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Szablyár Péter

AZ UMM AL MASABIH-BARLANG (LÍBIA) MORFOGENETIKÁJA

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző bevezetőjében összefoglalja a gipszben történő üregképződés genetikai elméleteit. Ezt követi a 
Bir al Ghánám-i gipszkarszt legnagyobb barlangjának morfogenetikai jellemzése, a járat- és nyelőtípusok 
elkülönítése, a gipszben történő barlangi meanderképződés jellemzőinek vizsgálata. Végül ismerteti a barlangi 
képződményeket.

Az Umm al Masabih-barlang a tripolitániai Bir dC 
al Ghanam-i gipszkarszt (KOSA, 1980) jelenleg df 
ismert leghosszabb (3593 m) barlangja, melyet 
az 1981. évi magyar expedíció tárt fel.

1. Üregképződés gipszben

Barlangüregek képződése gipszösszletben a követ
kező folyamatok szerint lehetséges:

— oldódás álló vizek által (korrózió);
— oldódás áramló vizek hatására (mechanikai/ 

vegyi erózió);
— oldódás kondenzációs korrózióval.
A gipsz fizikai oldódása (CaSO ,-^^  Ca2+ -f-S042-)

BÖGLI (1978) szerint időben exponenciálisan válto
zik (1. ábra) és erősen hőmérsékletfüggő (2. ábra).
Az üregeket kitöltő vizek oldóképességét alapvetően 
a telítési koncentrációtól való eltérésük határozza 
meg a dinamikus egyensúly fenntartásával.

Korábban kizárólagos szerepet tulajdonítottak 
a korróziós folyamatoknak, de VÖLKER (1973), 
majd KRIEG (1981) már bizonyították az erózió 
szerepét. Vizsgálataik a gipszbarlangokra jellemző 
formajegyek — az oldási élek („Laugfazetten” ) 
és a járatok sík főtéje („Laugdecke” ) — eredetét 
kívánták tisztázni.

Az „állóvízi” korrózió elmélete szerint az oldási 
élek és a felettük elhelyezkedő, általában 40—45° 
közötti lejtésű ferde felületek az oldó közeg telí
tettség szerinti rétegződésének következményei. 
REINBOTH (1968) az oldási élek feletti felületek 
ferdeségét a leülepedő oldási maradékok vízfelület 
alatti természetes rézsüszögével hozza összefüggésbe, 
ezek vékony „védőrétegének” megsérülése vezethet 
szerinte újabb oldási él ill. újabb sík főte kialakulá
sához.

Az Alpok közelmúltban felfedezett, egyben leg
hosszabb (419 m) gipszbarlangja, a Trübbachhöhle 
(Vorarlberg) részletes vizsgálata (KRIEG, 1981) 
további adalékokat szolgáltatott a mechanikai eró
zió lényeges szerepéhez.

/. ábra. A gipsz oldódása

2. ábra. A gipsz oldódásának hőmérséklet-függése
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3. ábra. A barlangrendszer forrása

A kondenzációs korrózió jelenségét WADEWITZ 
(1981) vizsgálta, és hasonlította össze mészkőben 
és gipszben történő üregképződés esetében. A cm-től 
m-es átmérőjű boltozatok (kupolák) kialakulását 
ezzel magyarázza. A jelenséget befolyásoló tényezők 
között a következő összefüggést írta le: 

m =  (25+20 w) (xs— x l )  ahol 
m — a párolgási sebesség (g/m2h)

w — a légáramlás sebessége (m/s)
xs — a határfelület nedvességtartalma (g/kg)
xl — a légtér nedvességtartalma (g/kg)
A gipsz átlagos leoldódásának mértékét konden

zációs korrózió hatására 1000 évre prognosztizálta 
és a jellemző paraméterek (víz- és levegőhőmérsék
let, légáramlás sebessége) figyelembevételével az ol
dódás mértékét táblázatosán összefoglalta.

