
Előzetes jelentés a homoródalmásí barlangokban 
végzett kutatásaimról.

Irta  : PO D EK  F e r e n c .

3 szövegábrával.

A homoródalmásí barlangokat legutóbb eszközölt vizsgálataim alkal
mával üledékekkel jócskán kitöltötteknek találtam. Igaz, hogy ez a bar
langkitöltés eddig nem bizonyult nagyon változatosnak, ez azonban annak 
tulajdonítható, hogy a próbaásásokkal még csak csekély mélységig jutot
tam s igy a folyóvízi lerakódásokat még nem sikerült feltárnom. A többi, 
javarészben mechanikus üledék ezekben a barlangokban lefelé is messze 
elterjedt, miért is nem lesz érdektelen azzal s a benne talált becses 
maradványokkal kissé behatóbban foglalkoznunk. *)

A barlangok kitöltésében legnagyobb szerepe van a mészkőtörmc- 
léknek, mely minden egyes barlangban s valamennyi üledékben jelen van. 
A törmelék kizárólag szögletes, élesszélű darabokból áll, ami arra utal, 
hogy ezek nem folyóvíz utján, hanem szél, fagy, földrengés és hegy
nyomás révén a barlangok tetejéről, vagy nyitott repedéseken (kürtőkön) 
a felszínről jutottak barlangjainkba. Különösen a Főbarlangban halmozó
dott fel sok törmelék, ahol hihetetlen méretű törmelék-gorcok láthatók.

A homoródalmásí barlangokra igen jellemző, hogy jóformán vala
mennyi barlang nagyobb, főként függőleges irányú repedések mentén jött 
létre. .Áll ez a F'őbarlang esetében is, mely — miként a megfigyelések 
mutatták — két párvonalas lefutású hosszanti s több ezeket harántoló, 
keresztben haladó repedésnek köszöni létrejöttét olyképen, hogy az ezeken 
behatoló vízfolyás alakította ki a barlangot. Az előbb említett törmelék- 
gorc éppen egy ilyen kereszteződési ponton van, ahol annak keletkezése 
a barlangtető gyengén alátámasztott voltával magyarázható. Egy hatalmas

*) Az a lább iak  m egértése végett 1. a  té rképet „D as H om orod-A lm áscher H öhlen- 
g eb íe t“ cím ű értekezésem ben  (V eih. und Mitteil. d. S iebenbürg ischen  Ver. f. N aturw issen- 
sc haften , Bd. LX.) Az o tt le írt 20  b a rlan g h o z  m ost 4  u jabb  so ra k o z ik ; u tó b b iak  közül 
ke ttő  m eglehetősen azo n o s lefu tású  s a V argyas b a lp artján  van , ny ílásu k a t GRAf  JÓZSEF 
ú r  a  leg n ag y o b b  gonddal és k ita rtá ssa l tá r ta  f e l ; a  harm ad ik  egy  kis, m ég a  sz ik lában  
levő b a rlan g  s a  negyedik  eg y  a  lá tsz a t sz e rin t nagy , de  m ég edd ig  ki nem  k u ta to tt 
b a rlan g  a  V argyas jo b b  p a rtján . Em lítésre m éltók azonkívü l dr. STRÖMPL GÁBOR leg
u tó b b i közlem ényei, m elyek k ö zü l k ivált az u to lsó  (B arlangkutatás. I. köt. 3. fűz. 1913) a 
B arcaságo t illetőleg fon tos ú tbaigazításokkal szolgál.
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földrengés, melynek korát bízvást a pleistocaenbe helyezhetjük, olyan 
jelenségeket hozott itt létre, melyek a barlangok pusztulását illetőleg a 
legtöbb esetben döntő fontosságúak.

Künn a felszínen a mésztömbökből és törmelékből álló takaró igen 
nagy kiterjedésű gorcokat ad, amelyek az állandó kőfolyások révén gya
rapodnak. Figyelemreméltó a 2. sz. barlang ujabb időkben keletkezett 
beszakadása, valamint a 7. sz. barlang — nyilván régibb keletű — le
szakadása. Utóbbi barlangban a járás a potyogó kövek miatt még ma 
is veszélyes.

Mésztufa. Mindamellett, hogy az általam tanulmányozott barlang- 
rendszerhez nagy és tágas barlangok is tartoznak s a hegyoldalak növény
tenyészete is alkalmasnak látszik erre, a barlangokban sajátságos módon 
csak gyenge cseppkőképződés látható. Csak a könnyen járható Lolik- 
barlang kivétel ezalól, amelyben a csepegő víz ma is rak le mésztufát. 
Stalaktitok, stalagmitok s egyéb fantasztikus alakú cseppkőképződmények 
nagy változatosságban láthatók itt, sajnos azonban — hogy miként más 
cseppkőbarlangokban — ezek is sokat szenvednek a látogatóktól. Kisebb, 
itt-ott igen szép cseppkőburkolatok vannak még a 10. és 12 . számú bar
langokban, valamint a Főbarlangban is, ahol a tetőzeten a repedések 
irányában szép cseppkőalakulatok, köztük az ismert „Függő kő“ láthatók. 
A krétaszerű, habos cseppkőféleség, az u. n. „mésztej*1) szintén elő
fordul, de csakis a 15. sz. barlangban s a Főbarlang egyik oldalágában. 
2—3 cm vastag mésztufa-padok a barlangi agyag közt is gyakran talál
hatók.

