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Dr. Kordos László

A SZPELEOKRONOLÓGIA ELMÉLETI 
ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

ÖSSZEFOGLALÁS
A tanulmány általános áttekintést nyújt a barlangok és barlangi képződmények kormeghatározási mód- 

szereiről. Bevezetőül tisztázza a barlangok élettartami fogalmait, s leszögezi, hogy az un. aduit (kifejlett) 
kort célszerű meghatározni. A kormeghatározást minden esetben meg kell hogy előzze az adott barlang kelet
kezésének gondos tanulmányozása. A cikk ezután átfogóan tárgyalja a különböző vizsgálati módszereket a 
geomorfológia relatív kormeghatározásától a különféle abszolút kormeghatározásokig.

A szpeleokronológia általános kérdései
A barlangokban előforduló képződmények (üle

dékes képződmények, cseppkövek stb.) képződési 
korának meghatározása nem rejt magában különö
sebb elméleti nehézséget. A képződményen ki kell 
választani egy pontot, felületet vagy réteget, ame
lyen belül az illető anyag létrejötte egyidejűnek 
tekinthető. Később részletezendő módszerekkel így 
egyértelműen meg lehet határozni az illető minta 
genetikus korát.

Maguknak a barlangoknak a korhatározása jóval 
több elméleti buktatót rejt magában. E kérdés 
megoldásához — egyik esetben — a barlang fogal
mához kell visszanyúlni, amely szerint barlangnak 
tekintünk minden olyan természetes üreget, amely
nek legalább egyik kiterjedése a 2,0 métert meg
haladja; ahová egy normálisan fejlett ember befér. 
E meghatározás szerint a barlang méretkategória.

A barlangok mérete fejlődésük során változik, 
barlangok születnek és elpusztulnak. A barlang 
születésének kezdete így a barlangi méret létrejötté
től számítandó, míg halála annak megszűnésével. 
A barlang élettartama tehát az illető üreg létrejötte, 
s ugyanazon légterű üreg megszűnése között eltelt 
idő. Az elhalásnak több módja van (beomlik, üle
dékkel vagy cseppkővel kitöltődik stb.), lényeg az, 
hogy az üreg mivolta szűnik meg, s ekkor fosszilis 
barlangról beszélünk. A barlangok korhatározásá
nál lényeges elméleti kérdés, hogy az egyszer már 
megszűnt (fosszilis) állapotba jutott barlang újra- 
feltáródásával létrejött üreg tulajdonképpen új bar
langnak tekintendő, s ennek korát az újabb barlang
fejlődési szakasztól kell számítani. Lényegében a 
barlang járható jellegének időbeni folyamatossága 
szabja meg, hogy egy barlang kora mettől-meddig 
számítható.

E fenti gondolatmenetet eddig nemzetközi szinten 
nem tisztázták, mindössze Kurt Ehrenberg (1960) 
problémázott a kérdés felett, aminek eredménye
képpen bevezetett néhány igen jól használható 
fogalmat, a potenciális minimális és maximális 
életkort, valamint a potenciális élettartamot.

A potenciális (lehetséges) maximális életkort a 
barlangi anyakőzet életkora adja meg, mert egy

barlang sem lehet annál idősebb. A szingenetikus 
barlangoknál (hólyag-, elsődleges láva-, mésztufa
barlangok stb.) ez a gyakorlatban is alkalmazható.

A potenciális minimális életkora egy barlangnak a 
benne lerakodott szilárd barlangi üledékekkel hatá
rozható meg, mert egy barlang sem lehet fiatalabb, 
mint üledékeinek lerakodási ideje. Ilyenkor termé
szetesen a legrégebbi barlangi üledék lerakódásának 
ideje a mérvadó.

Á potenciális maximális és minimális életkorból 
adódik a potenciális élettartam.

A barlangok korát vizsgálhatjuk egy harmadik 
aspektusból is, miszerint a barlangok fejlődésük 
során több, morfogenetikailag elválasztható stá
diumon mennek keresztül, ún. embrionális, infanti
lis, juvenilis, aduit* és szenilis. A fiatal fázisokat 
igen nehéz pontosan korilag meghatározni, idős 
állapotban pedig nagyrészt üledékkel kitöltöttek. 
Ezért célszerű a barlang aduit korának meghatáro
zása, amelynek során a barlang már elérte jellemző 
méreteit és morfológiáját, s további fejlődése során 
már csak feltöltődik, alapvető barlangfal morfológia 
változás nélkül. Az adult-kor megállapításának 
módja és fogalma nagyjából egybeesik az Ehren- 
berg-féle potenciális minimális életkorral.

További elméleti, módszertani kérdés, hogy egy 
barlang és képződményeinek korhatározása előtt az 
illető képződmény keletkezését (genetikáját) kell 
megismerni, mert a keletkezési mód és körülmények 
szabják meg az alkalmazható módszert.

