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A BLACK HILLS (DÉL-DAKOTA, USA) 
NAGY HÉVIZES BARLANGRENDSZEREI

Takácsné Bolner Katalin

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző a kanadai McMaster Egyetem meghívására 1992. augusztusában egyhónapos észak-amerikai tanul
mányúton vett részt. Az út egyik Jő célpontja a Dél-Dakota-i Black Hills volt, ahol a világ hévizes eredetűnek tartott 
legnagyobb barlangrendszerei találhatók. Ezek az alsó-karbon mészkőben kifejlődött labirintusrendszerek hálózatos 
alaprajzuk formakincsük és ás vány kiválásaik révén sok hasonlóságot mutatnak a budai barlangokkal A cikk a 
131 bn-es ismert hosszával a világranglista negyedik helyét elfoglaló, nagyméretűfennőtt kalcitkristályokkal bélelt 
Jewel Cave; valamint a 104 km hosszban feltárt, s a hazai barlangokból is jó l ismert karfiol- és ka Icitlemezki vá lások 
mellett különösen jó l fejlett boxwork-szerkezeteket, sajátos „heligmit”-bokrokat tartalmazó Witid Cave bemutatása 
mellett ismerteti a kialakulásukra, fejlődéstörténetükre vonatkozó különböző elméleteket is.

A Black Hills 200 km hosszban elnyúló, 105 km 
szélességű hegytömege a Sziklás-hegység legkeletibb 
vonulataként az Egyesült Államok középnyugati részén, 
Dél-Dakota és Wyoming államok határán helyezkedik 
el; legmagasabb pontja, a Hamey Peak 2207 m. A 
környező kiterjedt síkságok fűtengeréből szigetszerűen 
kiemelkedő, erdőborította hegyvidék elnevezése a sziű 
indiánok mFekete Hegyek ”-et jelentő Paha Sapa szavai
nak megfelelője.

A Black Hills felszíne az összetett kőzettani felépítés
nek köszönhetően igen változatos: a fenyvesekkel borí
tott hegyoldalakat látványos sziklaalakzatok, kanyonok, 
vízmosások, mély tavak, füves puszták tagolják. Földta- 
ni-felszínalaktani értékeinek sorában olyan különleges
ségek találhatók, mint a DeviFs Tower egykori vulkáni 
kürtőt kitöltő, toronyszerűén felmagasodó bazaltorgonái, 
vagya Mammoth Site többtucat, teljes épségben fennma
radt csontvázat tartalmazó mammutlelőhelye; s itt él ma 
az Egyesült Államok legnagyobb bölénycsordája is. 
Mindezen jelentős természeti értékek között kiemelkedő 
helyet foglalnak el a hegység nagy barlangrendszerei, 
amelyek elsősorban nem méreteik (a Witul Cave 1903- 
ban, nemzeti parkká nyilvánításakor mintegy 16 km, a 
Jewel Cave pedig 1908-ban, „nemzeti emlék”-ké való 
minősítésekor csupán 1,6 km hosszban volt feltárva).

hanem egyedülállóan komplex, mintegy 300 millió évet 
átfogó jelenségegyüttesük révén váltak Észak-Amerika 
kiemelt védelmet élvező természeti örökségének részé
vé.

A Black Hills jellegzetes dómszerkezet, amely a 
földtörténeti középkor végén, a Larámiai hegységképző
dés során, a Sziklás-hegységgel egyidejűleg emelkedett 
ki. Magját prekambriumi magmás és metamorf kőzetek 
(gránit és kristályos palák) alkotják, amelyek a hegység
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1. ábra. A Black Ilills földtanifelépítése. Jelmagyarázat:
1 -  Prekambriumi magmás és metamorf kőzetek,
2  -  kambriumi, ordiviciumi és devon üledékes kőzetek,
3 -  alsó-karbon (Mississippian) Pahasapa Mészkő For
máció, 4 -  felső-karbon (Pennsylvanián) és pcrm ho
mokkövek, 5  -  triász, jura és alsó-kréta form ációk 
6 -  fiatalabb üledékek 7 -  tercier vulkáni intrúziók 
8 -  barlangok 9 -  források: A -  Buffalo Gap Springs, 
B -  Fali River Springs, C -  Cascade springs.
Fig. 1. Geologic map o f the Black Ilills. Legcnds:
1 -  Precambrian igneous and metamorphic rocks,
2  -  Cambrian, Ordovician and Dcvonian formations,
3 -  Mississippian Pahasapa Limestone, 4 -  Pennsyl
vanián Mimié lusa Formát ion ami Permian formations,
5 -  Triassic, Jurassic ami early Crctaceous formations,
6 -  younger sédímentary rocks, 7 -  Tertiary intrusive 
rocks, 8 -  caves, 9 -  springs: A -  Bujfalo Gap 
Springs, B -F a li River Springs, C -  Cascade Springs.

központi részén nagy területen bukkannak felszínre. A 
fedőrétegsort paleozóos és mezozóos üledékek: kambri
umi homokkő, devon és Mississippian (alsó-karbon) 
mészkövek és dolomitok, Pennsylvanián (felső-karbon) 
és perm homokkövek, illetve triász-jura-kréta agyagpa
lák és homokkövek képviselik. A felboltozódást követő
en fokozatosan lepusztuló fedőüledékek koncentrikus, 
kifelé haladva egyre fiatalabb rétegcsoportokból felépü
lő pasztákat ía kőzetek keménységétől függően vonula
tokat illetve völgyeket) képeznek a központi mag körül; 
az aszimmetrikus kiemelkedés következtében a Ny-i

oldalon szélesebb, enyhébb dőlésű, a K-i oldalon keslce 
nyebb, meredek dőlésű kőzetzónákat alkotva (1. ábraI,

A hegység mai morfológia képe nagy vonalakban már 
az eocén végére kialakult, majd az oligocénban lefedj 
dött az azóta innen nagyrészt lepusztult, folyóvízi  ̂
eolikus üledékekből álló White River rétegcsoporttal. \ 
miocén kezdetén felújult, s a klímaingadozások szerig 
változó mértékű eróziót teraszsorozatok jelzik a súgj. 
irányban elhelyezkedő fő folyóvölgyek mentén; a hegy. 
séget övező síkságokon egyidejűleg vastag törmelékei 
üledékösszlet halmozódott fel.

