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Szabiyár Péter

SZPELEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK 
A BIHAR-HEGYSÉG EGYIK BARLANGJÁBAN

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A romániai Bihar-hegységben lévő Pestera din Gruiul Pietrelor barlang leírása, morfogenetikai vázlata. 
Léghőmérsékleti és vízkémiai vizsgálatok eredményei. A vizvisszaduzzadási, ///. ingadozási jelenségek hatására 
kialakult agyagkitöltés felszínformák vizsgálata. A kitöltés szemcseszerkezete, kémiai- és agyagásvány 
összetétele. A felszinformák típusainak leírása és ezek összefüggése a keletkezési hely lejtőszögével.

A romániai Bihar-hegységben levő Pestera din 
Gruiul Pietrelor barlang (kataszteri szám: 3439/6) 
kutatását 1978-ban kezdte meg a környéken dolgozó 
Kaiser László simándi bányamester, akinek 1978. 
július 23-án sikerült átbontania a Bejárati-terem 
ÉK-i törmelékes szűkületét, és egy újabb aknán át 
lejutott a Cseppköves-terembe, majd a barlang alsó 
— aktív —járataiba. Az év szeptemberében az aradi 
„Liliacul*’ barlangkutató csoport tagjai is bekapcso
lódtak a barlang feltárásába. Halasi Gábor vezeté
sével feltérképezték a megismert járatokat és meg
kísérelték a barlang hidrológiai összefüggéseit is tisz
tázni.

1980. augusztus 23—24-én Kaiser László feltárta 
a Cseppköves-terem feletti Omladék-termet.

A barlangot több alkalommal felkeresve — össze
gyűjtött megfigyeléseinket a tragikus körülmények 
között 1984-ben elhunyt Halasi Gábor emlékének 
tisztelegve most közreadjuk.

A barlang leírása
A barlang bejárata a Bihar-hegység Ny-i részén, 

a biharfüredi platóba bevágódó Valea Haiului-völgy- 
ben, a Gruiul Pietrelor (Kőemberek orma) oldalá
ban 990 m tszf. magasságban, egy kb. 5 m*-es kür
tőként nyílik, kb. 20 m-rel a völgytalp felett.

A felszakadt kürtő néhány méter után a nagy 
méretű Bejárati-terembe vezet (1. fénykép). Ennek 
hosszúsága 40 m, szélessége 20 m, magassága 
10—15 m között változik. A felszakadás alatti tör-

I . fénykép. Bejárati-terem

melékkúpon sok recens csontmaradvány és számta
lan behullott állat (béka, sikló, egér, rovar) található.

A barlang üregei világosszürke, triász mészkőben 
alakultak ki, a terület vázlatos földtani szelvényét 
a 2. ábra mutatja.

A törmelékkúp a terem 2/3-át elborítja, a DNY-i 
oldalfal mentén több, 1—2 m átmérőjű kürtő vezet 
a magasba. A terem arculatát az ÉK-i oldalt hatá
roló vetősík és néhány nagyméretű cseppkőbevonat 
(2. fénykép) határozza meg. A terem ÉK-i végében, 
egy vetősík mellett lezökkent kőzettömbök között 
kibontott aknán leereszkedve jutunk a barlang kép
ződményekben leggazdagabb termébe, a Csepp
köves-terembe.

A Bejárati-terem fő törésirányával megegyezően 
ennek a teremnek is az ÉK-i oldala 3—4 m-el le
zökkent. A főte erősen repedezett, ez teszi lehetővé

1. ábra. A barlang földrajzi fekvése
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DNY ÉK

2. ábra. A terület vázlatos földtani szelvénye (Rozlozsnyik nyomán, 1939). — Jelmagyarázat: a = felső perm 
konglomerátum, b — felső perm homokkő és pala, c =  anisusi szürke dolomit és sötét mészkő, d =  anisusi 
és ladini emelet, e — kar ni emelet, f  = dogger és maim, g =  felső kréta eruptív kőzetek, A =  felső kréta 

„biharfüredi breccsa**, i =  pannon és negyedidőszaki üledékek, j  =  áttolódások

az intenzív beszivárgást és a nagyfokú cseppkő
képződést. A terem K-i végét egy több méter át
mérőjű cseppkődomb uralja (3. fénykép). E mögött 
egy igen alacsony, lezökkent lépcsőkkel tagolt, 
cseppkőlefolyásokkal bevont járat indul meredeken 
felfelé az Omladék-terembe.