Barlangi agyag. Ezt a képződményt, mely őslénytani szempontból 
tudvalevőleg igen nagy fontosságú, eddig csak a Főbarlang hátulsó 
részeiben találtam meg, ahol a rétegzetlen barlangi agyag nagy vas
tagságban borítja a barlang fenekét. T e u t s c h  úr ezt az agyagot a 
bejáratnál levő kőfal mögött is feltárta. A többi barlangokban s kivált 
azokban, melyek a Főbarlanggal egy magasságban fekszenek, eddig — 
igaz, hogy ásás nélkül — legszorgosabb kutatás ellenére sem tudtunk a 
barlangi agyagra ráakadni; könnyen lehetséges azonban, hogy a feltárá
sok révén később másutt is megtaláljuk.

A barlangi agyag e barlangrendszer eddig ismert üledékei között a 
legidősebb. Keletkezésének oka nem csupán a mészkő mállásában kere
sendő ; különböző : homokos, földes, ritkán plasztikus állománya inkább 
arra vall, hogy idegen földanyag is hozzájárult a képződéséhez. Az agyag
— vagy legalább is annak felső része — a víz működésének sokszoros 
nyomát is magán viseli, miért is azt kell hinnem, hogy az — legalább

*) =  Bergm ilch (F o rd .)
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részben — átmosott és másodlagos helyen van. Ezt a benne előforduló, 
erősen kopott csontszilánkok és mészkődarabok is tanúsítják. De még 
más körülmények is e mellett szólnak. A Főbarlang különböző pontjain 
(„Függő kő“, „Csontfolyosó", „Jordán kutja“) leásott próbagödreimben 
az agyagba rendszertelenül beágyazott, borsónagyságú kvarc-szemecskéket 
találtam, melyek ritkán fényesek. A két első ponton még ritkák voltak 
ezek, a Jordán kutjánál, vagyis a barlang legvégén azonban igen gya- 
koriakká váltak, úgy hogy azt a feltevésemet, miszerint ezek gyomor- 
kövecskék volnának, el kellett ejtenem. Ezt annál is inkább meg kellett 
tennem, mert az utóbbi ponton, 70 cm mélységben az apró kvarc-sze- 
mecskék nagyobbaknak adtak helyet és vörös szarukő meg dacittufa ka
vicsok járultak hozzájuk. E kavicsok származására nézve egyelőre csak 
annyit említek, hogy az ezek odahordása tekintetében egyedül figyelembe 
vehető vízfolyás: a Vargyaspatak ma is visz magával ilyeneket. A Var
gyas mai kavicsai között, a gyakori andeziteken és mészkővön kívül egy 
majdnem cement nélkül kötött konglomerátum tűnik fel, melynek kerekre 
koptatott alkotórészei a Főbarlangban talált kvarc-szemekkel nagy hason
latosságot tüntetnek fel. A patakkavicsban előfordul azonkívül a dacittufa 
is, amely egyébként a Felsőmái oldalain szálban áll.

A barlangi agy a g  szám os rendszertelenül b eágyazott csontm arad
ványt tartalm az, m elyek  közül, részben T oula F. udvari tan ácsos úr, 
részben ped ig  a saját m eghatározásaim  nyom án a következő  fajokat 
k ö zö lh etem :

IJrsus spelaeus B lum b .

Hyaena spelaea G o l d f .

Cervus sp.
Leggyakoribbak a barlatigi-mcdve-maradványok. Sajnos, teljes ko

ponyák nem találhatók s ez egyéb vázrészek között is igen ritka az 
ép darab. Az alsó állkapcsok izületi végei rendszerint letörtek, a felső 
állcsontok s az agykoponya-részek öszetörvék, a nyaki és háti csigolyák 
nyujtványai hiányoznak s még a legellentállóbb végtagcsontok is gyak
ran szilánkokra törtek. Ezzel szemben a masszív csontvázrészek s ujj
percek, kéz- és lábtőcsontok, térdkalácsok, valamint a szemfogak kifogás
talan állapotban m a r a d t a k  meg, sőt utóbbiak gyakran rakásszámra fek
szenek együtt. Kisebb törékeny csontokat, mint pl. farkcsigolyákat vagy 
nyelvcsontokat egyáltalában nem találtam. Mindez arra utal, hogy az 
időközönként benyomuló vízfolyások a csontvázakat szétszakították, a 
csontokat összekeverték, megsértették és részben magukkal sodorták. Ez 
annál valószínűbb, mert a Vargyaspatak — mindamellett, hogy földalatti 
ága sok vizet elvezet — ma is az egész völgyet el szokta önteni. Az 
időközi magas vízállások nyomai ezt világosan mutatják.
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Kétségtelennek tarthatjuk azt, hogy a barlangi medve — ha csak 
időközönként is — a homoródalmási barlangokban tanyázott. Ez abból 
látszik, mert kifejlett és öreg példányok mellett egészen fiatal, fogváltás
ban lévő bocsok csontmaradványai is találhatók. Bizonyos az is, hogy 
a Főbarlangnak, melyben ezek a tények megfigyelhetők voltak, *még egy 
nyílása volt, mert különben a tömegesen előforduló csontok nem kerül
hettek volna épen a barlang leghátulsó részébe, A mai bejárat s a mel
lette lévő „ablak" nyílván akkor is megvoltak már s mint a leletek bi
zonyítják, a medvék használták is ezeket a bejáratokat. Harmadik bejáró
ként csakis a 6 . sz. barlang jöhet figyelembe, melynek felkutatása, a 
benne lévő meredek sziklafal miatt jelenleg lehetetlennek látszik. Ezen 
a barlangon át az állatoknak szabad utjuk lehetett az akkor még nyílván 
kevésbbé omladékos hátulsó barlangüregekbe.