A hegység jelentősebb barlangjai a M ississippi 
Pahasapa Mészkő Formációhoz kapcsolódnak, amely, 
nek teljes vastagsága 90-190 m közötti. A formáció 
három, közel azonos vastagságú egységből áll: legalsó 
részét tömött, erősen repedezett dolomit, középső részé 
jól rétegzett dolomitos mészkő és dolomit, míg felső 
részét vastagpados, ősmaradványokban gazdag mészkő 
alkotja; a középső rétegcsoport felső szakaszát vékony 
tüzkőrétegek és -lencsék tagolják. A formáció középső 
és felső részében a késői-Mississippianban lezajlón 
felszínrekerülés és intenzív, mintegy 50 m mélységig 
hatoló karsztosodás, illetve az ezt követő gyors eltemeti 
dés eredményeként gyakoriak az őskarsztos jelenségek; 
az egykori üregeket és hasadékokat, illetve az Ősi 
karsztos felszín mélyedéseit a Pennsylvanián Minnclusa 
Formáció törmelékes üledékei töltik ki. A jelenlegi 
barlangok ugyancsak a Pahasapa Formáció középső é 
felső részén koncentrálódnak: a Wind Cave a formáció 
felső kétharmadára, a Jewel Cave a felső felére terjed 
ki, míg a kisebb barlangok legfeljebb a formáció harma
dát foglalják el. A járathálózatok határozott tektonikus 
preformáltsága megfelel a közeli fő vetők irányának,« 
szerkezetek jelentős részét azonban a prekambriumból 
átöröklött, felújult elemeknek tartják.

A Pahasapa formáció ma Észak-Amerika egyik legje
lentősebb artézi víztározója, amelynek utánpótlását 
nagyrészt a hegység területén található karbonátos kibú
vások biztosítják. A fél száraz, csupán 3—400 mm-es éves 
csapadékmennyiséget szolgáltató klíma következtében 
-  a karsztosodó kőzetek jelentős felszíni elterjedése 
dacára -  a felszíni karsztjelenségek kevéssé fejlettek; a 
hegység központi, némileg csapadékosabb részeiről a 
mészkősávra érkező patakok is jobbára csak a völgytal
pakat kitöltő hordalékokban szivárognak el. A vízrend
szer természetes megcsapolási pontjai a hegységperemei 
övező források, amelyek közül a déli peremvidéken, Hot 
Springs városka közelében fakadó 3 forráscsopof 
17-27 *C-os, langyos-meleg vizet szolgáltat. E meleg 
források feláramlási zónái KÉK tengelyű antiklinálisok- 
hoz kötődnek, amelyek viszonylag felszínközeli („csu
pán” mintegy 200 m vastag törmelékes összlettel fedett) 
helyzetbe hozzák a Pahasapa mészkőrétegeket A mész 
kőnél lényegesen kevésbé áteresztő fedőrétegekben a 
helyi törések és breccsazónák biztosítják a vízmozgás 
pályáit; a források tengerszint feletti magassága 1050 m
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nf körüli- Noha a mészkősáv ÉK-i részén is számos 
k'sebb-nagyobb barlang található, a legkiteijedtebb 
rendszerek itt, a hegység D-i, illetve DNy-i részén 
helyezkednek el, az aktív melegforrásoktól 8-12 illetve 
33-42 km távolságban.

Kutatástörténet

A leghosszabb barlangok listájának negyedik helyét 
elfoglaló, jelenleg 131 km hosszban ismert Jewel Cave 
(= Drágakő-barlang) a hegység DNy-i részén, Custer 
városkától mintegy 20 km-re Ny-ra található. A hatalmas 
barlangrendszer egyetlen természetes bejárata egy száraz 
kanyonvölgy -  a Hell Canyon -  oldalában, 1614 m tszf. 
magasságban nyílik. A szűk, a környező tucatnyi üreghez 
hasonlóan jelentéktelennek tűnő nyílásra a kiáramló 
huzat hívta fel a környéken lakó testvérpár, Frank és 
Albert Michaud figyelmét, akik a bejáratot dinamittal 
tágítva, 1900-ban hatoltak be a barlang kezdeti szaka
szaiba, s az eleinte drágakőlelőhelynek vélt, látványos 
kristálykiválásokkal díszített járatokat rövidesen látogat- 
hatóvá is tették.

Az 1933-ban a National Park Service kezelésébe 
került barlang feltárástörténetében az 1959-es esztendő 
jelentette a mérföldkövet: az addig csupán 1,6 km 
hosszban ismert rendszer a hegymászókból lelkes bar
langkutatókká vált házaspár, Herb és Jan Conn vezetésé
vel folyó részletes térképező- és feltárómunkák eredmé
nyeként néhány év alatt 16 km-re növekedett. Az 
újonnan megismert látványos, de csak többórás nehéz 
mászással megközelíthető szakaszok bemutathatósága 
érdekében 1966-ban egy közel 80 m mélységű függőle
ges aknával mesterséges bejáratot nyitottak a rendszerre, 
s ez új lendületet adott a kutatásoknak is: 1973-ra a 
barlang ismert hossza elérte a 80 km-t, 1983-ban pedig 
az akkori 112 km-es hosszával már a világ negyedik 
leghosszabb barlangjának számított.

