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GÁZMOZGÁS NYOMAI ÉS KIVÁLÁSAI BARLANGBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

A barlangi vizekből nyomáscsökkenés esetén gázok szabadulhatnak fel, miközben szilárd anyag ki
válása is történhet. A felszálló buborékok útjuk során csatornákat alakíthatnak ki, illetve megrekedésük 
környezetét oldják.

A barlang légterében hőmérsékletkülönbség miatt áramlás keletkezik. A hűvösebb felületre lecsapódó 
pára oldja a képződményeket, kőzetet. Az áramló levegő aeroszol-tartalmából kiválások képződhetnek.

1. EGY KIS KÉMIA
A legjobban „barlangosodó” kőzet a mészkő. Anyaga tiszta vízben is oldódik, és ha még CO2 is kerül 

hozzá, akkor a feloldható mennyiség lényegesen megnő. Víz főként felszínről jut az üregbe, de nagyobb 
mélységből is feláramolhat. Jelentős lehet a barlangon belüli körforgása is. Szén-dioxid felszínközeiben 
elsősorban szerves anyagok bomlása során képződik, ide sorolva az élőlények testi folyamatait is. Másik 
fő származása közvetlenül vagy közvetve a vulkáni és metamorf folyamatokból történik. (A kéntartalmú 
anyagokkal ez az írás nem foglalkozik.) A barlangi légtér egyéb gázai az oldásos-kiválásos vegyi folya
matokban nem jelentősek.

2. A GÁZKIVÁLÁS OKAI
A folyadékok közül most csak a számunkra fontos vizet vizsgáljuk. Ebben a gázok többsége csak 

fizikailag oldódik, azaz elnyelődik a nyomástól és hőmérséklettől függő mértékben. Néhány gáz, így 
a barlangtanilag legfontosabb CO2 viszont kémiai kötést is kialakít, aminek mennyisége a gáz meny- 
nyiségétöl erősen függ.

Bármelyik tényező (koncentráció, nyomás, hőmérséklet) változik a megfelelő irányban a „gázos víz” 
áramlása során, lehetőség van az oldott gáz elkülönülésére, azaz buborékok képződésére. Leggyakoribb 
a nyomás csökkenése, ezért a másik kettővel most nem foglalkozunk. (Bár fontos emlékeztetni rá, hogy 
a cseppkőképződés az oldat és a barlangi levegő CO2-tartalmának különbsége miatt történik.)

Tíz m vízoszlop nyomása (nagyjából) 1 atmoszféra. Ha csak hazai adatokat nézünk, az István-lápai- 
barlangban a vízszint kb. 45 m magasra emelkedett árvízkor (GAZDA A. 2011). A mélykarsztból feláramló 
víz (több)ezer méterről jön, ennek megfelelő nyomáscsökkenéssel, ami gázkiválást is okoz. A mindennapi 
barlangjárás során természetesen lényegesen kisebb vízszintekkel kerülünk kapcsolatba.

2.1. Szerves anyagok bomlása
A felszínről koncentráltan (víznyelőn) bejutó víz — különösen árvízkor - rengeteg szerves anyagot 

hoz magával, aminek egy része a barlangban marad; részben feltapad a falakra, részben leülepedik a me
derben. Az egyenletes hőmérsékletű, vizes-nedves környezetben lassú, de állandó bomlás történik, ami 
elsősorban CO,-t termel. Ennek egy része a vízben elnyelődik, egy része pedig apró buborékokat formál. 
Ilyeneket a Béke-barlang falán is lehet látni: az aláhajló, centiméter vastag „agyaggal” borított falakon 
az üledék felszínét 2-3 mm-es mélyedések tagolják. Nyilván a feltapadt iszap belsejében is vannak ha
sonlóak.
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A meder aljzati üledéke is tele van aprócska buborékokkal, amik még nem tudták áttörni a laza anya
got. Amikor a barlangászok végigmennek ilyen járaton, a felkeveredő üledékből sok gáz szabadul fel, 
ami szűk folyosóban esetleg már veszélyes mennyiségű is lehet. (A baradlai tragédia egyik tényezője
ként ez is feltételezhető.)

Sokkal ritkább, de létező, hogy ha mélyebb vizes szifont leszívnak, az aljzati iszapból kibugyborékol 
a gáz egy része.

