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ABSZOLÚT KORMEGHATÁROZÁS ÉS STABIL IZOTÓP 
VIZSGÁLATOK BUDAI BARLANGI KALCITMINTÁKON

Derek C. Ford  -  Takácsné Bolner Katalin

Ö S S Z E F O G  L A  L Á S
Is
0 198d-bcn, majd 1988-ban a Budai-hegység hévizes eredetű barlangjaiból származó kalcitkiválások abszolút 
a körútiak és környezeti feltételeinek meghatározását célzó vizsgálatokra került sor a karndai McMastcr Egyetemem

A cikk ezen elemzések eredményeit ismerteti, kitérve az alkalnuizott vizsgálati módszerek elméleti alapjaira is.
,j Az U-bomlási sorozat törvényszerűségeit alkalmazó, alfa-spektroszkópiás módszerrel végzett kormeghatározás 
s során a Pál-völgyi-bar Uing 160 m tszf. magasságban lévő vízszintjclző ka leit ki válásai (kalcit lemezek és apadási 
a színlő-bordák) és hasonló szintrőlszárttuizó jennőtt oszlopos és szkalenoéderes kalcitkristályai egvarátü idősebbnek 
* bizonyultak a módszer ülő-határát jelentő 350 ezer évnél (ez utóbbiak nagy valószínűséggel idősebbek 1,5 millió 
a évnél is), míg a Ferenc-hegyi-barláng középső szintjéről gyűjtött borsókő-minta kora csupán 300 ± 59 ezer éynek 
v adódott.

A ludeit kiválások és az alapkőzet-minták oxigén- és szén-izotóp vizsgálatai megerősítik a zárt cellás áramlással 
jellemezhető, korai hulrotermális fázis hatását a területem Az eredmények az oxigén-izotópok vonatkozásában jó

1 egyezést mutatnak az amerikai hidrotermádis kakitokéval, a szén-izotópok vonatkozásában azonban jelentős eltérés 
h tapasztalható, melynek oka jelenleg még nem egyértelműen tisztázott.

' Bevezetés

A mészkő- és dolomit-karsztvidékeken meglehetősen 
. gyakoriak a törések és vetők által meghatározott szabá

lyos hálózatot követő, közel azonos méretű járatokból 
álló barlanglabirintusok. Számos ilyen barlang vízzáró 
vagy oldhatatlan fedőrétegek (pl. pala vagy homokkő) 
alatt fejlődött ki, ezeket a törésrendszereken keresztül, 
a fedő ki vékonyodó vagy töredezett zónáinál lévő forrá
sokhoz feláramló termálvizek oldó hatása alakíthatta ki.

D. C. Ford az 1980-as évek folyamán kezdte meg a 
Black Mills (Dél-Dakota, USA) ilyen jellegű barlangjai
ban található kalcitkiválások részletes izotópösszetétel- 
vizsgálatát annak eldöntésére, hogy e barlangokat ter
málvizek, hideg meteorikus vizek vagy ezek keveréke 
alakította-e ki; a korábbi kutatók véleménye ebben a 
kérdésben megoszlott. Ezek a barlangok egy 100 m 
vastagságú, karbon időszaki mészkő- és dolomitösszlet- 
ben fejlődtek ki, vastag homokkő- és pala-sapka alatt. 
Közülük a Jewel Cave feltérképezett járatainak hossza 
130 km, 3 km -es alapterülettel, falait a rendszer teljes 
130 m-es vertikális kiterjedésén 6-15 cm vastagságú, 
fennőtt kristályokból álló kalcitkéreg borítja. A Wind 
Cave (80 km hosszúságú járatrendszer 2 km2 területen) 
felső szintjein -  kevés evaporitos képződménytől elte

kintve -  nincsenek kiválások, alsó 80 m-es zónája 
viszont vékony freatikus kérgezést és vízszintjclző kalci- 
tokat: szín löket, lemezeket és tutajokat tartalmaz; tőle 
8 -20  km távolságra három természetes melegforrás- 
csoport található.

D. C. Ford 1984. és 1988. évi budapesti látogatásai 
során néhány kalcitminta került begyűjtésre a Ferenc- 
hegyi- és a Pál-völgyi-barlangból, izotópjellegüknek a 
fentiekkel való összehasonlítása céljából. A cikk ezen 
minták vizsgálati eredményeit ismerteti.

Fö I d tani - b ari an g ta  n i viszonyok

A terület geológiai, hidrológiai és szpeleológiai viszo
nyaival az elmúlt évtizedben több cikk foglalkozott a 
Karszt és Barlang hasábjain, ezért itt csak a legfontosabb 
ismereteket foglaljuk össze.

