ban fekszik. Ilyen barlangok vulkáni vidékeken elég gyakoriak.
Korál-barlangok. Ezek koralzátonyokban keletkeznek a zá
tonyok egyenetlen növekedése folytán. Rendszerint kicsinyek és
szabálytalanok, mert növekvésüket különböző befolyások hol elő
segítik, hol gátolják. Ha véletlenül nagyobb kiterjedésű és ki
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egyenlített korálbarlangokkal találkozunk, akkor ezeket a víz hul
lámzása kibővítette és kiegyenlítette. Utóbbiak azonban már nem
elsődleges barlangok. Azt, hogy valamely korál-barlang elsődleges-e, vagy másodagos, sok esetben nehéz eldönteni.
Mésztufa-barlangok. Ezek az előbbiekhez hasonlóan a mésztufa egyenlőtlen növekvése folytán vízesések mellett keletkeznek.
A mésszel telített karsztos vizek, ha magasról alábuknak, az esés
folytán elveszítik szénsavtartalmukat, ennek következtében a mész
tufa alakban a vízesés környékén kiválik. Ha ez a növekvés anynyira előrehalad, hogy a vízesést boltozatszenien átíveli, a tufá
ban üreg keletkezik. Itt is megtörténhetik, (hogv a folyó víz ko
rábban lerakódott mésztufán átfolyik és oldó vagy koptató hatá
sánál fogva üreget vájhat. Az utóbbi esetben másodlagos barlang
keletkezik.

A barlangok természetes osztályozása.

Mint minden más természeti jelenségeket, a barlangokat is,
egyes kutatók rendszerbe foglalták. Legcélszerűbb, ha az osztá
lyozásnál itt is a fejlődéstörténeti szempontot vesszük alapul. A
természetes üregeket ilyen alapon vizsgálva mindenek előtt
két csoportba oszthatjuk. A barlangok túlnyomó része később ke
letkezett, mint anyakőzetük, kisebb része viszont egyidőben fe j
lődött kőzetükkel. A z első csoportba tartozó üregeket másodlagos,
a másodikba tartozókat pedig elsődleges barlangoknak is nevez
hetjük.
A z első főcsoport, aszerint, hogy kialakulásukban milyen
természeti erők szerepeltek, három csoportra oszthatjuk: korróziós
barlangokra, ezek a víz kémiai hatása folytán fejlődtek, eróziós
barlangokra, ezek a víz mechanikai hatása révén jöttek létre s
végül deflációs barlangokra, amelyek a szél ereje által keletkeztek.
A korróziós barlangok ismét két csoportra oszlanak. E gy
í'észe a víz szivárgása következtében fejlődött, ezek a szivárgós
barlangok (Sickerwasserhöhlen). Ezeket újra két csoportra oszt
hatjuk: hasadék-barlangokra (Spalthöhlen) és kamrás-barlangokra (Kammerhöhlen).
A szivárgós barlangokkal áll szemben egy másik csoport,
az ide tartozó üregek a talajvíz vízszintes folyása következtében
keletkeznek, ezek a folyóvizű barlangok (Flusswasserhöhlen). Az
ide tartozó barlangok majdnem vízszintesek, aljuk fokozatosan
esik, alakjuk alagútszerű, hosszúságuk pedig tetemes.
A z eróziós barlangokat, aszerint, hogy folyó, vagy tenger
víz erodálta-e, folyóvizű és tengeri eredetű üregeknek nevezzük.
A csekélyszámú, eredetileg létrejött főcsoportban végül hó
lyag-, láva-, korái- és mésztufa-üregeket különböztetünk meg.

Cseppkóképződmények a lillafüredi Szent Isiván-bariangban.
Oszlopos terem. — Márton ./. felvétele.

Az elmondottak alapján a barlangokat fejlődésük szempont
jából a következő rendszerbe foglalhatjuk:

A . K É SŐ B B K E LETK EZETT B A R L A N G O K .

Az ide tartozó barlangok később keletkeztek, mint anyakőzetiik.
I. K o r r ó z i ó s b a r l a n g o k .
A víz kémiai (hatása, a korrózió folytán fejlődött, különböző
alakú barlangok.
:
7. S z ivá rg á s

barlangok.

Hasadékok kilúgozása következtében fejlődött, különböző
alakú nagy üregek. Ide tartozik két tipus:
a) Hasadék barlangok.
Egyes nagyobb hasadékok kilúgozása, következtében fejlő
dött szűk üregek.
b) Kamrás barlangok.
Több apró repedés kilúgozása következtében alakult na
gyobb, tágas üregek.
2. Folyóvizű barlangok.
Alagútszerűen fejlődött keskeny, hosszú barlangjáratok.
C vijic ezeket két típusra osztja:
a) E gykori folyómedrek.
Alagűtszerű barlangjáratok, egykor víz folyt bennük.
b) Jelenkori folyómedrek.
Alagűtszerű barlangjáratok, ma is víz folyik bennük.
II. E r ó z i ó s b a r l a n g o k .
A víz mechanikai hatása, az erózió folytán fejlődött bar
langok. Ezeket tovább a következő két csoportra oszthatjuk:
1. Folyóvíztől erodált barlangok.
2. Tengervíztől erodált barlangok.
Mind a két csoportban főleg csak sziklaoduk és kőfülkék,
ritkábban kisebb barlangok is fejlődhetnek.
III.
Deflációs barlangok.
A szél mechanikai hatása, defláció folytán fejlődött üregek.
Ezek is főleg csak sziklaoduk és kisebb kőfülkék lehetnek.