2.2. Vízesések
Magasból lezuhanó víztömeg cseppekké széthúzódva sok gázt (levegőt) ragad magával. Ezt régen 

iparilag is használták; egyes bányák szellőztetését részben így tudták megoldani. Laboratóriumokban ma 
is használnak vízsugár-szivattyút.

Barlangban is találkozhatunk ilyennel. A kisebb-nagyobb vízesések, intenzív csepegési (csorgási) he
lyek után az elfolyó vízben sok oldott gáz van, ami később valahol már buborékokat hozhat létre.

3. GAZOK VÍZBEN
3.1. Buborékok mozgásának nyomai

„Felfelé száll borban a gyöngy, jól teszi 
Senki tőle e jogát el nem veszi.”

A folyadék és a gáz közti nagy fajsúly-különbség miatt a buborék csak felfelé vagy vízszintesen tud 
haladni. (Az áramló melegebb víz útvonalaiban lehet kisebb lefelé tartó szakasz is.)

A buborékok mérete is aránylag szűk mérettartományú lehet. Képződésük a kolloid méretnél kezdődik, 
majd pár milliméteresre hízik (pl. palackba öntött csapvíz). Szabad víztérben ezek már elindulnak felfelé,
miközben a nyomáscsökkenés miatt egyre tágulnak, 
ve (talán 5-10 cm ??) a felületi feszültség kisebb, 
mint a haladás miatt fellépő torlónyomás, ezért a na
gyobbak szétszakadnak, és így mennek tovább.

Az iszapban fejlődő gázok környezetüktől füg
gő méret elérése után tudják áttörni a fölöttük lévő, 
laza üledéket és elindulhatnak a vízben felfelé (mil
liméter-centiméter átmérőjű lyukacskák az iszap 
felszínén).

Aláhajló kőzetfelületek alatt a fal meredeksége és 
tagoltsága, érdessége határozza meg a buborék el
szakadásának méretét. 1-3 cm-es „ujjbegy-karrok” 
alakulnak ki, mert a gáz CO2-tartalma miatt lassan 
oldani kezdi a mészkövet. (AVass Imre-barlang alá
hajló falai több helyen tele vannak az így kialakult, 
felfelé tartó „gyöngyfuzérekkel” (7. fotó.)

AFerenc-hegyi-barlang fejlődéstörténetében volt 
(legalább) egy „gázbuborékos” időszak. Ekkor a né
hány milliméteres buborékok az enyhén lejtő föte 
alatt felszaladva lapos, fordított V-szelvényű árkok 
csoportjait oldották a kőzetbe. Hasonló van a Vass 
Imre-barlangban is (2. fotó). Az árkocskák többnyire 
egy kupola teljesen vízszintes felületéhez, fötesíkhoz 
csatlakoznak. Ezeknek felismerése Szenthe István 
érdeme (CSER E-SZENTHE I. 1986).

illetve több apró egyesülhet. Bizonyos méretet elér-

l. fotó. Buborék-gyöngysorok a Vass Imre-barlangban
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2. fotó. Buborék-vályúk felfutása vízszintes főtesíkba 
(Vass Imre-barlang)

Vízszintes főtesíkok a képződményes budai bar
langokban több helyen is találhatók (KRAUS S. 
2011). Méretük a tenyérnyitől több négyzetmétere
sig terjed; legtöbb a Ferenc-hegyi-barlangban van. 
A síkból valahol egy 3-5 cm széles, íves „kapun” 
távozott az összegyűlt gáz, fölötte néha rövid mé
lyedés, félcső is kialakult. A Ferenc-hegyi-barlang 
híres „Hévforráscsövét” Sásdi László ilyen gázbu- 
borék-csőnek tartja, ami az egykori kitöltés és a kő
zet határán fejlődött (SASDIL. 2005).

3.2. Gázbuborékos kiválások
Amikor a telített oldatból a CO2 egy része gáz 

formájában elkülönül (buborékká alakul), akkor 
az oldott mészanyag megfelelő mennyisége kiválik. 
Ez többnyire a buborék körül történik meg, külön
böző méretű gömbhéjas-csöves formák képződnek. 
Barlangjainkban többféle képződmény van, amit 
nem lehetett értelmezni a gázkiválásos folyamat 
(fel)ismerése előtt. A valószínűleg lassú folyamat 
helyszíni, tehát barlangi vízalatti megfigyelése na
gyon valószínűtlen. Szerencsére a mesterséges üre
gekben is előfordulnak hasonló körülmények, így 
az ottani kiválásokból következtetni lehet a termé
szetben történt (történő) dolgokra.