2. + barlang morfogenetikája

A barlangrendszer a Wadi Fását aleuritokkal 
fedett gipszösszletébe mélyülő 13 jelentősebb víz
nyelőcsoport vizeit vezeti el és juttatja a felszínre 
időszakos forrásszáján át (3. ábra), 2,5 km hosszú 
főágra felfűzve a közel 1 km összhosszúságú oldal
ágakat (4. ábra) .

Az üregrendszert NyÉNy—KDK és KÉK— 
NyDNy főirányú tektonikai preformáltság jel
lemzi. Ez a repedéshálózat képezi a későbbi üreg
képző hatások kezdeti mozgásterét. Ezek a hatások 
egymást felváltva, időnként egyidejűleg működtek.

A barlangjáratok alapvető irányait meghatározó 
repedések ma is jól tanulmányozhatók a járatok 
főtéjében ill. talpán. Ezek bővülését kezdetben álló
vízi korrózió indította el, ill. azzal egyidejűleg 
kondenzációs korrózió is lezajlott, kialakítva a járat
szelvények felső részének jellegzetes csőszerű, kör
keresztmetszetű formáját. Ennek a képződési fázis
nak a tanúi azok a csőszerű, ma már inaktív járatok, 
melyek egyikét az 5. ábra mutatja. Ezeknél jól meg
figyelhető a szelvény felső harmadának körcikk
szelvényű zárása, alsó harmadának 30—45°-os

4. ábra. A barlangrendszer alaprajza és felszíni kapcsolatai
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5. ábra. Csőszerű, inaktív járat

ferdeségű formaelemei. Hasonló szelvényű járat
maradványok találhatók a II. nyelőcsoport oldal
ágában.

A térszín lepusztulásának előrehaladásával, az eró
zióbázis süllyedésével együtt növekedett a térszín 
alatti eróziós denudáció jelentősége. Az éghajlati 
determináltság következtében ritkán lezajló bar
langi árvizek tovább mélyítették a járattalpakat, 
majd a kis intenzitású, de hosszan tartó „után- 
folyási” periódusok tovább mélyítették azokat 
(6. ábra) .

Az éghajlati hatások és a kőzet erős felszíni 
málása (erős napsugárzás, nagy hőmérsékletkülönb
ség az egyes napszakok között) következtében 
a víznyelők és a forrásszáj erősen pusztulnak, 
a barlangüregek horizontális tágulása pedig helyen
ként az üregek beomlásához vezet (I. nyelő főági 
becsatlakozása, anhidrit-pikkelyes szakasz, Nagy
terem). Az ilyen omlásoknak jelentős szerepe lehe
tett korábban is, a barlangi patakot visszaduzzasztva 
időlegesen megteremtve az állóvízi- és kondenzációs

6. ábra. Összetett, magas járatszelvény az I. nyelő 
közelében

korrózió feltételeit. Ennek nyomai tanulmányozha
tók folyásirányban a VII. nyelőt megelőző szifonos 
szakaszban, valamint a X. nyelő előtti járatokban.

A képződés fázisait együttesen magán viselő 
néhány jellegzetes szelvényt mutat a 7. ábra.

Az európai gipszbarlangok jellegzetes forma
elemeként ismert oldási élek az Umm al Masabih-

7. ábra. A képződés fázisait együttesen magukon 
viselő járatszelvények

i
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8. ábra. Oldási élek az Abu an Niran-barlang Forrás
ágában

barlangban nem jellemzőek, bár a terület többi 
barlangjában sok helyen megfigyelhetők (8. ábra). 
Az oldott sík főte már gyakoribb. Jellegzetes szel
vényelem az I. nyelőt megelőző — 75 m hosszú —

11. ábra. Jellegzetes lencse-szelvény mélyen bevágó
dott fenékmeanderral a II. nyelőcsoport főági betor- 
kolásánál

„Nagy cső”-ben, a III. nyelőcsoport rányelő oldal
ágában, valamint a Nagyteremben (9. ábra a, b9 c).