B. EREDETILEG LÉTREJÖTT B A R L A N G O K .

Anyakőzetükkel egyidőben fejlődött barlangok. Az ide tar
tozó csekélyszámú üregeket négy csoportra oszthatjuk, és pedig:
1. Korai-barlangok. Koralzátonyok egyenetlen növekedése
következtében fejlődött üregek.
2. Hólyag-barlangok. Vulkáni kőzetek kihűlése alkalmával
támadt, nagyobb hólyagok helyén keletkezett üregek.

60

3. Láva-barlangok. Az izzó láva kihűlése alkalmával a meg
merevedett kéreg alatt keletkezett üregek.
4. Mésztufa-barlangok. Mésztufa egyenlőtlen növekvése
folytán vízesések mellett létrejött üregek.

A barlangok beosztása tipus szerint.

A természetes osztályozáson kívül, a barlangok sokaságát
még más szempontból is rendszerbe foglalhatjuk. A barlangok
alakját, mint tudjuk, első sorban a kőzet repedezettsége szabja
meg, s mivel ez a véletlennek az eredménye, a barlangok kialaku
lása is a legkülönbözőbb szokott lenni. Bátran állíthatjuk, hogy
nincs két barlang, amely mindenben teljesen egyezne. Mégis, a
barlangokat egymással összehasonlítva, alakjuk, nagyságuk, üre
geik kiterjedése, nyílásuk fekvése és más szempontok szerint,
nyolc különböző típusra oszthatjuk.
A barlangoknak típusok szerinti beosztása nem tudomá
nyos eljárás ugyan, de két szempontnál fogva nagyon hasznos.
Először könnyebb áttekintést kapunk, ha valamely nagyobb bar
langvidék üregeit típusok szerint csoportokba foglaljuk. Másrészt
rögtön tisztában vagyunk az üreg általános jellegével, ha az elne
vezéssel a típusnevet is használjuk. Ha például a függőlegesen a
mélységbe terjedő üregeket „zsom bolyokénak nevezzük, s ezt a
típusnevet minden ilyen alakú üregre következetesen használjuk,
akkor az illető barlang puszta nevéből is rögtön tisztában vagyunk
azzal, hogy például a Vecsembükki, a Királykűti, az Odorvári és
a Szeletai zsomboly miféle típusú barlang.
Évtizedes barlangkutatásaink közben eddig a következő
barlangtipusokat szoktuk alkalmazni barlangjaink elnevezésére:
Sziklaodn vagy odú. Kisnyílásű üreg, méretei legfeljebb
csak néhány métert tesznek ki (Tibahegyi sziklaodu).
K őfülke vagy fülke. Nagynyílású üreg, hosszúsága (mély
sége) rendszerint kisebb a szélességénél, vagy legfeljebb azzal
egyenlő (Puskaporosi kőfiilke).
Rókalyuk. Kisnyílásű. föle" vízszintesen haladó, keskeny,
alacsony barlangjáratot a nép rókalyuknak nevez. Ezt az elneve
zést általánosságban is erre a típusra alkalmazhatjuk (Hetemén
rókalyuk).
Zsomboly vagy ördöglyuk. K icsi vagy nagynyílású, főleg
függőlegesen terjedő mély barlangokat a nép rendszerint így
szokta nevezni. Ezt az elnevezést is erre a típusra használhatjuk.
(Vecsembükki zsomboly).
Barlang. Kicsi vagv nagy nyílású, különböző alakú, rend
szerint több csarnokból, folyosóból, kürtőből, rókalyukból, kőfül
kéből és sziklaoduból álló terjedelmes üreg (Szeleta-barlang).

Átjáró. Kisebb üreg, melynek két nyílása van, úgy, hogy
rajta mintegy alagúton átjárhatunk. Az egyik nyílás rendszerint
magasabb, mint a másik (Jánoshegyi átjáró).
Kőkapu. Ivalakú sziklahajlás, amelyen mintegy kapun át
haladhatunk. Az ilyen sziklakapuk elpusztult barlangok utolsó
maradványait jelentik (Pilisi kőkapu).
Sziklaüreg. Szabálytalan, kisebb-nagyobb üregeket, ame
lyeket a fentebb ismertetett típusok közé nem sorolhatunk, ezzel
az általános elnevezéssel láthatjuk el (Táborhegyi sziklaüreg).

Cseppkövek képződése barlangokban.

A természetes úton létrejött földalatti üregeket rendszerint
levegő tölti ki. Ha most ezek az üregek valamely úton megnyíl
nak és a külvilággal összefüggésbe kerülnek, akkor az üregek és
a külvilág levegője között légáramlás keletkezik, sőt az ilyen szel
lőzés folytán a megnyílt üregben párolgás is lehetséges.

5. kép. Cseppkövek képződése. Rajz.: M ottl M . dr.