A vízzel telt, de járható méretű barlangokat úgy 
kell tekinteni a korhatározás szempontjából, mintha 
légterük lenne, mivel a barlang egyik kritériuma az 
ember számára való járhatóság. Az üledékekkel 
járhatatlanságig kitöltött barlangjáratok fosszilisnak 
tekintendők, s annak kitakarításával (természetes 
vagy mesterséges úton) nyert járat már ,,új” bar
langnak számít, s a korkérdésnél így kell elbírálni. 
E gondolatmenet természetesen nem érinti a bar
langtanban alkalmazott egyéb fogalomrendszereket, 
csak a szpeleokronológiai vizsgálatokra mérvadó.

* Az angol „aduit” szó (ejtsd: edalt) felnőttet jelent, szpeleológiai 
értelemben a kifejlett szóval fordítható. Szerk. megjegyzése.

15



Szpeleokronológiai vizsgáló módszerek

A barlangok korának meghatározására szolgáló 
módszerek

Mint az általános kérdések kifejtésénél már elvi
leg tisztáztam, a barlangok létrejöttét a barlang 
méretű üreg létrejöttével lehet először regisztrálni, 
vagy más felfogásban a barlang képét legjobban 
meghatározó aduit fejlődési szakasz kora adja meg 
a barlang korát. Minden szpeleokronológiai vizs
gálatnál alapvető az illető vizsgálati objektum kelet
kezésének tisztázására.

a) Primer (színgenetikus) barlangok esetén a be
záró kőzettel egyidőben jönnek létre a barlangok, 
így alkalmazható rájuk a potenciális maximális 
életkor fogalma (K. Ehrenberg, 1960). E barlang
típus ritka kivételt képvisel. A vulkáni hólyagbar
langok, lávabarlangok közül legrégebbi a kalifor
niai Moja-sivatagbeli Schuling Cave, amely riolitban 
képződött a miocénben. A Mt. St. Helen’s-i 3410 m 
hosszú Ape Cave, a California Lava Beds N. M. 
lávabarlangja, valamint a Galapagos-szigetcsoport 
Cueva de Kübler-ja sem idősebb a pliocénnél, a 
Hawaii-szigeti barlangok pedig jelenleg is képződ
nek (Balázs D., 1970, Kosa A., 1970).

Elsődleges barlangok jönnek létre a tetaratás 
mésztufa képződése közben is, amelynek egyik pél
dája a lillafüredi mésztufaplató kis barlangjai. Ezek 
kora valószínűleg felső-pleisztocén, óholocén.

Trópusi tengerpartok mentén képződő korall- 
telepek szerencsés esetben a barlang méretű ürege
ket, riíT-barlangokat zárhatnak közre.

A gleccserekben képződő hasadékbarlangok 
ugyan nem tisztán szingenetikusak, de a jég firnese- 
désével együttjáró képződmények, ugyanúgy mint a 
gleccserpatak-barlangok.

A primer barlangok, mivel a kőzet keletkezésével 
egyidejű jelentős földtani eseményekkel együtt jön
nek létre, nagyrészt igen hamar megsemmisülnek, 
s csak ritka esetben maradnak meg hosszú ideig.

b) Másodlagos hasadékbarlangok. A barlangok 
létrejöttének egyik előfeltétele a kőzet mikro- vagy 
makrorepedezettsége. Ha az utóbbi mérete járható, 
s elsődlegesen ez szabja meg a barlang jellegét, 
a hasadékot létrehozó tektonikai fázis korával lehet 
azonosítani a barlang korát. Ezt tette H. Trimmel 
(1960) az Alpok Rax-csoportjának vizsgálatakor, 
s arra az eredményre jutott, hogy ,.aligha számol
hatunk a pliocén fölé kimenő korú magas-alpesi 
barlangokkal". Hasonló módon igyekezett G. Wag
ner (in K. Ehrenberg, 1960) is az erpfingeni Medve
barlang számára a Sváb Alb geomorfológiai és geo
lógiai történetére kiindulási alapot nyerni, s ezzel a 
szpeleogenezis időbeli lefolyására is adatot találni. 
Az így nyert adatok azonban — bár helyes elméleti 
úton járnak — igen bizonytalanok, az adatok tág 
határok között mozognak.

