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TÖRMELÉKES ÜLEDÉKRÉTEGSOR VIZSGÁLATA 
A LÉTRÁSI-VIZES-BARLANG Y ÁGÁBAN

Kovács Zsolt

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Bükk hegység i Lé írási- Vizes-barlang* fe lső  szinti járatában, a ma már itiaktív Y-ágban mélyített kutatógödör 
rétcgsorátiak helyszíni vizsgálata és 18 üledékminta szemcseméret-eloszlásának meghatározása alapján nyolc 
egykori patakműködési ciklus különíthető e l Az eloszlások statisztikai paramétereinek számítása után az üledékek 
négy típusba sorolhatók.

I Kilenc minta 0,10 -  0,20 és 0,20 -  0,32 mm átmérőjűfrakciójának könnyűásvány-nehézásvány szétválasztás utáni
^mikroszkópos vizsgálata azt mutatja, hogy a lerakodott törmelékes üledékek az egykori, barlangon kívüli lepusztulási 
területről származnak, s bennük az egykori miocén üledéktakaró maradványai is megtalálhatók.

| A Ixtrási-Vizes-barlang természetes, patakos bejárata 
a Bükk hegységi Nagy-fennsík keleti részen, a Létrási- 

j lápéban nyílik, Lillafüredtől mintegy 4 km-re nyugatra,
( középső-triász mészkő és középső-felső triász nem 
karsztosodó képződmények határán. A természetes bejá

rat 565 m tszf. magasságban, a lillafüred-jávorkúti 
j műúttól körülbelül 60 m-re, 5 m-rel magasabban fekvő 
J mesterséges lejárata a műúttól 10 m-re délre helyezkedik 
el, a Szárdoka déli oldalának tövében.

L A barlang járatainak hossza megközelíti a 3 km-t. 
j Természetes bejárata és a legtávolabbi, legmélyebben 
r elhelyezkedő ismert pontja -  a Tó -  közötti szintkülönb- 
p ség 85 m.
r Az Y-ág a barlang belső részén -  a felső szinti Vértes
ágban, a Tó felé haladva -  a Vértes-terem és a kuszodás 

•jrész után az első bal oldali mellékág (/. ábra).

a
, 1. ábra. A Létrási-Vizcs-barlang járathálózata

Kutatástörténet

A barlangról Jakucs László írt elsőként 1951-ben, aki 
a nyitott, természetes víznyelorKkeresztül 200 m-nyi 
járatot fedezett fel. A feltárást pár évi szünet után, 1955- 
től kezdődően az MHT Karsztkutató Szakosztálya, majd 
1967-től a miskolci Marcel Loubens Barlangkutató 
Szakcsoport (ma Egyesület) tagjai folytatták. így váltak 
ismertté a barlang nehezebben elérhető járatai, köztük 
a Vértes-ág, s annak akkor 20 m hosszban bejárható 
mellékága, az Y-ág is.

1983-ban bontási munka kezdődött az Y-ág akkor 
ismert végpontján, ahol a továbbjutást laza törmelék 
akadályozta, mögötte viszont legalább 200-300 m hosz- 
szú, remélhetően szabad légterű folyosó feltételezhető.
*A barlang nevél a szerző  írásmódja szerint közöljük. (Szerk.)
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Az cltömödés kibontásával ekkor 15 m-t lehetett előre
jutni, a továbbhaladást ismét teljes szelvényű kitöltés 
zárja el.

Földtani viszonyok

A barlang mintegy 1,8 km-nyi felszíni vízgyűjtő 
területén a 2. ábrán látható képződmények különíthetők
el.

A barlangfolyosók döntő része (az Y-ág is) a szürke, 
pados fehérkői mészkőben van, bejárati szakaszának egy 
része feltárja a tűzköves pados, illetve lemezes mészkö
vet.

A barlangjáratok talpán és az oldalfalakon kirakodott 
patakhordalék körülbelül 90%-a a barlangon kívüli 
lepusztulási területről származik, mintegy 10% helyi 
mészkőtörmelék {Lénárt L  1983). A járatfolyosók egyes 
részein, a jelenlegi kitöltés szintje fölött az oldalfalakon 
kirakodott kavics- és törmelékkirakódások arra utalnak, 
hogy az egykor lerakodott üledékanyag legalább egyszer 
részben vagy teljesen elszállítódott intenzívebb patak- 
működési periódusokban, s a jelenlegi hordalék a későb
bi felhalmozódáskor erre, vagy ennek helyére települt.

Az üledékekből előkerült kevés aprógerinces csont
maradvány értékelése (Kordos L , in: Lénárt L  1983) 
és szórványos palynológiai vizsgálatok (Bóna J., in: 
Ixtiárt L  1983) alapján a felhalmozódás a barlang felső 
szintjein a felső pleisztocén-óholocén korban mehetett 
végbe.

Az Y-ág

A Vértes-ág aktív vízfolyást ma már nem vezető 
oldalága 35 m hosszban ismert. A járatot 2/3 -  3/4 
részben patakhordalék tölti ki, csak a mennyezet alatti 
felső rész szabad légterű.

