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BARLANGI KÉPZŐDMÉNYEK ÉS A FELÜLETI FESZÜLTSÉG
Közismert az az egyszerű kísérlet, hogy ha egy 

sima vízfelszínre varrótűt helyezünk, az nem süllyed 
le, holott az acél fajsúlya a vizének sokszorosa. 
A magyarázat a víz felületi feszültségében rejlik: 
ahhoz hogy a tű lesüllyedjen, a vízfelszínnek a tű 
környezetében egy pillanatra deformálódnia kellene, 
ami arra a pillanatra a vízfelület megnövekedésével 
járna, és éppen ez az, amit a felületi feszültség ebben 
az esetben megakadályoz. Ez az erő ugyanis igyek
szik a folyadékok felületét az adott térfogat mellett 
minél kisebbre összehúzni. Ezért van a felületi 
feszültségnek szerepe barlangokban, például a 
Szemlő-hegyi-barlangban is helyenként látható kal- 
citlemezek kialakulásában: karsztvíztavacskák felü
letén a C 0 2 távozása következtében priméren 
vékony kalcithártyák ' álnak ki, amelyeknek le kel
lene süllyedniük (a kalcit fajsúlya 2,7), de ugyan
annál az oknál fogva, amiért a tű is úszik, a kalcit
hártyák is a felszínen maradnak. Ha a hártya a fallal 
érintkezik és így a felületi feszültségtől független 
megtartása lehet, akkor már lemezzé is vastagodhat.

Ennek a megjegyzésnek az adott aktualitást, hogy 
a közönség számára nemrégen megnyitott Szemlő- 
hegyi-barlangban a vezetés során a kalcitlemezek 
előtt olyan magyarázat hallható, hogy ezek a felületi 
feszültség hatására válnak ki a vízből. A fentiek 
szerint a felületi feszültség csak a hártyák felszínen 
maradását okozza, de magához a hártya-, illetve 
lemezképződéshez nincs semmi köze.

De más is aktualizálja emlékeztetni arra, hogy 
a felületi feszültség hatása barlangi vizek esetében 
hogyan nyilvánul meg. Egy nemrég megjelent ki
tűnő könyv (1) „Kővé vált vízcseppek” c. fejezetében 
a cseppkőképződéssel kapcsolatban az olvasható, 
hogy: . .a csepp külső felületén húzófeszültség lép
fel. A víz szénsavtartalma tehát elsősorban itt, 
a külső felületen fog csökkenni” , valamivel tovább 
pedig: (a cseppek) mindegyikén keletkeznek
húzófeszültségek, miáltal újabb szénsav- és egyide
jűleg mészmennyiség szabadul fel” . (Kiemelés E. L.)

Miről is van itt szó? Ha a víznek nem lenne felü
leti feszültsége, akkor a repedéseken át a barlang 
mennyezetére kiszivárgó víz nem képezne cseppeket, 
hanem a kőzethez való adhézió következtében 
vékony filmként szétterülne azon és a fal mentén 
folyna le. Cseppkövek tehát egyáltalában nem kép
ződnének, de természetesen kalcit azért kiválna, 
a fal mindenkori alakjához simuló bekérgeződés 
formájában. A víznek azonban, mint tudjuk, van 
felületi feszültsége, ezért a barlang mennyezetén 
megjelenő víz cseppekbe húzódik. A cseppek felüle
tén a C 0 2 távozása következtében megjelenik a kal- 
cithártya, úgy ahogy ez a vízszintes karsztvízfelületek 
esetében is történik, de ennek nem valamiféle 
„húzófeszültség” az oka, hanem a C aC 03 oldási

egyensúlynak a C 0 2 távozása miatti eltolódása. 
A vízcseppben éppúgy, ahogyan a mozdulatlan vizű 
tavacskában is, a C 0 2 relatív koncentrációcsökkené
se a levegővel érintkező határrétegben maximális 
és ezért válik ki éppen itt a kalcit. A felületi feszült
ség csak annyiban hat, hogy kialakítja a vízcseppet. 
A csepegés ismert dinamikája vezet azután a gyűrű 
alakú hártya folyamatos meghosszabbodására, 
vagyis a szalmacseppkő kialakulására.

Sajnos az az elképzelés, hogy a mészkiválásban 
a „húzófeszültségnek”  szerepe van, a magyar szak- 
irodalomban gyökeret vert. Legalábbis erről tanús
kodik Jakucs L. monográfiája (2), amely szerint: 
„A kőzetrepedésből a barlang mennyezetére elő
bújó vízcsepp külső felszínén a felületi feszültség 
folytán jelenfkező húzóerőről, valamint a domború 
lejtőkön alácsurgó s a vízesésekben szétporló karszt
vizeket ért felületi nyomáscsökkenésekről van itt szó, 
amelyek minden esetben megkönnyítik, de főleg 
meggyorsítják a fölös mennyiségű CÓ2 légtérbe tör
ténő diffúziójának folyamatát.” (Kiemelés J. L.) 
Ezzel kapcsolatban több neves magyar szerzőre tör
ténik hivatkozás, egészen a 30-as évekre vissza
menőleg. Pedig a felületi feszültségnek a mészkiválás 
folyamatában azon túlmenően szerepet tulajdoní
tani, hogy adott esetben meghatározza a vízfelület 
alakját (pl. azt, hogy csepp), a fizika—kémia szem
pontjából elfogadhatatlan.