A Jewel Cave jelenlegi, 1972 óta látogatható, minta
szerűen kiépített, 800 m hosszúságú idegenforgalmi 
szakaszába lift viszi le a látogatókat; de előzetes bejelent
kezéssel lehetőség van a természetes bejárat térségét 
bemutató ún. történelmi, illetve a nem kiépített részekre 
történő barlangjáró túrákra is -  ez utóbbira a jelentkezők
nek még a felszínen egy 22x61 cm-es mesterséges 
szűkület leküzdésével kell „kvalifikálniuk” magukat. A 
hatalmas labirintusrendszeren belül -  amelynek termé
szetesen csak egy töredékét volt lehetőségünk bejárni -  
a tájékozódást számozott, útvonalanként változó színű, 
műanyagszalagokból kialakított kis nyilak szolgálják; a 
különösen sérülékeny képződmények miatt a közlekedés 
elől elzárt részekre kék-fehér csíkos kordonnal hívják 
fel a figyelmet.

A 104 km-es hosszával jelenleg a világranglista 
hetedik helyét elfoglaló Wind Cave a hegység D-i 
peremvidékén, Hot Springs városkától mintegy 16 km- 
re E-ra, egy száraz völgyecske talpán nyílik 1245 m tszf.

1. kép. A Wind Cave természetes bejárata 
Photo 1. The natural entrance to Wind Cave

magasságban. Mindössze 20x30 cm átmérőjű természe
tes bejáratát (1. kép) az indián legendák tanúsága szerint 
az őslakosok is jól ismerték, de messzire elkerülték: az 
onnan elősüvítő szelet -  amelynek sebessége néha a 110 
km/órát is eléri (!) -  a hegy gyomrában rejtőző gonosz 
óriás lehelletének tartották.

1881-ben Tóm Bingham telepes volt az első, aki 
bizonyítottan be is hatolt a rendszer kezdeti folyosóiba. 
A barlang igazi kutatása 1890-ben kezdődött meg, 
amikoris a területen a bányászati jogot bérlő Jesse 
McDonald és két fia az addig ismert járatszakasz mögött 
bejutott magába a labirintusba -  e „hőskor” három év 
alatt mintegy 16 km-nyi járat felfedezését eredményezte. 
A látogatóközönség számára már 1892-ben mesterséges 
bejárattal megnyitott barlangot és a környező 113 km2- 
es felszíni területet 1903-ban nyilvánították nemzeti 
parkká, a világ első „barlangi” nemzeti parkjaként, s 
hetedikként az USA nemzeti parkjainak sorában.

Az elkövetkező fél évszázad a McDonaldok által 
bejárt szakaszokhoz képest csak kevés új feltárást ered
ményezett. Az intenzív kutatások a 60-as évek elején 
kezdődtek meg ismét, amikoris a Conn házaspár egy 
addig reménytelennek tűnő végponton átjárót találva, 
rövid idő alatt megkétszerezte a rendszer ismert hosszát
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2. ábra. A Jewel Cave alaprajza -  a betét a Pál-völgyi-barlangot ábrázolja azonos méretarányban 
Fig. 2. Map o f Jewel Cave -  the inset shows Pál-völgy Cave (Budapest) at idcntical scale

és eljutott a karsztvízszintet jelentő Calcite Lake-ig. A 
hetvenes években chichagói barlangkutatók, majd a 
nyolcvanas években helyi csoportok folytatták a munkát, 
amelynek eredményeként a barlang hossza 1987-ben 
már meghaladta a 80 km-t. A ma is intenzíven folyó 
feltáró és térképező munkákra jellemző adalék, hogy a 
rendszer ismert hossza ott-tartózkodásunk öt napja alatt 
is 322 m-rel növekedett...

A barlang közel 2 km hosszúságú kiépített szakasza 
a múlt század óta ismert járathálózat leglátványosabb 
részeit foglalja magába. A látogatók ma is az 1892-ben 
nyitott mesterséges bejáraton jutnak le a barlangba, a 
túra 60 m felszínalatti mélységben lévő végpontjáról 
azonban már lift szállítja őket a felszínre. A „félmérföl- 
des” és az „egymérföldes” túrák mellett itt ugyancsak 
lehetőség van a múltszázadi látogatások hangulatát 
idéző, ún. „gyertyafény”-túrákra, valamint a nyári idő
szakban előzetes bejelentkezéssel valódi kúszást-má- 
szást igénylő „barlangjáró” túrákra is.

A két hatalmas barlangrendszer továbbkutatásának 
elméleti lehetőségei szinte korlátlanok: a belőlük kiá
ramló levegő mennyisége alapján ugyanis a Jewel Cave 
teljes térfogatát 140 millió m3-re, a Wind Cave-ét 57 
millió m3-re becsülik, ez pedig átlagos szelvénymérete
ikkel számolva 3200 illetve 2000 km-es potenciális 
járathálózatot jelent... A gyakorlati lehetőségeket azon
ban erősen korlátozza a végpontok megközelítésének 
időigényessége -  a Wind Cave-ben például a mélyponti 
tavakig vezető, csupán 4 km hosszúságú útvonal bejárása

a bámészkodást leszámítva is oda-vissza 5 órát vett 
igénybe! Természetesen felmerült már a két hatalmas 
barlang összefüggésének, összeköthetőségének kérdése 
is, ez azonban nemcsak a közöttük lévő 32 km-es 
távolság miatt nem valószínű: a karsztvízszint helyzeté
ben mutatkozó 400 m-es szintkülönbség ugyanis ezen a 
távolságon megfelelő fejlettségű vízjáratok esetén nem
igen maradhatna fenn.