Képződményei 2 -10  cm vastag álló- és függőcscppkő- 
vek, oszlopok, illetve bekérgeződések. A törmelékre 
ránövő sztalagmitok jelzik, hogy a járatban ma már 
időszakosan sem folyik patak. Egyes állócseppkövek a 
hordalékrélegek alatt is változatlan átmérővel folytatód
nak, helyenként „gallért” viselnek vagy mészkéreg növi 
körül őket, egykori szakaszos patakműködést jelezve.

Az Y-ágban és a Vértes-ág több helyén a törmelékki
töltés felszínéről vett minták szemcseméret-eloszlás 
meghatározása szerint (jLénárt L  1980) az egykori 
vízfolyás az Y-ágból érkezett a Vértes-ágba, majd a 
jelenlegi Tó felé folyt (/. ábra).

A kutatógödör rétegsora

Az Y-ágban, a Vértes-ágba csatlakozástól 15 m-re, 
kb. 120 x 80 cm széles, 180 cm mély gödröt ástunk az 
üledékrétegsor teljes vastagságának megismerésére. A 
kiválasztott hely alkalmas volt a járattalpig történő 
lehatolásra, míg beljebb CO2 feldúsulás, kijjebb bontási 
törmelékkel kevert járatfelszín akadályozta a munkát.

2. ábra. A Létrási-Vizes-barlang környezeténekföhlta 
képződményei Csontos L. (1988) alapján. Jelmagvat 
zat: 1. Zöld diabáz láva, tufa, intruzívumok (mctabái 
(létrási diabáz -  kami); 2  Zöldcsszürke szericii 
agyagpala, márgapala, tűzköves mészkő betelepülést 
kel (vcsszősi pala -  kami); 3. Tűzköves mészkő 
mészpala (ladini); 4. Világosszürke mészkő (fehérl 
mészkő Iészaki részen] -  ladini és fennsíki mészkő [d, 
részen] kami-nóri); 5. Zöldes-lilás porfirit, porjirc 
(metaandezit) és préselt diabáz (mctabazalt) láxúk 
piroklasztikumok (szentistvánhegvi metaandezit -  fel 
an izuszi-ladini).

A  makroszkóposán elkülöníthető rétegekből összes 
18 mintát vettünk, szemcsemérettől függően 2 -7  1 
tömegben. A rétegsorról mérethelyes vázlat készült, t 
végleges szelvényen az elkülöníthető képződmények!: 
a laborvizsgálatokat követően kialakított közeinevf 
használjuk {3. ábra).

A felhalmozódott üledékanyag a befoglaló mészlt 
egyenetlen, mélyedésekkel tagolt, repedezett felszíné 
rakódott A kőzetliszttel borított részeken a szürkésfehii 
kristályos mészkő felszíne kb. 0,5 cm vastagsági s 
mállott, ujjal karcolható. ^

A felhalmozódás struktúrájára jellem ző az 5 -10  cc 
távolságon belül kiékelődő, lencsés-párhuzamos, illeti 
a diagonális rétegzés. A rétegek általában makroszkópl 
san egyveretűek, de a 17., 12., 7., 4. számú képződniif 
nyékben 2-4 , a réteglapokkal párhuzamos, 1-5 mn 
vastag, az alapanyagnál kissé durvább szemű lamit; 
települ közbe. *

A képződmények kavicsanyaga többnyire -  a barlang 
környéki lepusztulási területről a szakirodalomban {Bi\ 
logh ÁL 1964, Csontos L  1988) leírt -  szericites pal< 
finomszemű homokkő, diabáz és tufája, illetve mészk 1 
a durva kőzettöredéket kvarcit és mészkőtöredék adj 
A kavicsok többnyire jól koptatottak, anizometriku, 
lapos alakúak, orientációjukra jellem ző, hogy hosszle 
gelyük az egykori áramlási iránnyal többnyire párhu7.; 
mos. Az irányítottság a 13. és 10. sz. rétegek kavicsai;, 
a legjellemzőbb. A finomabb, de még makroszkópos; 
észlelhető méretfrakciók szemcséi anizometrikus, lap
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Y-ági kutatógödör déli fala 
0 8 5 ° —  2 6 5 °
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HOMOKOS KAVICS

HOMOKOS, KÓZETLISZTES KAVICS

KAVICSOS HOMOK

HOMOK

KŐZETLISZTES HOMOK 

HOMOKOS KÖZE TÚ S ZT  

KŐZETLISZT

CStPPKÓKÉREG. CSEPPKŐ 

M ÉSZKŐ

MINTA VÉTEL HEL TE. MINTA SZAMA  

ÜLEOÉKLERAKÓDÁSI CIKLUS SZÁMA

3. ábra. Az Y-ági kutatógödör déli falának földtani szelvénye

.töredékek, melyek döntő részben a szericites agyagpalá
kból és a diabázból, ill. tufájából származnak. A szemcse- 
v finomodással csökken a mészkőtöredékek mennyisége.