Budapesten jelenleg a természetes melegfonrások a 
Duna mentén, kb. 104 m tszf. magasságban törnek fel, 
hőmérsékletük 20-43  ’C közötti. A felettük emelkedő 
budai hegyekben 440 m szintig terjedően ismertek 
freatikus reliktum labirintusok, de a Ferenc-hegyi- és a 
Pál-völgyi-barlangot is magába foglaló fő üregesedési 
szint 150-250 m tszf. között helyezkedik el. A barlangok 
morfológiája, kiválásaik típusai és gyakorisága egyaránt
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igen változatos, így pl. a szinte teljesen képződmény- 
mentes Mátyás-hegyi-barlangtól 1000 m-re DK-re lévő 
József-hegyi-barlangot gazdagon díszítik a kaiéit-, ara- 
gonit- és gipszkiválások.

A terület legidősebb kőzeteit képviselő triász mészkö
vekben és dolomitokban különböző mezozóos őskarsz
tos jelenségek figyelhetők meg, melyek részben átörök
lődhettek a mai barlangokba is. A barlangok zöme 
azonban a felső-eocén Szépvölgyi Mészkő Formációban 
található, amely üledékhézaggal települ a triász rétegek
re. Az oligocénben a karbonátos képződményekre vastag 
agyag- és homokösszlet rakódott le. Az agyaggal lefedett 
karbonátokban zárt cellájú hévízáramlási rendszer ala
kult ki, melynek hatására a mészkövek és márgák a 
törésvonalak mentén erőteljes átalakulást szenvedtek, s 
az oldatokból kalcit, barit és egyéb ásványok váltak ki 
geódákat, ill. teléreket alkotva (Kovács és Müller 1980). 
A barlangképződés modem fázisát a miocén kiemelke
dés és az agyagtakaró kezdődő lepusztulása indította el. 
A barlangjáratok kioldódását általában a mélyből felszál
ló termálvizek és a helyi meteorikus vizek forráskömyé- 
ki keveredésekor fellépő keveredési korróziós hatásnak 
tulajdonítják. A késő-pliocén és a pleisztocén folyamán 
bekövetkező kiemelkedések a forrásfeltörési pontok 
áthelyeződését okozták, melyet a 400 m-től 120 m tszf. 
magasságig terjedő édesvízi mészkőfoltok jeleznek 
CSchcucr és Schweitzer 1980). Ezeket a geológusok a 
felső-pliocénbe, az alsó-, középső- és felső-pleisztocén
be sorolják, de ezek zömén, illetve a barlangok ásvány
kiválásain és üledéklerakódásain radiometrikus korhatá
rozás eddig nem történt.

Az 1984-ben a Pál-völgyi-barlangban begyűjtött kal- 
citminták a Gyöngyös-folyosóban kb. 160 m tszf. szinten 
található kalcitlemez-padot, a Tollas-terem azonos ma
gasságban lévő apadási színlőbordáit, valamint a Hajós- 
terem térségében lévő fennőtt kristályokat képviselik; a 
Ferenc-hegyi-barlangban pedig borsókőből történt min
tavétel a barlang középső szintjén. 1988-ban további 
kalcitminták kerültek begyűjtésre a Pál-völgyi-barlang 
Kalcit-galériájának ugyancsak 160 m tszf. körüli magas
ságban elhelyezkedő kalcitlemez-padjából.

A képződmények korhatározása az U bomlási-soro
zat egyensúly viszonyai alapján

Az elmúlt húsz év során az U-sorozat szerinti korhatá
rozás lett a barlangi kalcitlerakódások kormeghatározá
sának standard módszere. A módszer alapelveit és 
technikájátIvanovich és Hormon (1982) tárgyalja részle
tesen, barlangtani alkalmazásáról pedig F őni és Williams 
(1989) ad általános áttekintést. Lényege a következő:

A 238U izotóp (felezési ideje 4,5 x l O 9 év) 234U 
izotóppá (felezési ideje 248 000 év) bomlik le, ez 230Th 
izotóppá (felezési ideje 75 000 év), majd sokkal rövidebb 
felezési idejű izotópok sorozatán át a végterméket jelentő 
stabil 2í)6l>b izotóppá. Ezek az urán- és tórium-izotópok, 
valamint a független 2iZV\\ izotóp gyakori nyom-alkotó

elem a legtöbb kőzetben. Azok mállásakor a ü  és 
2UÜ könnyen oldódik UC>2(C03)2 és UC>2(C03)3 komp i 
lex ionok formájában; majd a karsztvízből a kalciummá 
együtt nyomnyi mennyiségben az U is lerakódik 
CaC(>3 anyagú képződményekben. A karsztvizek nof 
mális pll-viszonyai mellett (5 ,0 -9 ,0 )  a tórium ncn . 
oldódik; éppen ezért egy barlangi kiválásban a 2J0Í' 
izotóp felhalmozódása csak a 234U bomlásterméke lehel 
így radiometrikus óraként szolgál. Azonban a mállá 
során a tórium kapcsolódik az agyagrészecskékhez, s h; 
a kalcit anyagú kiválásban agyag is található (a képződ 
meny! tápláló vízből, elöntésből vagy a barlangi leveli 
által szállított porból), annak tórium-tartalma a 23 l 
bomlásából származó tóriummal együtt kerül lemérésre 
és téves kormeghatározás! eredményez. Ez az „agyag 
szennyeződés” sok barlangban komoly problémát jeleni 
amely a 23aTh (ez a 234 U bomlásából és a képződmény 
ben lévő agyagból egyaránt számlázhat) és a 2J2'l'h (es 
csak az agyagból számlázhat) arányának összevetésén  
küszöbölhető ki: ahol ez az arány 20:l-nél nagyobb, í 
szennyeződés elhanyagolható. Az alacsonyabb aránnyá 
jellemzett minták esetén nagyszámú ismételt mérés a