A barlangrendszerek morfológiája

A két hatalmas járatrendszer morfológiájának alapele
mei azonosak, s számos tekintetben emlékeztetnek a 
Budai-hegység „nagy” barlangjaira. Járataik bonyolult, 
háromdimenziós labirintust alkotnak, amelyek alapterü
lete összhosszúságukhoz képest csekély: a 131 km-es 
Jewel Cave csupán 3 km2-es, a 104 km-es Wind Cave 
csak 2 km -es alapterületen fekszik. A járatok zöme 
közel horizontális jellegű, a rendszerek függőleges kiter
jedését lényegében a befoglaló Pahasapa Formáció eny
he, 5-6*-os NyDNy-i rétegdőlése határozza meg: a 
Jewel Cave teljes függőleges kiteijedése mindössze 134 
m, a Wind Cave-é 215 m.

A két labirintusrendszer alaprajza határozott tektoni
kus preformációt tükröz, a Jewel Cave esetében KÉK- 
NyDNy, a Wind Cave esetében ÉNy-DK irányítottságú. 
s az oldásos formakincs ellenére is zömmel hasadékjelle- 
gű főfolyosókkal (2. és 3. ábra). A keresztjáratok 
többsége csak egy-egy főfolyosót köt össze; ezek között
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3. ábra. A Wind Cave alaprajza 
Fig. 3. Map o f Wind Cave

az azonos fejlettségű hasadékszelvények éppúgy előfor
dulnak, mint a keskeny, csőszerű kuszodák és a rétegla- 
ook mentén kialakult lapítok. Ezen, a barlangok középső 
^salsó szintjeire jellemző „sakktábla” szerkezettel ellen
iéiben a legfelsőbb szinteken tágasabb, szabálytalan 
körvonalú, öblös-lekerekített oldásformákkal, gömbfül
ke jellegű kupolasorozatokkal és magasbanyúló vakkür
tökkel tagolt üregrészek, termek találhatók -  egy ilyen 
ferde gömbfülkesorozat felnyílása hozta léire a Wind 
Cave természetes bejáratát is.

A határozott tektonikus preformáció melleit azonban 
-  főleg a felsőbb szakaszokon -  a mintegy 300 millió 
éve, az alsó-karbon végén lezajlott karsztosodás prefor
máló hatása is szembetűnő. A járatok egy része cementált 
kőzettörmelékkel kitöltött, ősi hasadékokat követ, s több 
helyen találhatók a barlangfejlődés során átmetszett, 
vörösagyagos-homokos üledékekkel kitöltött kisebb-na- 
gyobb őskarsztos üregek is. A felső szintű járatokat 
gyakran az ilyen üregekből bemosódott-beomlott anyag
tömegek torlaszolják el; sőt a mélyebb szintek aljzati 
kitöltésének jelentős része is ezek áthalmozódásából 
származik.

A két barlangrendszer arculata azonban a számos 
azonos morfológiai bélyeg ellenére is meglehetősen

2. kép. Boxwork-t alkotó kalciterek a Wind Cave alsóbb szintjén 
Photo 2. Boxwork fins in the lower le vei ofW ind Cave

200 m

különböző. A Jewel Cave átlagos szelvényméretei jóval 
tágasabbak, a jellemzően 2-5 m szélességű s akár 10-15 
m-re felmagasodó járatok mellett nem ritkák a 10-20 m 
szélességű folyosók sem; s noha egyes szakaszok teljes
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3. kép. Az alapkőzetben előforduló kaiéit-geódák göm
bökként preparálódtak ki a Wind Cave falain  
Photo 3. Geodes weathered out o f the walls in Wind Cave

felületét nagyméretű fennőtt kalcitkristályokból álló, 
látványos bevonat borítja, a rendszer nagy részén az 
omladékos jelleg a meghatározó. Járatainak aljzatát 
rendszerint omladék vagy az őskarsztos üregekből áthal
mozódott vörösesbarna agyagos üledékek alkotják, he
lyenként viszont vastag, koromfekete, púderfinomságú 
mangánoxid-kitöltés rakódott le benne. Levegője alapve
tően száraz (az átlaghőmérséklet 8,3*C); közvetlen 
kapcsolatát a regionális karsztvízrendszerrel teljesen 
elveszítette (az eddig feltárt legmélyebb járatok a helyi 
karsztvízszintet 15 m-re közelítik meg), s csepegő víz 
is csak alárendelten, néhány ponton mutatkozik a rend
szerben.

A jellemzően 1 m körüli szélességű, hasadékszerű 
járatainak útvesztőszerű tömegével némileg a Ferenc- 
hegyi-barlangra emlékeztető Wind Ca ve jeli egében j ó va 1 
fiatalabb barlang benyomását kelti. Itt az omlások -  
legalábbis az általunk bejárt részeken -  alig módosították 
a rendszer arculatát, melyet az oldásformák mellett a 
felsőbb szinteken egyedülálló gazdagságú boxwork - 
szerkezetek, az alsóbb szinteken pedig hófehér, karfiol- 
szerű kalcitbevonatok uralnak. Noha aktivitását már 
szintén elveszítette, kapcsolata a karsztvízrendszerrel 
megmaradt: legalsó 20 m-ét a helyi karsztvízszintet 
képviselő tavak töltik ki. E tavak vízhőmérséklete 
13-14 #C, járható méretű vízszint alatti folytatásuk nincs; 
a felfedezésük óta eltelt húsz év alatt mindössze 1 m-es 
ingadozást mutató, átlag 1097 m tszf. magasságú víztük
rük mintegy 50 m-rel van a 8-12 km-re fakadó aktív 
melegforrások szintje felett.

