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MARADVÁNYBARLANGOK

Dr. Veress Márton

Ö S S Z E F O G L A L Á S

E munkában a maradványbarlangokkal foglalkozunk. Számba vesszük azokat a bizonyítékokat, amelyek 
segítségével valamely barlangról megállapítható, hogy maradványbarlang-e, vagy sem. Bemutatjuk azokat a 
feltételeket, amelyek megléte esetén e barlangtípus kialakulhat, majd elemezzük genetikai típusaikat és fe jlő 
désüket.

A B S T R A C T

In this paper cave remnants are investigated. Facts are discussed that indicate whether a cavity is a cave 
remnant or nőt. The conditions that make the development o f  this type o f caves possible are presented. The 
genetic types and development o f  the remnant caves are analysed.

Bevezetés

A karsztok oldásos eredetű barlangjainak többsége 
az áramló karsztvíz övében képződik. Az áramló 
karsztvíz övében keletkezést a gömbüstös formakincs 
(keveredési korrózió) jelzi. Ezen övben az üregesedés a 
karsztvíz kilépési helyein (forrásbarlangok), vagy a 
karsztvíz öv belsejében történhet.

A karsztvízöv belsejében kialakult üregek akkor 
formálódnak barlanggá, ha utólagosan valamilyen hatásra 
felnyílnak. E barlangtípust nevezzük maradványbarlang
nak (VERESS M. 1980).

A maradványbarlangok helyzetük szerint lehetnek 
tető-, fennsíkperemi- és völgyi helyzetűek (VERESS M. 
1999). Mindhárom esetben kialakulásuk előfeltétele az 
áramló karsztvíz övnek a felszínhez képesti tartósan 
közeli helyzete, az övben végbemenő jelentős üregesedés, 
a bezáró kőzet intenzív pusztulása.

A maradványbarlangok mérete a hajdani üregek 
méretétől és attól függ, hogy azokból a feltárulás során 
mennyi maradt meg. Horizontális eloszlásuk viszont attól, 
hogy milyen volt az üregek horizontális eloszlása, vala
mint milyen jellegű volt a feltárulás (pl. felületi vagy 
lineáris). Az üregek magassági eloszlása attól függ, hogy 
a karsztvízszint süllyedése lassú, folyamatos vagy szaka
szos volt-e, illetve a bezáró kőzet egynemű kifejlődésü-e, 
vagy vízzáró-összlet betelepülések szakítják-e meg. 
Szakaszos emelkedés esetén, vagy vízzáró betelepülések

nél az üregek helyileg akár több magassági szint körül is 
csoportosulhatnak.

A maradványbarlangok létezésére utaló 
sajátosságok

Azok az áramló karsztvíz-övben kialakult 
barlangok lehetnek maradványbarlangok (és nem 
forrásbarlangok), amelyek nem hegység-peremi, vagy 
völgyfői helyzetűek, hanem tetöhelyzetüek, vagy 
völgyoldalban helyezkednek el. Ugyanis a karsztperemi 
vagy völgytői helyzetű barlangok a karsztvíz kilépési 
helyei lehettek.

Ennek ellenére nem zárható ki egyes esetekben, 
hogy a karsztvíz a völgytalpon, a völgyoldalak mentén 
csapolódjék meg (így van ez számos karszton pl. a Bük- 
hegységben a Szalajka-völgyben és a Garadna-völgyben 
is vagy a Toros-hegységben a Köprücay-folyó szurdoká
ban). Ilyenkor völgyoldali helyzetű forrásbarlangok 
képződhetnek. Ezért csak azok a völgyoldali barlangok 
lehetnek maradványbarlangok, amelyek kialakulása 
idején a völgy talpának magassága nagyobb volt, mint a 
karszt-vízszint magassága. Ezen völgyek vízfolyásai nem 
megcsapolói, hanem táplálói voltak az áramló karsztvíz 
övének. A völgyoldalak barlangjai akkor tekinthetők 
teljes biztonsággal maradványbarlangoknak, ha az alábbi 
jellemzőkkel rendelkeznek.
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I . ábra. Maradványbarlangok kialakulása bakonyi példák alapján(VERESS M. 1999)
Jelmagyarázat: a. völgyképződés és iiregesedés, b. üregpusztulás és felnyílás, I. triász karbonátos kőzet, 2. középsőeocén 

