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A BORSÓKŐSZERÜ K É P Z Ő D M É N Y E K R Ő L

A melegforrásokból kiváló kalciumkarbonát leg
többször borsókőszerü képződmények alakjában 
válik ki a barlang falára. Ezeket a képződményeket 
Cholnoky — a pizolitoktól való megkülönböztetés 
miatt — alakjuk után igen találóan — rózsaköveknek 
nevezte el. A rózsakövek és pizolitok elkülönítésére 
azért van szükség, mert genetikájuk nem azonos. 
A rózsaköveken és borsóköveken kívül még egyéb 
pizolitszerű képződményeket is találunk a vízjáratok 
mentén, mégpedig nemcsak hévforrásoknál, hanem 
hideg karsztvizek esetében is. Vizsgálataink szerint 
a pizolitok képződésének négy genetikailag különálló 
csoportját lehet megkülönböztetni.

1. Pizolitoknak vagy valódi borsóköveknek a teljes 
gömbökből álló képződményt nevezzük. Úgy jönnek 
létre, hogy a kristály- vagy homokszemeket a vízből 
kiváló kalciumkarbonát, a víz állandó mozgása 
következtében, egyenletesen, gömbalakban vonja be. 
Ha ez a kiválás meleg vízből történik, akkor aragonit 
válik ki, mely rendszerint állás közben kalcittá alakul. 
A folyamat azonban hideg vízben is végbemehet. 
Ilyen gömböket találunk pl. a Vass Imre barlang 
„madárfészkei”-ben. E gyöngyök a forrásvizekben 
Is megtalálhatók, ha a képződési körülmények meg
felelőek. Amikor a gyöngyöket nagyságuk miatt 
már nem képes a víz mozgatni, ráépülnek a kőzetre.

Genetikailag ugyanerre a mechanizmusra vezet
hető vissza az olyan borsókövek keletkezése, melyek 
belseje nem tömör, hanem üres gömböt tartalmaz. 
Keletkezési mechanizmusukat részletesen sikerült 
tanulmányozni 1955 nyarán, a tatai Fényes forrá
sokhoz vezetett vízalatti expedíciónk alkalmával. 
A vízben összegyűlő szerves törmeléket és moszatokat

a víz állandó mozgása a forrás környékén 1—2 ern
es gömbökbe formálja. Ezekre rövid idő alatt annyi 
aragonit rakódik, hogy a gömböt szilárdan össze
ragasztja. Ettől az időtől kezdve két folyamat fut 
egymással versenyt, a szerves anyag teljes elbomlása 
és a kalcitgolyók kialakulása. Rendszerint a szerves 
anyag bomlik el előbb, s így egy belül teljesen üres 
gömb alakul ki( 1. ábra). A Fényes források forrás
járataiban kitűnően meg lehet figyelni ezeknek a még 
könnyű, egymás hegyén-hátán mozgó, kialakulóban 
lévő borsóköveknek a feltörő víz ereje okozta hullám
zását.

2. Előfordul, hogy a kivált, jólfejlett kalcitkristályo- 
kat utólag mikrokristályos kalcitréteg vonja be. 
Az ilyen képződmény erősen hasonlít a borsókövekre. 
Jellemző azonban, hogy a borsók nem teljes gömbök 
és görbületi sugaruk igen nagy, sokszor több dm is 
lehet (2. ábra).

3. A gombaszerű képződmények keletkezésére 
Gradzinszky és Unrug lengyel kutatók adták meg a 
magyarázatot. E képződményekre jellemző, hogy 
igen hossziira képesek megnőni, magasságuk mindig 
többszöröse átmérőjüknek. Hossztengelyük merő
leges, vagy közel merőleges az alapra, melyre ránőttek. 
E gombaszerű (fungoid) képződmények mindig poró
zus alapon nőnek. A szerzők szerint a kristályosodás 
a porózus anyag kapillárisaiban indul meg, hosszú 
tűszerű kristályok alakjában. Ezt azután később 
tömött aragonit vagy kalcitréteg takarja be, mely 
rétegesen nő tovább. A képződési mechanizmus iga
zolására modellkísérleteket végeztek porózus alap
anyagon magnéziumszulfát oldatból történő kristá
lyosítással.

/. ábra

Valódi borsókő vagy pizolit a kis- 
celli fennsíkról.
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2. ábra

Borsókő, mely úgy keletkezett, /rogy 
a kifejlett, «agy kalcitkristályokat 
utólag mikrokristályos kalcitréteg 

vonta be.

Jakucs a Békebarlangban észlelte, hogy a barlang 
falán először lublinitpamacsok válnak ki, majd ezt 
vonja be vékony, egyre vastagodó kalcitréteg. (A 
lublinitszálak olyan kalcitromboéderek, melyek egyik 
irányban erősen megnyúltak). Feltételezhető, hogy 
itt is hasonló fungoid képződményekről van szó, 
mint amelyeket fentebb tárgyaltunk.