Vízszintes járatból felfelé harapódzó, kör kereszt
metszetű vakkürtő több helyen is előfordul, a leg
nagyobb (1 m átmérőjű, 6 m magas) a IX. nyelő 
vízszintes szakaszában van.

A terület többi barlangjának jellegzetes szelvény
eleme — a rétegmenti fokozottabb oldódás követ
keztében létrejövő — ún. „szellemkar” ebben a bar
langban csak a II. nyelőcsoport oldalágában fordul 
elő a 10. ábra szerinti szelvényekben.

Említést érdemel a VII. nyelő és a Nagyterem 
közötti szakasz Nagytermet követő, közel 300 m-es 
szakasza, ahol jelentősen csökken a járatszelvény, 
a patakmeder középszakasz jellegűvé válik, helyen
ként ágakra bomlik. A forrástól számítva ezen 
a szakaszon találhatók először iszapos üledékek 
a vízvezető járatban, ezek gyakori előfordulása 
a VIII. és X. nyelőkig jellemző.

Bemosott felszíni aleuritok több méter vastagság
ban a II. nyelőcsoport oldalágának felső, inaktív 
emeletén találhatók. Ezek itt egy olyan lencse 
szelvényű folyosószakaszt töltenek ki, amelyhez 
hasonló máshol a barlangban nem található (11.

9. ábra. Sík főték három jellegzetes szakasz szelvényében

10. ábra. Ún. „szellemkaros” szelvények a II. nyelőcsoport térségéből
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ábra). A finom frakciókban gazdag kitöltés anya
gának szemcseösszetételét mutatja a 12. ábra.

A felszíni és földalatti formakincs közötti át
menetként külön említést érdemel a rendszer víz
nyelőinek különbözősége, formagazdagsága.

A KOSA által definiált típusok ennél a rendszer
nél az alábbiak szerint jellemezhetők:
A.l.a
— Lépcsőzetesen hátravágódó, keskeny, kanyon

szerű járattal a főágba csatlakozó nyelők (I. és II. 
nyelőcsoport), (13ja ábra) ;

— Egymással alul, vagy több szinten összekötött, 
fokozatosan hátravágódó kürtősor (II. nyelő
csoport egyes nyelői, IV. nyelőcsoport É-i nyelő), 
( 13/b ábra) ;

A.l.b
— Nagy nyelőudvarral rendelkező, viszonylag kis 

keresztmetszetű járattal a főágba csatlakozó 
nyelők (III. nyelőcsoport, IV. nyelőcsoport D-i 
nyelői, V., VII., VIII. nyelők), (131c ábra);

— Nagy keresztmetszetű, nagyméretű, hengeres 
oldásnyomokkal tarkított falú (14. ábra), köz
vetlenül a főágra csatlakozó nyelő (X. nyelő), 
(13/d ábra) ;

A.2
— Eróziós völgyet lefejező, a bejáratig vezető völgy

talppal azonos lejtésű nyelőjárat (IX. nyelő), 
(13)e ábra);

— Eróziós völgyet lefejező, a vízbelépési helyet 
követően nagy, tagolt lépcsőkkel bevágódó 
nyelő (XI. nyelő), (13/ f  ábra).

A nyelők alaktani különbözőségét döntően a kö
vetkezők határozták meg:
— Az anyakőzet szerkezeti és rétegtani viszonyai;
— A vízgyűjtő területhez való térbeli viszony (ma

gassági, távolsági);

13. ábra. Jellegzetes nyelőtípusok

14. ábra. Hengeresen oldott felületek a X. nyelőben
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15. ábra. Oldási vályúk felszíni gipszfelületen

— A vízgyűjtőterület nagysága, fejlődéstörténete, 
denudációs viszonyai;

— A főági rányelő kialakulásának lehetőségei.

3. A meanderképződés jellegzetességei

A gipszben történő meanderképződés tanulmá
nyozását célszerű már a felszínen megkezdeni. 
Függőleges, vagy 10°-nál nagyobb dőlésszögű gipsz
felületeken esésvonallal párhuzamos, 5—20 mm 
széles, éles gerincekkel elválasztott oldási vályúk 
tanulmányozhatók (15. ábra). A 10°-nál kisebb 
lejtésű felületeken erősen meanderező vályúk figyel
hetők meg, mintegy modellezve a felszín alatti 
meanderképződést (16. ábra).