Forráskúp
Nem igazán barlangi forma; eddig csak a Zbraso- 

vi-aragonitbarlangban (Morva-karszt) láttam. (Egy 
onnan származó példány metszete a Barlangtani Inté
zetben megnézhető.) A szakirodalom „gejzíreknek” 
csúfolja ezeket, bár csak gáz hajtású „köpködőknek” 
nevezhetők. Jelenkori kialakulásuk Recsken a mély
szinti bányavágatokban volt látható (3. fotó) (FÜGE- 
DIP.U. et al. 1990).

Buborék
Más képződmények közé szorult buborék körül 

kivált vékony kéreg metszete látható a Szalonnai- 
melegforrás (feltáratlan !!) barlangjából származó

3. fotó. Buborékos forráskúpok a recski ércbányából

mintában (4. fotó). (A forrás vízmű céljából történt foglalása során barlangi képződmények is előkerül
tek; cseppkő, borsókő, kalcitlemez. Mindezen friss, nyálkás fekete anyag volt.)

,, Kalcitszivacs ”
A buborék „csírák” valószínűleg akárhol képződhetnek a vízben, de csak szilárd felületen tudnak meg

tapadni. Ha a víz gyorsan áramlik, akkor a nagyon aprókat is hamar elsodorja; ilyen esetben nagyon 
sok, de milliméternél kisebb gömböcske lesz csak. A körülöttük kiváló, szintén nagyon apró kristályok
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4. fotó. Kalcitlemezek. között megrekedt buborékok kivá
lása (Szalonnai-barlang)

megnyúlt, vékony csöveket alkotnak, amik szorosan 
egymás mellett növekednek. Az áramlás miatt gyak
ran valamilyen irányban hajló, tömeges „kalcitszi
vacs” keletkezik, amit jelenleg legnagyobb tömeg
ben a Ferenc-hegyi-barlangból ismerünk (5. fotó).

A Szép-völgy-Gugger-hegy területén az ennél 
magasabban levő, sok apró barlangban gyakori, 
egyeduralkodó ez a kiválástípus. Színe az eocén kő
zet agyagtartalma miatt sárgás, a Mátyás-hegy tete
jén nyíló Erdőhát úti-barlangban és a Buda-barlang- 
ban hófehér. A Bátori-barlangban Északi fény néven 
vörös(es) változata jellemző. Laboratóriumi vizsgá
lata alapján minden lelőhelyről származó anyag re
duktív, mélységi vízből kivált anyagnak bizonyult.

AFerenc-hegyi-barlangnál mélyebb szinten csak 
a Szemlő-hegyiben ismert (még). Itt nem rostos, ha
nem tömeges kifej lödésű, és két nyílt víztükrű, kal- 
cit-lemezes kiválásfázis között látható. Feltételezhe
tően a többi nagybarlangban is előfordul, csak más 
kiválások elfedik.

„Fecskefészek” borsókő
A kalcitszivacs kiválástömeg 10-30 cm vastag is 

lehet, ennek felületét összefüggő kéregként borítja. 
Apró, 2-5 mm-es gömbsüvegek szorosan összenő
ve 3-8 cm-es gömbded formákat alkotnak (6. fotó). 
Jól megkülönböztethető a vékony nyakon ülő, majd 
kiszélesedő gömböt alkotó „valódi” barlangi borsó
kötői. Eddigi megfigyeléseim alapján csak a kalcit- 
szivacson fejlődik, aminek jelenléte ennek alapján 
valószínűsíthető.

5. fotó. Kalcitszivacs-kötegek, körülöttükfecskefészek- 
Dióhéj-szerkezet borsókő kéreggel (Ferenc-hegyi-barlang, CSI.507/C,

A mélységi víz áramlásában és/vagy összetéte- keresztmetszet)
lében időnként változás történhet. Ennek hatására a
gázbuborékok mennyisége néha megnőtt, körülöttük vékonyabb burkolat, apróbb kristályok tudtak csak 
fejlődni. Egy újabb változást követően ezt a réteget masszívabb anyag borította be, miközben az apró 
kristályok visszaoldódtak. A (feltételezett) folyamat eredményeként a vastag, íves képződményekben 
centiméteres hézagok lettek (7. fotó). A Szemlő-hegyi-barlang egyes részein fordulnak elő ilyen kérgek, 
a Sátorkő-pusztai-barlangban pedig gyakoriak.