mészkő (Szőci Formáció), 3. kavics (Csatkai Kavics Formáció), 4. abráziós breccsa. 5. márga. 6. törés, vető, 7. kasztvízszint, 8. 
fokozott vízelszivárgás idején helyileg megemelkedő karsztvizszint. 9. epigenetikus völgytalpak vízfolyásainak elszivárgó vize, 10. 
karsztvíz áramlási iránya, II. epigenetikus völgy, 12. üreg, 13. felnyitott üreg (maradványbarlang), I. karsztvízszint alatti 
üregesedés. II. törések, vetők menti iiregesedés, III. dolomit feletti iiregesedés, IV. helyi kifejlődésü vízzáró (vagy részleges vízzáró) 
összletfeletti üregesedés. V. helyi kifej lődésü vízzáró összlelfeletti iiregesedés, amit növel a völgy’ elszivárgó vize, VI. vízelszivárgás 
miatt ideiglenesen megemelkedő karsztvizszint alatti üregesedés

— A barlangok egy-egy völgyoldalban nagy 
számban fordulnak elő (pl. a bakonyi Ördög-árok néhány 
km-es hosszúságú völgyoldalaiban több mint 40 barlang 
fordul elő. Ugyanis egyidejű a vízkilépés a karsztból 
(tehát forrásbarlang képződés) túlságosan sok helyen nem 
fordulhat elő.

— A barlangok tengerszint feletti magassága igen 
változatos. (Gyakori azonban, hogy egy-egy völgyoldal 
maradványbarlangjai bizonyos magasságok közt csopor
tosulnak. Erre különösen akkor lehet számítani, ha a 
karsztvízszint tartósabb ideig nyugalomban van.) Forrás
barlangoknál az egyidejű vízkilépési helyek magassága 
közel hasonló, a különböző idejű vízkilépések szintje jól 
elkülönülnek egymástól.

— A völgy vízfolyásához közeli helyzetű barlan
gok függő helyzetűek, az üregeket felnyitó vízfolyások 
lineáris eróziója következtében.

— A barlangok vakon végződnek el.
— A barlangok előterében hiányzik az édesvízi 

mészkő. Vízkilépés esetén ugyanis mészanyag csapódna ki.
— A barlangok kitöltésében folyóvízi hordalék is 

előfordulhat, miután az üregeket felnyitó vízfolyás a 
hordalékát azokban lerakhatta. A Tekeres-völgyi-bar- 
langbó! pl. vízfolyás által áthalmozott kavicsanyagot 
említenek (BERTALAN K. -  KRETZOIM. 1962).

— A különböző, főleg völgyeket határoló szikla
falakon gyakoriak a gömbüst-roncsok. Ezek jelenléte arra 
utal, hogy számos olyan üreg létezett korábban, amelyek 
elpusztulásával megmaradtak a keveredési korróziós üreg
kialakulás során képződött gömbüstök (ill. roncsaik).

A maradványbarlangok képződése
A fedett karsztok epigenetikus völgyeinek vízfo

lyásai, ha a fedőüledékeket átfürészelik. lefejezödhetnek 
(JAKUCS L. 1971) vagy vizük elszivároghat. Előző 
esetben a völgy mélyülésének megszűnése miatt a karszt
víz üregei nem pusztulnak el. Utóbbi esetben, ha a 
völgymélyülés feltételei adottak a völgy alatti üregek 
részben megsemmisülnek, részben felnyílnak.

A Bakony-hegységben folytatott vizsgálatok 
(VERESS M. 1980a, 1981, 1999) arra utalnak, hogy a 
maradványbarlangok gyakorisága a hegység szurdokai
ban, szurdokos jellegű völgyrészleteiben megnő. (E 
szurdokok epigenetikus-antecedens, esetleg epigenetikus- 
regressziós eredetűek.) Különösen akkor, ha a szurdokok 
középső eocén mészkőben alakultak ki. Mindez az aláb
biakra vezethető vissza.