A Wind Cave hírneves boxwork-szerkezetei -  an*. 
lyek hasonló tömegben és változatosságban a világ 
egyetlen más barlangjában sem fordulnak elő -  a 
formáció középső, mészkő- és dolomitrétegek váltakozó 
sából álló rétegcsoportjához kapcsolódnak. A hatalmas 
felületeken megjelenő, a kőzetfelszínből általában 5-lo 
cm-re kipreparálódott, mindössze 1-2 mm vastagságú, 
rozsdabarnára színeződött kalciterecskék sűrű, összetett 
hálózata angol megnevezéséhez méltóan valóban egy. 
más mellé zsúfolt dobozkák tömegére emlékeztet; impo- 
záns látványt nyújtva a tágasabb járatokban, de éles 
pengéivel annál kevésbé „élvezhetőén” a szűkületek
ben... (2. kép). Az alárendelten a Jewel Cave-ben is 
előforduló szerkezetek megjelenése jól láthatóan bizo- 
nyos kőzetpadokhoz kötődik, szemléletesen kirajzolva 
a térségre jellemző enyhe kőzetdőlést. Leglátványosabb 
előfordulásai a barlang felsőbb részein találhatók -  in 
helyenként akár 1 m-re lecsüngő, bizarr nyelvek formá
jában is megjelenik -  a mélyebb szinteken a jelenség az 
utólagos ásványkiválások miatt már kevésbé feltűnő.

A boxwork keletkezésmódjára számos elmélet szüle
tett, s minthogy ez a jelenség -  természetesen jóval 
szerényebb méretekben -  hazánkban is előfordul (KO
VÁCS és MÜLLER 1980), érdemes ezeket röviden 
áttekinteni. A hagyományos magyarázat a kőzetet behá
lózó kalcittelérek differenciált oldódása -  ennek legfőbb 
ellenérve, hogy e telérek olyan területeken is megtalálha
tók tömegesen a karbonátos kőzetekben, ahol a barlan
gokban boxwork egyáltalán nem fordul elő. Azon megfi
gyelés alapján, hogy a Wind Cave mesterségesen tágított 
szelvényeinél a barlangtól távolodva a kalciterek fokoza
tosan „elhalnak” a kőzetben, PALMER (1989) kezdetben 
azt feltételezte, hogy anyaguk már a barlang légteres 
állapotában, a porózus dolomitrétegckből a barlang felé 
szivárgó oldatok széndioxidvesztése révén csapódott ki 
a kőzet repedéseiben. FORD (1989) izotópvizsgálatai 
szerint az eredeti hártyavékony erecskék továbbkristá- 
lyosodása, boxwork-ké „vastagodása” hévizes freatikus 
jelenség, s ún. inkongruens oldódás következménye: a 
dolomit-kőzetanyag oldódása egyidejű kalcitkiválasztás 
mellett történt. Az újabb kőzettani megfigyelések alap
ján PALMER (1989) a boxwork „magját” képező kalcit
erecskék kialakulását korai diagenetikus folyamatokra 
vezeti vissza, azaz a karbonátos összletben eredetileg 
lerakodott szulfátos zónákban a kőzettéválást követően 
lejátszódott, térfogatváltozással járó átalakulási és kiol
dódási folyamatokra, amelyek következtében egyes réte
gek erőteljesen összetöredeztek és breccsásodtak; s 
véleménye szerint éppen az így létrejött nagy porozitású 
zónák preformálták magát a barlangfejlődést is.

Ugyancsak a befoglaló kőzet adottságai, azaz a Paha- 
sapa Formáció felső harmadánál található tűzkőbetele
pülések összefüggő rétegként való megjelenése határoz
ta meg itt azoknak a sajátos, széles de alacsony teremso
roknak a kialakulását, melyeknek a mennyezetét több
száz m -es felületen a tűzkő sík rétegfelülete alkotja; e
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•vényekhez egy-egy átlyukadási ponton felülről sza- 
. I os kis gömbfülkék kapcsolódnak. A barlang morfo- 

i'piai elemei között említést érdemelnek még azok az 
akár emberfej-nagyságot is elérő gömbformák is, ame- 
i ek a befoglaló kőzetből kipreparálódva, helyenként 
már csak pontszerűen kapcsolódnak a falakhoz (3. kép). 
Ezek -  amint az néhány törött példányon látható -  
voltaképpen kalcit-szkalenoéderekkel bélelt, szabályos 
kristályüregecskék (geódák), kialakulásuk a mészkő- 
Összlet mélyen eltemetett időszakában, jóval a barlang- 
képződést megelőzően történhetett.

Képződmények

A két nagy barlangrendszer képződményegyüttese a 
számos közös elem mellett (mint például a borsókő, a 
tűs aragonit, a gipsz vagy a különféle kisebb cseppkő
alakzatok) éppen az uralkodó kiválástípusok jellegében 
különbözik egymástól, s mindkettőnek vannak egyedi, 
esetenként világviszonylatban is egyedülálló elemei.