°Th, 232Th és 234U izotópok között lineáris összefüg
gést mutathat, amely jelzi a hozzávetőleges kort; a 
módszert Schwarcz (1980) írja le, Ford (1989) pedi| 
egy példát ismertet annak igen jó  használhatóságára í 
szlovéniai Krizna Jama barlang esetében, Ursusspclaeui 
csontokat tartalmazó szennyezett cseppkőkérgek koré 
nak meghatározásánál.

A Hí: U kormeghatározási módszer alkalrtfazá
sához az uránt és a tóriumot nedves kémiai eljárássá 
vonják ki a kalcitból és rozsdamentes acéllemezekre 
terítik. A standard módszernél az izotópok arányánál 
értékét szcintillométerrel, a He bomlás számlálásával 
határozzák meg („alfa-spektroszkópia”). Ez meglehető
sen lassú módszer, amely 350 000 évre visszamenő 
kormeghatározást tesz lehetővé, 10-20% standard deviá 
ciós hibával. A budapesti minták elemzése ezzel a 
módszerrel történt. Újabban, Edwards és mások 
(1986/87) kimutatták, hogy kora Hókban az arányok 
gyorsabban és pontosabban mérhetők tömegspektromé- 
terrel. Ezt a technikát D. C. Ford munkacsoportja 
adaptálta barlangi képződmények vizsgálatához (Li és 
szerzőtársai 1989); ez kb 600 000 évre visszamenő 
korhatározást tesz lehetővé csupán 1% hibával.

A 23*U izotópnak 234U izotóppá történő bomlása egy 
további kormeghatározási lehetőséget kínál, amely elvi
leg 1 500 000 évre visszamenő korhatározásra lenne 
használható alfa-spektroszkópiával. Azonban ennek al
kalmazásához ismemi kell a képződmények növekedése 

238 r  234 Jsorán egyaránt lerakódó U és U eredeti arányát; s 
ez csak ott számolható pontosan, ahol a 230Th még nincs 
egyensúlyban, azaz a minta fiatalabb 350 000 évnél. Az 
érték közelítőleg megadható, ha kis geográfiai egységből 
sok 2J0'ni:234U adat áll rendelkezésre, mint pl. a Wind 
Cave (Dél-Dakota) esetében (Ford és szerzőtársai, kia
dás alatt). Ez a budapesti mintáknál még nem végezhető

238
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A Pál-völgyi- cs a Fcrenc-hegyi-barlang képződményein
I. táblázat

végzett alfa-spektroszkópiás elemzések eredményei

Mintaszám
Urán-
tart.
(ppm)

jelenlegi

234U-238U

kezdeti

,34U;238l
230Tb:234U

2 3 0 ^ 2 3 2 ^

számított
kor

(ezer év)
Megjegyzés

84 BÚD P2 0,12 1.01410.04 1.05510.048 81 >350
PÁL VÖLGYI BARLANG
Gyöngyös folyosó, egy 1,7 m vastagságú
kalcitlemez párkány teteje. 40 g

84 BÚD P3 0.15 1,142±0.05 1.24710.06 18 >350 Gyöngyös-folyosó, kaldtlemezt bevonó szka- 
lenoóderes borsóké, 2 m rel P2 alatt. 25 g.

84 BÚD P4 0,18 1.08710.07 1.07410.072 22 >350 Tollas terem, apadási színlö-borda, törme
lékből, 36 g.

84 BÚD P5 0.22 1.10110.04 1.06710.039 32 >350 Tollas terem, falat borító apadási színlö- 
borda, 34 g.

84 BÚD PG 0,01 0.B94±0.47 1.49310.00 20 >350 Hajós-terem, oszlopos kafclt-krlstáfyok 
szilikátos bevonattal, 36 g.

84 nUD P7 0.40 0.982,10.02 1.12010.025 18 >350 Hajós terem térsége, geódából származó 
szkalenoéderes kalcitkristályok. 37 g.

84 búd rn 0.00 1.034,10.07 1.079 0.94710.00 62 300159
PHRENC-I IPGYI RARI ANG
Bor sókó a barlang középső részóról, 37 g.

88 PÁL 1 0,20 1.048,10.00 - 1.05310.00 4 >350
PÁL-VÖt.GYI BARI .ANG 
Kalcit-galórla. telórkitöltó barit, erősen 
szennyezett. 28 g.