— A szurdokok feletti völgyszakaszok még fedő- 
üledékekbe mélyülnek. Ezért az ilyen vízfolyások jelentős 
vízgyűjtővel és hordalékkal rendelkeznek ahhoz, hogy a 
szurdokukat intenzíven mélyítsék.

— A vízfolyás vízének jelentős hányada elszivá
rog. Ezáltal ez a víz az áramló karsztvízbejuthat és annak 
a völgytalp alatti részében az üregesedés intenzitását 
növelheti. A Bakony-hegység számos szurdokában mu
tattak ki jelentős vízelszivárgást (JASKÓ S. 1959, 1961). 
így pl. a Kertes-kői szurdokban a Gerence vizének 75 %- 
a szivárgott el 6001/s vízhozamnál (BRATÁN M., 
MOHOS P.. ZSUFFA 1. 1967).

— A középső eocén mészkőben ugyanakkor a he
lyi üregesedésnek kedvező feltételeket teremt az a tény. 
hogy e kőzetben a vízelszivárgás fékezett. Ez utóbbinak 
két körülmény is kedvez. Egyrészt e kőzetbe gyakran 
települnek a vízelszivárgást fékező márgás összletek. 
másrészt az eocén mészkő fektije triász fődolomit. (A 
triász fődolomitnak a mészkövekhez képesti kisebb 
üregesedettsége miatt vízvezetése is kisebb.) Emiatt a 
szurdokok alatt az áramló karsztvíz öve megemelkedik, 
vagy a fökarsztviz felett karsztvízemeletek alakulnak ki. 
Mindez azt eredményezi, hogy az üregesedés nem csak 
intenzívebb lesz, hanem a völgytalp irányába eltolódik.

Végeredményben a szurdokokban a völgymélyülés 
és üregesedés egymást kölcsönösen feltételező, ill. egymást 
gerjesztő foly amatok (1. ábra). E völgyszakaszokon a víz
folyás elszivárgó vize az üregesedést fokozza, a kialakuló 
üregek miután feltárulnak, gyorsítják a völgymélyülését. A 
szurdokokban a völgymélyülést a bezáró kőzet helyi 
karsztosodása teszi lehetővé (üregfelnyílásos völgyfejlődés).

Véleményünk szerint az üregfelnyílásos völgyfej
lődés az olyan völgyeket jellemzi, amelyek vízfolyásának 
vize az üregesedéshez számottevően hozzájárul. Valószínű, 
hogy ez akkor következik be. ha a völgyátöröklödés 
megelőzi a karsztvízöv kialakulását, ugyanis az ilyen 
völgyeknél a karsztvízszint a völgytalphoz közeli helyzetű. 
(A megfigyelések azt is alátámasztani látszanak, hogy az 
antecedens völgyszakaszok teljes hosszukban ily módon 
fejlődhetnek, a regressziós völgyeknek csak azon szakaszai, 
ahol jelentősebb üregesedés történt.) Akkor viszont, ha az 
átöröklödés későn történik a bemélyülő völgy talp a 
karsztvízövnek már nem aktív, nem fejlődő üregeit tárja fel. 
így vízfolyásának elszivárgó vize nem játszik szerepet az 
üregek kialakulásában. Az ilyen völgyek lényegében csak 
eróziósán fejlődnek. A völgyoldalakban nincsenek 
maradványbarlangok, hanem csak oldódási maradványok 
(pl. kürtő- és gömbüst-maradványok).
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F/g. 1; Development o f cave remnants 
(after VERESS 1999)

Legend: a. valley and cavity 
formation, b. cavity destruction and 
exposure, I. Triassic carbonate rock,
2. Middle Eocéné Umestone (Szöc 
Formation), 3. gravei (Csatka Gravel 
Formation), 4. abrasion breccia,
5. mari, 6. fracture and fault, 7. karst 
water table, 8. local elevation in karst 
water table from infiltration, 9. in- 
filtrating water from floors of 
superimposed valleys, 10. karst water 
flow, 11. superimposed valley,
12. cavity, 13. exposed cavity (cave 
remnant), I. cavity development below 
karst water table, 11. cavity development 
along fractures and faults, III. cavity 
development above dolomité, IV. cavity 
development above local impermeable 
(or partially impermeable) series, V. 
cavity development above local impe
rmeable series intensified by infilt
ration from valley, VI. cavity 
development below temporarily ele- 
vated karst water table
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2. ábra: Erózióval felnyílott, majd a 
völgyoldal pusztulásával tovább-fejlö- 
dött (1), a völgyoldal pusztulásával 
felnyílott és továbbfejlődött (II) marad
ványbarlangok (VERESS M. 1999)