A mélységbe szivárgó vizek hőmérsékletükhöz és szénsavtartalmukhoz képest bizonyos mennyiségű mészkövet tartalmaz
nak oldatukban; ha a víz elveszti szénsavtartalmát, az oldatból
egy kis kőzetmennyiségnek ki kell válnia, így jönnek létre azok
a képződmények, amelyeket cseppkő néven ismerünk számos bar
langból.
A cseppkövek a következőképen keletkeznek: A barlang
mennyezetén apró repedésekből kiszivárgó vízcsepp párolgás foly
tán rendkívül vékony szénsavas mészből álló hártyát vált ki. A
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mindinkább nagyobbodó csepp végre olyan nehéz, hogy leesik,
miközben a vékony hártya elszakad, legnagyobb része a vízcseppel együtt leesik, míg a mennyezethez tapadt széle kör alakban
a mennyezeten marad. A leesett vízcsepp megmaradt mésztartalmából a barlang fenekén mindinkább vastagodó cseppkőkéreg,
a mennyezeten pedig finom csőalak képződik, ez milliónyi csepp
nek a mennyezeten tapadt kerek mészkiválásaiból alakult. — A
mennyezetről lecsüngő mészcsaookat stalaktitok-nak, a barlang
alján képződő cseppköveket pedig stalagmitok-nak nevezzük.
A stalaktitok eredeti alakja, mint látjuk, finom csőalak, s
a vízcseppeknek a mennyezeten maradt mészhártyarészecskéi felhalmozódásából keletkezett. Minden vízcsepp mésztaHalmával a
csövecske nagvobodásához hozzájárul. A cseppkövek azonban
nemcsak nagyobbodnak, hanem vastagodnak is, ez olyképen tör
ténik, hogy az eredeti mészkövecske külső falára a mennyezetről
lefolyó meszes víz mésztartalma lerakódik. A folytonos mészlerakodás következtében a stalaktitok néha tetemes vastagságot ér<hek el. Ha cseppkövet széttörünk, rendszerint megtaláljuk benne
az eredeti csövecskét, sokszor azonban a csövecske is hiányzik,
amennyiben ez is teljesen mésszel töltődik ki.
A stalagmitok a stalaktitokhoz képest nagyobbak és vasta
gabbak, mert azok a stalaktitokról lecsöpögő vízcseppek teljes
mésztartalmából fejlődnek, beleértve a mészhártyának fennma
radt részét is, amelyet a leszakadó vízcsepp magával ragad. A
stalaktitok és stalagmitok folytonos hosszabbodása folytán egy
séges oszloppá nőhetnek össze. A mennyezetről lefolyó meszes
víz ezeken az oszlopokon állandóan véeisrfolyva és mésztartalmát
lerakva, e cseppkőoszlopok vastagságát idővel tetemesen növelheti.
A cseppkövek alakja a legkülönbözőbb lehet, különösen a
barlangok alján és falán fejlődött cseppköveké. A barlangok al
ján vízszintes cseppkőpadok alakulnak, ha a víz mészoldatát
egyenletesen, vízszintesen lerakhatja. A barlangfenék mélyedéseit
kitöltő kisebb víztócsák szélein cseppkőmedencék képződnek. —
Utóbbiban fejlődhetik az ű. n. ördögcsemege is. Ez alatt kicísi,
gömbölyű, borsóköves cseppkőalakulatot értünk, amelyek vala
mely idegen test, legnagyobbrészt kavicsszemecske körül lerako
dott mészoldatból keletkeztek.
A barlang falairól lefolyó vízből szintén kiválik a mésztartalom, így falbekéregzések jönnek létre. A falak egyenetlen
ségei rendszerint stalaktitok képződéséhez vezetnek. A falról le
csüngő cseppkövek állandó mészlerakodás folytán összenőnek és
kövesült vízesésekké lesznek. A cseppkövek lesrsajátsásrosabb ala
kulatokat nyerhetnek, a vezető naiv fantáziáin egyikben oltárt,
másikban szószéket, majd függönyt vagy mást lát és eszerint
egyes cseppkőrészleteket így nevez el.
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A cseppkövek folytonos képződése és növekedése következ
tében egyes barlangrészek, vagy egész barlangok annyira meg
telhetnek cseppkőképződményekkel, hogy az eredeti üreg idővel
teljesen összeszűkül, ennek következtében az illető barlang, mint
olyan, megszűnik létezni. A folytonos cseppkőképződés tehát pusz
títja a barlangokat. A korrózió eszerint egyrészt kiváj, másrészt
pedig betöm földalatti üregeket. Minthogy azonban a víz több meszet old, mint lerak, a korrózió sokkal többet váj, mint eltöm. Ez
a két folyamat ugyanabban a barlangban egymás mellett is végbe
mehet, mint ahogy ezt legszebben a Postumiai barlangban látjuk.
Utóbbi bejáratán túl két ágra oszlik, egy alsóra, amelyben a Poik
folyik, és egy felső szakaszra, amelyben a Poik régebben folyt.
A felső ág, vagyis a régebbi barlang, tele van cseppkőképződmé
nyekkel, de az alsó ágban alig találunk cseppköveket. Lent a kor
rózió a barlangot egyre nagyobbítja, a felsó ágban pedig a bar
langképződés teljesen megszűnt, sőt a folytonos cseppkőképződés
a felső ág üregeit mindjobban cseppkövekkel tölti ki.
Egyes cseppkövek hatalmas méreteket érnek el, bár maga
a cseppkőképződés, mint láttuk, rendkívül lassan történik. Ezt
szem előtt tartva, különösen laikusok körében, rendszerint az a
kérdés merül fel: mennyi idő kell ahhoz, hogy valamely cseppkő
képződjék! Erre a kérdésre a szakember nem adhat kielégítő vá
laszt, mert minden erre vonatkozó kísérlet, a cseppkövek korát,
a cseppkövek térfogatából, a cseppek számából és mészoldatából
kiszámítani, hiábavaló és értéktelen fáradozásnak bizonyult. Mert
mindezek, bármennyire is pontos számítások, abból a feltevésből
indulnak ki, hogy a cseppRőképződés, úgy mint most, régebben
is változatlanul ment végbe. Ez azonban, mint mindjárt látni fog
juk, téves feltevés.
Először is vannak csapadékdúsabb időszakok, amikor a
csepegés erőteljesebb, s vannak csapadékszegény eb b időszakok,
amikor a csepegés lanyhább vagy egyáltalában megszűnik. Má
sik körülmény, amely a cseppkoképzödés idejének kiszámítását
lehetetlenné teszi az, hogy a finom repedések, amelyeken a me
szes víz szivárog, időközben eldugulhatnak és ennek következté
ben a csepegés teljesen megszűnik. Egyes barlangokban száz meg
száz olyan cseppkövet olvashatunk össze, amelyekről egyetlen egy
csepp sem csöppen le. A legkisebb földrázkódás azonban, ami
összedűlő és leszakadó részek következtében barlangokban nem
ritka, az eldugult finom repedéseket ismét felnyithatja, s a cse
pegés újból tovább folytatódik. Végül a mésznek kiválása az ol
datból sem m indig egyenletes. Ha a barlangban nagyobb a párol
gás, akkor a mészkiválás is nagyobb, amint azonban a párolgás
kisebbedik, a mészkiválás is azonnal csökken. Mindezek arról ta
núskodnak, hogy a cseppkőképződés idejét és a cseppkövek korát
kiszámítani nem lehet.
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A jég keletkezése barlangokban.