c) Klasszikus, karszton kialakult patakos barlan
gok. A víznyelő, patakos barlang, forrásbarlang 
egyszerű modellel jellemezhető barlangok keletke
zési korának meghatározására két alapvető módszer 
lehetséges. Egyik a barlangjárat, karsztforrás helyé

nek és a kronológiailag megfelelő felszíni terasz 
kapcsolatának kiderítéséből áll, míg a másik a terü
let általános fejlődéstörténeti képe alapján határozza 
meg a karsztosodás (mélységi karsztosodás) kezde
tének legvalószínűbb időpontját. Míg az előző mód
szer a morfogenetikai adult-kor meghatározásához 
visz, addig a másik deduktív módon a potenciális 
minimális életkor meghatározásának legjobban meg
felelő korhatározást adja. A barlangok korhatáro
zásánál. mindkét módszer igen széles körben, a leg
általánosabban használt. Hibalehetőségeik a bar
lang genetikájának téves megítéléséből, a barlang 
fejlődési szakaszainak általánosított felfogásából, 
a karsztjáratok és teraszok kapcsolatának feltárat- 
lanságából adódnak. Ezen kívül megfigyelhetők 
,.divathatások", amelyek egy-egy terület felszínfej
lődésének, tönkösödésének megítélésében kimutat
hatók. E módszereket alkalmazták a magyar kuta
tók és legszívesebben, mint Cholnoky J., Strömpl G., 
Kerekes J., Láng S. stb.

d) Karsztvízszint alatti oldással létrejött barlangok. 
A freatikus zónában keletkezett barlangok felisme
rése napjaink barlanggenetikai irányzatának termé
ke. A többé-kevésbé állandó karsztvízszintek felső, 
vagy más elméletek szerint alsó zónájában karsztos 
(keveredési korróziós?) repedéstágítás, barlang- 
képződés játszódik le. Az ilyen típusú barlangok 
felismerése tengerpartok, nagyméretű bányafeltárá
sok esetén elég egyszerű, míg a karszthegységekben 
csaknem lehetetlen. Ilyen barlangképződési mód 
esetén az egykori barlangot létrehozó karsztvíz
szint helyét kell korilag rögzíteni. Ez történhet a 
karsztvízszintet megcsapoló egykori forrásszájak 
elhelyezkedése és kronológiai azonosítás útján, vag> 
a terület paleo-hidrográfiájának beható ismeretével. 
Ilyen jellegű vizsgálatok történtek Ausztráliában a 
Nullarbor-platón, vagy Magyarországon az Esztra- 
mos fosszilis karsztvízszintjeinek kutatásával (Kor- 
dos L. 1974.).

e) Hévizes barlangok korhatározása. A Budai- és 
Pilis-hegységekre jellemző gömbfülkés ,,hévizes" 
barlangok kora éppoly bizonytalan, mint a keletke
zésükről vallott eddigi számtalan nézet. A vizsgála
tok nagyrésze a Duna és mellékvölgyeinek bevágó- 
dási ritmusaival és a pleisztocén klímaváltozásokkal 
próbálja összhangba hozni a barlangok keletkezését. 
A barlangok magassági szintekbe való sorolása sem 
vezet megnyugtató eredményre, s az újabban alkal
mazott víz-abszolut kor adatok is csak kiindulási 
támpontot nyújtanak. E barlangok korának meg
határozását csak szerencsés színgenetikus ásványi 
paragenezisek és üledékes kitöltések vizsgálatától 
várhatjuk.

A barlangok üledékes kitöltésének korhatározó mód
szerei

A barlangokat kisebb-nagyobb mértékben kitöltő 
laza üledékek vizsgálatával a potenciális minimális 
életkort határozhatjuk meg. Amíg a barlang a kül
világtól jól szeparált, üledék csak igen kis mennyi
ségben jut belé. Minél inkább kapcsolatba kerül a 
külvilággal, akár víz, akár szabad légtér útján,
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nagy mennyiségű üledék halmozódhat át a barlang
bâ  Jogos az a mondás, hogy egy barlang halála, 
ha a felszínnel közvetlenül kapcsolatba kerül. Bizo
nyos mennyiségű üledék gyakorlatilag minden bar
langban található, s nagyon ritka az olyan méretű 
erózió is, amely a barlangból nyomtalanul takaríta
ná ki a kitöltést. Ezért a gyakorlatban legjobban 
hasznosítható szpeleokronológiai eljárások tartoz
nak ide.

a) Az üledékek mechanikai és kémiai összetétele. 
Mint R. Lais (1941) alapvető munkájában lefektette, 
a barlangok bejáratában elhelyezkedő üledékekre a 
felszíni klíma jellemző módon hat, s az így deter
minált üledék később is megtartja keletkezésére jel
lemző alapvető sajátosságait. Szemcseösszetételei, 
mész-, humusz- és foszfátvizsgálatait továbbfejlesz
tette Schönhals, E. (1955), Schmidt, E. (1958), 
magyar vonatkozásban részletesen vizsgálta Vér
tes L. (1959, 1965). Jelenleg széles körben és ered
ményesen alkalmazza K. Brunnacker (1968, 1974ab) 
barlangi, nyíltszíni lösz és folyóterasz vizsgálatoknál 
egyaránt. E nagy gyakorlatot, tapasztalatot és sok 
buktatót magában rejtő vizsgálati módot részletesen 
Vértes L. (1959, 1965) munkáiban találjuk meg. 
A módszerek fejlődése mellett változtak az egyes 
üledékek létrejöttére alkalmazott elméletek is 
(pl. löszképződés), amely az adatok értékelésénél 
fokozott óvatosságot igényel.