GGPAt 2 
08 PÁL 2R

1.00
1,00

1.01010.03
0.990,10.03

- 1.020 f 0.04 
1.009,10.04

15
19

>350
>350

Kalcit-galórla. kaldttomez az álmennyezet 
alatt 20 crn-rel. 15 g.

88 PÁL 0 0.14 0.9G010.10 - 1.1701,0.14 33 >350 Kaldt-galéria, kalcitlemez az álmennyezet 
középső szintjéből, 28 g.

88 PÁL 7 0.18 1.0961,0.06 - 1,072.10.06 55 >350 Kalcit-galórla, kalcitlemez ez álmennyezet 
tetejéről, 32 g.

el, de ahol a két izotóp nincs szekuláris egyensúlyban, 
a körülbelüli kor gyanítható.

A Pál-völgyi- és a Ferenc-hegyi-barlang képződmé
nyein végzett alfa-spektroszkópiás elemzések eredmé
nyeit az 1. táblázat mutatja be. A minták többségében 
az urán-tartalom az alacsonytól az igen alacsonyig terjed 
(0 ,0 1 -0 ,2 2  ppm a kalcithoz képest). Ez nehezíti a 
sikeres kémiai leválasztást, mivel a parányi mennyiségű 
230Th könnyen elvész az eljárás során. Valójában tizen
nyolc elemzési kísérlet történt, azonban közülük hatnál 
a tórium elveszett, így maradt a táblázatban feltüntetett 
tizenkét sikeres eredmény.

A Pál-völgyi-barlang elemzett mintái mind idősebbek 
350 000 évnél, az alfa-spektroszkópiás módszer hagyo
mányos határánál. Közülük a 84BUD P6 jelű minta (a 
Hajós-terem faláról, kb. 158 m tszf. magasságból -  azaz 
a vízszintjelző kalcillerakódásokkal lényegében azonos 
szintről -  begyűjtött, oszlopos kalcitkristályok, szilikátos 
bevonattal) uránium-tartalma igen alacsony volt (a tech
nológia határértéke), így az adat nem tekinthető megbíz
hatónak. A 84BUD P7 jelű minta a Bekey- és Hajós- 
termeket összekötő járatban található geóda (kristályok
kal bélelt kis kőzetüreg) szkalenoéderes kalcitkristályai- 
ból származik. Ezeket a térség barlangjaiban gyakori 
geódákat már Kovács és Müller (1980) is a fő üregese- 
désnél idősebbnek (azaz egy őskarsztos fázisban keletke
zettnek) tartotta, melyet alátámaszt a jelen U-elemzés 
is. Uránium-tartalma (0,48 ppm) sokkal magasabb, mint

a barlang ezen részéből származó egyéb mintáké és a 
234Uí23BU arány 0,982 ± 0,02; ez teljesen egyensúlyban 
lévő példányi jelez, amely minden bizonnyal idősebb 
1 500 000 évnél. A 88PAL 1 jelű minta (hasonlóképpen 
üregből vagy telér bői származó barit, közvetlenül a 
Kalcit-galéria kalcitlemez-padja alól) agyagból szárma
zó tóriummal szennyezett volt (230Th: íh  = 4, azaz a
korhatározáshoz elfogadható érték alatti), ennek ellenére 
feltétlenül idősebb 350 000 évnél és valószínűleg idő
sebb 1 250 000 évnél.

A Pál-völgyi-barlang egyéb mintái a Gyöngyös-folyo
sóban és a Kalcit-galériában kb. 160 m tszf. szinten 
található kalcitlcmez-lerakódásokat, illetve a Tollas
terem apadási színlőbordáit képviselik. A 84BUD P2, 
88PAL 2 és 2R (ismételt elemzés a minta egy másik
darabkájából), valamint a 88PAL 6 jelű minták
2 3 4  238 JU: U aránya ± egy standard deviáció figyelembevé
telével 1,00; ezért lehetséges, hogy ezek idősebbek a 
^ . • “ U módszer határát jelentő 1 250 000-1 500 000 
évnél. A 84BUD P3, P4, P5 és 88PAL 7 jelű minták, 
amelyek sztratigráfiailag is a legfiatalabb helyzetben 
voltak, enyhe 23 U többletet mutatnak (234U:238U ± egy 
standard deviáció nagyobb, mint 1,00). Az adatok erősen 
arra utalnak, hogy ezek az aljzati lerakódások a módszer 
idő határa körül halmozódtak fel; alsó részeik közel 
eshetnek ahhoz, míg felső részeik akár több százezer 
évvel is fiatalabbak lehetnek. Mindenesetre, egyelőre
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csak annyi bizonyos, hogy a lerakódások idősebbek 
350 000 évnél.