Jelmagyarázat: 1, karsztosodó 
kőzet, 2. mennyezetomladék, 3. idősebb 
völgy, 4. jelenlegi völgy, 5. megsemmi
sült üregrész, 6. maradványbarlang, 
7. lineáris erózióval felnyitott, majd a 
völgyoldal pusztulásával lerövidült 
maradványbarlang-csonk, 8. lineáris

erózióval felnyitott maradványbarlang (8a). majd ebből a völgyoldal pusztulásával kifejlődött maradványbarlang-roncs 
(8b), 9. a völgyoldal pusztulásával felnyílott és lerövidült maradványbarlang-csonk, 10. a völgyoldal pusztulásával 
felnyílott, majd omlással mennyezetét vesztett barlangmaradvány (10a), a maradványbarlang omlással elkülönült 
maradványbarlang roncsa (10b) és maradványbarlang csonkja (10c)

Fig. 2: Cave remnants exposed by erosion and further evolved by denudation o f the valley side (!) and exposed and 
further evolved by the denudation ofthe valley side (II) (after VERESS M. 1999)

Legend: 1. karstic rock, 2. collapsed ceiling, 3. older valley, 4. present valley, 5. destroyed cavity section, 6. cave 
remnant, 7. ruined cave remnant exposed by stream erosion and truncated by the denudation o f the valley side, 8, cave 
remnant exposed by stream erosion (8a) and further developed by the denudation o f the valley side intő a ruined cave 
remnant (8b), 9. ruined cave remnant exposed and truncated by the denudation o f the valley side, 10. ruined cave ex
posed by the denudation o f the valley side and ceiling cave-in (10a), ruined cave remnant isolated by cave-in (lOb) and 
truncated cave (lOc)
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Maradványbarlangok típusai és fejlődésük

A maradványbarlangok a völgyek vízfolyásaihoz 
képest lehetnek közeliek és távoliak. Amíg a közeliek 
sziklafalakon nyílnak (függő helyzetűek) és relatív 
magasságuk kisebb, a távoliak többnyire sziklafalak 
feletti sziklás környezetben nyílnak és relatív magasságuk 
nagyobb. A közelieket közvetlenül a bevágódó vízfolyás 
nyitja fel (lineáris erózióval felnyílott maradványbarlang). 
A távolabbi helyzetűek közvetlen felnyílása a völgyolda
lak pusztulása során történik (2, 3. ábra). A völgyoldalak 
pusztulását előidéző hatások között említhetők a 
fagyaprozódás, a tömegmozgások, a gyökérzet feszítő 
ereje és az omlások. E két utóbbi hatás ott hathat legin
kább, ahol a felszín alatt a kőzetben üregek fordulnak elő 
és ezek felett a kőzet kellően kivékonyodik.

A lineáris erózióval felnyílott maradványbarlangok 
a völgyoldal pusztulásával rövidülhetnek (maradvány
barlang csonk). A csonkok felső végén, ahol a mennyezet 
kellően kivékonyodik (mivel az üreg mennyezetének 
dőlése nagyobb, mint a völgy' oldalé) a mennyezet 
beomolhat (ablak), ezáltal maradványbarlang-ronccsá 
(átjáró) alakulhat a maradványbarlang. A jelentősebb 
hosszúságú maradványbarlangok — függetlenül felnyílá
suk módjától — maradványbarlang-roncsokká különül
hetnek azáltal, hogy a mennyezetük több helyen is be
omladozik. A maradványbarlangok, roncsok és csonkok 
mennyezetének omladozásával mennyezet maradványok, 
ezek további pusztulásával hidak maradnak vissza.

