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Hazslinszky Tamás

A RÜBELANDI BARLANGVIDÉK

ÖSSZEFOGLALÁS
Az NDK-beli Harz-liegység északkeleti részén elhelyezkedő, devon időszaki mészkőből felépített karsztterü
let számos kisebb-nagyóbb barlangot rejt. Közülük néhánynak a felfedezése, kutatása és térképezése régmúlt
időkre (300—400 évre) nyúlik vissza, sőt a Bielshöhlét majd 200 évvel ezelőtt kiépítették a látogatók számára.
Jelenleg a rübelandi barlangok közül kettőt látogathat a nagyközönség, a többi a barlangkutatók kutatási
területe. Munkájukat számos új feltárás mellett a barlangok tudományos feldolgozása, a genetikai problémák
tisztázása fémjelzi.
A Rübeland környéki karsztvidék az NDK-beli
Harz-hegység kilenc geológiai egysége egyikéhez,
az ún. Elbingerodei komplexumhoz tartozik. A geo
lógiai egységeket a legkülönbözőbb képződési fel
tételek jellemzik. Sztratigráfiailag nagyjából egy
idősek, a variszkuszi kéregmozgások tektonikai
igénybevételére azonban — éppen különböző
anyagaik folytán — nagyon eltérően reagáltak.
Az elbingerodei terület a geoszinklinális stádium
ban intenzív vulkáni működés szintere volt. így a
középső devon alatt az üledékfelhalmozódás gyor
san ment végbe a tenger alatti vulkanizmus anya
gával. A mintegy 5 millió évig tartó vulkanizmus
során létrejöttek azok a kedvező feltételek, amelyek
a központi területen az 500 m vastag mészkőréteg
leülepedéséhez vezettek. Az elbingerodei geológiai
egység peremén ez a vastagság erősen csökken.
Az üledékgyűjtő teknőben a vulkáni tevékeny
ségre visszavezethető magasabb hőmérséklet, ma
gas kalciumkínálat és a kialakult sekély tengeri
viszonyok kedvező életfeltételeket biztosítottak a
kőzetképző szervezetek megtelepedéséhez, melyek a
tengerfenék állandó süllyedése következtében külö-

nősen nagy vastagságot értek el. Közben vastartal
mú oldatok hatoltak felfelé, amelyekből kloritos
és hematitos vasércek alakultak ki, kénhidrogén
jelenlétében pedig pirít. A még kevéssé megszi
lárdult mészkő a talajmozgások hatására helyenként
kiemelkedett, s paleokarszt képződött. Az alsó kar
bon idején kialakult karsztos üregeket az ismét
megindult üledékképződés eltüntette. Ez az üledék
végül az egész kőzettestet beborította.
A variszkuszi gyűrődés idején a kőzettest szilárd,
merev volt, s csak enyhén gyűrődött. A középső,
nagy kőzetvastagságú részen lépcsős vetődések, a
kisebb vastagságú peremi részeken gyűrődések jöt
tek létre.
A variszkuszi hegyképző mozgások után ismét
vulkáni tevékenység színtere volt a terület, amely
ből származó erupciós anyag a kitörési hasadékokban fennmaradt. Minden egyéb vulkáni eredetű kép
ződmény a lepusztulás áldozata lett.
A mezozoikum végén és a kainozoikumban a
Harz-hegység rögként kiemelkedett, amit a fedő
rétegek erőteljes lepusztulása követett. Különösen
a harmadidőszakban vált nagyrészt szabaddá a