A Fercnc-hegyi-barlangból, kb. 230 m tszf. magasság
ból gyűjtött 84BUD FB jelű borsókőminta elemzése az 
alacsony U-tartalom (0,08 ppm) miatt nehézségekbe 
ütközött. Noha a 234U:238U és a 230Th:234U izotópok 
arányainak eltérése az egyensúlyi helyzetet jelentő 1,00- 
lól egyaránt egy standard deviáción belüli, mindkét arány 
meggyőző volt a kormeghatározáshoz, s 300 000 ± 20% 
év becsült kort eredményezett. Egy problematikus elem
zést, amely ráadásul a módszer idő határához is közel 
esik -  akárcsak ez -  minden esetben legalább egy 
ismételt elemzéssel kell ellenőrizni. Ennek érdekében a 
minta megmaradt 40 g-ja feloldásra került, de tórium
tartalma teljes egészében elveszett a leválasztás során -  
jó példaként arra, amit az angol nyelvű tudományos 
körök „Murphy törvényének” neveznek! Amennyiben 
az egyetlen adat helytálló, akkor ez a borsókő minden 
bizonnyal az új-mexikói Carlsbad Cavems képződmé
nyeihez (///// és Forti 1986) hasonló „párolgási korallo- 
id”; megjelenése alapján mindenesetre ilyen típusúnak 
tűnik.

A képződmények stabil izotóp vizsgálatai

A kalcitok stabil izotóp vizsgálatának célja a kalcitki- 
válás vagy -átalakulás környezeti feltételeinek meghatá
rozása. Ez a viszonylag ritka, stabil szénizotóp, a 13C 
és a közönséges stabil szénizotóp, a 12C, illetve a ritka 

és a közönséges 160  izotópok gyakoriságának 
összehasonlításával történik. A módszer általános alapel
veit Fritz és Fontes (1980), alkalmazását a karszttudomá- 
nyok terén Ford és Williams (1989, pp. 224-6, 368-71) 
részletezi. Lényege a következő:

A vizsgált mintákban a 13C:12C és a 180 : 160  izotópok 
arányait egy standard tengeri kalcit, az ún. PDB izotóp
arányához viszonyítva, ezrelékben kifejezett eltérésük
kel adják meg. A normál tengeri mészkövek és dolomi
tok (mint pl. a budapesti triász és eocén karbonátok) 
eltérése a standard értéktől sosem haladja meg az 5 
ezreléket. A barlangi kiválások izotóparányai ennél 
sokkal nagyobb eltérést mutathatnak. Az izotópok lehet
séges forrásait az 7. ábra mutatja be; eszerint egy

csap ad ék - talaj
v íz  lev eg ő

barlangi kiválás (3. fázis) oxigén-izotópjai mészkőbe 
(vagy dolomitból), vízből vagy gázból származhatnak. 
Azonban a 2. fázisban a mészkő és a gáz igen híj 
oldatként van jelen, ahol oxigén-izotópjaik folyamatosai 
cserélődnek ki a vízével; nyilvánvaló, hogy a 3. fázisban 
a kalcit oxigén-izotóp összetételét a vízben uralkodc 
izotópviszonyoknak kell meghatározniuk. Ha a víz he 
mérséklete jelentősen magasabb 20-25*C-nál, azaz a 
nomiál tengeri mészkövek keletkezési hőmérsékleténél, 
előre jelezhető, h o ^  az abból kiváló kalcitban kevesebb 
lesz a „nehéz” ( O) izotóp, mivel a nagyobb he 
(molekuláris hőmozgás) biztosítja azok nagyobb arányi 
bentmaradását a folyadék-fázisban. A kalcit így 180  
hiányosként jellemezhető. Az esővizek többsége hidc 
gebb 25° C-nál, bennük, illetve a belőlük kivált barlangi 
képződményekben a O gyakorisága meglehetősen vál 
tozó lehet. Az összetett kapcsolatrendszert a származtak 
óceán feletti párolgási feltételek, a légtömegek mozgás 
pályája és a barlangi lerakodási helyen jelentkező párol 
gás határozza meg; a részleteket lásd a hivatkozót 
irodalmakban. Itt annyi mondható, hogy hacsak jelentős 
párolgás nem lép fel, a meteorikus vizekből kiválc 
magyarországi kalcitok 6-11 ezreléknyi 180-hiányt fog 
nak mutatni.

A barlangi kiválások szén-izotópjai rendes körülmé
nyek között az oldott mészkőből és a talajlevegő széndi
oxidjából származnak (1. fázis). Az 7. ábra szerint a 
szén kb. fele-fele arányban származik mindkét forrásból. 
Ahogy már említettük, a normál mészkövekben vág) 
dolomitokban a JC: C arány közel 0; a talaj levegőben 
pedig -16-tól -24 ezrelékig terjed. Ennek megfelelően 
egy barlangi kiválásban az arány várhatóan -8 és -12 
ezrelék közé esik, hacsak a lerakódás során rendkívüli 
körülmények nem lépnek fel.