A barlangokba zárt levegő fizikai állapota több tekintetben
figyelemre méltó, ez különösen a hőmérsékletet illeti. Általános
ságban a barlangok hőmérséklete olyan, mint a mély pincéké:
télen melegnek, nyáron hidegnek érezzük, bár a hőmérséklet va
lóságban télen is, nyáron is meglehetősen egyforma bennük. A
barlangok rendszerint olyan mélységben vannak, ahová sem a
nyári meleg, sem a téli hideg nem ér le. A mélységben levő bar-

6. kép. Jégképződmények a Dobsinai barlangban.

lángok levegőjét nem érik a külső levegő hőmérsékletének inga
dozásai s így a barlangokba zárt levegő hőmérséklete rendszerint
állandó.
Másképen áll a dolog olyan barlangokban, amelyek szellősek. Ebben az esetben a külső levegő bejuthat a barlangba, úgy,
hogy a barlang belseje is hőmérsékleti ingadozásoknak lesz
alávetve.
A barlangok belsejében a levegő hőmérséklete nagyon ke
veset változik évszakonkint. Közepes hőmérséklete körülbelül
egyenlő a barlang környékének“ közepes hőmérsékletével. Csak a
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zsákszerű, lefelé nyúló, de alul zárt, kellő nagyságú üregekben
gyűlik meg a téli hideg levegő s az ilyen barlang jégbarlang
lehet.
A jégbarlangok a legsajátosabb természeti tünemények közé
tartoznak, mert valóban megkapó jelenség az, hogy a legforróbb
nyári hónapokban, amikor a földszínen tikkasztó hőség uralkodik,
némely barlangban több-kevesebb jeget találunk. A dolog azon
ban nagyon egyszerű. Jég csak olyan barlangokban képződhet,
ahol a helybeli viszonyokhoz képest a következő két főfeltétel
megvan: 1. ha az illető barlangban télen át jég képződhet, 2. ha
a nyári meleg a télen át képződött jeget nem olvasztja el egészen.
Állandó jégbarlangok főleg a következő körülmények kö
zött keletkezhetnek:
A főfeltétel valamely állandó jégbarlang kialakulásához az,
hogy az illető barlang olyan vidéken legyen, ahol télen 0" alatti
hőmérséklet szokott lenni. Eszerint melegövű vidékeken jégbar
langok nem fordulhatnak elő, legfeljebb magas hegység hidegebb
régióiban.
A második feltétel valamely jégbarlang keletkezéséhez az,
hogy az illető barlang a mélységbe zsákszerűén végződjék, a kül
világgal pedig tág nyílással függjön össze. Ebben az esetben té
len a nehezebb, hidegebb külső levegő a barlang aljára száll, míg
a könnyebb, melegebb levegő az üregből kiszorul. Ha most a kiilso
levegő hőmérséklete 0° alá süllyed, akkor a barlangban levő le
vegő is annyira lehűl, hogy a beszivárgó és lecsepegő víz m eg
fagy. A jég ekkor éppen úgy bevonja a barlang falait, mint más
barlangokban a cseppkő.
További feltétel ahhoz, hogy valamely barlangban jég ke
letkezzék, az, hogy a barlangba kellő mennyiségű víz szivárogjon,
de csak annyi, amennyi a jég képződéséhez okvetlenül szükségei.
Ha túl sok víz szivárog a barlangba, akkor ez nyáron olvasztaná
a jeget, a kívülről beszivárgó víz hőmérséklete ugyanis, na gyjá 
ban a külső levegő hőmérsékletének felel meg.
Az utolsó feltétel ahhoz, hogy valamely barlangban jég kép
ződjön, az, hogy az illető barlangnak nem szabad szellősnek lennie.
Szellős barlangokban nyáron a külső meleg levegő a barlangi hi
deg levegővel keveredne s a jég pusztulásához vezetne.
A felsorolt négy főfeltételen kívül, amelyek mellett bar
langban jég fejlődhet, vannak még más, a jégképződéshez fontos
körülmények is. Valamely hegy északi oldalán fekvő barlangban
előbb keletkezik jég, mint a déli oldalán nyíló üregben, mert ezt
a Nap állandóan melegíti. Ezért a legtöbb jégbarlang északi vagy
északkeleti hegyoldalon van.
A mondottakból kitűnik, hogy valamely jégbarlang kelet
kezésihez sok feltétel szükséges, hogy az csak bizonyos körülmé
nyek között alakulhat. Ez magyarázza meg azt, miért olyan rit
kák a jégbarlangok.
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A barlangok és völgyek összefüggése.