Cseppkövekkel kitöltött barlangjárat a HermannsHöhle felső szintjén

A cave gallery jilled with dripstones at the upper level
o f Hermanns-Hóhle

bői kiágazó, s hosszabb-rövidebb föld alatti út
után ismét a Bódéba visszatorkolló mellékágak)
munkája nyomán alakultak ki. Ezek a mellékágak
keresztülvágták a nagy K-Ny-i irányú hasadékokat,
s erodálták a már korróziós úton kitágított repe
déseket. Később a szivárgó víz korróziója folytatta
az üregek tágítását.
A karsztvidék központja a Bode-patak szűk, he
lyenként szurdokszerű völgyében települt Rübeland község, ahol a jelentős barlangok is találhatók.
Baumanns- Hö/tle
Tájékoztató térkép a rübelandi barlangok elhelyez
kedéséről
A/i informátive eltart showing the location of the
Rubeland caves
mészkőfelszín, amikoris nagy kiterjedésű karsztoso
dás indult meg. A dolinaképződés különösen a
sziderites zónákban volt erőteljes. A sziderit nem
volt stabil, bomlása folytán C 0 2 szabadult fel,
ami gyorsította a karsztosodást ezeken a területeken.
A kialakult töbörmezők később a bányászat tár
gyaivá lettek, mert a sziderit bomlása során vissza
maradt barnavasérc a töbröket kitöltötte.
A megindult karsztfejlődés csúcspontja a pleisz
tocénbe tehető.
A nagy rübelandi barlangokat a századforduló
táján patakos barlangoknak tekintették. E szerint
a jelenlegi Bode-völgy egykor barlang volt, ami a
későbbiek során beszakadt, s a mai ismert barlan
gok ennek maradványai. így az összes rübelandi
barlang fejlődéstörténetileg összefügg. Az újabb
vizsgálatok alapján azonban ez az elmélet megdőlt.
A jelenlegi felfogás az, hogy a rübelandi barlan
gok a Bode-patak mellékágainak (mégpedig a Bode-

A Bode bal partján nyíló barlangot 1536-ban
Baumann Friedrich bányász fedezte fel érckeresés
közben. A felfedezés ellenére sem nagyon keresték
fel a barlangot, mert a középkor embere különböző
szellemekkel népesítette be a sötét üreget, s ezért
nem is merészkedett be. Csak az 1700-as évektől
indult meg a látogatás, amikor az első kiépítési
munkákat is elvégezték. A barlang első felmérése
is ebből az időből való, 1702-ben Hardt professzor
készítette el a barlang térképét.
A Baumanns-Höhle genetikailag kétségtelenül a
legrégibb rübelandi barlang. Kelet-nyugati irány
ban húzódó hasadékok rendszere mentén alakult
ki. Hossza kb. 800 m, legmagasabb és legalacso
nyabb pontja között 53 m a szintkülönbség. A leg
alacsonyabb szakasz, a „Vizes-folyosó” a Bodepatak szintjében húzódik.
A barlangot a korai jégkor embere már lakta.
Erről a talált nyers kőszerszámok, csontok, edény
töredékek stb. tanúskodnak, amelyek a moustéri kultúrába sorolhatók. Még jelentősebbek a
barlangban talált állati csontok, mint pl. farkas,
bölény, szarvas, őz stb., de különösen a barlangi

A Hermanns-Höhle és Baumanns-Höhle alaprajzai

Charis o f Hermanns-Höhle and Baumanns-Höhle
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medve nagy mennyiségű csontja, melyekből egy
komplett barlangi medve csontvázat állítottak fel a
barlang egyik termében.
A barlangot viszonylag bőséges cseppkődísz teszi
a látogatók számára vonzóvá. Legnagyobb terme
a Goethe-terem (Goethe 1777-ben, majd 1783 és
1784-ben is felkereste a barlangot), amely 60 m hoszszú és 40 m széles, s csodálatos természetes kulisszái
között színielőadásokat szoktak tartani.
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Hermanns- Höble
A barlang a Bode jobb partján, a BaumannsHöhle-vel majdnem szemben nyílik. Első
jelen
leg alsó — szakaszát 1866-ban fedezték fel. Kct
évvel később a felmérés is megtörtént. A barlang
kiépítését és ezzel kapcsolatban a jelenleg ismert
további szakaszok feltárását 1887 —88-ban végez
ték, majd 1890-ben megnyitották az idegenforgalom
számára.
A barlang bonyolult alaprajzú, hatszintes járat
rendszer. Az alsóbb szintek járatai szűk keresztmetszetűek. A legalsó, 54 m-rel a felszín alatt hú
zódó szinten 550 m hosszú aktiv barlangi patak
folyik, amely — vízfestési kísérletek bizonysága
szerint — nem más, mint a Bociéból kiágazó, majd
oda visszatorkolló oldalág. A második szint a patak
árvízi hozamait vezeti. A felső négy szint sok helyen
van összeköttetésben egymással. A barlang eddigi
felmért és bővebben kutatott járatainak hossza
1750 m, amiből több mint 1000 m járható a látoga
tók számára.
A Hermanns-Höhle formáiban és szelvényei
ben feltűnően kiütközik a hasadék-eredet. Az egyes
szintek közötti összeköttetést is főként hasadékok
képezik.
A barlang egyik erre a célra kiépített tavába
1932-ben a Postojnai- (akkor Adelsbergi-) barlang
ból 5 db barlangi gőtét hoztak. Az állat a barlangi
körülményekhez teljesen alkalmazkodott, szeme
csökevényes, bőr fedi és láthatatlan; bőre depigmentálódott, világos sárgás-pirosas színű. Érdekes,
hogy a Hermanns-Höhle-ben nem szaporodtak.
Mivel 1953-ban már csak 3 példány maradt, 1956ban újabb 13 példányt hoztak Jugoszláviából.
A látogatók csak ritkán láthatják őket, mert még az
erősen tompított fény elől is azonnal elmenekülnek.
A barlangot — néhány eszköz tanúsága szerint
— a korai jégkor embere lakta. Egyik termében
számos barlangi medvecsontot találtak, egy részü
ket cseppkőkéreg borítja.