Tizenkét, 1984-ben begyűjtött mintán összesen 33 
oxigén- és szénizotóp-arány elemzés készült. Ezek ma
gukban foglalják a 84BUD P l -  P7 kiválásmintákat 
valamint egy-egy látszólag mállott, illetve ép alapkőzet
mintát a Pál-völgyi-barlangból, a 84BUD FB borsókő-, 
valamint egy alapkőzet-mintát a Ferenc-hegyi-barlang- 
ból, továbbá egy ép alapkőzet-mintát a Szemlő-hegyi- 
barlang mesterséges bejárati tárójából.

barlangi
levegő

l i T
CaC03 + H20 + C 0 2 - H'-° > Ca++ + 2 H C0 3 CaC03 + H20 + C02

t T T o l d a t b a n  t i
m észkő ( termál-\ /m é ly sé g i\ k iválás c se p e g ő

v víz 1 ' g áz  ' v í z

------------ 1. F Á Z I S ------------------- ------------------- 2.F Á Z I S ------------------ »------------------ 3 . F Á Z I S ---------------- ►
7. ábra. Az oxigén- és szénizotópok lehetséges forrásai barlangi kiválásokban 
Fig. 7. Possible sources o f  oxygen and carbon isotopes in speleothems
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2. ábra. Az izotópvizsgálatok eredményei 1 = alapkőzet-minták 2  = vízszintjeIző kalcitok 3  = borsókő (Pál-völgyi-
barlang), 4 = borsókő (Fercnc-hegyi-barlang), 5  = oszlopos kalcitkristályok 6 = gcótla-kalcitok
Fig. 2. Results o f  isotope analyses. 1 -  bcdrock samplcs, 2  = waterline ealcites, 3 = popcom (Pál-völgv Cave),

Fig. 3. Interpretál ion
Az eredményeket a 2. ábra mutatja be és a 3. ábra 

értelmezi. A 2. ábra egy grafikon, amely az elemzések 
során nyert minden egyes lft0 : 160  és13C:UC arányt az 
origóban elhelyezett PDB standard értékhez viszonyítva 
tüntet fel. Az összehasonlíthatóság érdekében a grafikon 
ábrázolja a „hidrotermális kalcitmezőt” is. Ezt Haladó - 
wicz és társai (1987) határozták meg 104 korábbi, észak- 
amerikai hidrotermális eredetű kalcilokra vonatkozó

elem zés feldolgozásával, melyek a Yellowstone Nemzeti 
Park híres gejzírjeinek kalcitlerakódásait, arany- és 
réztelepekhez kapcsolódó kalcitteléreket stb. foglalnak 
magukba. A mező mindezeket az eredményeket lefedi; 
látható, hogy a kalcitok a PDB standardhoz képest 
legalább -13 ezreléknyi hiányt mutatnak a 180 ,  és -1-től 
-8,5 ezrelékig teijedő hiányt a 13C vonatkozásában. A 
grafikon jelzi azokat a területeket is, amelyek a Jewel
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Cave és a Wind Cave minden, hidrotermális eredetűnek 
tartott kalcitjának az elemzését tartalmazzák, a több mint 
hatvan elvégzett elemzés mindegyike az előző kutatók 
által megállapított mezőbe esik.

A budapesti barlangokból ehhez képest még kevés 
elemzés történt, így az eredmények értelmezése óvatos
ságot igényel. Ezek az eredmények azonban egymás 
között egységesek és meglehetősen elhatárolódok. Az 
észak-amerikai eredményekhez képest alapvető különb
ség tapasztalható a szén-izotóp gyakoriságában. A „ne
héz” r3C izotóp két esettől eltekintve többletet mutat, s 
a PDB-hez képest számottevő hiány egyáltalán nem 
jelentkezik. Semminemű izotóp-bizonyíték nincs a 13C- 
hiányos (-16 -24 ezrelék) talaj levegőből származó szén 
közreműködésére.

Ez a határozott eredmény alátámasztja Kovács és 
Müller (1980) elméletét, miszerint a fő barlangképződést 
megelőzően, egy zárt cellájú hévízáramlási rendszer 
hatására erőteljes kőzetátalakulási fázis zajlott le a 
térségben. A vizek a vizsgált kiválás- és kőzetmintákat 
átalakult, permeábilis alapkőzetekkel történt mélyreható 
izotópcsere után érték el. Ez leginkább úgy értelmezhető, 
hogy a barlangjáratok kioldódásában és a freatikus, ill. 
a vízszintjelző kalcitok lerakásában részt vevő vizek 
nagyrészt vagy teljes mértékben termális típusúak vol
tak, azaz mélyen áramlottak, hosszú felszín alatti tartóz
kodási idővel. Ez a bizonyíték -  noha nem tekinthető 
döntőnek -  ellene szól a barlangok keveredési korróziós 
mechanizmussal történt kialakulásának, legalábbis ami

a forrászóna térségében közvetlenül a felszínről befolyó | 
hideg, sekély meteorikus vizek hozzákeveredését illeti

A részletek vonatkozásában elsőként az alapkőzet 
minták határozott löO-hiányos trendje említendő, mígj  
13C megmaradt a PDB standardnál vagy annak közeié 
ben. A Ferenc-hegyi- és Pál-völgyi-barlangban gyűjtött 
legkevésbé átalakult kőzetek -5,18, illetve -5,12 ezreié 
kig terjedő O-hiányt mutattak. A Szcmlő-hegyi-bar 
láng esetében, ahol a mintavétel a mesterséges táróból 
minden természetes üregtől legalább 1 m távolságbó 
történt, a mért hiány -8,42 ezrelék volt. Ez a trenc 
összevethető a Jcwel és a Wind Cave esetében kapót 
értékekkel, ahol azonban a hasonló mértékű 180-hiánj 
több ezrelékes 13C-hiánnyal társul, jelezve, hogy ott < 
folyamatban részt vevő vizek erősebben kevert termálij j 
és meteorikus összetételűek voltuk.