Az ilyen hézagos kiválás régóta ismert volt, magyarázatára kioldódott gipsz-kérget vagy tűs (arago- 
nit) kristályokat feltételeztünk. A több mikroszkópos és ásványtani vizsgálat azonban ezt nem bizonyí
totta. A gázbuborékos magyarázat (feltételezés) jelenleg elfogadhatónak tűnik.
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6. fotó. Fecskefészek-borsókő a Ferenc-hegyi- 
barlangban

„Mészfésű”
A recski ércbánya mélyszinti táróiban a vízelve

zető rendszer egyes medencéiben kb. 5 mm átmé
rőjű, vékonyfalú csövecskék is fejlődtek. Két típus 
ismert; az egyik különálló, centiméter hosszú csö
vecskékből áll, amik a medence aljára hullott kéreg
ről nőttek felfelé. (FÜGEDIP. U. et al.) (8. fotó)

A másik típus vízgyűjtő medence néhány cen
timéter mély vizében, szorosan egymás mellett, 
méhsejtszerűen fejlődő, összenőtt csövek tömege. 
Ennél látható volt, hogy a kb. 5 mm-es buborékok 
az egyes „sejtek” tetején ültek (9. fotó).

Mindkét típusnál reduktív vízből történt a kivá
lás néhány hét vagy hónap alatt.

„Sakkfigurák” „törpék erdeje”
Allóvizű medence aljzatáról felfelé növekvő, me

redek kúp alakú kiválások, amik tömegesen fordul- 
(hat)nak elő. Méretük centimétertől deciméterig ter
jedhet. (A kisebbet nem vesszük észre.) Szerencsés 
véletlen folytán a Széchenyi fürdő vízhűtő meden

7. fotó. Dióhéj-szerkezetű kiválás a Sátorkő-pusztai- 
barlangból (CSI.680, keresztmetszet)

8. fotó. „Mészfésű" a recski ércbányából

9. fotó. „ Lépesméz” kiválás a recski ércbányából

céjéből került a barlangászok elé ilyen anyag (VIRÁG M. et al 2013). (10. fotó)
A minták szerkezetének vizsgálata alapján ezeknél is valószínűsíthető a gázbuborékok körül történő 

kiválás. Hazai barlangok közül eddig még csak a Miskolctapolcai-barlangfürdő bővítése során talált 
üregből került elő centiméter magas „sakkfigura”. Fényképről külföldi előfordulását sekély cseppkőme- 
dencéböl ismerem. (Dél-Franciaország: Grotte de Trabuc.)
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10. fotó. Kiválás („ törpék erdeje ”) a Széchenyi fürdő 
medencéjéből

11. fotó. Heligmitek a Kősátor-barlangban 
(fotó: Slíz György)

Heligmit
A heliktitek látszólagos rokona. Iszapos aljzati üledékből „kinőtt” 30-80 cm-es bokrocskák a Wind 

Cave (USA, Dél-Dakota) egy részében (TAKACSNÉ B. K. 1992). A kb. 1 cm vastag „ágak” belseje üre
ges, aminek alapján feltételezhető az iszapból kijövő gázbuborékok körüli kiválás.

Hasonló, bár kisebb bokrocskák rajza szerepel a Csűr-ponor barlangjának leírásában is (SZUNYOGH G. 
1982). Iszapból kijövő bomlási gázokkal magyarázhatók a Kőbányai Sörgyár pincéinek kiválásai. Hason
lóság minden esetben csak az iszapos aljzat, ezért a bomló anyag gázainak feltételezése csupán megvizsgá
landó ötlet. Hazai - feltételezhető - előfordulását még csak a Kősátor-ból ismerem (11. fotó).

„Túrószacskó”
Fehér, összefüggő kéreg az üreg teljes felületén, 

rajta függőleges irányú bemélyedésekkel, amikbe 
a kiválás íves felülete behajlik. A túró vagy a sajt 
készítésénél sűrű szövésű anyagba teszik a masz- 
szát, majd felakasztják, hogy a savó lecsepeghes
sen belőle. Ilyen, csak nagyobb, több méteres for
mák borítják a falakat (12. fotó).

