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Czakó László

SZIFONOK A GÍRD A-VÖLGYI BARLANGOKBAN

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Az MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub 1982-ben expedíciót vezetett a romániai Bihar-hegység Girda 
völgyében található barlangi szifonok kutatására. A szifonok közül a legjelentősebbek: a Táuz-forrás szifonja 
(152 méter vizalat ti járattal és 47 méteres elért vízmélységgel) és a Coteful Dobrestilor-forrásbarlang (75 m 
hosszú és 45 méteres mélységgel). Ezek mélyen a völgy talp alá vezetnek, amiből feltételezhető, hogy az erózió
bázis szintje alatt létezik egy másodlagosan vízvezetővé vált hidraulikai rendszer, mely állandó megcsapolása 
a karszt nak.

Az MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub barlang- 
kutató búvár csoportja nagyváradi barlangkutatók 
meghívására expedíciót szervezett a Gírda-völgyi 
barlangok szifonjainak kutatására. Ennek keretében 
1982. augusztus 20. és szeptember 3. között a Girda 
völgyében 5 szifont, a Kirá'verdő területén pedig 
3 szifont kutattak át. A Girda völgyében végzett 
kutatások eredményei jelentősebbek, ezért itt csak 
erről számolok be.

A Girda-patak völgye 20 kilométer hosszú ($esul 
Girzii—Valea Girdisoarei—Valea Girda Seacá), 
710 m és 1140 m közötti tengerszint feletti magasság
ban helyezkedik el a Bihar-hegységben és az Aranyos 
völgyébe torkollik.

A térség gazdag és változatos karsztjelenségekben, 
a főként szürke triász (ladini) mészkőben 187 bar
langot leltároztak fel mintegy 40 km összhosszú- 
ságban. Közülük a leghosszabb a Pe§tera Hodobanei 
(Hodobana-barlang) 22 042 méterrel.

A karsztobjektumok egy része független a Gírda- 
pataktól, ilyen a Coiba Micá-barlang—Táuz-forrás 
és a Virtop-fennsík a Coibifa-forrással. Ezen rend
szerek kifolyása szivárgó vagy szifonos kifolyás a 
Girda-völgy talpszintjén.

Az első szifonúszási kísérleteket Flórin Pároiu 
végezte ezen a területen 1978—80-ban. Sikerült át
úsznia a Coiba Micá és a Coiba Maré barlangok 
közötti 60 m hosszú szifont. Ugyancsak ő próbálko
zott a Táuz-forrás és a Cotejul Dobre^tilor-forrás 
beúszásával — eredménytelenül.

Az 1982. évi expedíciónk alkalmával kutatott szi
fonok ismertetését a legmagasabban fekvő forrással 
kezdem és a vízfolyás irányában folytatom (lásd az
1. ábrán).

1. Gura Apei-forrás
1140 m tszf. magasságban fakad és a Girda-patak 

felső szakaszát táplálja. Vizét a dolinákkal és zsom
bolyokkal tűzdelt $esul Girzii-fennsíkról nyeri. 
A szifont 30 m hosszan és 13 m mélységig kutattuk

/. ábra. A Girda-völgy forrásai és barlangjai.
1. Gura Apei-f orrás, 2. Coliba Ghiobului-forrás,
3—4. A Coiba Micá és a Coiba Maré barlangok, 
5. A Brusturi-patak vizesbarlangja, 6. Hodobona- 
barlang, 7. Táuz-forrás, 8. Coteful 
Dobrestilor-forrás
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2. ábra. A Coliba Ghiobului-forrás barlangja 
(szerzői vázlat)

á t: lejtésszöge kb. 30°, a járatszelvény 4—5 m széles 
és 1 m-nél alacsonyabb. Első beúszói: Kókai János 
(MHSZ, Debrecen) és Halasi Gábor (Cristal, Nagy
várad).

2. Coliba Ghiobului-f 'orrás
1095 m tszf. magasságban, ladini mészkőben lévő 

9 m hosszúságú, nagy keresztmetszetű barlangjárat
ból ered. Vizét az 1579 m magasan lévő fennsíkról 
nyeri, ezért rendkívül hideg. 1982-ben a barlangjárat 
végén lévő szifontól 6 m mélységben lévő szűkületig 
kutattuk át. Első beúszását Kókai János (MHSZ, 
Debrecen) és Halasi Gábor (Cristal, Nagyvárad) vé
gezte.

1983-ban Halasi Gábornak sikerült a szűkületen 
átúszni és 40 m után légteres járatba jutni. A légteres 
járat 30 m után újra a víz alá bújik, de fölötte egy 
fosszilis járat valószínűleg megkerüli a szifont 
(2. ábra).