A Pál-völgyi-barlang vízszintjelző kalcitjainal 
(84BUD P l -  P5. jelű minták) elemzési erdményei égj 
kivétellel igen egységesek, s tömör csoportként jelent 
kéznek -13,46 és -14,59 ezrelék 180  között. E mintái 
közvetlenül a víz felszínén keletkezett kalcitlemezeke 
és színlőbordákat, valamint a kalcitlemezek egyikén 
települt szkalenoéderes megjelenésű borsóköveket fog 
lalják magukba. A Jcwel Cave fennőtt kristályokból állc 
freatikus kalcitkérgein végzett 24 elemzés hasonló tömö 
csoportot alkot, de a Pál-völgyi példányok határozottar 1 
dúsabbak C-ben {2. ábra). Az egyetlen kivétel a 
84BUD P5. jelű minta, amely -12,86 180  és -1,22 13C 
értékekkel a legközelebb esik az észak-amerikai „mező

Pál-völgyi-barlangból származó kalcitlemezek vékonycsiszolata (Hazslinszky T. felv.)
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Borsókőképződmcnyek a Ferenc-hegyi-barlangban (Gazdag L./elv.)

hoz". Ez egy, a Tollas-terem faláról gyűjtött színlőborda 
volt, amely úgy tűnik némileg hidegebb vagy erősebben 
kevert vizet jelez.

Az U-korhatározás szempontjából problematikus 
84BUD P6 jelű minta (oszlopos kaiéit a Hajós-terem 
faláról) itt is elkülönül, -16,74 és -17,02 lH0  értékekkel. 
A közeli geóda szkalenoéderes kalcitkristályának 
(84BUD P7) közepe hasonló eredményt, -17,57 ezreléket 
adott, azonban a csúcsa (a növekedés végső szakasza) 
csak -11,18 ezreléket, amely valószínűleg a rendszer 
záródását jelzi, azaz újabb oldat már nem áramlott a 
geódához. Az eredmények alapján arra következtethe
tünk, hogy a 84BUD P6 valószínűleg ugyancsak a korai 
termálvizes rendszer kiválása, a fenti izotóp-bizonyíték 
pedig alátámasztja e rendszer Kovács és Müller által 
(1980) feltételezett, zárt és igen lassan áramló vizű 
jellegét.

A Ferenc-hegyi-barlangból származó, 84BUD FB 
borsókő-minta, melynek az U-sorozat szerinti (kérdéses) 
kora 300 000 ± 20% év, izotóp-összetétele alapján is 
meglehetősen elkülönül (2. ábra). A három mérés közül 
kettő a Pál-völgyi vízszintjelző kalcitokénál kissé na
gyobb 180-hiányt eredményezett (-15,25 és -15,57), egy 
pedig az átalakult alapkőzetek középértékének megfele
lő hiányt (-12,54). A 13C értékek a 33 budapesti elemzés 
közül a „legnehezebbek” (leginkább dúsultak), +3,93, 
+4,41 és +4,54. Ahogy azt a 3. ábra is sugallja, ez 
valószínűleg párolgás következménye, amely a köny- 
nyebb 12C-t kedvezményezetten juttatta a barlangi leve

gő C02-jába, így a 13C feldúsult a lerakó oldatban. Ez 
a Ferenc-hegyi borsókőminta tehát evaporit, amelyet a 
párolgás hatására az átalakult alapkőzetből visszahúzódó 
vizek hoztak létre.

Következtetések

Az elvégzett elemzések megerősítik a zárt cellás 
áramlással jellemezhető, korai hidrotermális fázis hatá
sát a Budai-hegység vizsgált térségében. Az izotóp
összetétel módosulása az alapkőzeteknek a fő törésvona
lak és egyéb áramlási csatornák menti, mélyreható 
átalakulását bizonyítja.

Az ismert barlangrendszerek kialakulása későbbi fá
zisban vagy fázisokban történt Az alapkőzetek stabil 
izotóp összetétele azt jelzi, hogy kialakulásukban a hideg 
meteorikus vizeknek nem volt közvetlen szerepe; feltéte
lezhető, hogy a kioldódást okozó karsztvizek hasonlóak 
lehettek a jelenlegi budai melegforrások vizeihez, ame
lyekben a hidegkomponens kora is többezer évnek felel 
meg {Alföldi és szerzőtársai 1979). A  felszínalatti áram
lás hosszú időtartama magyarázhatja a JC gyakoriságát 
a budai kalcitokban az észak-amerikai „hidrotermális 
mező” kalcitjaihoz képest, ugyanakkor a Müller és 
Sárváry feltételezése {1977) szerint, a vastag karbonátos 
alaphegység enyhe metamorfózisa következtében felsza
baduló CO2 lehetséges szerepét is figyelembe kell venni.