Az egyes képződmények színe a világos sárgásbarná
itól a sötétbarnáig, szürkésbamáig teijed. 
é A képződménysor egymásra települését tekintve az 
iüledékképződés hosszabb-rövidebb megszakadásaira, a 
k szedimentációban bekövetkező hirtelen változásokra kö
vetkeztethetünk. A járattalp mélyedéseiben megrekedt 

: durvaszemű, torlatjellegű, kevert üledékekre jelentős 
'átlagos szemcseméret csökkenéssel finomszemű, kőzet - 
> lisztes képződmény települ, majd újra durvakavicsos 
11 réteg. Feltételezzük, hogy a megnövekedett energiájú 
li vízfolyás által szállított anyag a már leülepedett finom - 
1 szemű képződmény felszínét lehordta, majd később erre 
az erodált felületre települt a durvaszemű, kavicsos 

'i képződmény a folyási sebesség csökkenésekor. Ez a 
^folyamat az Y-ági rétegsort tekintve többször ismétlő- 
1 dott. A patakműködés hosszabb szüneteit jelzi a rétegsor 
: felső részében a három közbetelepült cseppkőkéreg.
J A rétegsorban minden olyan réteglapot eróziós, üle- 
^dékhiányt jelző felületként vehetünk számba, ahol a 
finomszemű képződményre átmenet nélkül, hirtelen 
szemcseméret változással jelentősen durvább, kavicsos, 

‘ durvahomokos réteg rakódott. A cseppkőkérgeket is a 
"megváltozott körülmények indikátorának tekinthetjük, s 
' a járattalp mélyedéseiben felhalmozódott torlatjellegű

törmeléket is külön szintnek tekintjük. Ilymódon 8 
patakszállítási periódus különíthető el. A ciklusok a 
késő-pleisztocén-óholocén kori kisebb klímaváltozá
sokra utalhatnak, mivel a barlangi patak hozama, esetle
ges elapadása közvetlen kapcsolatban áll a mindenkori 
külszíni csapadék mennyiségével.

Granulometriai vizsgálatok

A barlangból és a külszínről vett hordalékminták 
szemcseméret-eloszlási vizsgálatait a Miskolci Egyetem 
Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszékének labora
tóriumában végeztük. A durvább szemcsefrakciókat 
rostálással és nedves szitálással különítettük el, a 0,08 
mm átmérőnél kisebb szemcsék eloszlását areométeres 
ülepítéssel határoztuk meg. A frakciók tömegszázalék 
értékei alapján készültek a szemeloszlási görbék. Négy 
jellemző barlangi minta görbéit mutatja a 4. ábra.

A  többnyire kevert (durvatörmelék + homok + kőzet
liszt) kőzetek megnevezésére Bárdossy Gy. (1961) neve
zéktanát alkalmaztuk, a mérettartományok az ábrák 
fejlécén vannak feltüntetve.

Öt finomszemű minta konzisztencia-jellemzőit, vala
mint száraz és nedves térfogatsúlyát is megvizsgáltuk 
(/. táblázat). A plasztikus index alapján a megvizsgált 
minták az „iszapos homokliszt” és „iszap” kategóriába 
esnek.
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A s/cmcsccloszlások statisztikai paramétereinek 
számítása

és az eredmények értelmezése

Az egyes szemeloszlási görbék összehasonlítását, az 
eredmények értelmezését segíti a statisztikai paraméte
rek meghatározása. Alapadatai az eloszlási görbe megha
tározott százalékértékeihez tartozó szemcseátmérő érté
kek (<)> egységek). A négy paraméter számítására Főik, 
R. L  -  Ward, W. C. (1957) széleskörűen elterjedt 
képleteit használtuk (2. és 3. táblázat). Az eredmények 
két- és háromváltozós diagramokon ábrázolva alkalma
sak lehetnek arra, hogy belőlük az ülepítő közeg energia- 
változásaira, az üledékképződés körülményeire követ
keztessünk (5., 6. ábra). A diagramok alapján négy 
üledéktípus különíthető el (4. táblázat, 7. ábra).

Az első típusba tartozó üledékek főként finomszemű, 
kőzetliszttől finom homok méretig terjedő képződmé
nyek. Az ennél nagyobb szemű üledéket olyan áramlás 
transzportálja, amely finomszemű üledéket is mozgat, 
illetve ülepít, s ez az osztályozottságot elrontja. Az 
áramlás erősségének csökkenésével a durvább szemű 
frakció nyugalomba jut, s további inlenzításcsökkenés a

1. táblázat

Kőzetlisztes képződmények konzisztencia-jellemzői és 
térfogatsúlyai

(a minták számozása megfelel a 3. ábráéval)

Minta- 
szám

Sodrá
si határ

Folyá
si határ

Term.
víztart.

Plasz
tikus
index

Száraz
térf.
súly

Ned
ves

térf.
súly

2. 24,9 32,8 30,9 7,9 1,84 1,91

7. 25,7 34,2 30,8 8,5 1,84 1.93

9. 22,0 33.4 30,4 11,4 1,80 1,87

15. 21,7 31,8 28,4 10,1 1,93 1,95

16. 22,7 32,0 26,4 9.3 1,92 1,97

A szemcseméret-eloszlások statisztikai paraméterein* 
számítása Főik és Ward (1957) alapján, valamint földta__ 
értelmezésük Sahu (1964), illetve Bérezi (1971) szerit 
(A <1> egy ségek az eloszlási görbe megadott százalékéj 

tékeihez tartozó szemcseátmérőket jelentik.)