b) Az üledék szerves maradványainak vizsgálata. 
Az üledékbe zárva ősmaradványok is a szpeleokro- 
nológia tárgyát képviselik, amelyek egyben bio- 
sztratigráfiai vizsgálatok is. A barlangi üledékekben 
gyakorlatilag virágpor (pollen), faszén, csiga és 
csontmaradványok találhatók. Minden biosztratig- 
gráfia alapja az élővilág fejlődése, s az erre alapított 
szakaszosság. Az élővilág tükrözi az éghajlati válto
zásokat is, amely szintén korhatározó értékű adat. 
Az ősmaradványok zavartalan rétegtani helyzetben 
egyidősek az üledék képződésével. Az idősebb 
(pleisztocén) üledékek korhatározására a növényi 
maradványok közül a faszenek anthrakatomiai vizs
gálata alkalmas, amelyet magyarországi mintákon 
Hollendonner F., Sárkány J., és Stieber J. végzett. 
A pollenanalitikai vizsgálatok elsősorban a poszt
glaciális klímaszakaszok kimutatására alkalmasak 
Firbas alapvető munkássága után. Hazánkban 
Zólyomi B. és Járainé Komlódi Magda végzett jelen
tős munkát e téren. A csigamaradványok korhatá
rozó jelentősége elmarad a gerincesek fontossági 
szintjétől, de a mikrokörnyezet éghajlati jellegének 
rekonstruálásával lényeges kronológiai adatokat 
szolgáltatnak (Krolopp E.). A gerinces maradvá
nyok faunisztikai vizsgálata adja a legrészletesebb és 
legmegbízhatóbb relatív kronológiát, amely a 
pleisztocénre Kretzoi M. és Jánossy D. munkássága 
révén igen jól kutatott időszak Magyarországon.

Az ősmaradványok, rendszertani vizsgálaton túl
menően alkalmasak szervesanyag tartalmuk időbeli 
változása alapján kémiai korhatározásra. Vegyi 
vizsgálatra, főleg fiatalabb korú képződmények ese
tén jól alkalmazhatók a következő összetevők: 
csontkollagén, összes zsírtartalom, összes nitrogén.

A szervetlen alkotók közül korra jellemző a fluór- 
tartalom. Mindezek a vizsgálatok műszerezettséget 
követelnek meg, pl. UV-berendezés, derivatográf, 
papírkromatográfia, elektroforézis. A kémiai alko
tók arányának időbeli változását azonban nagymér
tékben befolyásolja a környezet hatása, valamint az 
a jelenség, hogy pontos vizsgálatokra csak a törté
nelmi időkben alkalmazhatók megbízhatóan.

c) Szerves anyagok abszolút korhatározása. 
Az üledékből kikerülő csont, de főleg faszénmarad
ványok alkalmasak a W. F. Libby által kidolgozott, 
s azóta széles körben elterjedt C-14 mérésekre. Köz
ismert lényege, hogy a kozmikus sugarak a légkör 
felsőbb rétegeinek nitrogénjéből (N-14) olyan rádió- 
aktív szénizotópot állítanak elő, amelynek a normál 
12 atomsúlyú szénnel szemben atomsúlya 14 (C-14). 
Ez az izotóp folyamatosan keletkezik, és alakul 
vissza nitrogénné. Felezési ideje 5570 év. A C-14 a 
növényi asszimilációval kerül a növényekbe, majd 
növény és húsevő állatokba, amelynek halála után 
tovább nem pótlódva mennyisége csökkenni kezd. 
Ezt a csökkenést méri a C-14 vizsgálat, amely 
10—15 ezer évig megbízhatóan alkalmazható, de az 
alkalmazhatóság határánál (40—70 000 év) már 
komoly kétségek merültek fel. Az „abszolút évek” 
sem tekinthetők egyenlőnek a csillagászati évekkel. 
Mindezek ellenére igen nagy támpontot nyújt a 
szerves anyagokból nyert C-14 adat a barlangok 
korhatározásánál.