Hermanns- Höble: jellegzctes
folyosószelvény
Hermanns-Höhle: a characteristic
gallery cross-section

A BieIs tein-hegy barlangjai
The eaves o f Mt. BieIstein
A Baumanns-Höhle és a Hermanns-Höhle együt
tesen évente közel 450 000 látogatót fogad. Ezt a lá
togatólészámot a barlangok már nem bírják el ká
rosodás nélkül. A világítás sem a legjobban megol
dott, a világítótestek nem megfelelőek, a szakaszo
lás sem kielégítő. Mindennek következtében a bar
lang rendkívüli mértékben algásodott. A barlang
igazgatóság igyekszik vizes, súrolókefés lemosásokkal
küzdeni a zöldtömeg ellen, de a leggondosabb le
mosás után is visszamarad a képződményeken a
halványzöld szín. A gyakori lemosás a képződmé
nyeket is károsítja, nem beszélve a Hermanns-Höhle
„Kincseskamrá” -jának finom képződményeiről,
amelyek sérülés veszélye nélkül le sem moshatók.
A Bielstein barlangjai
A Bode völgyének jobb oldalán
a HermannsHöhle-től folyásirányban felfelé mintegy I km-re
— meredeken emelkedik a patak fölé a Bielstein
sziklás oldala. Aljában számos barlangnyílás sötétlik, manapság valamennyi ajtóval, ráccsal lezárva
(az ajtók erős, nagy lyukú vasrácsból készültek,
hogy a denevérek ki- és berepülni tudjanak).
A legrégebben a Bielshöhle ismert, 1672-ben fe
dezték fel helybeli erdészek. Csak több mint 100 év
múlva, 1788-ban került újból napirendre a barlang,

s ekkor egy rübelandi vállalkozó nagy nehézségek
árán kiépítette és megnyitotta a közönség számára.
1788 —1810 között 3798 látogatót jegyeztek fel!
A barlangot ekkor még gazdag cseppkődísz ékesí
tette. A vállalkozó halála után azonban a barlang
valamennyi cseppkövét „emléktárgyként” kiáru
sították a látogatóknak. S miután így a barlang
látványossága megszűnt, a bejáratot befalazták.
Újból csak az 1920-as évektől népesült be a bar
lang, ekkor azonban már a barlangkutatók által,
akik a mai napig is járják, kutatják. Járatainak
hossza mintegy 700 m, a legmagasabb és a legala
csonyabb pont között 29 m a szintkülönbség.
A barlang genetikailag fiatalabb a Baumanns- és
Hermanns-Höhle-nél. Szűk, többnyire meredek,
lekerekített csőszerű járatok rendszere jellemzi. Ki
alakulása körül ma is sok vita van. Az egyik felfo
gás szerint a barlang a Bódéból kiágazó felszín alat
ti patak hatalmas „víznyelője” , amely eddig isme
retlen ponton további nagyobb barlangjáratokba
távozik.
Egy másik elmélet a csőszerű járatok keletkezé
sét magyarázza, mely szerint ezek eróziós úton ke
letkeztek, mégpedig csak az árvízi időszakban le
folyó vizek hatására, ez magyarázza a szűk keresztmetszeteket. Valamennyi „cső” egyszerre sohasem
volt aktív.
A legújabb teória szerint az egykor magasabb
karsztvízszint ingadozásának övezetében, részben
a karsztvízszint alatt, részben a felülről, több irány
ból szivárgó karsztvizek keveredési korróziója foly
tán alakultak ki a barlangjáratok. Ez a legvalószí
nűbb magyarázat, ami egyértelműen indokolja a
barlang járatainak bonyolult térbeli elrendeződését
és különös morfológiáját. Barlangjárás szempont
jából a mi Mátyás-hegyi-barlangunkhozhasonlítható.
Kisebb-nagyobb termek, folyosók váltakoznak
kúszó- és mászójáratokkal, hasadékokkal és a jel
legzetes „csövek” -kel.
Nem messze nyílik a 120 m hosszú Grubenhöhle
és a 95 m hosszú Hasenhahlc, melyeknek régóta
feltételezett összefüggését a Bielshöhle-vel 1971ben sikerült megtalálni.
A barlang környékén még két további kisebb
barlang található: a több nyílású Fensterhöhle
és a