1. áb ra . B arlangi m edve b o cs  jobbo ldali a lsó  állkapcsa . K icsinyítve. 
(Az e redeti p é ld án y  GRÁF JÓZSEF ú r  tu la jdona).

A gyűjtött csontmaradványok közül egyik-másik fokozott érdeklő
désre tarthat számot. Ilyen mindenekelőtt egy 8 hónapos barlangi-medve 
bocs jobboldali alsó állkapcsa (1. az 1. ábrát). Ezen a példányon a met
szőfogak közül csak a már használatban volt Is van meg. A szemfog 
(C) még mélyen benne ül a fogmederben, hegye a fogmeder peremének 
letörése, gyökere pedig az állcsont sérülése folytán láthatóvá vált. A tej
szemfog (CD) már magasra kitolódott s nyílván közel állt a kihulláshoz. 
A negyedik előzápfog (P4) s az első zápfog (Mx) hiányzanak, előttük 
azonban két apró gödör látható, melyeket én az egygyökerü Dt és Ds 
fogmedreinek tartanék. A második és harmadik zápfog (M2_ s) megvan
nak, előbbi nagyságánál fogva, utóbbi pedig az állkapocsban elfoglalt 
sajátságos helyzete miatt tűnik fel.

Különös érdeklődésre tarthat igényt a felnőtt példányok fogazata is.
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Az alsó állkapocs rendes fejlettségű s az olykor észlelhető nagyságbeli 
különbségen kivül semmi eltérést sem mutat. Ezzel szemben azonban 
a P3 fogmedrének a jelenléte a felső állcsontban figyelemreméltó jelenség. 
A gyűjteményemben levő három felső állcsont-töredék közül két esetben 
figyelhettem meg ezt a sajátságot; a kettő közül az egyik kisebb, fiata
labb — valószínűleg nőstény — példányé, a másik — a szemfog medré
nek nagyságát s az erősen koptatott fogsort véve figyelembe — nagyobb, 
öregebb (hím) példánytól származhatott. Ezenkívül egy laza felső Ps is 
van a birtokomban, mely azonban egyik felső állcsonthoz sem talál. Ennek 
a fognak a hosszúsága 17 mm, szélessége a koronán 8 m m ; a gyökér 
külső oldalán jól látható barázdát visel, mely a gyökér hegye felé elenyészik.

A rendelkezésemre álló vizsgálati anyag fogyatékossága mellett nehéz 
volna e megfigyelésekből következtetéseket levonni. Talán korbeli, vagy 
ivari különbségről lehet itt szó, de könnyen juthatnék arra a feltevésre

2. ábra. A b arlang i m edve te jszem fogai. T erm . nag y s .

is, hogy f a j i  különbséggel állunk szemben. A számfelettinek nevezhető 
Ps gyakori jelenléte, valamint a fogazatban és a többi vázrészeken mutat
kozó nagyságbeli eltérések egyébként is sejtetik ezt.

A medvebarlangokban élt barlangi medvék csontjain a kóros elvál
tozások tudvalevőleg nem ritkák. Anyagom átvizsgálása közben én is 
találtam egy ujjpercet (3. ábra), mely mélyreható kóros elváltozás nyomát 
mutatja. A proximalis és distalis izületi végződéseket nézve, normális 
csont ez és csak az oldalsó felületeken látszanak beteges tünetek. Két
ségtelen, hogy köszvényes eltorzulás esete forog fenn.

Barlangi hiénától mindössze egy baloldali felső, utolsóelőtti záp- 
fogat gyűjtöttem, amely koptatottsága után Ítélve fiatalabb, de már kifej
lett példányé lehetett.

A szarvast lábtőcsontok (szezám-csontocskák) s egy ujjperc kép
viselik. A barlangi-medve kortársaiul s egyúttal vadászzsákmányául szol
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gált egyéb állatok eszerint nem igen gyakoriak a homoródalmásí bar
langokban. A vadászterületnek a medvére nézve oly veszélyes osztályosa : 
az ősember eddigi észleléseink szerint semmi nyomot sem hagyott hátra.

»

Alluvium. Ez a képződmény, mely a kinti termőtalajnak felel meg, 
főként a történelem előtti idők kultura-nyomai szempontjából bir jelen
tőséggel. Ebben a tekintetben eddigelé nem dicsekedhetünk még ugyan 
nagy eredménnyel, de a rendszeres kutatások talán több sikerrel kecseg
tetnek.

Az alluviumhoz számítom a következő üledékeket:
Főként a barlangok elülső részeiben található egy szürkésfekete 

képződmény, mely — miként a Főbarlang bejáratánál tapasztaltam — 
közvetlenül a barlangi agyagra települ. Ez nyilván különféle üledékek 
keveredéséből származik, melyek részben vízfolyások és csöpögések 

 ̂(agyagos mésztufa), részben pedig a szél utján keletkeztek, de hozzájárult

3. áb ra . A rthritis k ö vetkeztében  e lv á lto zo tt b a rlan g i m edve u jjp e rc  (ph a l.s)
T erm . n agys .