A Cseppköves-terem ÉNY-i végéből alacsony 
járat indul, s erősen megváltozik a barlang arculata. 
Korróziós-eróziós formajegyek dominálnak, csepp
kőképződményeket a barlang további szakaszaiban 
egyáltalán nem találunk.

A szűk átjáró néhány méter után egy inaktív 
patakmedret keresztez, majd egy éles törés után 
ÉK-i irányba fordul, a szelvény fokozatosan nőni 
kezd. ,

A Tábor-terem egy nagy járatszelvényű, EK- 
DNY-i irányú folyosó egy darabja, alját nagy
méretű — a főtéről levált — kőzettömbök alkotják, 
melyeket lepelszerűen finom szerkezetű agyagréteg 
borít.

A terem ÉK-i végében két járat indul, melyek 
közül a K-i egy több méter mély korróziós kürtő- 
rendszerbe vezet, amelynek alját agyag tölti ki. 
Az É-i irányba vezető mélyebb az előzőnél, meredek 
agyaglejtő vezet az aljára, ahol az agyagkitöltés 
állaga a patakos járat közelségére utal.

A barlang további szakaszait három egymással 
párhuzamos, ÉK-DNY-i irányú, nagy járatszelvé- 
nyü folyosó uralja, melyek mindkét végükön egy
mással összenyílnak. A járatok arculata egységes, 
legömbölyített oldalfalak, korróziós nyomokat vi
selő főte (4. fénykép), agyaggal bevont, a főtéből 
levált tömböktől felszabdalt aljzat jellemző.

A folyosórendszer DNY-i végében meredek, 
agyagos törmeléklejtőn leereszkedve érjük el a bar
langi patakot, amely egy 1—1,5 m magas, vízszintes 
főtéjű, saját — korábbi — hordalékába bevágott 
mederben halad (I. aktív szakasz). A kb. 70 m 
hosszban járható szakaszon több, kis keresztmet
szetű szifonkerülő járatot találunk, majd a jelenlegi 
végpontnál járhatatlanná szűkül a szelvény.

2. fénykép. Cseppköves részlet a Bejárati-teremből 
(az 1. és 2. fényképet Havas P. készítette)
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3 fénykép. A Cseppköves-terem K-i vége (Halasi G. 
felvétele )

A három nagyszelvényű, párhuzamos folyosó 
ÉK-i összekötő járatán érjük el ismét a patak foly
tatását (II. aktív szakasz), amely itt már felső
szakasz jellegű. Keskeny, szálkőbe vájt, kanyon- 
szerű járatban halad nagy eséssel. Medrében karszt- 
idegen hordalékot már nem találunk. A barlang 
alsó szintjeire jellemző agyagkitöltést a patak víz- 
szintjéig követhetjük. Egy éles irányváltást követően 
a patak egy járhatatlan szűkületen tűnik el. Az itt 
induló — erősen elagyagosodott — szifonkerülő 
járat kibontásával valószínűleg megtalálható lesz 
az aktív ág folytatása.

Morfogenetikai megf igyelések

A barlang vizsgálata során mind az autogén 
mind az allogén karsztdenudáció formajegyeit fel 
ismertük. A barlang kialakulásában az ÉNY-DK 
és EK-DNY-i főirányokkal jellemezhető tektoniku; 
prcformáltságnak döntő szerepe volt. A bejárától 
rejtő völgy fokozatos bevágódása, az erózióbázií 
süllyedése közben a repedéshálózat aktív vízvezetc 
járattá vált. A biharfüredi platóról szállított törme
lékanyag korróziós hatása mellett eróziós és kevere- 

korróziós hatások nyomait is tanulmányoz-

3. ábra. A barlang alaprajzi vetülete a mintavételi 
helyekkel (Halasi G., Ernesz R. és Kaiser L. 1978. 
évi felmérése alapján)