3. Coiba Maré befolyó szifon
Elzárja a továbbjutást a Coiba Maré és Coiba 

Micá barlangrendszerből a Táuz-forrás felé. A bar
lang hosszúsága 6064 m, szintkülönbség 136 m. 
A Táuz-forrás 850 m tszf. magasságban és a végszi
fontól 2600 m légvonalbeli távolságra van. A Coiba 
Maré végszifonjának tszf. magassága 956 m. A ha
talmas szifontó a nagyméretű bejárattól (74x47 m) 
800 m-re van. Felszínén — látogatásunk idején — 
40—50 db 3—4 m-es kitermelt fenyőrönk úszott, 
amit a vízáradat sodort be a barlangba a tavaszi hó
olvadáskor. A szifonban 30 m hosszan és 15 m mély
ségig sikerült beúszni, a további merülést a sok el
ázott és víz alá merült farönk szövevénye veszélyessé 
tette. Első beúszó: Czakó László (MHSZ, Debre
cen).

4. A Brusturi-patak vizesbarlangja
Szifonját 1980-ban Florin Pároiii úszta át először. 

A szifon 8 m hosszú és 4 m mély. Vizét a tőle nem 
messzire lévő búvópatakból nyeri.

5. Táuz-jórrás
A Coiba Micá—Coiba Maré barlangrendszer ki

folyója. 150 m magas, függőleges sziklafal aljában 
ered Vaucluse típusú forrástóként, mely 15—13 m 
átmérőjű (3. ábra). A fal tövében járat halad lefelé 
13 m mélységig egy víz alatti terembe. Ezután mere
dek emelkedő következik, majd a lemerüléstől szá
mított 47 m-es víz alatti út után levegős terembe 
értünk, mely 34 m hosszú, 7 m széles és 15 m magas.

3. ábra. A Táuz-forrás felfedezett üregrendszere. Szerkesztette: L. Válenas, Czakó L. és Halasi G. (1982)
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4. ábra. A Coteful Dobre§tilor-forrás vízalatti 
járatai. Szerkesztette: L. Válenas, Czakó L. 
és Halasi G.

A termet teljesen kitölti a szifontó. A vízből kiszállni 
csak a nyugati oldalon, egy keskeny párkányon le
het. A terem végéből indul a második szifon, amelyet 
105 m hosszan, 47 m mélységig úsztam be. A szifon 
30° lejtéssel, széles, de lapos szelvénnyel vezet a 
mélybe. Az iszaplejtőben több helyen 20—30 cm 
átmérőjű farönkök ágyazódtak be. 47 m mélyen 
előre világítva látható volt, hogy a járat ugyanilyen 
lejtéssel folytatódik. A viszonylag kis kapacitású 
légzőkészülék akkor nem tette lehetővé a további 
kutatást.

A Táuz-forrásbarlang hossza 200 m, ebből 152 m 
víz alatti járat. Ha vizsgáljuk a terület terepviszo
nyait, megállapíthatjuk, hogy a Táuz-forrás második 
szifonjárata áthalad a Sohodol-völgy alatt. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy a Táuz-forrás máso
dik szifonja megközelítheti vagy akár meg is halad
hatja az ezer méter hosszúságot és a 100 m mélysé
get. Az első és a második szifont Czakó László 
(MHSZ, Debrecen) úszta be.

Az első szifont gyakorló jelleggel az expedíció 
román és magyar résztvevői szinte valamennyien át- 
úszták.

6. Cotetul Dobre$tilor-forrás
762 m tszf. magasságban fakad és az Ocoale- 

medence vizét gyűjti össze. A bejárat után nagymé
retű terem következik, melyet szifontó tölt ki 
(15x7,5 m) (4. ábra). Ennek végéből indul 25° 
lejtéssel a szifonjárat, mely 50 m hosszú és 25 m 
mélység után egy 20 m aknába vezet, végpontja 
45 m vízmélységben van. A továbbjutást az akna 
alján kőtömbök és hordalék akadályozza. Valószínű, 
hogy az akna feletti valamelyik járaton lehet a to
vábbjutást megkísérelni. A szifon összhosszúsága 
75 m. Első beúszó Czakó László (MHSZ, Debrecen).

A Girda-völgy forrásait a kutatások alapján két 
csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba tartoznak

a völgy felső részén, illetve a völgytalp fölött fakadó 
források (1. ábra, /. 2. 5.). Vízhozamuk kicsi vagy 
közepes, szifonjaik viszonylag kis mélységűek és rö
videk, csak néhány méterrel nyúlnak a völgytalp alá 
és onnan felemelkednek.