a képződésükhöz az ember s az állatok is. Ugyancsak az alluviumhoz 
tartozik az a szürke, plasztikus agyag is, mely keletkezését a beszivárgó 
víznek, vagy miként egyik barlangban észleltem, folyóvíznek köszöni. 
Ennek a tekintélyes vastagsága a Főbarlangban 3 m, olyannyira, hogy 
miatta az átjutás a „csontfolyosóból" a Jordán kutjához igen nehéz. Még 
nagyobb akadályul szolgál ez az üledék a Bronzbarlangban, ahol min
den előbbrejutást teljesen lehetetlenné tesz. Egy ezen felgyülemlett na
gyobb tócsa arra vall, hogy képződése még korántsem nyert befejezést. 
Nagyon tanulságosak a viszonyok az 1. sz. barlangban. Ez egy hatalmas 
hasadék irányában jött létre, mely ma is a barlang tetejétől a külszínig 
tátong. A barlangon állandó, bő vízfolyás megy keresztül, mely annak 
legmélyebb pontján szürke agyagot rak le. Ez azonban csak alacsony 
vízállás esetén van ig y ; ha magas a vízállás, akkor a már leülepedett, 
de szorossá nem kötött agyag egyrésze felkavarodik s ezt a viz tova
ragadja, mig többi része a falakon repedésekben és mélyedésekben fenn. 
marad. A magas víz lefutása után ilymódon a falakon a száradás foly
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tán megrepedező iszapkéreg támad, mely a vízállás biztos jelzőjeként 
értékelhető.

Azok között az állati maradványok között, melyeket T e u t s c h  urral 
együtt a Bronzbarlang szürkésfekete alluviumában gyűjtöttünk, a követ
kező fajok voltak meghatározhatók:

Felis silvestris S c h r e b .

Vulpes vulgáris L.
Mustela m ar les L.
Cervus elaphus L.
Capreolus capreolus L.
Arctomys marmota S c h r e b .

E maradványokat közelebbről szemügyre véve, figyelmünk tüstént 
a marmota felé fordul. Ezt az érdekes fajt egy sérült jobboldali alsó áll
kapocs képviseli, melynek azonossága a havasi marmotával egy alpesi 
példány rendelkezésemre álló koponyája révén könnyen felismerhető volt. 
A fogak közül hiányzik az első zápfog, melynek alveolusa mésztufával 
van kitöltve. A meglevő zápfogak erősen koptatottak, ami idős állatra vall.

A havasi marmota jelenléte régibb és ujabb szerzőknél egyaránt 
rendszerint hidegebb éghajlat bizonyítékául szerepel. Kérdés, hogy ez a 
feltevés — legalább a jelen esetben -  megállhat-e, mert a fauna egyéb 
tagjai (szarvas, őz, vadmacska) világosan mutatják, hogy annak idején a 
kiima itt a maival egyenlő volt. Amennyire az irodalomból megítélhetem, 
a homoródi hegyek faunájára nézve a marmota teljesen uj jelenség.

*
Már ebből az előzetes jelentésből is kitűnik, hogy a homoródalmási 

barlangok üledékei érdekes megfigyelésekre nyújtanak alkalmat. A Bronz
barlangban, mely a Vargyaspatak mai medre fölött csak 3 —4 méterrel 
magasabban levő barlangok közé tartozik, a barlang kitöltése a mai fauna 
maradványait zárja magába; a Főbarlangban ellenben, mely a Vargyas- 
völgynél 20 méterrel fekszik magasabban, a pleistocaen időszak állatvilá
gának csontmaradványai jellemzik az üledékeket. Dr. S t r ö m p l  GÁBOR-nak 
tehát tökéletesen igaza volt, mert már az eddigi csontleletek is igazolják, 
hogy az alacsonyabban fekvő barlangok keletkezésük idejére nézve fiata
labbak, mint a magasabb szintben lévők. Hogy állunk azonban azokkal 
a barlangokkal, melyek a Főbarlang felett 15 m-rel, vagyis a Vargyas
patak mai medrénél 30 m-rel magasabban fekszenek ?

A gyakorlati barlangkutatás itt — úgy gondolom — hálás feladat 
előtt á ll!

Brassó, 1913. október hó 1-én.
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Mit Ausnahme des gewöhnlichen Ziesels (Sp. citellus) und des 
Hamsters (Cric. frum entarius), die bei uns auch heute leben, sind allé 
hier aufgezáhlten Arten in Südost-Europa und Südvvest-Asien zuhause 
und wanderten in dér postglazialen Steppenperiode von Osten, bezw. 
Siidosten zu uns ein. Ausser diesen ist im heimischen Jungpleistozán 
noch ein typischer Steppenbewohner des Osten bekannt: dér Bobak 
(.Arctomys bobac S c h r e b . ) ,  dessen Überreste bisher nur aus Siebenbürgen 
bekannt sind.

Nach diesem vvürde es gar nicht überraschen, wenn aus den post
glazialen Sedimenten unserer Höhlen auch andere Bewohner dér süd- 
russischen und südvvestsibierischen Steppen (Ellobius, Meriones, Saiga 
u. s. w.) zum Vorschein kámen.

Vorláufiger Berícht über meine Forschungen im 
Homoród-Almáser Höhlengebíet.

Von F R A N Z  PO t)EK.

Mit 3 A bbildungen  im u n g a risch en  T e x t.1)

In den von mir untersuchten Homoród-Almáser Höhlen spielen die 
Höhlenausfüllungen (Ablagemngen) eine bedeutende Rolle. Allerdings ist 
ihre Beschaffenheit und Zusammensetzung nicht von besonderer Mannig- 
faltigkeit; doch hebe ich hervor, dafi sich die Probegrabungen bisher erst 
in geringer Tiefe bewegen und deshalb auch die Flufiwasserablagerungen 
noch nicht aufgedeckt sind Die übrigen, zum grófién Teile mechanischen 
Ablagerungen habén in den Höhlen, auch gegen die Tiefe zu weite Ver- 
breitung und es dürfte von Interesse sein, wenn Einiges über sie, sowie 
über ihre nicht weniger wertvollen Einschlüsse, hier erwáhnt wird.8)

*) E rk lá ru n g  d ér A bbildungen  :
Fig. 1. R echter U nterk iefe r eines ju n g en  H öhlenbaren . V erkleinert. E igen tum  des

H errn  JOSEF GRÁF. (Siehe im  u n g arisch en  T ex t S. 181.)
Fig. 2. M ilcheckzáhne d es H ö h lenbaren . N at. Gröfie. (Siehe im u n g a risch en  T ext

S . 182.)
F ig . 3. D urch A rth iitis  d efo rm iertes F ingerglied  d es H öh lenbaren . (P h a l.2) N at. Gröfle.