A kibillent kőzetrétegekben kialakult nagyméretű 
üregek fokozatos felszakadása vezetett a jelenlegi 
bejárat kialakulásához. Jelentősen megközelíti a fel
színt az Omladék-terem is. A bejárattól néhány 
száz méterre É-ra lépcsőzetesen lezökkent kőzet
tömbök között kb. 10 m mélységig vezető beszaka
dás található a Gruiul Pietrelor gerincén is, amely 
hasonló eredetű lehet.

A barlang alsó szakaszának folyosószintjei a haj
dani bevágódási fázisok tanúi.

A vízgyűjtő területhez képest viszonylag kis szel
vényű aktív járatokon a rendszer nem képes át-

4. fénykép. Korrodált főte a Tábor-terem közelében
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4. ábra. A vízminták elemzési adatai

bocsátani a nagyobb esőzéseket, ill. a hóolvadásokat 
követő nagy vízmennyiségeket. A rendszeres vissza- 
duzzadás, ill. a fokozatos leürülés emlékei a járat- 
talpakat és helyenként az oldalfalakat is borító 
különleges lerakódások, melyekkel később részlete
sen foglalkozunk.

Vízkémiai megfigyelések
Halasi Gábor vizsgálatai és helyszíni mérései 

alapján a barlangi patak vize a közeli Cuciu-patak 
vizében jelenik meg. A barlangi szifon és e patak 
közötti szintkülönbség kb. 40 m.

A bejárati völgy patakjából (I), a Cseppköves- 
terem egyik intenzív csepcgési helyéről (II) és a bar
langi patakból (III) gyűjtött vízminták (1979. 07.07.) 
elemzési adatait az 7. táblázat, az eredmények gra
fikus megjelenítését a 4. ábra mutatja.

Jellemző
I.

M i n t a
n.

7. táblázat

III.
Ca (n k °) 3,5 9,4 3,2

(mg/1) 25,0 67,1 22,85
Mg (nk°) 1,65 3,1 0,8

(mg/I) 7,1 13,3 3,44
Na (mg/1) 11,48 11,06 42,13
Cl- (mg/I) 2,4 2,88 3,36
so * - (mg/1) 12,14 20,23 60,9
n o 3- (mg/1) 45,0 65,0 50,0
h c o 3- (mg/1) 19,15 50,0 16,2
NaCl (mg/i) 84,1 21,2 73,6
pH 6,2 6,8 5,9
O, fogy (mg/1) 1,19 0,27 1,5

Levegőhőmérsékleti adatok
1979. július 7-én 13—15 óra között végzett levegő- 

hőmérséklet mérések eredményét mutatja az 5. ábra. 
A hazai barlangokénál alacsonyabb értékeket a be
járat tengerszint feletti magassága indokolja.

A függőleges bejáratú barlangokra jellemző „hi
degzsák” (KORDOS, 1970) a Bejárati-terem nagy 
légtérfogata (5—6000 ms) és a felszakadt nyílás kis 
keresztmetszete miatt nem közvetlenül a bejárat 
alatt alakult ki. A barlang „hidegpontja” a Csepp-
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köves-teremben van, mert ezt a termet mind az alsó 
vízszintes járatokkal, mind a Bejárati-teremmel kis 
keresztmetszetű (1—2 m*) járatok kötik össze 
és az intenzív csepegéssel járó párolgás hűtő hatása 
is itt jelentkezik.

Kitöltésvizsgálatok
A barlang Cseppköves-terem alatti szakaszainak 

agyagkitöltése és jellegzetes felszíni formajegyei már 
az első bejáráskor felkeltették figyelmünket 
(SZABLYÁR , 1978).