A meanderképződésnek — mint zárt kőzettömeg
ben lezajló denudációs folyamatnak (BALÁZS,

16. ábra. A meanderképződés „modellje” felszíni 
gipszfelületen

1971) — esetünkben mind korróziós, mind eróziós 
összetevője dominál.

A meander szelvényben elfoglalt helyét tekintve 
a vizsgált barlangban két típust különböztethetünk 
meg:

— az ún. járatfenéki meandereket (Ml);
— teljes szelvényű meandereket (M2).
A járatfenéki meander a determináns járatirányo

kat követő tágasabb felső szelvényrész alá bevágódó 
— a felső résznél lényegesen kisebb keresztmetsze
tű — meanderező csatorna (Forrás — I. nyelő,
II. nyelőcsoport főági betorkolása és az anhidrit- 
pikkelyes szakasz közötti járatok).

Teljes szelvényű, tisztán meanderező járatokat 
az anhidritpikkelyes szakasztól a IV. nyelőcsoport

17. ábra. Meanderező járatszakasz alaprajza és met
szetei
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18. ábra. Gipsz-cseppkövek

A meanderező járatforma a Bir al Ghanam-i 
gipszkarszt szinte valamennyi barlangjában meg
figyelhető.

4. Képződmények

A terület barlangjai az üregek formakincsének 
gazdagságával ellentétben képződményekben igen 
szegények. Az Umm al Masabih-barlang nagy ki
terjedésénél fogva a képződmények viszonylagos 
sokféleségét mutatja. Ezek:

— Gipsz cseppkőlefolyások, 5—150 mm vastag
ságú sztalagmitok, sztalaktitok, oszlopok. Laza 
szerkezetük, gyenge állékonyságuk miatt az árvizek 
pusztítják ezeket. Zömében a járatok felső, árvizek 
által már nem bolygatott részében találhatók, leg
többjük az üregképződést iniciáló repedés mentén 
képződik. A függőcseppkövek formagazdagsága 
a terület barlangjai közül itt a legszembetűnőbb 
(ferde, csavart, bunkós), amint azt a 18. ábra 
mutatja.

— Fennőtt gipszkristályok (másodlagos kiválások 
pangóvizekből), zömében nagy táblás ikerkristályok 
éleken, csúcsokon, erősen szennyezett, korrodált 
felülettel (19. ábra).

Szablyár Péter 
Budapest, 
Váralja u. 15. 
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középső főági becsatlakozásáig, valamint a X—XI. 
nyelők közötti járatokban találunk. Ezek egyik 
jellegzetes szakaszát a 17. ábra mutatja.

Az Ml típusú szakaszok folyásfenék esése 5 ill. 
15°/00 között, míg az M2 típusú szakaszoké 9—15°/oo 
között változott, mindenhol alatta maradt a teljes 
főág 20°/oo-es átlagának.

WHITE és DEIKE (1976) szerint a barlangi 
meanderek hossza és folyosószélessége között az 

L =  KWn exponenciális összefüggés áll 
fenn,

ahol: L — a meander hossza 
W — a folyosó szélessége 
K — konstans (geológiai értelmezése még 

nem tisztázott)
n — konstans (általában 1-hez közeli érték, 

egyszerű arányos összefüggésre utalva 
a meander „alakja” és a járatszélesség 
között.)

A vizsgált barlang több, mint *50 jellegzetes 
meanderének adatait feldolgozva K =  10,09 és 
n =  l,18 állandókat lehetett meghatározni.

A WHITE és DEIKE által vizsgált amerikai 
barlangok esetében K értéke 5,7—8,2, az n 0,92 
és 1,15 között változott.

A K esetünkben meghatározott magas értéke 
feltehetően a gipsz mészkőnél 10—30-szor nagyobb 
(BÖGLI, 1978) oldhatóságával hozható össze
függésbe.