Meg kell még említeni, hogy a felületi feszültség
nek a mészkiválásban tulajdonított aktivitása való
színűleg csak a mag>ar szakirodalomban fordul elő 
és másutt nincsen nyoma. Erre az a tény utal, hogy 
Bogii átfogó monográfiájában (3), amely a C 0 2 
kinetikájáról és a mészlerakódásról szóló fejezetei
ben a cseppkőképződés mechanizmusával is igen 
mélyrehatóan foglalkozik, olyasmiről, hogy ott 
a felületi feszültségnek vagy bármiféle húzó- vagy 
nyomóerőnek szerepe lenne, szó sem esik.

Ernst Lajos 
Berlin
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P u s z tu ló b a i t  a  d e n e v é r e k

A közép- és nyugat-európai országok denevér- 
faunája az utóbbi évtizedekben drámai mértékben 
megfogyatkozott. Néhány faj, mint például a nagy 
patkósorrú denevér ( Rhinolophus ferrumequinum), 
a kis patkósorrú denevér ( R. hipposideros), valamint 
a pisze denevér (Barbastella barbasteIliim) nagy 
területekről teljesen kipusztult, csak peremi térségek 
barlangjaiban találhatók. Egyedül a vízi denevér 
( Myotis daubentoni) egyedszáma mutat emelkedést 
Hollandiában.

Nyugat-Németországban évente rendszeres dene- 
vérszámlálást tartanak. A Sváb-Alb egyik barlang
jában, a Sontheimer Höhlében az 1950-esévek elején 
a telelő denevérek becsült száma ezer körül mozgott, 
népes kolóniáikról fényképek készültek. A hatvanas 
években a denevérek száma rohamosan csökkent, 
1976-ban mindössze 17 denevért találtak a barlang
ban. Azóta számuk kissé növekedett, 50 körül 
mozog.

A denevérek megfogyatkozásának többféle oka 
van. Minden bizonnyal az elsők között szerepel az, 
hogy a mezőgazdaságban mind nagyobb mennyiség
ben használják rovarirtószerként a klórozott szén- 
hidrogéneket, amelyek nemcsak a denevérek táplá
lékforrását pusztítják el, hanem közvetlenül is káro
san hatnak a denevérekre. Ilyen eset fordul elő, 
amikor a denevérek menedékéül szolgáló háztetőket, 
ereszeket, pajtákat ilyen szerekkel kezelik. De oka 
lehet az is, hogy elfogynak a denevérek búvóhelyei, 
ahol kicsinyeiket felnevelhetik, mivel általában be

építik a padlástereket és kivágják az odvas fákat. 
A barlangokba húzódó, ott telelő denevérek életét 
is zavarja a növekvő turizmus.

A barlangokban telelő denevérfajok háborítatlan, 
ságának biztosítása érdekében a Német Szövetségi 
Köztársaságban 1979-ben 13 barlangot lezártak. 
A bejárat fölé táblákat helyezett el a természet- 
védelmi hatóság, mely tudtul adta: „Ez a barlang 
az itt telelő állatok védelme érdekében november 
15-től április 15-ig zárva.” Szükség esetén a zárva- 
tartás május 15-ig meghosszabbítják. Természetesen 
a denevérek számára külön rácsot („denevérkaput” ) 
építenek be az ajtóba, hogy az állatok ki- és be
repülhessenek. Megfigyelések szerint a lezárt bar
langokban az elmúlt években a denevérek száma 
jelentősen megnőtt, helyenként megháromszorozó
dott, míg más barlangokban tovább csökkent. 
Feltehető, hogy a lezárt barlangok szaporulatának 
nagy része a turizmus számára nyitva tartott bar
langokból költözött át. Akárhogy is van, a barlan
gok téli lezárása segíti a denevérállomány meg
óvását.

(Forrás: A. Nagel— H. Frank— R. Nagel— M. 
Baumeister: Vorkommen und Bestandsenlwícklung 
winterschlafender Fledermáuse auf dér Schwábischen 
Alb mit Berücksiehtigung dér Auswirkung von 
Schutzmassnahmen —  Laichinger Höhlenfreund. 

22. Jahrg. Heft. 1. 1987.)
Balázs Dénes

Fotó: Forrásy Csaba
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