A felszínről a karsztkőzetek hasadékain a mélységbe szi
várgó víz addig folytatja földalatti útját, amíg olyan kőzetre akad,
amely a vizet tovább nem bocsátja át. A mélységbe függőleges
irányban lehatoló víz a karsztkőzet és az át nem bocsájtó réteg
határán vízszintesen folytatja útját s addig folyik, amíg valamely
mélyebben fekvő helyen, óriásforrás alakjában a felszínre kerül.

7. kép. Terraszos völgyek és barlangok összefüggése. A = legrégibb
barlang. B = jégkorelőtti barlang a fellegvárt terrasz szintjében. C =
jelenkori forrásbarlang a városi terrasz szintjében. D = dolinák. E
= törmelék. F = kavics. K = brecssa. Sz
szakadékvölgy. T ,
fellegtörmelék. F
kavics. K
breccsa. Sz = szakadékvölgy. 1^ — felleg
várt terrasz. T 2 — városi terrasz. Tr = tra vertin o. V = mai völgyfenék.
P = patak. — R ajz.: Cholnoky J. dr.

Cholnoky Jenő dr. a külszíni folyókhoz hasonlóan, a bar
langokban folyó víznek is három szakaszát: felső-, középső- és
alsó-szakaszát különbözteti meg. A két vízfolyás hasonlít egymás
hoz, amennyiben mindkettő a víz levezetésére szolgál, a lényeges
különbség tulajdonképen abban áll, 'hogy a felszíni folyók nyílt,
a barlangiak pedig zárt mederben folynak.
A felszínen folyó vizek felső-szakasz jellegűek, ha a víznek
olyan nagy a munkaképessége, hogy medrét mélyíti és a magával
ragadt törmeléket a víz tovább tudja vinni. A folyó víz közép-sza
kasz jellegű, ha a folyó munkaképessége egyenlő a törmelék tovaszállításához szükséges munkával, ennek következtében a magával
hozott törmeléket tovább viszi ugyan, újat azonban már nem szed-
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hét fel, medrét már nem mélyíti. A z alsó-szakasz jellegű folyó
munkaképessége olyan csekély, hogy a nagyobb áradások alkal
mával magával hozott és árterén szétteregetett törmeléket már
nem tudja továbbvinni, ennek következtében a lerakódás a meder
ben is, meg az ártéren is állandóan fokozódik.
Ugyanezt a három szakaszt észlelhetjük hosszabb barlangi
folyókon is. A felső-szakasz jellegű barlangi patak állandóan mé
lyíti sziklamedrét. Hordalékot ebben a szakaszban csak elvétve ta
lálunk, mert az erős vízáramlás minden törmeléket magával visz.
A közép-szakasz jellegű barlangi patak már nem mélyíti, hanem
inkább szélesbíti medrét. Medrében és különösen kiszélesedett ol
dalain törmelék-lerakódást találunk. Az alsó-szakasz jellegű bar
langi patak fenekét vastagon, törmelék tölti fel, úgy, hogy a pa
tak ágya is fenékig saját (hordalékában fekszik.
A barlangokban folyó vizek szoros összefüggésben állanak
a külszíni folyókkal. Utóbbiaknak szintje, folytonos bevágódás kö
vetkeztében, állandóan változik. Ez a bevágódás nem egyenletes,
vannak időszakok, amikor a folyó hirtelen bevágja medrét, s van
nak időszakok, amikor a folyó hosszabb időre megáll valamelyik
szintjén s inkább szélesíti, mint mélyíti medrét. Ilyenkor a folyó
a kiszélesített árterén lerakja durvább hordalékát, a kavicsot. Ha
most a folyó mélyebbre vágja medrét, a fölötte maradt ártér, a
folyó egykori medre, terrasz alakjában fölötte marad. A legtöbb
folyó alsó szakaszában több ilyen terraszt találunk, a legmagasabb
egyszersmind a legrégibb, legfiatalabb a meder oldalain képződött
terrasz. Cholnoky Jenő dr. különösen két terraszt különböztet meg:
a jelenkori meder fölött, mintegy 60 m magasságban fekvő fellegvári és a kb. 20 m magasságban levő városi terraszt.
A folyóknak fentebb vázolt változásait barlangokban is ész
leljük ott, ahol azok a külszíni folyó vizekkel összefüggnek. Ezt
legcélszerűbben a mellékelt képen magyarázhatjuk meg. Itt két
egymás fölött elterülő barlangjáratot látunk, a felső járat abban
az időszakban fejlődött, amikor a folyó ártere az F szintben volt.
Am ikor a folyó a gyors bevágódás következtében süllyedni kez
dett, a barlangi patak vize is a kőzet hasadékaiban utána süllyedt
mindaddig, amíg a külszíni folyó a V szintjén meg nem állapo
dott. Most ezen a szinten fejlődött ki az alsó barlang. A felső bar
lang száraz maradt, benne megindult a cseppkőképződés, a patak
pedig az alsó járatba vonult s ebben addig folyt, amíg a külszíni
folyó ismét mélyebbre vágta medrét.
A fentebb vázolt völgy- és barlang-fejlődés összefüggését
számos hazai barlangvidéken megtaláljuk s a barlangok kialaku
lása csakis ilyen alapon, az egész környék tanulmányozásának be
vonásával érthető meg.
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A barlangkitöltések anyaga és eredete.