A Jewel Cave ásványegyüttesének meghatározó ele
me a már említett kalcitkristály-kéreg, amelyről a „Drá
gakő-barlang” elnevezést is kapta. Ezen, a barlang egyes 
szakaszainak teljes felületét beborító, lenyűgöző összha
tást keltő kristálybevonatnak az átlagos vastagsága 
15 cm; felszínén a „szögfej-pátok”-nak nevezett, lapos 
romboéderlapokkal záruló, zömök fennőt kristályegye-

dek élhossza a 3-5 cm-t is eléri (4. kép). A legmagasabb 
helyzetű, bizarr oldásformákkal, gömbfülke-jellegű ku
polasorozatokkal tagolt üregrészekben -  melyeket leg
alábbis részben már utólagos, kondenzvíz-korróziós ere
detű elemeknek tartanak -  e kristálybevonat teljes 
visszaoldódása figyelhető meg (5. kép). A képződmény 
vertikális elterjedése a rendszerben mintegy 80 m, 
amelyen belül a teljes egyveretűség egyidejű kiválásra 
utal. Az U/Th módszerrel végzett korhatározás és a 
paleomágneses vizsgálatok eredményének összevetésé
vel e kristálybe vonat minimálisan 2,5 millió évvel 
ezelőtt képződött (FORD, 1989).

A Jewel Cave-ben hatalmas felületeket borító „szög- 
fejpátok” a Wind Cave-ben egyáltalán nem fordulnak 
elő, helyettük a barlang falait mintegy 50-60 m-es 
mélységtől kezdődően hófehér, karfiolszerű kalcitlepel 
vonja be. E kalcitkéreg átlagos vastagsága 0,5-2 cm, 
helyenként azonban az 5-8 cm-t is eléri. A hullámos
lekerekített oldásformákkal tagolt hasadékjáratok falait 
egybefüggően borító fehér kiválás összhatásában bizo
nyos fokig a Szemlő-hegyi-barlangra emlékeztet, s e 
hasonlóságot csak fokozzák a kiugró felületeken fenn
maradt, megvastagodott kalcitlemez-töredékek. A jelen
legi karsztvízszint felé közeledve e kalcitlemezek egyre 
kevésbé cementáltak, s egyre nagyobb felületeken jelen
nek meg az aljzaton is, sőt a mélyponti tavak egyikén 
tömeges recens képződésük is megfigyelhető. E kiválá-

4. kép. A Jewel Cave névadó kalcitkristály-bevonata 
Photo 4. Jewel Cave was named after its spectacular nailhead spar lining
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5. kép. A Jewel Cave fe lső  szintjein a kristálybevonat 
zöme visszaoldódott
Photo 5. From the upper leve Is o f Jewel Cave most o f 
the crystal lining was removed by later solution.
sok abszolút-kor vizsgálata alapján a barlang alsó 100 
m-e -  azaz az ismert járatok zöme -  az utóbbi 300 000 
esztendőben víztelenedett el (FORD, 1989). A koradatok 
alapján az egyidejű kiválási zóna mélysége itt 50-80 m 
közötti lehetett.

Ezen egyértelműen vízalatti vagy vízfelszíni kiválá
sokkal ellentétben a borsókőképződmények inkább a 
barlangrendszerek felsőbb szintjeire jellemzők, ahol 
elsősorban kiugró kőzetéleken, sőt a Wind Cave esetében 
gyakran a boxwork-szerkezetek peremein, a Jewel Cave 
esetében pedig az idős fennőtt kalcitkristályok élein 
jelennek meg gyöngysorszerűen. (A borsókövek hazai, 
eddig alapvetően melegvizesnek tartott keletkezésmódjá
val ellentétben az amerikai kutatók a borsóköveket 
jelletnzően légteres képződményeknek tartják, amelyek 
kellően alacsony páratartalom mellett a fa la t borító igen 
vékony vízfilm bepárlódásával alakulnak ki. E  kérdésre 
külön cikkben térütik ki részletesebben) Nagyobb össze
függő felületet csak elvétve alkotnak, ezeken az előfor
dulásokon viszont a borsókő gyakran aragonit-csopor
tokkal és tejfehér, földes-csomós hidromagnezittel társul 
A borsókő -  tűs aragonit -  hidromagnezit sorozatok

kialakulását (amelyek egyébként a József-hegyi-^ 
lángban vagy a Beremendi-kristálybarlangban is megfi. 
gyelhetők) HILL és FORTI (1986) a párolgás fokozódás 
következtében egyre inkább a Mg felé tolódó Ca:\fo 
aránnyal magyarázza. Mindenképpen figyelemre méltó 
hogy a Wind Cave-ben ez a képződményegyüttes jelleg, 
zően a különböző szinteket összekapcsoló hasa. 
dékaknák feletti üregrészekben, azaz a mélyből felszálló 
páradús, mintegy 14 #C hőmérsékletű; és a felsőbb 
szinteket kitöltő, szárazabb, átlagosan ll*C-os levegő 
találkozási zónájában jelenik meg.

A Jewel Cave képződményegyüttesének ritka, egyedi 
elemei a hidromagnezit-ballonok, a „logomitok” vala- 
mint a tudomásunk szerint csak innen leírt „szcintiIlitek" 
Ez utóbbiak a befoglaló formáció tűzköves zónája alatt, 
vetők mentén koncentrálódva előforduló vöröses árnya- 
latú, korallszerű kis képződmények, felületükön apró, 
csillogó kvarckristályokkal. Kialakulásuk nem egyértel- 
műén tisztázott, egyes feltevések szerint a Mississippian 
őskarszt rcliktumai, azaz fosszilizálódott, kovával átita
tódott egykori gyökerecskék, melyeknek külső kvarc- 
kristály-bevonata forró vizekből rakódott le. A mindös
sze néhány barlangból ismert hidromagnezit-ballonok 
pár cm-es, hártyavékony falú, zsákszerű hólyagok, ame
lyeknek létrejöttét, „felfújódását” a montmilch-képző- 
déssel egyidejű baktériumműködés során keletkezeti 
gázokkal magyarázzák -  ezeket azonban túraútvonalunk 
sajnos nem érintette.