5. fénykép. Kitöltés felszínek típusai



5. ábra. A levegőhőmérséklet változása a barlang 
függőleges szelvényében

6. fénykép. Különböző lejtőszögű, csatlakozó felüle
tek felszinformái

r M l*
m

i m

Kutatási előzmények
Barlangok kitöltéseinek felszínén megfigyelhető 

vályus-barázdás szerkezeteket „Lehmfurchen” 
(agyagbarázdák) megnevezéssel Prof. Bogii írta le 
(BÖGLI, 1978), hivatkozva Bull eredményeire. 
Bull a 7. UIS kongresszuson tartott előadásában 
(BULL, 1977) összefoglalta e téma kutatási előz
ményeit. Ismertette az általa „surge marks” (hullám 
vonalakénak nevezett kitöltés felszínformával kap
csolatos megfigyeléseit az Ogof Ffynnon és az Agen 
Allwedd dél-walesi barlangokban. Ezek főbb meg
állapításai a következők:

1. Két fő felszínforma típus különböztethető meg:
— elágazó, jól fejlett, dendrites szerkezetű;
— finoman barázdált szerkezetű, közel egyenes, 

párhuzamos barázdákkal.
2. A két felszínforma típusa döntő mértékben 

függ annak a lejtőnek a dőlésszögétől, amin kép
ződtek:
— 40°-os dőlésszögig elágazó (dendrites) forma tö

megesen nem jön létre;
— 40—60° közötti lejtőszög tartományban az el- 

ágazásos (dendrites) forma az uralkodó;
— 60—85° közötti lejtőszög tartományban elágazás

mentes, párhuzamos lefutású barázdák alakul
nak ki.

3. A kitöltés szemcseméretének fontos szerepe 
van e felszínformák kialakulásában, de a típusra 
nincsenek hatással.

4. A barlangokban létező meredek, üledékkel 
borított lejtők, vissza duzzadt, ingadozó víznívójú 
áramlási rendszerek kedveznek ezen képződmények 
kialakulásának, de ezek nem erózió hatására kép
ződnek.

5. E felszínformák képződésének folyamata még 
nem tisztázott:
— kialakulásukban döntő szerepe lehet az üledék

test külső áramlatok általi deformációjának;
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— ennek némileg ellentmond, hogy az egyes áradási 
ciklusokat követően a barázdákat elválasztó 
gerincekre a szuszpenzióból iszapszemcsék ra
kódnak ki, az ülepedés folyamatának szerepére 
figyelmeztetve.

Mintavételi helyek
A barlangba 1979-ben visszatérve kézi fúrásokat 

mélyítettünk a kitöltésbe ( SZABLYÁR , 1980), majd 
1980-ban folytattuk a mintagyűjtést és a helyszíni 
megfigyeléseket (SZABLYAR, 1981).

Az I. számú fúrást a Tábor-teremtől DNY-ra 
mélyítettük olyan környezetben, ahol a primer üreg 
alját főtéből levált kőzettömbök borítják, és ezekre 
rakódott rá a kitöltés. Itt 1,97 m vastag kitöltést 
harántoltunk. A vett minták szemre azonos, sötét
barna színű, plasztikus agyagok voltak:

1. minta: 0,0—0,3 m
2. minta: 1,6—1,97 m
A II. számú fúrás kijelölésénél olyan helyet keres

tünk, ahol a főtéről nem váltak le kőzetdarabok, 
és így a kitöltés a primer üregtalpig tart. Ezzel a fú
rással —3,1 m-nél értük el a szál kő talpát, amely 
azonos magasságban helyezkedik el a néhány méter-

6. ábra. A kitöltésminták finom szemcseszerkezete

7. ábra. A barlangi patak hordalékának szemcse
szerkezete

re folyó barlangi patak mederszintjével. A vett 
minták szemre teljesen azonosak voltak, hasonlóak 
az I. fúrás mintáival:

3. minta: 0,0—0,5 m
4. minta: 2,8—3,1 m
A II. fúrás felett, 1,5 m magasságban, a közel 

függőleges falon lerakodott agyag-tapadványból vett 
minta az 5. sorszámú.

A 6. számú mintát a barlangi patak folyásirány 
szerinti első aktív szakaszán a mederágy hordaléká
ból vettük.