A barlangi mészképződmények korhatározó módszerei
A karsztbarlangok jellegzetes szilárd képződmé

nyei a cseppkövek, mészbekérkezések, mésztufa
padok. E kitöltések egy része létrejöhet a barlang- 
képződés aktív szakaszában (pl. mésztufagátak), de 
nagyrészük csak jóval ezt követően. A mészképződ
mények vizsgálatakor feltétlenül tisztázni kell annak 
genetikáját, fejlődési viszonyát és állapotát az egész 
barlanghoz képest. Nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy nagyrészt réteges képződmények, ahol csak 
az azonos rétegek képezhetnek egykorúságot. 
A mészképződmények vizsgálatával rendszerint csak 
egy-egy barlangfejlődési pillanatot lehet rögzíteni, 
amely szerencsés esetben egybeesik a potenciális 
maximális vagy minimális életkorral.

a) Cseppkövek szalagosságának vizsgálata. A sza
lagosság, hasonlóan a varv- és a dendrokronológiai 
vizsgálatokhoz, valamilyen éghajlati változást (év
szakos, évi vagy szekuláris) követ. Cseppkövek 
esetén döntő még a felszíni növényzet, talajtakaró 
jellegének változása is.

b) Izotópos módszerek. Az izotópos közvetlen kor
határozó módszerek képezik ma a szpleokronológiai 
kutatások fő irányvonalát. Három már alkalmazott 
módszert ismerünk: 1. C-14, 2. Pa231/U-Th-230 és 
3. a hasadási nyomvonal (Fission-Track) módszert.

A radiokarbon módszerek mészképződményre 
való alkalmazhatóságát Franké, H. W. (1951, 1962) 
dolgozta ki, majd többen (Münnich, K. O. 1959, 
Vogel, J. C. 1959. Geyh, M. A. 1970ab, Fantidis J.- 
Berdau D. 1970 stb.) alkalmazták. A Franke-féle 
modell (1969) lényege, hogy a méréseknél figyelembe
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veszi a bezáró kőzet eredeti, C-14 tartalmát is, mi
közben az egykori talajból felvett C-14 tartalomra 
összpontosít. Az így nyert adatok a cseppkövek 
fiatal, felső-pleisztocén és főleg holocén korát mu
tatják.

Az Egyesült Államokban kísérleteztek ki egy 
abszolút korhatározó eljárást a pleisztocén karbonát 
képződmények vizsgálatára, a Pa23,/U-Th230 mód
szert. J. N. Rosholt és P. S. Antal (1963) vizsgálatai 
szerint 40 ezer és 250 ezer év közötti időterületre 
alkalmazható. Az első eredmények alapján főiig a 
rissz-würm interglaciális és a rissz glaciális üledékei
nek abszolút korhatározásánál alkalmazható.

A Fission-Track-módszer (hasadási nyom mód
szer) a nehéz radioaktív magok spontán szétesésén 
alapszik. A nagy energiával kirepülő részecskék a 
kristályrácsban rombolási nyomokat hagynak ma
guk után, amelyeket maratással meg is lehet növelni. 
Az így létrejött nyomokat közönséges mikroszkóp 
alatt vizsgálva következtetni lehet az ásvány korára. 
Az 1962-ben P. S. Price és R. M. Walker által ki
dolgozott módszer időterjedelme igen nagy, 20 évtől 
1,5 milliárd évig terjed (H. VV. Franké 1968). A vizs
gálatok alapfeltétele, hogy a mintáknak jól kristá- 
lyosodottnak kell lenni, 111. megfelelő mennviségü 
uránt kell tartalmazniuk, amely a fedő és bezáró 
kőzetből származik.

c) Paleomágneses vizsgálatok. A kiömlési kőze
tekre, tengeri és szárazföldi üledékes kőzetekre 
egyaránt kidolgozott módszer szpeleokronológiai 
alkalmazása a jövőben várható. A Brunhes-Ma- 
tuyama-Gauss szakaszok már eddig is a pliocén- 
pleisztocén kronológiák korrelációs alapját kép
viselik (W. Boenigk 1974, J. H. Foster N. ü . Op- 
dyke 1970. J. Kukla 1972, Y. T. Chiu 1974, A. Koci 
1974. stb.).

d) 0 ,6/Ö1H izotópos vizsgálatok. Az oxigén izo
tópos paleoklíma vizsgálatok, amelyeket tengeri 
üledékeknél már széles körben alkalmaznak (N. .!. 
Shackleton 1967, 1969, 1974) a jövőben szerepet 
kapnak a szpeleológiai kutatásokban is (H. VV. 
Franké—M. A. Geyh 1970).

A szpeleokronológiai kutatások eddigi eredményei
Milyen idősek a barlangok ?