(Siehe im  un g arisch en  T ex t S. 183.)
*) F ü r  d ie  Fo lge vergleiche m án  d ie  K arte , die ich m einer A b h and lung  „D as Horn. 

A lm áser H ö h len g eb ie t“ , e rsch ien e n  in den  V erhand lungen  und  M itte ilungen  d es S ieben- 
b ü rg isch en  V ereins fü r N atu rw issen sch a ften  Bd. LX, beigegeben  h ab é . Zu den  20 d ó rt 
besch riebenen  H öhlen kom m en noch  4 neue : es sind  d ies am  linken V arg y asu fer 2 ziem lich



Kalkschutt nimmt an dér Zusammensetzung dér Höhlenausfüllung 
weitaus den gröfiten Anteil und ist in allén Höhlen, sowie in allén 
Ablagerungen regellos vorfindlich. Die Trümmer sind durchwegs eckig 
und scharfkantig, was darauf hinweist, dafi sie nicht durch fliessendes 
Wasser, sondern an Őrt und Stelle von dér Höhlendecke durch Wind, 
Frost, Erdbeben und Gebirgsdruck, oder von dér Erdoberfláche durch 
offene Spalten (Kamine) abgesetzt wurden. Besonders an manchen Stellen 
dér Haupthöhle habén dieselben eine grofiartige Ausbildung erlangt. Es 
liegen hier Trümmerhaufen, die oft kolossale Dimensionen annehmen. Es 
ist für das Almáser Höhlengebiet sehr charakteristisch, dafi fást allé Höhlen 
in dér Richtung gröfierer, hauptsáchlich vertikaler Spalten entstanden sind. 
Dies ist auch bei dér Haupthöhle dér F a li; denn es waren, vvie die 
Beobachtungen erkennen lassen, zwei gleichlaufende Lángsspalten,.sowie 
mehrere diese kreuzende Querspalten, aus denen dér eindringende Wasser- 
lauf die heutige Höhle herausbildete. Dér vorhin erwáhnte Trümmer- 
haufen befindet sich an solch’ einem Kreuzungspunkt und ist dessen Ent- 
stehung, eben wegen dér schwachuntersttitzten Decke, leicht erklárlich. 
Ein kráftiges Erdbeben, das ich ganz gut in die Pleistozánperiode ver- 
legen kann, hat Erscheinungen hervorgebracht, die in den meisten Falién 
für die Zerstörung dér Höhlen so ausschlaggebend sind.

Draussen am Tagé bildet die Kalkblock- und Schuttablagerung weit- 
ausgedehnte Schutthalden, die durch Steinfall von oben bestándigen Zu- 
wachs erhalten. Bemerkenswert ist dér in neuester Zeit stattgefundene 
Einsturz dér Höhle No. 2, sowie dér Versturz — allerdings álteren 
Datums — dér Höhle No. 7. Das Betreten dieser Höhle ist heute noch 
steinschlaggefáhrlich.

Kalksinter. Trotzdem mán grófié und weitausgedehnte Höhlen an- 
trifft und auch die Vegetationsverháltnisse an den Bergabhángen nicht 
ungünstige sind, ist es doch merkwürdigerweise nur zu schwachen Tropf- 
steinbildungen gekommen. Nur die leichtzugángliche Lólikhöhle macht 
hierin eine Ausnahme, wo auch heute noch dér fallende Tropfen Kalk
sinter ablagert. Tropfsteinzapfen und Kegel sowie phantastische Bildungen 
aller Art kann mán hier beobachten, sie habén aber, wie auch in anderen 
Gebieten, stark durch die Besucher zu leiden. Kleinere, mitunter recht 
schöne Wandbildungen, sind auch in den Höhlen 10 und 12 zu sehen,

gleich laufende H öhlen , deren  E ingánge H err JOSEF GRÁF m it g roűer Sorgfalt un d  A us- 
d a u e r geöffnet hat, d a n n  eine kleine H öhle, d ie  sich ho ch  in dem  Felsen  befindet und  
schliefilich am  rech ten  U fer eine, allém  A nscheine n ach  gröfiere H öhle, d ie  a b e r  noch  uner- 
fo rsch t is t. E rw áh n en sw ert sind  auch  d ie  in d é r  le tz ten  Zeit veröffentlichten  A rbeiten  d es  
H errn  Dr. GÁBRIEL STRÖMPL, v o n  denen  h au p tsach lich  die le tz te  (B arlan g k u ta tás  3. H eft 
1913) auch  fü r  das B urzen land  vvertvolle F ingerzeige bietet.
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sowie in dér Haupthöhle, wo mán am Boden, in dér Richtung dér 
Deckenklüfte, schöngeformte Tropfsteinbildungen, darunter den bekannten 
„hángenden Stein“ findet. Die kreideartige, schaumige Abart des Kalk- 
sinters, die sogenannte Bergmilch, kommt ebenfalls vor, doch beschránkt 
sie sich in geringer Ausdehnung auf die Höhle 15, Bronzehöhle und auf 
einen Seitengang dér Haupthöhle. 2 —3 cm dicke Sinterbánke durchziehen 
oft auch den Höhlenlehm.