2. táb lá i

Paraméter Számítási mód Földtani értelmi 
zés

Közepes 
szemcsemé
ret (átlagos 
szemcse
átmérő)

^  _  Í16+Í50+Í84
Az ülepítő közeg j 
lagos mozgási eno 
giájára jellemző.

Szórás (méret 
szerinti osz
tály ozottság)

g-  4>»H>16 , 
4

. 4>95-<t>5 
6,6

Az ülepítő közeg 
energiájának az át
lagenergia körüli ii 
gadozásától függ, h 
megfelelő mennyi- 
ségű és különböző 
szemcseméretű tör
melékanyag ülepe- 
dett.

Ferdeség

c  _ <t>S4+<í>16-24>50 .

Az osztályozottság 
függvényében váltó 
zik. Jellemző a fd 
halmozódási kör- 
nyezet átlagos ̂ iin* 
mizmusára. Pozili\ 
ferdeség esetén az 
ülepítő közeg encr 
giája a rendesnél 
hosszabb ideig mű 
ta felül az átlagot.

2(<J>S4—4>ió)

, <1>95+<Í>5-2<Í)50 
2(<t>95—<|>5)

Csúcsosság
(kurtózis) v  -

A szemcsehalmaz 
rejtett bi-, vagy pol 
m ódái is eloszlásán 
hívja fel a figyelne 
a ferdeség értékek 
normálistól való e- 
rős eltérésével 
együtt.

'6 2.44(<})75—<t>25)

4. ábra. Jellegzetes szemcseeloszlási görbék az Y-ági rétegsorból

KÖZETTOREOEK. KAVICS HOMOK KÖZE JUSZT A- 1 GYAG\
durva apró korét dara. 

darahovics durva koiép - ^
\7em\J apró tirtom durva finom
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Az Y-ági (a) és a külszíni (b) minták szemcseméret-eloszlásainak statisztikai paraméterei

a) Y-ág

3. táblázat

------------- -
ir Minta 

száma
Kőzet név ÁliátnuMz (mm) Szórás

(osztályozottság) c Ferdeség Sk Csúcsosság (kürtő- 
zis) Kg

Típus

1. Kőzet lisztes finom 
homok

0.05 0,03 igen jó -0,25 kis negatív 1,23 kissé csúcsos 1.

K 2. Finom homokos kőzet
liszt

0,05 0,03 igen jó -0,16 kis negatív 0,60 igen lapos 1.

3. Kőzet lisztes homok 0,83 -1,10 gyenge 0,66 igen nagy 
pozitív

1,08 közel normális 3.

ö 4. Kőzetliszt 0,03 0,02 igen jó 0,75 igen nagy 
pozitív

0,70 lapos 1.

5. Kőzetlisztes homok 0,46 0,80 mérsékelt 0,94 igen nagy 
pozitív

2,75 erősen csúcsos 3.

6.
II

Finom homokos kőzet
liszt

0,04 0,02 igen jó 0,30 kis pozitív 0,62 igen lapos 1.

! Finom homokos kőzet
liszt

0,04 0,03 igen jó 0,16 kis pozitiv 1,01 közel normál is 1.

r 8. Homok 0,74 0,56 mérsékel
ten jó

0,15 kis pozitív 1,33 kissé csúcsos 2.

9. Finom homokos kőzet
liszt

0,06 0,05 igen jó 0,25 kis pozitív 1,62 erősen csúcsos 1.

!0. Homokos, kőzetlisztes 
kavics

16,35 17,21 rendkívül 
gyenge

0,63 igen nagy 
pozitív

0,55 igen lapos 4.

11. Darakavicsos homok 1,69 1,36 gyenge 0,20 kis pozitív 1,13 kissé csúcsos 2.

12. Kavicsos homok 1.71 3,03 igen gyenge 0,77 igen nagy 
pozitív

2,29 erősen csú
csos

3.

13. Homokos kavics 6,99 7,74 rendkívül 
gyenge

0,55 igen nagy 
pozitiv

0,77 lapos 4.

14. Homokos kőzetliszt 0,24 1.04 gyenge 0,93 igen nagy 
pozitiv

7,00 rendkívül 
csúcsos

3.

15. Finom homokos kőzet
liszt

0,05 0,06 igen jó 0,23 kis pozitiv 1(22 rendkívül csú
csos

1.

16. Finom homokos kőzet
liszt

0,05 0,04 igen jó 0,05 közel szim
metrikus

1,37 kissé csúcsos 1.