Szemcseösszetételi vizsgálatok
A kitöltés felszínformák kialakulásában jelentős 

szerepet tulajdonítunk a szemcseszerkezetnek, azon 
belül is a 0,00126—0,045 mm közötti tartományok
nak, mert:

— az agyagokat az agyagásványok fellépése és 
uralkodó mennyisége jellemzi, ezek pedig 0,005 mm 
nagyságig terjedhetnek;

— másrészt a 0,06 mm-nél kisebb szemcséket még 
a nyugodt folyású folyóvizek sem görgetve, hanem 
lebegtetve szállítanak (ZENTAY , 1981).

A vizsgált minták (1—5.) finom szemcseszerkeze
tét a 6. ábra mutatja. Ezekben a 0,002—0,02 mm 
közötti tartományok dominálnak. Azonosságot 
ismerhetünk fel a 2. és az 5. minták között, de az 1. 
és 4. minták jellege is hasonló. A 3. minta ezen 
tartományokban mutatkozó „szegénysége” szembe
ötlő.

A 7. ábra a 6. minta szemcseszerkezetét mutatja. 
A barlangi patak itt korábbi — általa lerakott — 
hordalékaiba vágódott be, a durva kőzettörmelék 
teljesen „kiiszapolódott” .

A szemcseszerkezet és a szállító közeg sebessége 
közötti összefüggés HJUSTRÖM szerinti ábrázo
lásában ( JUHÁSZ , 1973) feltüntettük a barlangra 
jellemző szemcseszerkezet—vízsebesség tartomá
nyokat (8. ábra).
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8. ábra. Az erózió, a szállítás és a kiülepités területei 
a vízsebesség és a szemcseméret függvényében

Vegyi összetétel
A felszíni képződmények nagy számú megjelenése 

miatt jellemző 1 . minta és a lokális, kis területű, 
de képződményekkel tarkított felületű helyről szár
mazó 5. minta vegyi összetételét a jósvafői Vass 
Imre-barlangból származó két minta (V.I.—1 =  
Norma-terem, inaktív patakmeder hordalékából, 
állóvízzel gyakran elöntött helyről; V.I.—3 =  Korall
terem alján meggyűlt szivárgási üledék) hasonló 
adataival kiegészítve (BIDLÓ-MAUCHA, 1964) 
a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat
Mintaszám SiO, CaO MgO AljOj FetO# TiO, Izz.

veszt.

1 58,3 1 ,0 1,5 14,5 6 , 0 0,3 6,7
5 52,3 1,4 2,3 15,6 6 , 0 0,3 9,1

V.I.—1 50,6 10,5 6,3 8,5 2,3 19,0
V.I.—3 51,4 3,2 0,7 28,0 1,3 — 14,0

Termikus vizsgálatok eredménye
A minták derivatográfiai vizsgálatát elvégezve (le

vegő atmoszférán; 1 0 0 0  mg bemérés, TG =  200 mg, 
DTA:l/5, DTG:l/5) a következő termikusán aktív 
ásványokat találtuk:

3. táblázat

Minta-
szám

limonit illit mont-
moril-
lonit

kalcit
%-ban

szerves
anyag

l 5—6 25—30 15—20 1
2 6 25—30 15—20 — —

3 6 20—25 10— 15 1—1,5 ____

4 4 20—25 20—25 >1 —

5 6 25—30 20—25 2 0,5

A vizsgált mintákban közel azonos arányban kép
viselt illit/montmorillonit agyagásványok a jellem
zők, ahogy ezek a szárazföldi agyagok ásványi össze
tételében a pleisztocénben kizárólagos képviselői 
az agyagásványoknak (NEMECZ, 1973).

A  kitöltésfelszínek képződményeinek milyenségét 
tekintve nem tulajdonítunk jelentőséget az agyag
ásványtartalomnak, de a hidrocsillámos alapszerke
zet kedvező feltételeket teremt a kitöltésfelszínek 
formálódásához.

A kitöltés felszínformákkal kapcsolatos megfigyelések 
összefoglalása

A felszínformák típusait az 5. fényképen mu
tatjuk be:

„A” — Az alsó, max. 15° lejtőszögű járattalpon 
kiszáradási repedésekkel átszőtt sima felületeket 
találunk.