Höhlenlehm. Diese in paláontologischer Beziehung überaus wichtige 
Ablagerung fand ich bisher nur in dér Haupthöhle vor und zwar sind es 
die hinteren Höhlenteile, wo dieselbe ungeschichtet in bedeutender Mách- 
tigkeit den Boden bildet. Herr T e u t s c h  hat den Lehm auch am Eingange, 
gleich hinter dér Steinmauer, blofigelegt. In den übrigen Höhlen, haupt- 
sáchlich in denjenigen, die mit dér Haupthöhle in gleicher Höhe Hegen, 
ist bei dér sorgsamsten Nachforschung (ohne Grabung) kein Höhlenlehm 
aufgefunden worden. Zu bezweifeln ist er jedoch nicht.

Dér Höhlenlehm ist die álteste dér bis jetzt bekannten Ablagerungen 
dieser Höhlen. Seine Entstehung ist durchaus nicht alléin dér Verwitterung 
des Kalksteins zuzuschreiben; vielmehr zeigt seine verschiedenartige, 
sandige, erdige, selten plastische Ausbildung, dafi hier auch anderes Erd- 
material hinzugekommen ist. Auch scheint dér Lehm, wenigstens die 
oberen Lagen, vielmals den Einwirkungen des W assers ausgesetzt gewesen 
zu sein, so dafi sich derselbe durch Umschwemmung auf zweiter Lager- 
státte befindet. Dies beweisen háufige Knochensplitter, seltene Kalksteine, 
die kráftige Spuren dér Abrollung zeigen. Doch sprechen hiefür auch 
noch weitere Tatsachen. Bei den Versuchsgrabungen, die ich an ver- 
schiedenen Punkten dér Haupthöhle (hángender Stein, Kuschengang, 
Jordanbrunnen) vorgenommen habé, fand ich kleine erbsengrofie, selten 
glánzende Quarzkörner, die regellos im Lehm eingelagert waren. Bei den 
zwei ersten Lokalitáten kanien dieselben selten vor, nur beim Jordan
brunnen, alsó am áussersten Hölilenende, traten sie sehr háufig auf, so 
dafi ich die Annahme, es seien Magensteine, fallen liefi. Dies mufite ich 
umsomehr tun, da an dér letzten Lokalitát in 70 cm Tiefe die Quarz
körner an Gröfie zunahmen und sich noch roter Hornstein sowie Dacittuff 
zu ihnen gesellte. Über die Herkunft dieser Gerölle kann ich nur erwáh- 
nen, dafi dér für den Transport alléin in Betracht kommende Wasserlauf, 
dér Vargyasbach, heute ein áhnliches Gerölle führt. Hier ist, neben den 
háufigen Andesiten und Kalksteinen ein fást cementloses Konglomerat 
auffállig, dessen rundgewaschene Bestandteile grófié Áhnlichkeit mit den 
Quarzkörnern dér Haupthöhle besitzen. Auch dér Dacittuff kommt im 
Bachgerölle v o r ; er ist übrigens auch anstehend an den Abhángen des 
Felsőmái zu finden.
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Dér Höhlenlehm birgt regellos eingelagert zahlreiche Knochenreste 
und ich konnte, teils nach Bestimmungen des Herrn Hofrat Fr. T o u l a , 

teils nach eigener Prüfung, die folgende kleine Liste zusanimenstellen :
Ursus spelaeus B lu m b . Hyaena spelaea G o l f .

Cervus sp.
Am háufigsten sind die Reste des Höhlenbaren. Ganzé Schádel 

finden sich nicht und auch von den übrigen Skeletteilen sind ganze 
Stücke überaus selten. Dem Unterkiefer sind gevvöhnlich die Gelenkfláchen 
abgebrochen, dér Oberkiefer vvie auch das Hinterhaupt zertrümmert, den 
Hals- und Rückenwirbeln fehlen die Fortsátze und selbst die vviderstands- 
fáhigen Extrámitátenknochen Hegen sehr oft in Splitíern vor. Dagegen 
sind die massiven Skeletteile, wie Zehenglieder, Hand- und Fufiwurzel- 
knochen, Kniescheiben, sowie die Eckzáhne tadellos erhalten ; letztere 
liegen sehr oft in Haufen bei einander. Kleinere und zartgebaute Skelet
teile, wie Schwanzwirbel oder Zungenbeinchen, fand ich überhaupt nicht. 
Diese Tatsachen geben auch den Beweis, dafi zeitweilig hereinbrechende 
Wasserfluten die Skelette auseinandergerissen, durcheinandergewühlt, be- 
schádigt und zum Teil fortgeschwemmt habén. Dies ist umsomehr 
anzunehmen, da dér Vargyasbach heute noch, obwohl sein unterirdischer 
Arm sehr viel VVasser ableitet, den ganzen Talgrund überschwemmf. 
W asserstandsmarken zeigen dies überaus deutlich.