4. A rózsakövek képződése egyik felsorolt mecha
nizmusra sem vezethető vissza. Igaz ugyan, hogy 
keletkezésüknek első része gyakran megegyezik, 
vagy hasonlít a 2. pontban felsorolt képződményeké
hez, azonban görbületi sugaruk sohasem olyan nagy 
és szerkezetük is erősen eltérő. Az ilyen borsókőkép- 
ződést krisztallográfiai okokra vezethetjük vissza.

A kalcit nagyobb fajtérfogatú, mint az aragonit. 
29 C° feletti hőmérsékletű vízből (bizonyos esetekben 
alacsonyabb hőfokon is ) 2,94 fs-ú aragonit válik ki, 
mely lassan kalcittá alakul át. A kalcit fajsúlya 2,71, 
tehát az átalakulás térfogatnöveléssel jár, aminek 
következtében a rétegek felhólyagosodnak. A fel- 
hólyagosodott rétegekre ugyanott aragonit rakódik 
le, mely idővel ismét kalcittá alakul. Nyilvánvaló, 
hogy a gyűrődés most is ott lesz nagyobb, ahol már 
amúgy is hajlás volt. így a rétegek felhólyagosodva 
a 3. ábrán látható szerkezetet hozzák létre. Ilyen 
szerkezetet mutat a 4. ábrán látható fénykép is 
metszetben.

A réteges szerkezet következménye, hogy ha a 
teteje lekopik, külseje rózsához lesz hasonló. Ha a 
lerakódás lassú és a kalcit-aragonit átalakulás is 
lassan megy végbe, akkor a réteges elválás elmaradhat. 
Ilyenkor csak a mikrokristályok alkatában követke
zik be torzulás. A gyűrt szerkezet természetesen 
megmarad.

Rózsakövek hidegvizes barlangokban is képződ
hetnek, ha az aragonitikiválás lehetősége fennáll. 
Minthogy Ostwald szabálya szerint az oldatokból 
mindig a kevésbbé stabilis módosulat kezd kiválni

és ez csak bizonyos idő után alakul át stabilis módo
sulattá, az aragonitkiválás, mint említettük, hideg 
vízben is megindulhat. Murray vizsgálatai bebizo
nyították, hogy barlangi körülmények között, ala
csony hőmérsékleten is válik ki jól kimutatható 
aragonit, különösen, ha az oldatban más oldott ionok 
is vannak jelen. A karsztvízben elsősorban a magné
zium ion jön számításba, továbbá a stroncium, mely 
ugyan csak kis mennyiségben van jelen, de így is 
lényegesen elősegíti az aragonit képződését.

A kalcittá való átalakulás sebessége a hőmérsék
lettől, nyomástól, a szennyezésektől és az érintkező 
folyadék összetételétől függ. A nyomás nem elha
nyagolható tényező, mert a képződmény belsejében 
— éppen az átkristályosítás következtében — tekin
télyes nyomás uralkodhat.

Aragonit-kalcit átalakulásból eredő réteges elvá
lást a Vass Imre barlangból származó néhány csepp
kő vön is észleltünk (5. ábra).

3. ábra

16



4. ábra

A rózsakőképződést aragonit-kalcit átalaku
lásból származó rétegfelgyürődésre lehet 
visszavezetni. Ilyen felgyűrődést láthatunk 

fényképen kb. négyszeres nagyításban.

5. ábra

A Vass Imre barlang egyik cseppkövének keresztmet
szete. Jól látszik az aragonit-kalcit átalakulásból 
származó gyűrűs elválás. Nagyítás kb. négyszeres.
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Über die erbsensteinartigen Bildungen 
Von G á n t  i Tibor

Die pisolitartigen Bildungen werden vom Ver
fasser genetisch in vier gesonderte Gruppen eingereiht
1. echte Pisolite, die von vollständigen Kügelchen 
aufgebaut werden, 2. Aus Kugelschnitten bestehende 
Bildungen mit grossen Krümmungsradien, 3. Fun- 
goid-Konkretionen, 4. Rosensteine, die auf die bei 
der Umwandlung des Aragonits zum Kalzit ein
tretenden Rauminhaltsveränderung zurückzuführen 
sind.

О пизолитообразных образованиях 
Гаити Тибор

Пизолитообразные образования объединяются 
автором в четыре самостоятельные группы: 
1. настоящие пизолиты, построенные из полных 
шариков, 2. образования состоящие из шаровых 
сегментов и имеющие большие радиусы кривизны,
3. фунгоидные конкреции, 4. розовые камни, 
связанные с изменением объема, имеющим место 
при преобразовании арагонита в кальцит.
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