ismerhető fel, míg a harmadik, legalsó szint törme
lékkel és agyaggal erősen feltöltött. A bejárati és a
„Keresztboltozat” közötti szakasz tektonikailag
erősen igénybevett zónában húzódik, a sok kerülő
járat a barlangképet áttekinthetetlenné teszi, s a szin
tek elkülönülése is elmosódik.
A barlang néhány vékonyabb porfirit-teléren
hatol keresztül. A „Hegyi szellemek termé”-ben
egy vastagabb porlirit-telér a barlang dél-nyugati
lehatárolását képezi.
A barlang legmélyebb pontjait a Nagy-szifonteremben található három szifon jelenti. E helyeken
keresendő a barlang folytatása, melyről feltételezik,
hogy a Bielshöhle-vel van kapcsolatban.
H azslinszky T am ás
1 145 Budapest
T ö rö k ő r u. 68.

THE CAVES OF RÜBELAND
The Devonian limestones forming a karst area
in the northeastern part of the Harz Mountains,
GDR, hide a number of caves of different size
underground. Somé of them were discovered, investigated and mapped in verv early times (300—400
years ago), moreover, the Bielshöhle was made
accessible to visitors as early as 200 years ago. At
present two of the Rübeland caves are provided
with touristic facilities and made available to the
public, being visited by about 450 thousand tourists
a year. The rest of the caves serve as a field fór
speleologists’ studies. Their works are highlighted,
in addition to numerous new explorations, by the
scientific elaboration of the caves and the solution
of genetic problems.

O PIOBEJlflH,ACKOM riELIjEPHOM PAÍfOHE
Kamcruncr Hűli le
A Bode völgyében további 400 m-rel feljebb
nyílik a völgytalptól 15 m magasságban. Csak
1952-ben fedezték fel, amikor egy addig szemétlerakásra használt mélyedésben egy 35x40 cm-es
nyílást találtak. A nyíláson keresztül behatolva
600 m hosszú barlangot ismertek meg, amely rend
kívül gazdag szebbnél szebb cseppkőképződmények
ben. A változatos sztalaktitok, sztalagmitok, oszlo
pok, zászlók, függönyök mellett nagy felületű bekérgezések, „vízesések” , barlangi gyöngyök, borsóés gombaszerű cseppkövek és excentritek találhatók.
A barlang három szintben alakult ki. A legfelső
szint a bejárati szakaszon csak rövid ideig követhető.
A második szint a Gleccser-terem nyugati részén
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B KapCTOBOM paÜOHe, CJIO/KCHHOM H3BeCTHHKaMH
AeBOHCKoro BospacTa b ceBepo-BocTomioíí nacTM
rop Fapu b FflP, HMeeTCH őojibmoe kojihhcctbo
neuiep paíJiHHHbix parviepoB. HexoTopbie M3 hhx
ŐblJlH OTKpbITbl, HCC.ie^OBaUbl h KapnipoBanbi
eme 300 -4000 Jier TOMy Maian, őonee toto, nernepy Bujicxéne őbuia nawe őxiaroycrpoeHa mm
npueMa TypwcroB iiohth 200 Jiei Haian. B nacTOHmee Bpe.vm H3 IhoőejimiztCKHX nemep TypHCTHHOCKM
ŐJiaroycTpoeiibi nBe, hx e>Kerozmo nocemaeT oko.io
450 TbicflH TypncTOB. OcTaJibUbie nemepbi hb-íihiotcb oöteKTaMH Hccne/iOBaHHH cneneo/ioroB. B pe3y;ibTaTe hx paöor BbinojiHena Haymiaji oőpaőoTKa
pnna nemep, a Taiotce pemenbi h BbiacHeubi reiieTHnecKHe npoÖJieMbi.