17. Kőzet liszt 0,04 0,02 igen jó 0,20 kis pozitív 0,68 lapos 1.
18. Homokos kavics 26,84 27,19 rendkívül 

gyenge
0,48 igen nagy 

pozitív
0,64 igen lapos 4.

b) Létrástetői külszíni pataküledékek

Minta
száma Kőzetnév ÁtLátm. Mz (mm) Szórás

(osztályozottság) ö Ferdcscg Sk Csúcsosság K g

21. Homokos kavics 17,77 21,01 rendkívül 
gyenge

0,69 igen nagy 
pozitív

1,23 kissé csúcsos

22. Kavicsos homok 1,36 3,18 igen gyenge 0,85 igen nagy 
pozitív

3,76 rendkívül 
csúcsos

23. Kőzetlisztes, kavi
csos homok 2,29 3,71 igen gy enge 0,98 igen nagy 

pozitív
1,48 kissé csúcsos

24. Kőzetlisztcs, kavi
csos homok 1,40 2,21 igen gyenge 0,88 igen nagy 

pozitív
1,68 erősen csú

csos
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5. ábra. Az Y-ági minták szemcseeloszlásainak átlagos 
szemcseáttnérő (Mz) -  szórás (o) -  csúcsosság (Kg) 
diagramja

lebegtetett, kőzetliszt méretű részecskék ülepedéséhez 
vezet. Az e csoportba sorolt üledékek tehát feltehetően 
alacsony átlagenergiájú, lamináris áramlásé vízfolyásból 
rakódtak le.

A második típusba tartozó üledékeknél a durva homok 
frakciók dominánsak. Az eloszlási kép alapján az ide 
tartozó üledékek magasabb energiaszint között ingadozó 
erősségű vízfolyásból rakódtak le, amely finomabb, 
kőzetlisztes anyagot is mozgatott, s ülepített.

A harmadik típus üledékeiben a kőzetliszttől a homo
kon keresztül az apró kavicsig és kőzettörmelékig min
den méretfrakció előfordul, így az osztályozottság általá
ban igen gyenge. A magas ferdeség és csúcsosság értékek 
arra utalnak, hogy az eloszlás a lognormálistól erősen 
eltérő bimodális, polimodális, ezáltal különíthető el a 
második típus üledékeitől. A 3. sz mintánál nem ilyen 
kifejezett az eltérés, itt a csúcsosság közel normális. Az 
ide sorolható üledékek nagy energiaszint körül ingadozó 
erősségű, változó intenzitású vízfolyásból rakódhattak 
le. Az ilyen áramlás a hordalékot görgetve, szakaszosan 
lebegtetve (szaltálva) és lebegtetve szállítja a szemcse
mérettől függően, s a különböző méretű szemcsék az 
áramlás sebességének lecsökkenésekor egyszerre rakód
nak le. Ide tartoznak az áthalmozódott üledékanyagok 
is, melyeknél feltehetően jól osztályozódott hordalék 
keveredett más típusú anyaggal, újabb osztályozódás

J típus
'  5. .W

\  1 típus
Ti

V. '10
--------  m !.

4 típus

2 típus

\ !}<J

6. ábra. Az Y-ági minták szemcseeloszlásainak szóij 
(o) -  ferdeség (Sv) diagramja L

u

k g

8

7

6

5

U

3

2

1

3. típus !
/ - «

1 típus
X /  ÓTA
'  \

\ 7 típus

16

/
/

/
/

/12

1 8 - - i o )  típus
0.1 0.1 03 ;

#
7. ábra. Az Y-ági minták szemcseeloszlásainak ferdcs 
(Sv) -  csúcsosság (Kg)  diagramja

nélkül. Ekkor a bimodalitás kifejezettebb, az extré- 
ferdeség és csúcsosság értékek együtt jelentkeznek.

A negyedik típusba sorolható minták anyagának átl 
gos szemcseátmérői kiugróan nagyok a többiekóh" 
képest. A kavics, illetve a kőzettörmelék frakciók dón 
nálnak, kevés homok és csekély kőzetliszt mellett, r - 
e típusba sorolható üledékek anyagát feltehetően na{ 
energiájú, turbulensen áramló vízfolyás szállította, ma; 
a sebesség csökkenésekor a különböző méretű szemes 
két vegyesen ülepítette. Ha a lerakodott anyag no 
temetődik be, s a vízfolyás energiája újra kissé megni 
vekszik, egyes szemcsefrakciók kimosódhatnak a törm 
lékből. Laborkísérletek (Rákóczi L. 1975) azt mutatja \ 
hogy a homokos kavics és csaknem teljesen kavii 
tartományba eső, 1,5 -  5,0 mm átlagos szemcseátmérő 
keverékből az átlagos átmérő körüli frakció mosódik i 
a legkönnyebben, a finomabb szemcsék csak ezek, vâ  
a még durvább szemcsék kimozdulása után távozna 
Ez a folyamat a negyedik -  esetleg a második i 
harmadik -  típus üledékeire is jellem ző lehet, az ap 
homok és a kőzetdara, ill. darakavics, valamint a közb 
eső frakciók ( 0 , 1 - 5  mm átmérő) a leülepedett anyagb 
kimosódhatnak, így a szemeloszlási görbe a durvát) 
frakciók felé tolódik el.
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Az Y-ági üledéktípusok legfontosabb jellemzői
4. táblázat