A kialakult barlangok üregeit cseppköveken és jégtömege
ken kívül még egyéb lerakódások is kitölthetik, ezek anyaguknál
eredetüknél fogva különbözők lehetnek. Barlangokban rendszerint
a következő anyagok rakódnak le:
1.
Kőzetmálladék. Homokkőben, konglomerátumban vagy
vulkáni kőzetben képződött barlangok üregeit rendszerint az anya
kőzet málladéka tölti ki. A nevezett kőzetekben keletkezett barlan-

8. kép. Barlangkitöltés h a r á n t jnetszete. 1 = pataklerakódás. 2 ^ m é s z k ő törmelékes barlangi agyag:. 3 = kultúraréteg. 4 = löszlerakódás. 5 =
mésztufapad. 6 = humusztakaró. 7 = denevérürülék. 8 = újkori gödör
kitöltés. — R ajz.: M ottl M . dr.

gok mennyezete és falai mállani kezdenek, az elmállott részek le
hullanak s a barlang fenekét feltöltik. Ebben az esetben a barlang
falai és annak kitöltése egyazon eredetű kőzetből állanak.
2.
Barlangi agyag. Karsztterületeken a korróziónak egyik
fontos mellékterméke a barlangi agyag, amely a^ mészkövekben
mindig jelenlevő kevés, de oldhatatlan agyagos részek összegyülemlésével keletkezik. A barlangi agyag részben egyedül, részben
pedig mészkőtörmelékkel keverve íielyenkint tetemesen hozzájá
rulhat a barlangok kitöltéséhez.

69

3. Mésztufakiválás. A korrózió kapcsán keletkezett meszes
víz a barlang falairól lecsurogva, a fenéken víztócsákban gyűl
össze, a víz itt elpárolog, a belőle kiváló mész pedig tufa alakban
a barlang fenekét és a környező kőzeteket bekérgezi. Ha ez a fo 
lyamat lerakódások közt történik, akkor mésztufapadok alakjában
a rétegek közé települnek. Gyakori eset, hogy a mész a vízből
mészpor alakjában is lerakódik.
4. Pataklerakódás. Mint ismeretes, majdnem minden bar
langban egykor patak folyt s így meg van adva az a lehetőség,
hogy barlangokban pataklerakódásokat is találjunk. Ezek két
félék lehetnek: belső és külső pataklerakódások.
a) Belső pataklerakódások azok, amelyeket belülről kifelé
folyó patakok raktak le, ezek a patakok a karsztterület belsejéből
erednek s ennek következtében anyaguk barlangi agyag, mészkő
vagy dolomit-görgeteg lehet. Ilyen lerakódások zárt barlangokban
is jöhetnek létre.
b) Külső pataklerakódások azok, amelyeket kívülről befelé
folyó patak hoz a barlangba s karsztkőzeteken kívül idegen anya
gokat is rak le. Az ilyen hordaléknak az anyaga rendszerint a
külső környezet kőzeteinek felel meg és csak nyílt barlangokban
lehetséges.
5. Löszlerakódás. Sziklaodukban, kőfülkékben vagy más
nagynyílású üregekben néha löszszerű anyagot is találunk. Ezt
az anyagot az ilyen üregekbe a szél viszi be. Kisnyílásű üregek
ben löszt természetesen nem várhatunk.
6. Állati hulladék. A barlangi üledékek közé kell számíta
nunk azokat a lerakódásokat is, amelyek barlangokban hosszabb
ideig tömegesen lakott állatoktól származnak. Ide tartozik első
sorban a denevérguánó és az egyes barlangokban található sertés-,
juh- vagy zergetrasjva.
7. Emberi hulladék. Minthogy a barlangokat a legrégibb
időktől kezdve az ember is tanyául használta, érthető, hogy azok
ban embertől eredő üledékeket is találunk. Ide tartoznak minde
nek előtt a tűzhelyek, ill. azok termékei, u. m. pörkölt agyag,
hamu, faszén és egyéb konyhahulladék. Mindezek az ú. n. kultúrrétegek.
A fent tárgyalt üledékeket eredetüknél fogva két csoportra
oszthatjuk: belülről és kívülről eredő lerakódásokra.
1. Belülről eredő lerakódások azok, amelyek a barlang bel
sejéből származnak s így zárt barlangokban is előfordulhatnak.
Ezek a következők: kőzettörmelék, barlangi agyag, mésztufakiválás és belső pataklerakódás.
2. Kívülről eredő lerakódások azok. amelyek kívülről jutot
tak be a barlangba s így csakis nyílt barlangokban találhatok.
Ide tartoznak: állati és emberi hulladék, löszlerakódás és külső
pataklerakódás.
(Folytatjuk)
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grünen, durch zahlreiche Wasserfälle märchenhaft erscheinenden
Seelandschaft, gähnen kleinere und grössere Höhlen. Es sind dies
meist fauchte Räume, an deren Wänden massenhaft die Heuschrekken-Art Troglophilus neglectus Krauss vorkommt, eine typische
südliche, im Gebiete der Balkanländern lebende Höhlenspeziali
tät. In diesen nassen Höhlen finden wir weiter die Spinnen-Art
Nesticus cellulanus cellulanus Gl. und die grosse Meta Menardi.
Unter den Steinen fand sich die Käfergattung Sphodrus. In der
Nähe der Höhlen fand Verfasser die neue Schnecken-Art Carpentiera K olosváryi H. Wagner. Alle diese Ergebnisse dieser kurzen
Forschungsexkursion weisen darauf hin, dass in den Höhlen der
Plitvicer Seen noch viel zu tun ist.
Erklärung der Abbildungen im ungarischen Text:
Fig. 1. Grundniss und Querschnitt der Insel Bagnole. —
Ma = V on Macchia bewachsenes Gebiet. F e = Fichten. Nyi =
Beide im Niveau des Meeresspiegels (Tsz) sich befindenden Ö ff
nungen. Töb = Trichter. Kii = Kleiner Schacht.
Fig. 2. Abstieg in den Höhlen-Trichter. Aufnahme des
Verfassers.
Fig. 3. Das Innere der Touristenhöhle neben den Plitvi
cer Seen.
Fig. 4. Höhle neben dom W asserfall am U fer der Plitvicer
Seen. Aufnahme des Verfassers.
Fig. 5. Hochgelegener Eingang zu einer Plitvicer Höhle.
Aufnahme des Verfassers.