A logomitok külsőre a Szemlő-hegyi-barlang „kará
csonyfáira” emlékeztető, azonban teljes egészükben 
borsókövekből felépülő, 2 m-es magasságot is elérő, 
belül lyukas kúpok (6. kép), az aljzati kitöltésbe mélyülő, 
üreges „gyökérrel”. Minthogy felettük sztalaktitok he
lyett jellemzően a kiválások visszaoldódása látható, 
keletkezésüket kondenzvizes oldódásból származó 
mészanyag aljzati párolgásos kiválásával magyarázzák.

Az ún. heligmit-bokrok (7. kép) a Wind Cave világvi
szonylatban is egyedülálló képződményei. Ezek a helik- 
titekre emlékeztető, korallszerűen elágazó, jellemzően 
10-50 cm közötti magasságú bokrocskák ugyanis az 
aljzatból nőnek elő, sőt elvétve láthatóak omladéktöm- 
bök tetejére települve is; vékonyfalú ágacskáik belsejé
ben a heliktitek kapillárisaihoz képest tágas, pár-mm 
átmérőjű csatorna húzódik. A karfiolbevonatokhoz ha
sonló izotópösszetételük (FORD 1989) víz alatti keletke
zésmódra utal, s ezt támasztják alá a karsztvízszini 
közelében található példányok ágacskáin fennakadt kai- 
citlemezkék is. További érdekesség, hogy e képződmé
nyek a rendszer középvonalában húzódó folyosónyaláb
ra korlátozódnak, e zónának viszont a legmagasabb 
szintjein is előfordulnak. A kialakulásukra vonatkozó 
jelenlegi elképzelés szerint (DAVIS 1989) ezek meleg
vízbelépési pontokon képződtek (a mélyből érkező, s a 
bekérgezett aljzati üledékeken pontszerűen áttörő meleg
víz mészanyaga a járatokat kitöltő, magas szulfáttartamú 
vízbe érve kicsapódott); de felvetődött a szerves eredei 
gondolata is.
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A barlangok kialakulása

Noha a barlangrendszerek vízszint alatti (freatikus) 
kioldódása szeikezetük, morfológiájuk és jellegzetes 
ásványkiválásaik alapján általánosan elfogadott, a kioldó 
vízkémiai jellegét, eredetét, áramlásviszonyait, valamint 
a barlangok korát illetően még ma is megoszlik a 
szakemberek véleménye.

A század elejétől kezdve napjainkig megjelent tudo
mányos munkák zöme a Black Hills barlangjainak 
kialakulását a Pahasapa Formáció meteorikus eredetű, 
regionális ártézi vízáramlási rendszeréhez kapcsolja, az 
időszakos áradások miatti visszaduzzasztással magya
rázva a hálózatos járatszerkezetet. A szerzők egy része 
a badangképződes idejét e vízáramlási rendszer kialaku
lásának kezdetére, azaz az eocén-oligocénba helyezi. E 
kialakulási modell leggyengébb pontjai, hogy a barlan
gok helyzete nem mutat egyértelmű összefüggést sem a 
jelenlegi, sem a tercier eleji felszíni topográfiával, s 
bennük felszínről származó üledékek nem, vagy csak 
igen alárendelten fordulnak elő. Ezen ellentmondásokat 
pALMER (1989) az elmélet azon továbbfejlesztésével 
látja feloldhatónak, miszerint az oldódást a karbonátos 
összlet magas porozitású zónáiban lassan mozgó freati
kus vizek és a homokkővel fedett térszínek felől érkező 
diffúz beszivárgás keveredési korróziós hatása váltotta 
ki.
6. kép. Logomit („borsókő-oszlop”)
Photo 6. Logomite

7. kép. A Wind Cave különös heligmit-bokrainak egy 
csoportja (szerző felvételei)
Photo 7. Heligmite bushes in Wind Cave (photos by K. 
Bolner Takács)

A barlangok hévizes keletkezésének lehetőségét első
ként Davis vetette fel még 1930-ban, aki a barlangok 
hálózatos szerkezete és a Jewel Cave hidrotermális 
telérkitöltésekhez hasonló kalcitkristály-bevonata alap
ján kialakulásukat mélyből feláramló hidrotermális olda
tokhoz kapcsolta. E keletkezésmód alátámasztására BA- 
KALOWICZ és szerzőtársai (1988) számos morfológiai, 
ásvány-kőzettani, geokémiai és izotóp-bizonyítékot is
mertettek, melyeket FORD (1989) további adalékokkal 
egészített ki.

E modell szerint a barlangok a miocénben kezdődött 
jelen eróziós ciklusban, a Black Hills gránit- és metamor- 
fit-magjában mélybeszivárgó vizek feláramlási zónáiban 
alakultak ki, amelyek a jelenlegi melegforrásokhoz 
hasonlóan a fedőösszlet kivékonyodó vagy törésekkel 
gyengített pontjaihoz kapcsolódtak. A kioldódásban 
szerepet játszhatott a réteglapok mentén mozgó meteori
kus vizekkel történő keveredés korróziós hatása is. A 
rendszerek a források áthelyeződése következtében idő
vel icikerültek az aktív feláramlási zónából, s a járattágu
lást a pangó, a CO2 kigázosodásával túltelítetté váló 
vizekből történő kalcitkiválás váltotta fel. A kiválások 
eltérő jellege FORD (1989) szerint valószínűleg a kigá- 
zosodás eltérő sebességére vezethető vissza, amelyet a 
rendszereknek a karsztvízszinthez képesti helyzete hatá
rozott meg.