Azon maradványbarlangok, amelyek mennyezetü
ket teljes egészében elveszítik barlangmaradványokká 
alakulnak (VERESS M. 1980b). A barlangmaradványok 
néhány méteres hosszúságú, függőleges oldalú falakkal 
határolt formák. Lehetnek teremmaradványok, vagy 
folyosómaradványok. Előzőek teremszerű, utóbbiak 
folyosószerű maradványbarlangokból alakultak ki (4. 5, 
6. ábra).

A maradványbarlangok pusztulása a völgyoldalak 
pusztulásához járul hozzá. E sajátságos lepusztulás a 
völgyoldalak morfológiájában is tükröződik. Ott, ahol a 
maradványbarlangok sűrűsége nagy és irányuk a völgyol
dalak lejtésirányával megegyezik, barlangmaradvánnyá 
alakulásukat kővetően a közöttük visszamaradó kőzet
anyag is gyorsabban pusztul. A folyamat eredményeként 
a völgyoldalakban néhány m-es magasságú, a völgypere
mek felé beöblősödő sziklafalak alakulnak ki.

Következtetések
1) A karsztterületek szurdokaiban az epigenetikus 

völgyek vízfolyásai által irányított karsztosodás játszódik

le, akkor, ha a vízfolyás jelentős fedett karsztos vízgyűj
tővel rendelkezik.

2) A lineáris erózióval felnyílott üregek a völgy 
mélyüléséhez (a szurdokos jelleg növekszik), a völgyol
dalak pusztulásával felnyitottak a völgy szélesedéséhez 
járulnak hozzá.

c. Ha valamely karsztterület völgyeinek barlangjai 
maradvány-barlangoknak minősülnek, azok tengerszint 
feletti magassága nem jelzi a valamikori karsztvíz meg
csapolás! szintjét. Adott szurdokban a maradványbarlan
gok elterjedésének magassága legfeljebb a helyi kiemel
kedést tükrözi. (Eloszlásukat a bezáró kőzet kifejlődése a 
fentiek mellett döntően alakíthatja.) A szomszédos szur
dokok maradványbarlang csoportjainak magassági kü
lönbségei nem alkalmasak pl. a hordozó térszínek ki
emelkedési mértékének, a kiemelkedés korának össze
vetésére. E csoportok helyi völgyfejlődési és karsztoso
dási eseményeket reprezentálnak.
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3. ábra: Néhány jellegzetes marad
ványbarlang hosszmetszetben (I.) és 
alaprajzban (II) bakonyi példák 
alapján (VERESS M. 1999)

Jelmagyarázat: 1. bezáró kő
zet, 2. gömbüst, 3. meder, 4. törmelék,
5. talaj, mállási maradék, 6. sziklafal 
mélység adattal, 7. bejárat esővonala, 
a. lineáris erózióval felnyílott marad
ványbarlang (C-3 jelű, vagy Cuha- 
völgyi Rejtett-fülke), b. a völgyoldal 
pusztulásával felnyílott több bejáratú 
maradványharlang (K-8 jelű, vagy 
Kő-völgyi-sziklaüreg), c. a völgyoldal 
pusztulásával felnyílott, majd marad- 
ványbarlang-ronccsá pusztult marad
ványbarlang (Km-1 jelű, vagy csesz- 
neki Átjáró-barlang), d. a völgyoldal 
pusztulásával felnyílott, majd marad
ványbarlang ronccsá pusztult marad
ványbarlang (M-4 jelű, vagy magos
hegyi Likas-kő), e. töréslépcső pusztu
lásával felnyílott, majd barlang- 

roncsokra és barlangroncsra kiilöniilt maradványbarlang (M-5 jelű  Csapóné konyhája), f. a völgyoldal pusztulásával 
felnyílott, majd maradványbarlang- roncsokról különült maradványbarlang (C-4 jelű. vagy Remete-lik)