Őslénytani módszerekkel (potenciális minimális 
kor) a barlangok 90%-a felső-pleisztocén korú. 
Igen ritkán, de kimutathatók ennél idősebb, alsó- és 
közép-pleisztocén korú barlangok is, mint pl. a 
dél-afrikai Australopithecus lelőhelyek barlangjai 
(M. H. Wolpoflf 1970, W. Maier 1973). Ezt a képet 
erősíti meg R. Lais, J. Finks, F. Heller (in K. Ehren- 
burg 1960) és J. Chaline (1972) őslénytani adata is. 
Csak néhány, bizonyítottan pleisztocénnél idősebb 
korú barlangot ismerünk, mint a burgenlandi 
Kohfidisch mellett, vagy a Moja-sivatag láva- 
barlangját. Magyarországon ritka idős barlangokat 
is ismerünk, mint a csákvári Báracházi-barlang 
(Bertalan K.—Kretzoi M. 1961), vagy az Osztramos 
felső barlangjait (Kordos L. 1973, 1974). Rendsze
rint a középső pleisztocénnél idősebb barlangok 
teljesen kitöltődtek, tehát fosszilisak.

Ősföldrajzi kutatások alapján (potenciális maxi
mális kor) a barlangok létrejöttét, vagy kialakulásuk 
kezdetét rendszeresen a pleisztocént megelőző idők
be helyezték. Ez részben megfelel a kutatási mód
szerből adódó korértéknek, de a mai kutatási szinten 
nagyon durva eredménynek számít, s adataikat nagy 
kritikával kell kezelni.

Az abszolút korhatározások közül az üledékes 
kitöltések C-14 vizsgálata alátámasztotta az őslény
tani, régészeti eredményeket, miszerint a würni 
eljegesedés kezdete 70—40 ezer éve volt, míg a 
würm III. hidegcsúcsa 17—18 ezer éve következett 
be. A Pa231/U-Th230 módszerrel végzett kutatások 
Olaszországban (Grotta della Basua) a felső réteg
ben 50 90 ezer évet, az alsó rétegben 56 -100 ezer 
évet adtak (J. N. Rosholt—P. S. Antal 1963).

A cseppkövek C-14 datálása alapján is igen fiata
lok. Ritka a 25 30 ezer éves képződmény, viszont
annál gyakoribbak a holocén klímaoptimumában 
(atlanti) képződött nagytömegű mészlerakódások 
(H. W. Franké 1969).

A szpeleokronológiai adatokból egyértelműen 
kiderül, hogy a barlangok földtani értelemben igen 
rövid életűek, többségük (főleg a tipikus karszt- 
barlangok) életkora 150 40 000 év. Az ennél idő
sebb barlangok nagyrésze csak teljesen kitöltött, 
fosszilis állapotban fordul elő. Tehát a középső- 
pleisztocénnál idősebb barlangok a legnagyobb 
ritkaságnak számítanak. A barlangok élettartama 
természetesen a klimatikus geomorfológiai tényezők 
hatása következtében területenként (éghajlati zónán
ként) igen különböző lehet. Az eddigi vizsgálatok 
nagyrésze még csak a mérsékelt övi közép- és magas
hegységi barlangokra terjedt ki!

A szpeleokronológiai adatokból levonható következ
tetések

A földtörténeti események vizsgálatánál alapvető 
a pontos rétegtani helyzet és kor meghatározása. 
Ez áll a barlangtani vizsgálatokra is, így a barlangok 
és képződményeik korhatározása alapvető kérdés 
mindennemű barlangi vizsgálatnál.

Az Ioni-szigeti Kephallenia-barlang jelenleg víz 
alatt levő terméből búvárok 3 és 26 m mélységből 
cseppköveket hoztak fel, s az első 16 ezer, a második 
20 ezer évesnek bizonyult C-14 vizsgálat alapján 
(H. W. Franké 1969). így barlangi képződmény 
abszolút korhatározásával adatot kaptak a terület 
tengerszint ingadozásának vizsgálatához.

A cseppkövek C-14 vizsgálatával feleletet kapni a 
sztalagmitok növekedési gyorsaságára, növekedési 
időtartamára és ezek alapján azok növekedési 
periódusaira (H. W. Franké -M . A. Geyh 1970). 
E kérdésekről összefoglalóan megállapították, hogy 
a cseppkövek a ,,melegidőszakban” képződnek első
sorban: a Paudorh interglaciálisban 0,1 cm-t, a ho- 
locénben 1,0 cm-t száz évenként. Harminc közép
európai mintából megállapították, hogy a nagy 
átmérőjű sztalagmitok az utolsó interglaciálisban, 
míg a vékony cseppkőcsapok a holocénből származ
nak.
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A cseppkövek képződéséhez szükséges éghajlati 
és vegetációs körülmények ismeretében, a C-14 ada
tok birtokában a cseppkövek koradataiból követ
keztetni lehet a felszíni egykori klimatológiai viszo
nyokra. Amennyiben ezeket az adatokat kiegészítik 
Qie/O18 izotópos mérések, valamint őslénytani 
paleoklimatológiai adatok, fontos paleoklímatoló- 
giai adatszolgáltatóvá lépnek elő a barlangok. A bar
langi jégképződmények pollen és egyidejű C-14 vizs
gálata már eddig is kimutatta, hogy i.sz. 900—1400 
körül világméretekre is kiterjedő jelentős lehülési 
periódus, a ,,kis jégkorszak" volt, s a barlangi jég
képződmények ekkor halmozódtak fel, s nem régeb
ben (M. Serban 1967, F. Kral 1968).