W A S M Ü S S E N W IR V O N D E N H Ö H L E N W ISS E N ?

Von: Prof. Dr. Ottokár Kadic.
Der Aufschwung der Höhlenforschung in Ungarn hat in
den letzten Dezennien auch i den weitesten Kreisen das Interesse
für die Höhlen erweckt. Die glänzenden Ergebnisse unserer Höh
lengrabungen, die neuesten Entdeckungen in der Aggteleker Baradlahöhle und am Festungsberg in Budapest, die zahlreichen
Publikationen und Vorlesungen über Höhlen, steigerten in grossem Maase das Interesse für unsere Disziplin.
Der in der Natur wandernde Tourist begnügt sich heut
zutage schon nicht mehr mit der blossen Besichtigung und stim
mungsvollen Beschreibung der Höhlen, er ist vielmehr bestrebt
die ihm bekannt gewordenen unterirdischen W under der Natur
zu erforschen, sie aufzuschliessen, gangbar zu machen und sie in
ihrem Wesen erfassen zu können. Zu alledem ist es aber unbe
dingt notwendig, dass man vorerst über gewisse allgemeine

76

Kenntnisse verfügt, was jedoch bisher, neben der zerstreuten
höhlenkundlichen Literatur, hier in Ungarn nicht möglich war.
Denn eine kurzgefasste, alles in sicli einschliessende populärwis
senschaftliche Höhlenkunde, hatten wir bis zur Stunde nicht.
Dieser Umstand hat mich eben zur Verfassung der vorliegenden
kleinen Schrift bewogen.
Die wichtigsten und die, den weiteren Kreisen am nahesten stehenden Ergebnisse der Höhlenkunde, habe ich im unga
rischen Teil dieser Zeitschrift, in einer Reihe von kurzgefassten
Kapiteln mitgeteilt. Letztere sollen auch hier im deutschen Teil
ganz kurz besprochen werden. Die ersten Kapitel .sind den be
kannten Höhlenkunden von Walter K nebel, Rudolf Willner und
Georg K yrie entnommen, die übrigen habe ich auf Grund meiner
eigenen Erfahrungen und Auffassung geschrieben.
Was verstehen wir unter Höhlen? In diesem ersten Kapitel
werden die Grundbegriffe und wesentlichen Teile einer Höhle
dargelegt, dann ganz kurz die Entstehung und Ausfüllung der
selben erklärt. Es wird liingewiessen, dass die Höhlen in der Na
tur eine ganz eigentümliche Stelle einnehmen und ihr Studium
zu einem speziellen Wissenszweig, zur Höhlenkunde geführt hat.
Die höhlenbergenden Gesteinsarten. Die Höhlen entstehen
durch gewisse Naturkräfte, insbesonderst durch Korrosion und
Erosion, nur in gewissen, im Wasser leichter löslichen Gesteins
arten. Als eminente höhlenführende Gesteine gelten vorzugsweise
Kalkstein und Dolomit; es ist somit begreiflich, warum wir gerade
in Kalk- und Dolomitgebieten massenhaft Höhlen antreffen.
Durch Korrosion entstandene Höhlen. In diesem Kapitel
wird die chemische W irkung des in die Tiefe des höhlenbildenden
Gesteines sickernden Kohlensäuere enthaltenden Wassers geschil
dert und auf die Wichtigkeit der wertikalen und horizontalen
Tiefenentwässerung der Kalk- und Dolomitgebiete hingedeutet.
Hier wird gleichzeitig das Wesen der Verkarstung erklärt und
die einzelnen Karsterscheinungen in flüchtiger Kürze besprochen.
Durch Erosion entstandene Höhlen. Hier wird die höhlen
bildende Tätigkeit des fliessenden Wassers und die wichtigsten,
durch diese K raft entstandenen Höhlenformen geschildert. Es
wird weiter auf die mechanische Tätigkeit sowohl der fliessenden
Wässer, wie auf jene des wagenden Meereswassers hingewiesen.
Durch Deflation entstandene Höhlen. In diesem kurzen K a
pitel wird der seltene Fall der durch die mechanische Tätigkeit
des Windes in Wüsten erwähnt.
Ursprünglich entstandene Höhlen. Höhlen, die zur gleichen
Zeit mit ihrem Muttergestein entstanden sind, werden hier be
sprochen. Es sind dies die Blasen-, Lava-, R iff- und Tuffhöhlen.
Natürliche Klassifikation der Höhlen. A u f Grund der in
den vorigen Kapiteln erkannten Ergebnissen kann die Gesammt-

heit der Höhlen in das folgende bekannte natürliche System ein
gereiht werden:
A. S p ä t e r e n t s t a n d e n e H ö h l e n .
I. Korrosionshöhlen.
1. Sickerwasserhöhlen.
a. Spalthöhlen.
b. Kammerhöhlen.
2. Flusswasserhöhlen.
a. Urzeitliche Höhlenbecken.
b. Gegenwärtige Höhlenbecken.
II. Erosionshöhlen.
1. Durch Flusswässer erodierte Höhlen.
2. Durch Meeres wogen erodierte Höhlen.
III. Deflationshöhlen.
B. U r s p r ü n g l i c h e n t s t a n d e n e H ö h l e n .