Eddigi egyetlen hazai előfordulásuk a Legény
barlang Csodagumós-termében ismert (KOVÁCS R. 
2013). Képződésük megértése a MKBT egyik ta
nulmányúján történt az olaszországi Toirano-bar- 
langban. Itt az idegenforgalmi kiépítés során néhol 
átvágták a hasonló megjelenésű kiválásokat, így lát
hatóvá vált a több centiméter vastag, tömör kérgek

12. fotó. „ Túrószacskók’’ a Legény-barlangban 
(fotó: Slíz György)

között levő, centiméter vastag üledék, vörösagyag.
Joggal feltételezhető, hogy az áradással került ide, majd a benne levő szerves anyag lassú bomlása során 
felszálló gázbuborékok formázták a falat.
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4. LEVEGŐ ÁRAMLÁSA BARLANGBAN
A felszín alatti terekben is cserélődik a levegő, ami azonban annyira lassú áramlás, hogy testi érzetet 

nem okoz. Ha gyorsabb, érezhető, akkor már huzat a neve. Vizsgálatával sokan foglalkoztak, de okáról 
igazán jó értelmezés még nem született. Fizikai oka ennek is a nyomáskülönbség, amit gyakran az eltérő 
hőmérsékletű területek okoznak.

4.1. Páralecsapódás és kiszáradás
A barlangbaín) áramló levegő többnyire erősen páradús, vagy hamarosan azzá válik. Amikor a fel

színről hidegebb levegő érkezik, az üregben felmelegedve szárítja a barlangot, és ezért az üledékekben 
száradási repedések képződhetnek.

Sokkal feltűnőbb jelenség, amikor a meleg(ebb) levegőből az üreg valamelyik hűvösebb felületéhez 
érve páralecsapódás történik. A barlangok légáramlási rendszere többnyire állandó, ezért az évezredek 
során jellegzetes felületi formák alakulnak ki ennek hatására. A felszín alatti terekben a mállott kőzet
felületek többnyire megmaradnak, így a kemény kőzet néhány milliméter (helyenként centiméter) vas
tagságban puha, körömmel karcolható, azaz kapirgálható lesz. („Kapirgalit”, vízben „hidrokapirgalit” 
- Berényi Üveges Istvántól származó elnevezés.) 

„Hieroglifák”
Tágabb bejáratú barlangok elején a kőzet mik- 

ro-repedéseibe a lecsapódó pára beszívódik, és míg 
a tömör felszínről hamar elpárolog(hat), a mélyedé
sekben hosszabb ideig végzi az oldást. Ennek ered
ménye, hogy szabálytalan alakú, néhány centiméter 
hosszú, milliméter (esetleg centiméter) mélységű 
árkok fejlődnek (13. fotó). Ilyenek természetesen 
minden csupasz mészkőfelületen kialakulhatnak, 
amit nem ér az eső.

Oldott (barlangi) felületek
A „melegvizes” barlangrendszerekben nem meg

lepő, ha egyes mélybenyúló hasadékokon melegebb 
levegő áramlik fel több tíz (száz ?) méteres mély
ségből. Az általa okozott folyamatos páralecsapódás 
erősen visszaoldja az útjába eső régebbi kiváláso
kat és a kőzetet is. Talán legszebb (hazai) tömeges 
előfordulása a Rácskai-barlangban (Budai-hegység) 
látható (14. fotó). Lehetséges (érdemes) feltárási hely
ként a Szemlö-hegyi-barlangban, a kiépített részen 
is tanulmányozható (14/Afotó).

Ahol hosszabb járatszakasz csatlakozik nagyobb 
légterű, szellözöttebb részhez, ott szintén lehet pá
ralecsapódás a szelvény felső részén. Ilyen a Pál-
völgyi-barlangban az Y-folyosó csatlakozása a Tollas-teremhez, vagy a Szemlőben a Hosszú-folyosó és 
az Óriás-folyosó csatlakozásánál.

„Hidegvizes” barlangokban nyilván ritkább ez a jelenség, de a Baradlában a Viasz-utca utáni szűkület 
környékén (?) a fötén erősen visszaoldott cseppkövek láthatók. A Földvári-barlang egy részén az összes 
cseppkő leoldódott, miután (?) a hegyet elbányászták az üreg fölött.