Es ist unzweifelhaft festgestellt, dafi dér Höhlenbár im Almáser 
Höhlengebiet, wenn auch nur zeitweilig, gelebt hat. Und zwar, weil die 
gefundenen Skeletteile von jungen, im Zahnwechsel befindlichen, wie von 
ausgewachsenen und ganz altén Individuen stammen. Die Haupthöhle, 
wo alléin diese Tatsachen wahrgenommen wurden, hatte jedenfalls noch 
einen weiteren Eingang, denn anders ist das massenshafte Vorkommen 
dér Knochenreste gerade in den hintersten Höhlenteilen nicht erklárlich. 
Dér jetzige Höhleneingang und das daneben liegende „Fenster" waren 
bereits vorhanden und wurden, wie auch die Funde beweisen, von den 
Höhlenbaren benützt. Als dritter Eingang kommt nur die Höhle No. 6 in 
Betracht, deren Erforschung, wegen dér steilen Felswand, gegenwártig 
unmöglich erscheint. Durch diese Höhle hatten die Tiere in die rück- 
wártigen, damals sturzfreien Ráume leichten Zugáng.

Von dem ausgehobenen Knochenmaterial beanspruchen einige Stücke 
erhöhtes Interesse. So dér rechte Unterkiefer eines 8 Monate altén Tieres 
(Fig. 1). Von den Schneidezáhnen ist bei diesem Individuum nur dér 
jedenfalls schon funktionierende J3 vorhanden. C steckt tief in dér Alveole ; 
seine Spitze ist durch die w’eggebrochene Alveolarkante, die Wurzel aber 
durch einen Aufbruch dér Kieferwand sichtbar. CD scheint stark in die 
Höhe gehoben zu sein ; er ist jedenfalls zum Abfallen béréit. P* und
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fehlen; vor denselben sind zwei kleine Löcher, die ich für die Alveolen 
dér einvvurzeligen D, und D3 halté. M, und M, sind vorhanden; ersterer 
ist durch seine Gröfie, letzterer aher durch seine merkwürdige Stellung 
am Kieferast auffállig. Besonderes Interesse verdient das Gebifi dér aus- 
gewachsenen Tiere. Dér Unterkiefer ist normál d. h. bis auf die manch- 
mal zu beobachtenden Gröfienverschiedenheiten, kann mán keine Ab- 
weichungen bemerken. Dafür aber verursacht am Oberkiefer die Anwesen- 
heit dér Alveole des Ps eine bemerkenswerte Abweichung. Von drei, in 
meiner Sammlung befindlichen Oberkieferfragmenten, konnte ich an zwei 
diese Tatsache beobachten, von welchen das eine Kieferstück einem 
kleineren, jüngeren Individuum, vermutlich einem Weibchen, wáhrend das 
andere Stück, nach dér Gröfie dér Canin-Alveole und dér abgekauten 
Backenzahnreihe geurteilt, einem gröfieren, álteren Tier (Mánnchen) ange- 
hörte. Ausserdem besitze ich noch einen losen P. dér aber in keine dér 

• hier erwáhnten Alveolen pafit. Er ist 17 mm láng, an dér Krone 8 mm 
breit und besitzt an dér áusseren Seite dér Wurzel eine deutliche Furche 
die gegen die Spitze zu verschwindet.

Bei dér Dürftigkeit des Materiales wird es nun schvver aus diesen 
Tatsachen Folgerungen zu ziehen. Mán könnte von einer Alterserscheinung 
oder auch von einem Geschlechtsunterschied sprechen, mán gerát aber 
auch leicht in Versuchung an einen Artenunterschied zu denken. Dieháufige 
Anwesenheit des als überzáhlig zu nennenden P3, sowie die auffálligen 
Grössenverschiedenheiten, nicht nur im Gebifi sondern auch an den 
übrigen Skeletteilen, lassen dies ohnehin vermuten.

Krankhafte Mifibildungen an Skeletteilen dér Höhlenbaren sind in 
Bárenhöhlen nichts Seltenes. Bei dér Sichtung des Knochenmateriales 
fand ich das hier veranschaulichte Fingerglied, welches eine weitgehende 
Veránderung erfahren hat. Im Übrigen ist das Stück, wenn wir die 
Ober- und Unterseite sowie die Gelenkfláchen náher betrachten, unver- 
ándert, nur die Seitenfláchen lassen starke Wucherungen erkennen. Wir 
habén es hier jedenfalls mit gichtischen Mifibildungen zu tun.

Von dér Höhlenhyáne besitze ich nur den vorletzten Backenzahn 
des linken Oberkiefers, dér nach dér Abkauung geurteilt, einem jüngeren 
jedoch ausgewachsenen Tiere gehört hat.

Dér Hirsch ist nur durch Fufiwurzelknochen (Sesambeinchen) und 
durch ein Zehenglied vertreten. Die Zeitgenossen, wohl auch Futtertiere 
des Höhlenbaren, waren somit im Homoród-Almáser Höhlengebiet nicht 
besonders háufig, wáhrend von dem gefahrlichen Mitherrscher des Jagd- 
gebietes, dem Menschen, bisher noch jede Spur fehlt.

Alluvium. Diese Ablagerung, die draussen am Tagé dem Humus 
entspricht, ist vor allém íür den Práhistoriker bedeutungsvoll. Ein schönes
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Ergebnis kann allerdings noch nicht verzeichnet werden, doch dürften 
systematische Nachforschungen vielleicht mehr Erfolg versprechen.