Az U-sorozat szerinti korhatározás azt mutatja, hogy 
a 160-165 m tszf. szintről számlázó vízszintjelző kalci-
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lók idősebbek 350 ezer évnél, azaz a vízszint ennél 
régebben helyezkedett el ebben a magasságban. Ez az 
érték jó egyezést mutat a 155-165 m szinteken található 
édesvízi mészkövek 350 ezer ével némileg meghaladó 
korával {Petz cs szerzőtársai 1988). Ugyanakkor viszont 
a kalcitlcmez-tömegek alsó részének az eredmények 
alapján lehetségesnek tartott, 1,2 -  1,5 millió évet meg
közelítő kora ellentmondásban van a korban ennek 
megfelelő sztratigráfiai szintbe sorolt édesvízi mészkö
vek 220-250 m-cs tszf. magasságával, így ezen feltétele
zés megerősítése szélesebb körű vizsgálatokat igényel.

A fentieknél legalább 60 m-rel magasabban fekvő 
84BUD FB jelű borsókőminta viszonylag fiatal kora 
annak párolgásos eredetével, már légteressé vált barlang
ban való utólagos kialakulásával magyarázható, amit a 
stabil izotóp eredmények is jeleznek. Ez az értelmezés 
a borsókövek területi és térbeli megoszlásában tapasztal
ható különbségekre, illetve a Pál-völgyi-barlangra jel
lemző kristályos és a Fercnc-hegy i-barlangban előfordu
ló tipikus változatok alkati eltérésére is magyarázatot 
adhat.
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U SERIES DATING AND STABLE ISOTOPE  
ANALYSES ON CALCITE PRECIPITATES 

ERŐM BUDA CAVES

In 1984 and 1988 absolute dating and stable isotoj 
analyses were carricd out by the first aulhor on calci 
samples collcctcd in Fercnc-hegy and Pál-völgy Cavc 
Budapest, These relict maze caves occur in the Szőj 
völgy Limestone fomiation of Upper Eocéné age, ti 
main volume of their developmcnt is between 150 ar 
250 m asl. I l ié  largest group of Budapest’s natúr 
thermal springs discharges at a distance of two kms fro 
them, at 104 m above the sca levél. The sampl, 
represented watcrline deposits and other crystals at app 
160 m asl. from Pál-völgy Cavc and „popcom” at app 
230 m asl. from Fercnc-hegy Cave.

Ilié  rcsults of the alpha spcclrometry analyses appe 
in Table 1. All of the samples measurcd in Pál-völp 
Cave arc older than 350,000 years, the conventional lin 
of the mohod, This is in agreement wilh the >350 F 
agcs of ncarby fresliwater limcstoncs (spring travertine* 
at 155-165 m asl. Sample 84 BÚD 1*7, a scalenohedro1 
apparently from a geode (that was believed to be oltF 
than Ilié principal caves) is most likely older tha 
1,500,000 years, too. Contrasted wilh these, the popcor 
sample from Fercnc-hegy Cave yield an age estimate (1 
300,000+/-20% . ;

i
'Ilié 33 stable isotope analyses included the ^bov 

samples as well as bedrock samples from these cavi. 
and Uie ncarby Szcmlő-hegy Cave. I l ié  results ai 
plotted in Figure 2  and interpreted in Figure 3. Thei , 
is a principal contrast with the North American résül; 
(including all suspected hydrolhcrmal calcites in Jew. | 
Cave and Wind Cave in the Black llills, South Dakoi: 
and other famous deposits) in the carbon isotope abur 
dance. This result may be interpreted as supporting ú i 
model of a phase of deep alteration of the rocks with 
closed system thermal water circulation before develop 1 
ment of the principal caves, that has becn proposed b 
Kovács and Miillcr 1980. I lié  stable isotope compx)sitio i 
of the bcdrocks suggests that cold meteoric waters di i 
nőt play any direct role in the cave excavation: Ilii' 
implies that the karst waters responsible fór the dissoli 
tion were probably very similar to the modem water' 
of the Buda thermal springs, in which the colde 
components are believed to have been underground f(1 
somé thousands of years. Long duration of flow unde' 
ground probably explains the abundance of the ' 
isotopje in the Buda calcites wtien they are comp>arc1 
with calcites of the North American „Hydrotheim 
box”, although the possible effect of CO2 releasing b 
mild metamorphosis of the thick carbonate basemer 
must alsó be considered. The stable isotope résül: 
indicate an evaporitic origin fór Ferenc-hegy popcor1 
(similar to those of Carlsbad Cavems, New Mexico 
that explains its ratlier young age as well.
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