13. fotó. Hieroglifák a Bella-barlang (Pilis) bejáratánál
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14. fotó. Feláramló levegő útvonala a Rácskai- 
barlangban

14/A. fotó. Feláramló levegő útvonala a Szemlő-hegyi- 
barlangban

Gömbfülke
Néhány méteres, gömb formájú alakzatok (mélyedések) elsősorban a barlangok felső részem. Ma 

már bizonyos, hogy több módon képződhetnek; ezek egyike a páralecsapódásos típus. Képződésükről 
először Müller Pál írt (MÜLLER P. 1974), majd fizikai-matematikai fejtegetéseket Szunyogh Gábor tett 
közzé {SZUNYOGH G. 1982, 1984, 1987, 1988).

A folyamat lényege az, hogy a felszínközeli járatokban a lecsapódó pára oldja a kőzetet. Minél na
gyobb a hőmérsékletkülönbség, annál erősebb a lecsapódás, majd az oldat lefelé szivárogva esetleg újra 
elpárolog, hátrahagyva a mészanyagot. (Ezt a jelenséget felismerve lehetett megoldani a „hévizes” bar
langok némelyikében tömeges borsókő kiválásának kérdését (KRAUS S. 2001).

A páralecsapódásos gömbfülkék fontos jellemzője, hogy bennük kiemelkedő rétegszakaszok, kalcitte- 
lérek nincsenek, mert a lecsapódó víz éppen ezeken (volt) a legtöbb, így tagolatlan ívekre alakult a felület. 
A gömbded forma oka Szunyogh említett írásából megérthető.

A jelenség bizonyítása érdekében a Szemlő-hegyi-barlang egyik felszínközeli járatában 3 évig tartó 
mérés-sorozatot végeztem, aminek eredményeként megállapítható volt, hogy a föte kőzete kb. az év 
felében hidegebb, mint a vele érintkező barlangi levegő. Nyilvánvaló, hogy a barlang aktív melegvizes 
időszakában, amikor lent 20-30 °C-os víz volt, a felszínen pedig a mamutok dideregtek, a páralecsapó
dás és az oldás ennél sokkal erősebb lehetett.

4.2. Áramló levegő kiválásai
A barlangi kiválások közvetlenül vagy közvetve mind annak köszönhetik létüket, hogy az üregben 

légcsere történik, azaz a barlang szellőzik. Most azonban csak azokat a kiválásokat tárgyalom, amik - va
lószínűleg - közvetlenül a „levegőből” képződnek.
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Zúzmara
A levegő páratartalmából kifagyó jégkristályok nálunk inkább csak a barlangból kiáramló levegőt 

jelzik telente - szerencsés esetben ismeretlen járatot mutatva.

Tükrístály-csoportok
Egy kis fizika: az elpárolgó vízben - elvileg - csak H,O-molekulák vannak. (Ezt nevezik lehűlés után 

desztillált víznek.) Viszont a barlangban lecseppenő és szétfröccsenő apró permetekben ott van az ol
dott mészanyag is. Ha a cseppecske elég apró, akkor nem, vagy csak nagyon lassan hullik le, miközben 
felületéről kismértékű párolgás történik. A benne levő oldott anyag „kristálycsíra” hiányában nem tud 
kiválni, így a cseppecske erősen túltelített lesz.

A légmozgással áramló anyag amint valami szilárd felülethez hozzáér, azonnal kiválik a mésztartal- 
ma. Ez általában valami kanyarban, szűkületben szokott megtörténni, és ha elég sok levegő halad arra, 
látható mennyiség lesz belőle (15. foto). Ez az aeroszol eredetű tűkristályok képződési módja. Sajnos, 
(?) más módon is fejlődnek tűkristály-halmazok, ezért most bővebben nem tárgyaljuk őket. (Sokkal 
gyakoribbak a párolgásos borsókő-képződés egyik lépéseként.)

Heliktit
Erre az izgalmas kiválástípusra is több képződési lehetőség ismert, amik közül az egyik az áramló 

levegőből történő képződés. A Vass Imre-barlangban történtek vizsgálatok, kísérletek, amikről a Karszt 
és Barlangban is olvashatunk (CSER F. 1967). Újabb hazai eredményekről nem tudok, magam ezzel nem 
foglalkoztam.

Barlangi perem
Többnyire hengeres nyílást körülvevő kiválásfal. Belső felülete simára oldott, kívül borsókö jellegű. 

Mérete 30-50 cm vagy még nagyobb, de 2—3 cm magas kezdemények is ismertek. Hazai típuslelőhelyük 
a Nagyharsányi-kristálybarlang Keleti-ágában van (TAKACSNÉ B. K. 2001, KRA US S. 1996). Megisme
rése után más barlangokban is találtunk hasonló formákat (16. fotó)', legszebb a Berger Károly-barlang 
tava mellett van.