Fig. 3: Cross-section (!) and plans (II) o f somé characteristic cave remnants (after VERESS M. 1999)
Legend: I . enclosing rock, 2. spherical cauldron, 3. channel, 4. debris, 5. soil, weathering residue, 6. rock wall 

with deptli, 7. stopé of entrance, a. cave remnant exposed by stream erosion (C-3 or Rejtett-fülke, Cuha Valley), b. cave 
remnant with several entrances exposed by the denudation o f the valley side (K-8 or Kövölgy-sziklaüreg), c. cave 
remnant exposed by denudation o f valley side and eroded intő ruined cave remnant (Km-I or Átjáró Cave, Csesznek), d. 
cave remnant exposed by denudation o f valley side and eroded intő ruined cave remnant (M-4 or Likas-kő, Magos Hill), 
e. cave remnant exposed by the denudation of fault scarp and divided intő ruined and truncated cave remnants (M-5 or 
"Csapóné konyhája"), f:  cave remnant exposed by denudation o f the valley side and divided intő ruined cave remnants 
(C-4 or Remete-lik). Cave maps from reports o f the Cholnoky Caving Group in 1977 and 1978

4. ábra: Üregek (!) pusztulása során kialakult különböző maradványformák fii)
Jelmagyarázat: I . üreg, 2, sziklafal, 3. mennyezet perem, 4. ablak, 5. szikla

iad, 6. maradványbarlang-csonk, 7. maradványbarlang-roncs. 8. folyosószerű bar
langmaradvány, 9. teremszerű barlangmaradvány

Fig. 4: Various cave remnants (II) which could develop during the destruction of 
cavities (I)

Legend: I . cavity, 2. rock wall, 3. roof margin, 4. window, 5. bridge, 6. trun
cated cave remnant, 7. fragments o f cave remnant, 8. corridor-like cave remnant, 9. 
room-like cave remnant

123



5. ábra: Uralkodóan lineáris erózióval felnyílott üregek 
maradványformái a bakonyi Pápalátó-kő környékéről. 
(VERESS M. 1999)

Jelmagyarázat: I . sziklafal, 2. maradványbarlang- 
csonk. 3. vertikálisan megnyúlt, kör keresztmetszetű vagy 
szabálytalan keresztmetszetű járhatatlan maradványbar- 
lang-csonkok, 4. maradványbarlang-roncs, 5. kürtöroncs.
6. mennyezet-maradványos barlangmaradványok, 7. bar
langmaradvány (folyosószerű). 8. barlangmaradvány 
(teremszerű), 9. sziklahíd, 10. gömbüst a sziklafalon. II. 
omladék, 12. törmelék, talaj, 13. lejtő dölésiránya, 14. 
turistaút

Fig. 5: Remnant features formed predominantly by stream 
erosion (below Pápalátó-kö, after VERESS M. 1999)

Legend: 1. rock watt, 2. truncated cave remnant, 3. 
vertically elongated impassable truncated cave remnants 
o f circular irregular eross-section, 4. ruined cave 
remnant, 5. chimney ruin, 6. cave ruins with ceiling 
remnants, 7. cave ruin o f corridor-like appearance, 8. 
cave ruin o f chamber-like appearance, 9. rock arch, 10. 
spherical cauldron on rock wall, 11. collapsed matéria!,
12. debris, soil, 13. slope, 14. trail

3

6. ábra: Lejtő lepusztulás során felnyílott üregek
maradványformái a bakonyi Ördög-árokból (VERESS M. 1981)

Jelmagyarázat: 1. réteg dölésiránya és dőlésszöge, 2 
sziklafal. 3. sziklafal magassága (m). 4. lejtő dőlésiránya és 
dőlésszöge, 5. járható maradványbarlang-bejárat, 6. járhatatlan 
maradványbarlang, 7. járhatatlan maradványbarlang-roncs 
(átjáró barlang), 8. karsztos járat magassága a sziklafalban (m),
9. barlangmaradvány, 10. felszakadás (sérült mennyezetű 
maradványbarlang) II . törmelék, 12. mennyezetomladék

Fig. 6: Remnant forms o f the cavity which might open up during 
the denudation o f the slope o f the Bakony Órdög-valley (after 
VERESS M. 1999)

Legend: 1. dip and strike ofbed, 2. rock wall, 3. height of 
rock wall (m) 4. slope angle and direction, 5. entrance to 
passable cave remnant, 6. impassable cave remnant, 7. 
impassable ruined cave remnant, 8. height o f karst passage in 
rock wall (m), 9. cave ruin, 10. caved-in ceiling (cave remnant 
with damaged ceiling), 11. debris, 12. collapsed matéria! from 
ceiling
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