Zu dem Alluvialboden záhle ich folgende Ablagerungen : eine grau- 
schwarz gefárbte Ablagerung, die hauptsáchlich den Boden dér vorderen 
Höhlenráume ausfüllt und wie mán am Eingange dér Haupthöhle beobach- 
ten kann, auf den Höhlenlehm zu liegen kommt. Sie bildete sich durch 
Vermischung verschiedener Ablagerungen, die teils von Flufi- und Tropf- 
wássern (erdiger Kalksinter), teils von VVind abgesetzt wurden. Mensch 
und 1 ier erzeugten das Übrige. Dem Alluvium gehört noch ein grauer, 
plastischer Lehm an, dér seine Entstehung vorwiegend Sickerwássern 
oder wie in einer Höhle beobachtet wurde, Flufiwássern verdankt. Be- 
tráchtlich, etwa 3 m, ist seine Máchtigkeit in dér Haupthöhle und erschwert 
hier sogar den Zugang aus dem Knochengang zum Jordanbrunnen 
ungemein. Ein noch gröfieres Hindernis bildet er in dér Bronzehöhle, wo 
er ein weiteres Vorvvártsdringen überhaupt unmöglich macht. Eine gröfiere 
Wasserlacke auf ihm liefert den Bevveis, dafi seine Bildung noch lange 
nicht ihr Ende erreicht hat. Überaus lehrreich sind die Verháltnisse in 
dér Höhle No. 1. Die Höhle entstand in dér Richtung einer máchtigen 
Kluft, die heute noch an dér Decke wie am Boden klafft. Die Höhle 
durchfliefit bestándig ein kráftiger Wasserlauf, dér an dér tiefsten Stelle, 
in dér Bodenkluft, den grauen Lehm absetzt, jedoch nur bei Niederwasser, 
bei grofiem W asserandrang wird dér Lehm, dér sowieso kein festes 
Gefüge erhalten kann, aufgewirbelt, ein Teil fortgeschwemmt, wáhrend 
dér andere Teil an den Wánden in Spalten und in Vertiefungen hángen 
bleibt. Nach Ablauf des Wassers entstehen an den Wánden, manchmal 
auch in dér Deckenkluft, rissige Krusten, die als Wasserstandsmarken 
besonders wertvoll sind.

An Tierresten, die Herr J. T e u t s c h  und ich in dér Bronzehöhle aus 
dér grau-schwarz gefárbten Ablagerung gesammelt habén, war folgendes 
bestimmbar:

Felis silvestris S chreb. Cervus elaphus L.
Vtilpes vulgáris L. Capreolus capreolus L.
Mustela niarles L. Arctomys m arm ota  S chreb.

Unterziehen wir diese, zum grófién Teil noch lebenden Tierarten, 
einer náheren Betrachtung, so werden wir sofort auf das Murmeltier auf- 
merksam. Dér überrest ist ein beschádigter Unterkiefer dér rechten 
Seite, dessen Zugehörigkeit zum Alpenmurmeltier, nachdem auch ein aus 
dem österr. Alpengebiet stammender Schádel vorlag, leicht erkannt wurde. 
Von den Záhnen fehlt nur dér 1. Backenzahn, dessen Alveole mit Kalk
sinter fest verstopft ist. Die Abkauung dér Backenzáhne ist stark vor- 
geschritten, was auf ein álteres Tier hinweist.
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In álteren wie auch neueren Abhandlungen wird das Murmeltier 
gewöhnlich als Zeugnis für ein anderes, kálteres Kiima angenommen. Es 
ist fraglich, ob diese Annahme, wenigstens für die Homoróder Berge, die 
richtige ist, denn die Fauna (Hirsch, Reh, Wildkatze) zeigt klar und 
deutlich, dafi das Kiima dem heutigen gleich war. Für die Homoróder 
Berge ist das Murmeltier, soweit ich die Literatur übersehen konnte, 
ganz neu.

*

Schon dieser vorláufige Bericht láfit erkennen, dafi die Höhlenaus- 
füllungen interessante Anhaltspunkte bieten. In dér Bronzehöhle, die den 
Höhlen angehört, die heute 3— 4 m über dem Vargyasbach Hegen, schliessen 
die Ablagerungen Knochenreste ein, die Tieren dér Jetztzeit angehören. 
In dér Haupthöhle, die etwa 20 m höher liegt als dér Vargyasbach, 
charakterisieren pleistozáne Tierknochen die Ablagerungen. Dr. G á b r i e l  

S j r ö m p l  hat alsó mit seiner Annahme vollkommen Recht; denn die 
gesammelten Knochen beweisen klar, dafi die unteren Höhlen jünger sind 
als die höher gelegenen. Wie ist es aber mit den Höhlen bestellt, die 
heute 15 m über dér Haupthöhle, alsó etwa 30 m höher Hegen alsó die 
Höhlen dér Talsohle ?

Die praktische Höhlenforschung steht hier vor einer dankbaren 
Aufgabe !

Brassó, am 1. Október 1913.

Resultate meíner Höhlenforschungen im Jahre 1913.
Von D r . O t t o k á r  K a d i ö .

M it 2 A bbildungen  im u ngarischen  T e x t.1)

Im vergangehen Jahre gelangte ich in die angenehme Lage, teils 
im Auftrage dér Direktion dér kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt, 
teils aber auf Kosten dér Fachsektion mehrere Höhlen Ungams erfor- 
schen zu können. Über die Resultate dieser Forschungen will ich im 
folgenden berichten.

Auf Antrag dér Leitung des Miskolczer Museums, namentlich dér

*) E rk lá ru n g  d é r A bbildungen :

F ig u r 1. D ekadente L o rb eerb la ttsp itzen  au s d é r  Felsnische P u sk ap o ro s (S p á tso lu -
tréen ) N at. G r. (Siehe im  ungarisch en  T ex t Seite 187.)

F ig u r 2. F austke il au s dér H árom ku ter H öhle (A cheuléen) N at. Gr. (Siehe im  u n 
garisch en  T e x t Seite 189.)