Más jelleget mutatnak a völgy alsó vagy középső, 
feltöltöttebb részéből fakadó bővizű források (Táuz, 
Coteful Dobrestilor). Ezek a források a völgytal
pon, illetve annak közvetlen közelében vannak, szi
fonjaik mélyen a völgytalp alá nyúlnak 25—30°-os 
lejtéssel. Ez a dőlés megegyezik a terület kőzeteinek 
jellemző dőlésszögével.

Ez azt látszik igazolni, hogy az erózióbázis szintje 
alatt létezik egy másodlagosan vízvezetővé vált hid
raulikai rendszer (üregrendszer), amely — mély el
helyezkedése folytán — állandó, aktív, nagy vízho
zamú megcsapolása a karsztnak.

Az expedíció során néhány merüléstechnikai fel
adat megoldása, és beváltnak vélt szabály módosí
tása vált szükségessé.

Az első és legfőbb gyakorlati tanulság, hogy a szi
fonokban, melyek szűkek és iszaposak, egyidejűleg 
csak egy búvárnak tanácsos merülnie. Kettő vagy 
több búvár csak akadályozza vagy veszélyezteti 
egymást. A gyorsan felkavarodó vízben ugyanis köl
csönös segítségnyújtásról szó sem lehet, mivel a víz

5. Víz alatti térképezés után a Táuz-forrásban 
Halasi Gábor és Berkes Mária 
(Czakó László felvétele)
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felkavarodásával a látáson alapuló kapcsolattartás 
és kommunikáció megszűnik. A második búvár a 
szifon bejáratánál, a felszínen várakozhat. Sok segít
séget ő sem nyújthat, csak akkor, ha telefonkapcso
lat (esetleg elektromos jelzés-kapcsolat) van kö
zöttük.

A második tanulság az, hogy a vezetőzsinórt nem 
elég csak fogni, hanem karabinerrel a búvárhoz kell 
rögzíteni. Ennek elmulasztása a Táuz-forrásban 
1983-ban majdnem végzetessé vált.

A harmadik tanulság: csak megfelelő levegőmeny- 
nyiség és a külön-külön palackokban, külön reduk- 
torral biztosított tartaléklevegő ad önmentési lehe
tőséget. Barlangi merüléseknél a veszélyhelyzetből 
való menekülésre — véleményem szerint — csak az 
önmentés az egyedüli lehetőség. Külső mentés ered
ményességének kicsi a valószínűsége.

Czakó László 
Debrecen 
Weszprémy u. 20. 
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SIPHONS IN THE CAVES OF 
GlRDA VALLEY

In 1982 an expedition was directed by the Diving 
Club of MHSz (Debrecen) to explore the siphons 
of caves of the Glrda Valley in the Bihar Mountain, 
Románia. The main siphons are as follows: the 
siphons of Táuz-spring (the underground passages 
are 152 m long and the biggest water depth is 47 m), 
the Cote^ul Dobrestilor—spring-cave (75 m long 
and 45 m deep). These caves penetrated deep under 
the erosion basis of the valley. This fact gives 
the assumption of the being of a secondary hydraulic 
System, which discharges the karst constantly.

CH4>OHbI nEiqEP B 4 0 JIMHE P. TMPAA

K jiy ő  aKBanaHrHCTOB BenrepcKoro JJO C A A tD  b 
^eőpeueH e b 1982-om roAy npoBen SKcneAHumo 
fljiíi pa3Be^KH ch(J)ohob nem ep b aoJiHHe p. T iipaa 
ro p  Bwxap b PyMbiHHH. HaHŐoJiee 3HaHHTe:ibHbie 
H3 CH(j)OHOB: Ch4)OH HCTOHHHKa Tay3 (HMeeT AJIHHy
no^3eMHbix xoaob 152 m , AocTHrayTH rjiyŐHHa 
47 m) h neutepa-HCTOHHHK KoTeTyji ^oőpem m nop 
(AJiHHa 75 m , rjiyŐHHa 45 m ) . O hm BeayT rjiyőoKo 
noA noAouiBy aojihhm. 143 3 T o r o  moíkho npeano- 
jio^KHTb, hto noA ypoBHeM 6a3Hca 3po3HH cymecT- 
ByeT orma BTopmmaH BOAOHOCHaa rHApaBJiHHecKaa 
CHCTeMa, KOTopaa aBJiaeTCH üoctoíihhoh pa3rpy3- 
koh KapcTa.
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