Képződését lényegesen (?) melegebb levegő feláramlása okozza. A tágabb, hűvösebb szakaszba érve 
gyors páralecsapódás és oldódás történik. Ugyanakkor a felszabaduló hőmennyiség a közvetlen környe
zetben párolgást okoz, ami a szétszivárgó oldatból borsókö jellegű képződményeket csinál. A feláram
lási cső (vagy repedés) körül egyre magasodó, néhány centiméter vastag kéreg, perem fejlődik, aminek 
anyaga többnyire kalcit, de lehet gipsz is (Citadella-kristálybarlang, Budapest).

15. fotó. Tűkristály-bokrocskák a Szemlő-hegyi- 16. fotó. Barlangi perem a Beremendi-kristálybarlangban
barlangban. Anyaguk ásványtani vizsgálat szerint

aragonit.

V-'*-
■ ®
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17. fotó. Páralecsapódásos oldás a Földvári-barlangban (a szerző felvételei)

18. fotó. Barlangi perem a feláramlási cső fölött a Berger Károly-barlangban( Fotó: Dr. Riskó Ágnes)
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5. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
- Az itt leírtak csak pillanatnyi ismereteim szintjét mutatják, bármelyikben lehet, hogy tévedtem. Ezért 

minden észrevételt, fotót szívesen fogadok.
- A József-hegyi-barlang dús és változatos kiválásait - személyes ellentétek miatt - nem volt módom

ban részletesen tanulmányozni.
- A barlangi kiválások vizsgálatához segítséget jelenthet a kb. 1600 darabból álló vékonycsiszolat- 

gyűjtemény(em), ami a Természettudományi Múzeum Ásványtárában lett elhelyezve.
- Az ismertetett jelenségek, kiválások (egy részének) helyszíni nézegetéséhez ajánlom a Barlangföld

tani Barangolások Budán című könyvet, ami a MKBT Adattárában és a www.foldalatt.hu elérésével 
is olvasható.

- Kézirat lezárva 2017. december 1.
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MORPHOLOGICAL TRACES AND PRECIPITATIONS OF 
GAS MOVEMENT IN CAVES

ABSTRACT

Decrease of pressure may release gases from the cave waters, which process can be accompanied by 
subaquaeous precipitation of solid materials. Ascending bubbles may create channels along their trail, 
and reaching a trap, they corrode the surroundings there. Temperature difference generates air current in 
the cave. Vapor condensing onto the cooler surfaces dissolves the bedrock and speleothems. From the 
aerosol-content of the moving cave air speleothems may form.

Captions
1) Beaded bubble-trails in Vass Imre Cave, Aggtelek Karst (photos by the author)
2) Bubble-trail grooves heading to a horizontal ceiling pláne (Vass Imre Cave)
3) Bubble-spitting spring cones in Recsk őre mine
4) Precipitation around bubbles trapped between cave rafts (Szalonna Cave)
5) ’Cave sponge’ surrounded by a rind of ’micropopcom’ (Ferenc-hegy Cave, cross-section)
6) ’Micropopcom’ in Ferenc-hegy Cave, Budapest
7) A speleothem with nutshell-structure from Sátorkö-puszta Cave, Pilis Mts. (cross section)
8) ’Pipelets’ may start to grow around gas bubbles (Recsk őre mine)
9) ’Honeycomb’ is a densely packed variety of ’pipelets’ (Recsk őre mine)
10) Subaquaeous precipitation from the decompression tank of Széchenyi Bath, Budapest
11) Heligmite-like formations in Kősátor Cave, Pilis Mts. (by Gy. Slíz)
12) Vertically structured ’pouches’ in Legény Cave, Pilis Mts. (by Gy. Slíz)
13) Hieroglyphs evolve along cracks by condensation corrosion (at Bella Cave, Pilis Mts.)
14) Track of rising air in Rácskai Cave, Buda Hills
14/A) Track of rising air in Szemlő-hegy Cave, Budapest
15) Tiny bushes of acicular crystals in Szemlő-hegy Cave. Minerologically they are aragonite.
16) Cave rim in Beremend Crystal Cave
17) Condensation corrosion in Földvári Cave
18) Cave rim above an air inlet pipe in Berger Károly Cave
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