Típus Kőzet ÁtLszemcscmé- 
ret Mz (mm)

Szórás (osztá- 
lyozottság)o

Ferdeség
Sk

Csúcsosság
Kg

Méreteloszlás

1. Kőzetliszt, fi
nom homokos 

kőzetliszt
(1., 2., 4., 6., 7., 
9., 15., 16., 17. 
számú minták)

0,03-0,06  
(4) (9)

0,02-0,06  
(4) (15) 
igen jó

-0,02-0,06; 0,75 
(1) (6) (4) 

kis negatív -  kis 
pozitív; igen 

nagy pozitív (4)

0,60-3,22  
(2) (15) 

igen lapos -  
rendkívül csú

csos

lognormális 
bimodális (4)

2. Homok, daraka
vicsos homok 
(8., 11. számú 

minták)

0,74-1,69  
(8) (11)

0,56-1,36  
(8) (11)

mérsékelten jó -  
gyenge

0,15-0,20  
(8) (11) 

kis pozitív

1,13-1,33  
(11) (8) 

kissé csúcsos

enyhén
bimodális

3. Homokos kőzet
liszt, kőzetlisz
tes homok, kavi

csos homok 
(3., 5., 12., 14. 
számú minták)

0,24-1,71  
(14) (12)

0,80-3,03  
(5) (12) 

mérsékelt -  
igen gyenge

0,66-0,94  
(3) (5)

igen nagy pozi
tív

1,08; 2 ,29-7,00  
(3) (12) (14) 

közel normális 
(3);

erősen csúcsos -  
rendkívül csú

csos

bimodális
polimodális

4. Homokos, kő- 
ietlisztes kavics, 
homokos kavics 

(10., 13., 18. 
számú minták)

6,99-26,84  
(13) (18)

7,74-27,19  
(13) (18) 

rendkívül gyen
ge

0,48-0,63  
(18) (10) 

igen nagy pozi
tív

0,55-0,77  
(10) (13) 

lapos -  igen la
pos

bimodális

5. táblázat
A nehézásvány és kőzettöredék szemcsék százalékos megoszlása (az oszlopokban a felső számadat 

a 0,10-0,20 mm, az alsó a 0,20-0,32 mm átmérőjű frakcióhoz tartozik)

Mintavétel helye Y-ág Külszín

Minta száma 3. 9. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 21. 24.

1 lematit 20,5 24,0 15,2 17,5 202 7,1 19,2 31,1 44,3 25,4
9,8 9,6 9,3 8,9 9,0 3,6 - 51,2 34,6 13,8

Limonit 26,9 22,1 31,6 13,2 12,9 20,2 23,4 26,8 11,1 10,2
29,8 40,1 34,9 15,6 23,5 20,9 - 26,3 12,2 10,8

Fehér, horzsás kőzet- 19,8 5,4 19,9 39,6 45,1 42,1 14,8 16,7 7,0 25,4
töredék 44,2 26,9 25,0 52,2 36,8 37,8 - 10,3 26,8 47,1

Szericites kőzet- 22,8 36,9 17,5 16,1 12,3 17,7 21,9 8,3 29,9 26,5
töredék 11,2 16,7 21,6 16,9 22,5 33,2 - 7,3 13,4 11.1
Kloritos kőzettöre- 5,0 3,5 3,5 3,8 1,8 4,8 7,2 8,9 4,7 7,2

dék 2,7 3,2 6,7 2,3 5,4 2,1 - 2,4 7,8 11,7
Sárga, szilikátos 2,3 7,1 5,6 8,9 4,7 5,8 5,1 3.5 2,7 3,0
kőzettöredék 2,0 1,9 1.3 3,5 1,7 2,4 - 2,5 2,0 5,5

Egyéb 2,7 1,0 4,7 0,9 3,0 2,3 8,0 1,8 0,3 2,3
0,3 1,6 1,2 0,6 1,4 - - - 3,2 -

A nehéz frakció ará- 4,7 2,4 1,8 7,3 8,5 6,0 2,9 7,0 4,3 5.5
nya a nehéz + köny- 
nyűhöz képest (%)

3,6 1,3 3,0 7,7 6,1 4,7 — 13,7 3,4 4,3
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Ásvány- és kőzettöredék szemcsék százalékos megoszlása a könnyű frakcióban (0,10-0,20 mm átmérő)

6. táblád

Mintavétel helye Y-ág Külszín 91fít
Minta száma 3. 9. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 21. 24  7i