Az elméletet alátámasztja a rendszerek morfológiai 
hasonlósága ismert hévizes barlangokkal (amelyek kö
zött a budapesti barlangokra is történik hivatkozás!), így 
a felszíni topográfiával való genetikai kapcsolat és a

35



folyó vízi üledékek hiánya, a törésrendszereket követő 
hálózatos térforma, valamint a rendszerek felső szintjeire 
jellemző, konvekciós áramlással (lásdRUDNICKJ1989) 
értelmezhető kupolasorozatok. További bizonyítékokat 
jelent a vízalatt képződön kalcitok határozott termálvi
zes izotópjellege, amelyek alapján a Wind Cave box- 
work-lemezei 30-60 *C, ugyanitt a karfiolszerű kérgek 
20—45*C, míg a Jewel Cave kalcitkristály-bevonata 
15-30*C hőmérsékletű vizekből váltak ki -  mindezek 
jó korrelációt mutatnak a térség mai melegforrásaira 
jellemző izotóp- és hőmérsékletviszonyokkal. Az alap
kőzet izotópösszetételében a barlangfalak mentén szin
tén határozott átalakulási trend mutatható ki; s a vízalatti 
kiválásoknak a beszivárgó meteorikus vizekből lerako
dott képződményekhez képest jóval magasabb U-tartal
ma pedig ugyancsak azoktól eltérő vízáramlási pályára 
utal. (A stabilizotóp-módszer elméleti alapjait és a budai 
barlangok kalcitjaira vonatkozó eddigi eredményeit ld. 
FORD-TAKÁCSNÉ1991.)

A hévizes kialakulási modell leginkább kritikus pont
jai a közel impermeábilis kristályos tömegekhez kapcsolt 
mélységi vízáramlás, valamint az a tény, hogy a barlan
gok a karbonátos formáció alsó harmadára már nem 
terjednek ki; de bírálói egyes morfológiai és izotóp
bélyegek kizárólagos hévizes értelmezhetőségét is vitat
ják (PALMER 1989).

A teljesség kedvéért végül megemlítendő a hegység- 
előterek medencéiből a rétegnyomás következtében fel
áramló (s esetleg kénhidrogéngázzal telített) fosszilis 
sósvizek által kiváltott oldóhatás lehetősége is; azonban 
a barlangok ásványtársulásai ilyen hatásra jellemző 
ásványokat (pl. endellit, terméskén, ferrokalcit, stb.) nem 
tartalmaznak, s a jelentősebb rendszerek elhelyezkedése 
sincs összhangban azzal a ténnyel, hogy a potenciális 
származási helynek számító medencék jellemzően a 
hegység É-i előterében fordulnak elő (PALMER 1989).

Bár saját megfigyeléseink a két hatalmas barlangrend
szer igen kis hányadaira korlátozódnak, a látottak összes
ségükben egyértelmű hasonlóságot mutatnak egyes ha
zai hévizes barlangjainkkal, s az eltérő elemek (mint pl. 
a jelentős őskarsztos preformáció, a tömeges boxwork- 
szerkezetek, egyes ritka kiválástípusok) jelenléte vissza
vezethető az eltérő földtani-klimatológiai adottságokra. 
Ez természetesen önmagában még nem bizonyítja a 
Black Hills barlangrendszereinek hévizes kialakulás
módját, de a bemutatott érvek és bizonyítékok alapján 
úgy véljük, hogy ha maga a barlangok morfológiája 
esetleg magyarázható is lenne az ártézi modell ismerte
tett, továbbfejlesztett változatával, illetve utólagos kon- 
denzvízkorróziós hatásokkal; ez semmiképpen nem ad 
a hévizes modellel egyenértékű magyarázatot a jellemző 
ásványkiválás-típusok jelenlétére, elteijedésére és izo-
tÓpjellegere. Takácsné Bolner Katalin
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THE LARGE CAVE SYSTEMS 
O FT IIE  BLACK HILLS (SOUTH DAKOTA, USA)

In 1992 the Department fór Geography of McMaster 
University (Hamilton, Canada) organised an intematio 
nal speleological field symposium conceming particu- 
larly with processes in thermal water caves. One of the 
main objects were the Black Hills, where Jewel Cave 
and Wind Cave represent the world’s fourth and seventh 
longest known cave systems. Many features of these 
caves are similar to those of themial water origin in the 
Buda Ilills, Hungary; such as the lack of genetic 
relationship to the surface topography, absence of íluvial 
sediments, rectilinear network pattem guided by maja 
fracture systems, cupola-form domes in the highest part* 
as well as calcite wall crusts and watertable deposits 
Author summarises her experiences on geology, mór 
phology and speleothems of the caves, with speciai 
respect to the elements different from those in the Búi 
Hills, like boxwork, nailhead spars, heligmite bushes 
etc.; and outlines the competing hypotheses on theit 
artesian or thermal water origin. Evaluating the évidén- 
ces fór and the arguments against both hypotheses anc 
considering the similarity to Buda caves, where the 
presence of a rising themial water system is hydrologi 
cally proven, author favors personally the themial watfl 
origin of Jewel and Wind Caves.
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