A karsztüledékekre kiterjesztett C-14 módszer 
vezetett a karsztvizek korának meghatározásához, 
s ezzel a vízkészlet, vízforgalom számítások elvég
zéséhez. E szemlélet és vizsgálat, összekapcsolva 
1953 óta a vizek tritium-vizsgálatával, igen lényeges 
vízgazdálkodási adatnak számít (M. A. Geyh 1973).

Amint az itt elmondottak bizonyítják, az idő
szemléletű vizsgálatok alapvetőek a szpeleológiában 
is. Magyarországi barlangokból eddig csak néhány 
régészetileg jelentős lelőhelyről készült C-14 vizsgá
lat, s a barlangok korával foglalkozó tanulmány 
eddig még nem is jelent meg. Külföldön ezalatt 
számos, jól használható módszerekkel már általá
nosnak mondhatók a barlangi abszolút korhatáro
zások. Amennyiben az elméleti és technikai kérdé
seket az adott esetben megfelelően alkalmazzák, úgy 
az adatokból levonható következtetések a barlang
fejlődési vizsgálatok pontosabb megismerésén túl
menően, más tudományterületek, nagyobb regioná
lisegységek fejlődéstörténeti vizsgálatához lehet ada
tot szolgáltatni, ami a szpeleológia interdiszcipliná
ris helyzete miatt alapvető.

Dr. Kordos László
Magyar Állami Földtani Intézet
H-l 143 Budapest, Népstadion u. 14.
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THEORETICAL AND PRACTICAL
QUESTIONS OF SPELEOCHRONOLOGY

The age determinations of formations in caves 
and of caves themselves should be preceded by a 
concrete study of the genetic conditions of each 
formádon concerned.

The author starts from three theoretical considera- 
tions: 1. Life rangé of the cave understood as the 
time ranging from the birth of a cave-size cavern 
and the death of the same cavity. A cavity once 
completely füled up, fossilized and thereafter re- 
opened should be considered to represent a new 
cave, and its age should be calculated from the 
advent of this new stage of evolution. 2. The notions 
“minimum of age”, “maximum of age” and 
“potential life rangé” proposed by K. Ehrenberg 
(1960) seem to be acceptable. 3. Out of the stages 
of development of a cave it is worthwhile determin- 
ing the aduit stage, when a cave has already reached 
its characteristic size dimensions and it has obtained 
its typical morphological features so that its further 
development will consists only in itsfillingup without 
any basic change in cave walls.

The methods fór the determination of the age 
of caves are, in the case of primary (syngenetic) 
caves, nothing else than generál geochronological 
studies. The age of secondary fissure-caves may 
coincide with somé tectonic phases. In case of 
classical karstic running-water caves, the speleo- 
chronological method consists either in determining 
the relationship between the location of cave 
entrances, karst springs and of surface terraces 
chronologically and genetically corresponding to 
them, or in determining, on the basis of a study 
of the geohistorical evolution of the territory, the 
most probable time at which karstification could 
have begun.

Out of the age determination methods con- 
cerning cave sediments and their infilling, the 
author reviews the relevant mechanical, Chemical 
and paleontological examinations of the sediments 
and the physico-chemical analyses of organic 
substances in them. In connection with lime con- 
cretions occurring in caves the banded pattern of 
stalactites-stalagmites is discussed. Of the isotope 
methods, the C-14 and Pa-231/U-Th-230 techniques 
and the Fission-Track method as well as paleo- 
magnetic and oxygen isotope methods are reviewed 
and the evaluation of the results summarized.

BOIIPOCbl TEOPMH 
M IIPAKTMKH CriEJlEOXPOHOJlOrHII

OnpeflejieHHK) BOipacTa nemepHbix oőpaioB anH ií 
n caMHX n e inep  a o jix h o  npeAinecTBOBaTb kohk- 
peTHoe HiynenHe <j)opMHpoBaHHíi cootbctcTByK>- 
m nx oöpaioB aH H ő.