„B” — A kitöltés lejtőszöge hirtelen 75—80°-os 
meredekségűvé változik, gerincekkel és völgyekkel 
szabdalt egymásba átható formák, a természetes 
rézsüszög egyensúlyi állapotát közelítő alakzatok 
a jellemzők.

„C” — A „B” típusú szelvényrész felett egy élesen 
elkülönülő „alámosott” , erodált sáv következik.

„D ” — 50—60°-os lejtőszögű, alapvetően „B” 
típusú, de lényegesen szegényebb felszíni forma- 
gazdagságú szelvényrész követi.

„E ” — Az átmeneti szakaszt követően tovább 
csökken a lejtőszög 30—35°-ra, a felszínformák 
ritkulnak, majd teljesen megszűnnek.

7. fény kép. Kis felületű, lokális üledékfelhalmozódás 
felszíne (a 4—7.fényképeket Szablyár P. készítette)
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A 6. fényképen egy 30°-os lejtőszögű (bal oldalt), 
kiszáradási repedésekkel tarkított felülethez csatla
kozó 60°-os lejtőszögű, gerincekkel és völgyekkel 
sűrűn átszőtt „D ” típusú felszínt mutatunk be. 
A felvétel bizonyítja, hogy azonos magasságban, 
adott helyen, különböző felszínformák jönnek létre 
a lejtőszög változásának függvényében. Ezen a fel
vételen is megtalálható a „C” típusú erodált sáv 
és a kép bal sarkában néhány „embrionális” gerinc- 
képződmény is az egyébként sima felületen.

A 7. fénykép  egy kb. 1/4 m2-nyi, lokális előfordu
lási helyet mutat, melynek környezete 45—60° 
közötti lejtésű szálkő oldalfal. A kitöltésfelszínt 
a ,,B” típusú alakzatok borítják, alsó részén a „C” 
típusú erodált sáv is megtalálható.

Szablyár Péter 
Budapest 
Váralja u. 15. 
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mineral composition of deposit. Description of 
types of surface formations and the relationshiD 
of these with the slope of piacé of formation. P

SPELEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
IN EINER HÖHLE IM BIHAR GEB1RGE

Die Schilderung und die morphogenetische Skitze 
dér „Pestera din Gruiul Pietrelor” Höhle, die sich 
im Bihar Gebirge in Rumánien stattfindet. Die 
Ergebnisse dér Untersuchungen dér Lufttemperatur 
und dér Wasserchemie. Die Prüfung dér Ober- 
fláchenformen mit Lehmeinfüllung, die auf Wirkung 
dér Wasserrückstauung bzw. Schwankungen 
herausstalten. Die Granulometrie, die chemische 
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CnEJIEOJIOrHHECKHE 
HAEJIIO/IEHHfl B O^HOÍI H3 nEIIJEP 

EMXAPCKHX TOP

C raTbfl 3aHHMaeTca onncaHHeM n e m e p u  „Pestera 
d in  G ru iu l P ie tre lo r” , Haxo,rwmefic5i b EHxapcKHx 
ro p a x  PyMbiHHH h  .aaeT Mop(J)oreHeTH4ecKnü 3CKH3, 
3HaKOMHT c pe3yjibTaTaMH H3yHeHHa TeMnepaTypu 
B03^yxa h XHMHHecKoro aHaJiH3a boám . H3ynaeT 
noBepxHOCTHbie (fropMbi rjiHHHCTbix 3anoJiHeHHö, 
oőpa3yiom H xcfl b pe3yjibTaTe nepnoaHHecKoro 
n o a n o p a  h KOJieőaHHö boaw . JXslqt onHcamie 3ep- 
HOBOÍÍ H rJIHHHCTOÖ CTpyKTypbl 3anOJlHCHHtt H XH- 
MHHecKHfi cocTaB MHHepaJioB, onncbiBaeT THnu 
nOBepXHOCTHblX <j)OpM H HX COOTHOUieHHe c yrJIOM 
HaKnona MecTa oőpa30BaHHH.
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