Szericitcs kőzet- 
töredék

37,6 37,4 70,6 43,3 28 2 40,8 44,7 54,4 61,0 36,9 51 5i
a

Sárga, szilikátos 
kőzettöredék

23,8 38,2 20,5 29,5 34,3 32,7 30,0 11.4 11,8 29,5 3(

Fehér, horzsás 
kőzettöredék

8,8 3,5 2,5 7,9 9,8 3.8 2,3 6,9 6,1 9,270

Kloritoskőzettöredék - - - - - - 0,3 - 1.8 3,1

Limonit 11.4 9,1 3,2 7,8 8,8 12,3 10,7 15,0 9,2 9,5

Víztiszta kvarc 2,3 2.1 0,7 1.3 1.0 0,4 2,0 3,6 0,9 0,3 í

Koptatott, karcolt 
kvarc

15,4 8,7 1.4 8.2 17,2 9,6 9,0 6,0 9,2 9.5 r 
F

Muszkovit 0,3 1,0 1.1 2.0 0,7 0.4 1.0 2,7 - 2,0 1 
-------- 1

A törmelékszemcsék szétesésével, esetleges oldódásá
val, kolloid oldat formájában történő elszállítódásával a 
lerakódott anyag finomodik a betemetődés után is. A 
barlang üledékeinek esetenkénti akár 5%-os pirít-, illetve 
sokszor magas szervesanyag tartalmának (Lénárt L  
1983) bomlásából származó agresszív oldatok a mállást 
elősegítik. Ezt a folyamatot mutatja a barlang vizeinek 
magas szulfátion tartalma, valamint a mészkőtöredékek 
mennyiségének erős csökkenése a finom frakciókban. A 
folyamat hatása az eloszlási görbéknél a finomabb 
frakciók felé tolódásban nyilvánul meg.

A barlangi törmelékes üledékek típusokba sorolását 
korábban más szerzők is megkísérelték. Gyuricza Gy. 
(1980) a budai hévizes barlangokban három csoportot, 
Lénárt L. (1983) a Létrási-Vizes-barlangban négy típust 
különböztetett meg. Utóbbi szerző helyben képződött 
(1), szállított (2a, 2b), szifon (3) és áthalmozott (*4) 
üledékeket különített el a vizsgált minták szemcseelosz
lási görbéje és egyenlőtlenségi együtthatója (U = 
Döo/D io) alapján. Az Y-ági mintáink eloszlási görbéit 
és a statisztikai paramétereket figyelembe véve -  tekin
tettel a barlangi környezet (járatirány, lejtés) szeszélyes
ségére és a vízfolyások sebességingadozásaira -  merev 
típuselkülönítéseket, szigorú genetikai besorolást nem 
állítunk fel, egyetlen behatárolt szelvény elemzése ezt 
nem is indokolja. Az Y-ági minták besorolása a vizsgált 
szelvényre érvényes. Megjegyezhető azonban, hogy 
típusaink közül az 1. a I>énárt L. állal az egész barlangra 
meghatározott típusok közül a (2a)-val (állandó intenzi
tású, szivárgó vagy folyóvizekből leülepedő, közel azo
nos szemnagyságú szállított törmelékes üledékek), a 2. 
a (2b)-vei (időszakosan aktív nagy energiájú vízfolyás-

c
c

ból lerakódó, agyagtól görgeteg méretig terjedő szállít  ̂
törmelékek), a 3. a (4)-gyei, a 4. a (3)-mal hozhac 
kapcsolatba. r

A barlangba befolyó külszíni patakokból vett*néls 
minta törmelékanyaga rosszul osztályozott, kavicst 
homokos, kőzetlisztes képződmény. A statisztikai pai 
méterek alapján a 21-es sz. minta a 4., a 22-24. s 
minták a 3. Y-ági típussal mutatnak hasonlóságot.

Mikromineralógiai vizsgálatok

A 18 Y-ági és a 4 külszíni mintából 8, illetve 2 adr 
elegendő mennyiséget a 0,10 -  0,20 mm és a 0,20 -  0,;' 
mm átmérőjű frakciókban a nehéz- és könnyűásvány/ 
sűrűség szerinti elkülönítéséhez és mikroszkópos vizsg 
latához. A szeparálást a Miskolci Egyetem Földtaj 
Teleptani Tanszéke laboratóriumában bromoformj 
szétválasztással végeztük, a bemért 20 gramm anyagb 
az összes nehézásvány (>2,88 g/cm3) tömegét érzékei* 
mérlegen mértük. Az egyes ásvány- és kőzettöred^ 
részecskék részarányának meghatározására sztereómig 
roszkóp alatt a nehéz frakciókból mintánként 300 
szemcsét, a 0,10 -  0,20 mm átmérőjű könnyű frakcióbj 
mintánként 200— 250 darabot vizsgáltunk. A mint j 
elkülönített ásvány- és kőzettöredék szemcséinek százj 
lékos megoszlását az 5. és a 6. ábra tartalmazza.

Az egyes ásvány szemcsék általában töredezettek, ne 
saját alakúak. A hemalitok között a saját alakú -  fejk 
0001 indexű bázislapokkal rendelkező -  hematitok rés 
aránya általában 1-2%, de a 18. ( 0 ,1 -0 ,2  mm) s 
mintában 60% az összes hematithoz viszonyítva, s « 
ép szemcsék max. 5-6%-a fémes fényű, jól reflektál
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8. ábra. Az Y-ági üledéktípusok szemcseméret-eloszlási görbéinek burkolóvotialai

' A többnyire szintén alaktalan, mikrokristályos limonit 
mellett 1-4%-ban vannak jelen pirít és hematit utáni 
pszeudomorfózák. A százalékos arányban nem kifejez- 

| iiető ásványok között gránátok, pirít, cirkon, rutil, turma- 
lin, staurolit és piroxének fordulnak elő.