I R O D A L O M

A felhasznált irodalom azonos az ugyanezen számunkban meg
jelent dr. Kosa Attila: Bir al Ghánám gipszbarlangjai c. cikke 
végén felsorolt müvekkel. (Szerk.)

19. ábra. Erodált, fennőtt gipszkristályok. (A fotókat 
Borzsák Péter készítette.)
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MORPHOGENETICS OF UiMM AL 
MASABIH CAVE (LIBYA)

The longest cave of the Libyan Bir al Ghánám 
gypsum karst explored in 1981 is the Umm al Masa
bih stream type cave with a length of 3593 meters.

During the morphogenetic study of the cave Sys
tem connecting the 13 more significant swallet groups 
several genetic phases of cave form ation in gypsum 
were observed.

The swallet types of the system are characterized 
and factors determining configurative differences 
were studied.

The enclosing rocks (gypsum) and the special cli- 
matic conditions led to the characteristic cave-mean- 
der formation. The configurative characteristics of 
meanders (length of meander, width of passage) were 
examined. The formations of caves are described.

MORPHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 
DÉR UMM AL MASABIH — HÖHLE 

(LIBYEN)

Unter den 1981 erschlossenen Höhlen des Gips- 
karstes in Bir al Ghánám — Libyen ist die lángste 
Höhle die Umm al Masabih (3593 m) mit Höhlen- 
fluss.

Bei dér morphogenetischen Untersuchung des 
Höhlensystems, zu dem 13 grössere Ponoren gehören, 
werden mehrere Phasen dér Höhlenbildung in Gips 
beschrieben.

Charakterisierung dér verschiedenen Typen dér 
Ponoren des Höhlensystems; Untersuchung dér 
Faktorén, auf welche die morphogenetische Unter- 
schiede zurückgeführt werden können.

Das Gestein (Gips) und die spezifischen Witte- 
rungsbedingungen führten zűr Ausbildung von cha- 
rakteristischen Meandern. Untersuchung dér Cha- 
rakteristika dér Meander (Lángé und Breite) in die- 
sem Höhlensystem. Beschreibung dér Höhlenge- 
bilden.

MOPOOTEHETHHECKHE 
HCCJIE^OBAHH^ nEUfEP 

YMM AJ1 MACABHX (JIMBH.B)
CaMoB hjihhhoh cpe^H nemep b nmcoBOM KapcTe 

Bnp Aji TaHaM JIhőhh, oÖHaxceHHbix b 1981 ro^y, 
jjBJiíieTCfl noTOHHaa nemepa Ym m  aJi Macaöwx 
(3593 m).

n o  xo^y MopcJ)oreHeTHHecKHx HccJieaoBaHHH 
3toh nemepHoö CHCTeMbi, BKJH04aiomeií b ceöa 
13 3Ha4HTeJibHbix rpynn xapcTOBbix bopohok, 
HaŐJiioztaJiocb HecKOJibKO reHeTHnecKHX (J)a3 oöpa- 
30BaHHH nemepbi b thiicoboő nopoae. .ZJaeTCB 
xapaKTepHCTHKa TwnoB xapcTOBbix bopohok 3toö 
CHCTeMbi, a Taxxce HCcne^yioTca cfraKTopbi, onpe- 
AeJifliomHe Mop(J)o.riorH4ecKHe pa3HOBĤ HocTH.

TopHaa nopo.ua (rwnc) h cneuHanbHbie KJiHMaTH- 
4ecKHe ycJiOBHB co3ziaJiH xapaKTepHbie nemepHbie 
MeaHüpOBbie 0Őpa30BaHHB. npOH3BOZIHTC5I OÖCJie- 
ŰOBaHHe M0p4)0J10rH4eCK0H XapaKTepHCTHKH Me- 
aHüpoB (üJiHHa MeaHupoB, inupHua K oppn^opa). 
/JaeTca onHcaHne o6pa30BaHHB nem epbi.
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