A bto p  CTaTbH hcxoaht h í  Tpex ocHOBHbix nojio- 
5KeHHÍí: 1. CpOK >kh3hh nemep u, npeACTab .ijuo meií
COŐOFO BpeMH, HCTeKUiee OT MOMCHTB bothhkho- 
BeMMH nojiocT n BejiMHHHOM c nem epy  ao oTMHpa- 
hhh (pa3pyuieHHfl) 3toh  >Ke caMOíí nonocTH. 
riOJlOCTb, B03HHKUjyK) BCJICACTBHe BOCCTaHOBJieHHH 
noJiocTH, paHee yace nojiHOCTbio TanonHeiiHOH 
OCaAOHHbIM H OÖJlOMOMHbIM MaTepHaJlOM H, TaKHM  
oöpa30M, npom e/uueH  HCKonaeMyio cthahio, cjic- 
AyeT paccMaTpwBaTb kbk HOByio nem epy , h bo3- 
pacT ee o6pa30BaHH« cjie^yeT CHHTaTb ot  nacTyn- 
JieHMB 3TOH HOBOH CTaAHH pa3BHTHH. 2. CHHTaiOTCíI 
npHeMJieMbIMH nOHHTHÍI ,,nOTCHUHaJIbHbIM MHHH- 
MajibHbiíí B03pacT“ , ,,MaKCHMaabHbni B 03pacr“ h 
, ,noTeHUnajibHbift cpox  >kh3hh“ , npeAJioaceimbie 
K. OpeHÖeproM (1960). 3. H 3 HHCJia CTaAHH pa3- 
P htmh n em ep  ctoht onpeA ennTb B3pocjiyio ctbahio, 
b KOTopoh nem epa  yace AOCTMrna cbomx xapaK iep- 
Hbix pa3MepoB h nojiynHJia xapaKTepubie nnsi nee 
MopíjjojiornHecKHe nepTbi, npuneM  b npouecce 
CBoero .aajibneíím ero  pa3BHTHH ohb 6y/teT xojibKo 
3anOJIHHTbCH 6e3 KaKHX-JIHÖO OCHOBHblX H3MeneHHH 
nem epH bix ctch.

MeToztbi, cnyacamHe ajih onpenejieHHH B03pacja 
nem ep , b cjiynae nepBHHHbix (cMHreneTHHecKHx) 
nem ep  BBJunoTca H/teHTH4HbiMn oöluum reo x p o -
HOJlOrHHCCKHM HCCJieAOBaHHHM. B03paCT BTOPHH- 
Hbix TpemuHHbix nemep m o k̂ct coBnacTb c tcmh 
HJ1H APyrHMH TeKTOHHHeCKHMH (J)a3aMH. B cjiyHae 
KJiaccHMecKHx KapcTOBbix nemep c no Â eMhbimh 
penKaMH cymHOCTb cnejieoxponojiorHHecKoro M e - 
TOAa 3aKJiioHaeTCíi b onpeAeneHHH cbíhh  Me>KAy 
MecTonojio>KeHHeM BXOAa nemepbi, to ecTb Kapcro- 
BOTO HCTOHHMKa, C OAHOÍÍ CTOpOHbl, M nOBepXHOCT- 
HOÍÍ Tepaccoií, XpOHOJlOTHHeCKM M TCHeTHHeCKH 
cooTBeTCTByiomeH h m , hjih ace OHa cboahtch k 
onpeAeneHHio nandojiee BepoaTHoro Hanana 3a- 
KapCTOBaHHB Ha OCHOBaHHH H3y4eHHfl HCTOpHH 
reojiorH4ecKoro pa3BHTH« paccMaTpHBaeMoro 
paiioHa.

M3 4HCJia MeTOAOB onpCAejieHHH B03pacTa ne- 
mepHbix ocaAKOB h 3anojmeHHH aBTop CTaTbH 
paccMaTpHBaeT MeTOAHKy HCCJieAOBaHMa Mexann- 
4eCKHX, XHMH4CCKHX H naJieOHTOJIOrH4eCKHX oco- 
6eHHOCTeÍÍ OCaA04HbIX OTJIOHCCHHH H MCTOAbl 
(J)H3HKO-XHMH4ecKoro HCCJieAOBaHHH opraHH4ecKoro 
BemecTBa b hhx. H o noBOAy nemepHbix oöpa30Ba- 
HHH npHBOAHTCfl MCTOA H3y4eHH4 nOJIOC4aTOC TH 
CTaJiaKTHTO-CTaJiaTMHTOB, H3 H30T011HbIX MCTOAOB 
AaeTca oöo ő m ato m afl oueHKa mctoaob C-14, 
Pa-231/U-Th-230 h MeTOAa Onm3H-TpeK) (Fission- 
Track); a Taioxe paccMaTpHBaioTCJi najieoMarHHT- 
Hbie MeTOAbi h npHMeHeHHe H30TonoB KHcnopoAa, 
npH4eM AaeTCfl CBOAHaa oueHKa no.iyneHHbix pe- 
3yjibTaTOB.

20