A könnyű frakcióban a kvarcok két változata érdemel 
említést. Egyikben víztiszta, üvegfényű, alig kerekített 
élű, többnyire alaktalan szemcsék, de a 16. sz. mintában 

1 pár darab ép dihexaéder alak, a l l .  számúban prizmás 
^dipiramis alakú kristályok vannak. A másik áttetsző, 
matt-zsírfényű, karcolt, koptatott felületű alaktalan 

: szemcsékből áll.
x 1
1 A mikromineralógiai vizsgálatok értékelése
$

A mikromineralógiai vizsgálatok célja általában a 
lehordási terület és a lehordás folyamata alaposabb 
megismerése. Esetünkben egyetlen barlangi feltárás nem 

I minden rétegre, s csak két méretfrakcióra kiterjedő 
vizsgálata, két külszíni mintával való összehasonlítása 

’ messzemenő következtéseket nem tesz lehetővé.
A barlangi és a külszíni minták fő ásványos elegyré- 

*szei megegyeznek, így az egykori -  Y-ággal kapcsolat
iban álló -  lehordási terület a maival közel azonos 
k lehetett. Az ásvány- és kőzettöredékek eredetét tekintve 
.a szericites kőzettöredék, a limonit egy része, a klorit 

j feltehetően a szericites agyagpalából származik. Balogh 
J í  0964) innen limonitot, piritet, cirkont, gránátot, rutilt, 
kloritot, kvarcot, szericitet említ. Hematitlencsék- és 
ĵsávok ismeretesek a létrási diabáztufa és a fennsíki 

1 mészkő határáról, s bekerülhettek ásványszemcsék a 
'környékbeli magmás és piroklasztikus kőzetek mállási 
maradékából is. Kérdéses a sárga, szilikátos kőzettöredé
kek származási helye.

k
s
s
t 1

’ú

A  fehér, horzsás kőzettöredékek feltehetően a Bükk- 
fennsík több pontján megtalált, irodalmi forrásokban 
(Balogh K. 1964, Jámbor Á  1959, Seres né Martai É  
1983, Tóth G. 1986) ismertetett miocén vulkánitokhoz 
kapcsolhatók. A főképpen riolitos pirók la sztikumok a 
fennsíkról ma már szinte teljesen lepusztultak, áthalmo
zódott, fiatalabb üledékekkel keveredett maradványaik 
töbörkitöltésekben, barlangüregekben, felszíni kvarter 
üledékekben találhatók. Jámbor Á  (1959) töbörkitölté- 
sek anyagának vizsgálatakor vörös agyagos rétegben 
mm-es nagyságrendű dihexaéderes kvarcszemcséket ta
lált, melyeket egyértelműen a miocén riolittufaszórás 
termékének tekintett. Ilyen típusú kvarcot találtunk a ló .  
számú barlangi mintában.

A könnyű frakció kvarcai közül a karcolt változat 
eolikus szállításra utal. A víztiszta, nem saját alakú 
kvarcok, valamint a járulékosan előforduló ásványtöre
dékek egy része is feltehetően a miocén kori tufaszórás, 
illetve tengerelöntés származéka.

Az ásvány- és kőzettöredékek eredetének pontosabb 
meghatározásához további vizsgálatok szükségesek.

A Bükk hegység területén is megtalálható pleisztocén 
kori szállópor maradványai a mindegyik vizsgált minták
ban jelen lévő kőzetliszt frakciót gyarapíthatták.

Összefoglalásul -  a granulometriai és mikromineraló
giai vizsgálatok eredményei alapján -  megállapíthatjuk, 
hogy mintáinkban a durvább szemű, kavics és homok 
frakciókban a barlangkömyéki kőzetek lepusztulási ma
radéka dominál, míg a finomhomokban és kőzetlisztben 
a miocén kori üledékek áthalmozott maradványai és 
feltehetően a pleisztocén lösz anyaga is előfordul.

K ovács Zsolt 
M iskolc  

K özépszer u. 34. 4/2.
H -3 5 2 9
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SURVEY O F THE SEDIM ENTARY DEPOSI7 
LAYERS IN  T H E  Y BRANCH  

O F  TIIE LÉTRÁS W ATER CAVE

The autiier surveyed Üie deposits o f the upper gallér J 
of the Leírás water-cave situaled in the Bükk Mountai  ̂
in North Hungary. He deepened a test hole in the 1 
called Y Branch -  today already inaclive -  and took 1 
deposit saniples in order to decidé the granulati 1 
dislribution. He traced eight fomier cyclcs of brookac1 
vity. He classified the deposits as four types on the ba;J 
of statistical parameters. He stated that the remains * 
the fomier surface Miocéné deposits can be found irrt1 
deposits inside the cave. (Editor)

A Létrási-Vízes -barlang főbejárata (1lazslinszky T. felvétele)
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