1. Blaserfhöhlen.
2. Lavahöhlen.
3. Iiiffhöhlen.
4. T u ff höhlen.
Einteilung der Höhlen nach Typen. Neben der natürlichen
Klassifikation, kann das Gross der Höhlen ihrer Öffnung, Form,
Grösse und anderen Standpunkten nach in folgende Typengrup
pen eingereiht werden:
Felsloch. Kleinmündige Höhlung, deren Dimensionen bloss
einige Meter ausmachen.
Felsnische. Grossmündige Höhlung, deren Breite grösser
ist, als ihre Länge (T iefe).
Fuchsloch. Kleinmündige, zumeist horisontal, oder etwas
geneigt verlaufende, enge, niedere Höhlengänge.
Schacht. Klein oder grossmündige Höhlen, die wertikal in
die Tiefe reichen.
Höhle. Unterirdische Räume von grösserer Ausdehnung, die
zumeist ein System von Hallen, Gängen, Nischen etz. aufweisen.
Durchgang. Tunellartige unterirdische Gänge mit zwei Ö ff
nungen, einem Eingang und einem Ausgang.
Steintor. Durch eine felsige Überbrückung entstandener
kurzer Durchgang.
Höhlung. Kleinere oder grössere unterirdische Räume, die
keinen der oben angeführten Typen entsprechen, können mit die
sem allgemeien Namen bezeichnet werden.
Die oben angeführte, aus dem ungarischen Volk genommene
Nomenklatur der HiJhlentypen kann in höhlenreichen Gebieten
bei der Klassifikation und Benennung der Höhlen sehr vorteil
haft angewendet werden. A u f einen besonderen wissenschaftli
chen Wert, macht diese Klassifikation, natürlich, leine Ansprüche.
Die Bildung der Tropfsteine in Höhlen. Die Bildung der
Tropfsteine und die Mannigfaltigkeit ihrer Formen wird an die-
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ser Stelle kurz behandelt.
Die Bildung des Eises in Eishöhlen. In diesem Kapitel
werden jene Naturbedingungen besprochen, unter welchen sich in
gewissen Höhlen Eis bildet.
Zusammenhang zwischen Höhlen und Tälern. Hier wird
jener hydrographischer und morphologischer Zusammenhang be
sprochen, der zwischen einzelnen Höhlen und den benachbarten
Tälern besteht. In gleicher Weise werden hier auch die Flussterrasen berücksichtigt.
Material und Ursprung der Höhlenfüllungen. Das Material
der Höhlen füll ungen kann sein: Yerwitterungsprodukte fies Mut
tergesteines, Höhlenlehm, Kalktuff, Bachablagerungen, Lössablagerujigen, tierische und menschliche Abfälle. Ihrer Herkunft nach
können die» Füllungen endogen und exogen sein, dann unterschei
den wir primäre und sekundäre Ablagerungen.
Das geologische Alter der Höhlenfüllungen. In diesem A b
schnitt finden w ir eine ganz kurze Beschreibung d.v stratigraphi
schen Verhältnisse der ungarischen Höhlenfüllungen.
Paläcntologische Einschlüsse der Höhlen. Hier werden die
Höhlen als erstrangige paläontologische Fundstellen behandelt.
Besondere Berücksichtigung finden die urweltlichen Höhlenbe
wohner.
•
Urgeschichtliche Bedeutung der Höhlen, ln diesem Kapitel
werden die Höhlen als Wohnorte des Urmenschen und als erstran
gige prähistorische Fundstellen behandelt.
Die gegenwärtigen Bewohner der Höhlen. Die speziellen
Lebensverhältnisse unter welchen Tiere und Pflanzen gegenwär
tig in Höhlen leben, werden in diesem Kapitel behandelt.
Kurze Geschichte der Höhlenforschung. Ganz kurze Über
sicht der Höhlenforschung Europas seit ältesten Zeiten. Es wer
den flüchtig berührt die Forschungsarbeiten von Heumann, Ro
senmüller, Goldfuss, Buckland, Dawkins, Mart el, C vijic, Katzer,
Grund, Kraus und Knebel.
Geschichte der ungarischen Höhlenforschung. In gleicher
Weise werden hier etwas eingehender die höhlenforschenden Be
strebungen Ungarns besprochen mit Berührung der einzelner
Forscher.
Die Aufgaben der fachmässigen Höhlenforschung. In die
sem Kapitel werden jene Aufgaben besprochen, die sich die Höh
lenkunde zum Ziel gestellt 'hat, namentlich das Aufsuchen, Aufschliessen, Vermessen, Photographieren und das Benennen d >r
Höhlen, hieher gehört weiter die hydrologische, morphologische,
meteorologische und geologische, sowie durch Grabungen die pa
läontologische und prähistorische und endlich die biologische Un
tersuchung derselben. Es gehört hieher noch die wissenschaftliche
Bearbeitung der Forschungsergebnisse und die Popularisierung
der Höhlenwissenschaft.

