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Abstract: Körösfő (Izvorul Crişului) is situated at 40 km West from Cluj-Napoca. South from the village there is a 
small area formed of limestone. Even if this is a young rock, being only about 38 million years old, it gave birth to 
a full range of karstic phenomena from dolines to caves and karstic springs. The paper deals with the study of this 
interesting karstic plateau, which is very important as the springs are used as water supplies. After a brief intro-
duction and the definition of our aims the geology of the region is presented – concisely. The “Borzika” valley 
divides the plateau into two units which are presented separately. First we discuss about the dolines – more than 
100 – and the swallow-holes, and then we try to make an analysis of the morphometry of the dolines. We present 
the two active caves of the region, with a total length of nearly 800 m. As their water is used for water supply we 
deal with the problem of karstic springs too. Finally we underline the conclusions of our study.  
 
1. Bevezető 
 
Ha valaki azt kérdezi egy természetjárótól, hogy hol található Kolozsvárhoz 
legközelebb barlang, a kérdezett minden bizonnyal a Sebes-Körös völgyé-
ben található Zichy-barlangra gondol, amely 100 km-re fekszik a kincses 
várostól. Ez azonban csak részben igaz, hiszen a Sebes-Körös Körösfő – az 
ismert kalotaszegi település – határában ered és bármennyire is hihetetlen, 
itt is találunk barlangot, nem is egyet és nem is kicsit! Erről már Tulogdy 
János neves erdélyi geográfus is írt az Erdély 1944-es szeptemberi számá-
ban. Valójában egy kisméretű, de igen látványos karsztfennsík található 
Körösfő közelében a Sebes-Körös forrásától két kilométerre. A térség való-
jában nem a barlangjai miatt jelentős, hanem azért mert az emberi lelemé-
nyesség kihasználta a természet adottságait és a felszínre bukkanó források 
vizét bevezette a település háztartásaiba. És éppen azért kell megismerni a 
felszín alatti vizek táplálását, valamint a vizek útját, hogy az eddig jó minő-
ségű víz továbbra is iható maradhasson. A kolozsvári BBTE Földrajz Kara 
mellett működő Cholnoky Jenő Földrajzi Szakkollégium tagjai célul tűzték 
ki ennek a kis karsztfennsíknak a tanulmányozását. Ennek a munkának az 
eddigi eredményeit szeretnénk most bemutatni.  
 
2. Célkitűzések 
 
Dolgozatunk célja a karsztfennsík általános bemutatása, kiemelve az eddigi 
munkánk eredményeit. Mivel főleg a felszíni formákat vizsgáltuk, a legna-
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gyobb hangsúlyt a töbrök bemutatására fektetjük, kiegészítve ezt egy 
morfometriai elemzéssel. A térség karsztforrásait már évek óta vízellátásra 
használják, így nagyon fontos lenne ezek vízgyűjtőterületét lehatárolni, il-
letve megismerni a felszínen felismerhető nyelők által elvezetett vizek útját 
tisztázni. Erre egyelőre nem volt módunk, de az eddigi észrevételeinket be-
mutatjuk. Csapatunk a források vizét is vizsgálta, de ezen eredmények be-
mutatása nem képezi jelen dolgozat célját.  
 
3. Kutatástörténet 
 
Körösfő lakosai már régen használták a források vizét, de senkiben nem 
merült fel a térség tudományos kutatásának gondolata. Aztán akadt egy kí-
váncsi pap aki felfedezett egy barlangot. Ezt az eseményt Tulogdy János 
kolozsvári geográfus a „Cseppköves barlang Körösfő alatt” című cikkében a 
következőképpen mutatja be: „Körösfői barátaim – Tőkés Tibor ref. lelkész 
és Balázs István tanár – felvilágosítása szerint a barlangot tulajdonképpen 
Rácz János Lajos körösfői ref. lelkész fedezte fel az 1910-es évek elején, 
amikor egy bivaly zuhant be a merőleges járaton a barlangba. Ez nem lehet, 
mert a levezető nyílás kezdete olyan szűk, hogy még egy bivaly borjú sem 
zuhanhat be a barlangba. A körösfőiek közül többen – köztük fiatal korában 
Balázs István édesapja is – jártak a barlangban. A barlangot a nép – mivel 
a pap fedezte fel, illetőleg annak csak a bevezető nyílását, a lyukat látta – 
„Pap-lyuká”-nak nevezte el.” ( TULOGDY 1944) 

A falu határában egy másik barlang is van, a „Szala-pataka”, de en-
nek felfedezéséről nem találtunk adatokat. A lakosság befogta a források 
vizét, de tudományos megismerésről semmilyen forrást nem találtunk.  

A ’70-es évek végén, a ’80-as évek elején a Kolozsvári Amatőr Bar-
langkutató Klub tagjai feltérképezik a barlangokat. Munkájuk eredménye-
ként a barlangok bekerülnek a romániai barlangok kataszteri nyilvántartásá-
ba a 4050/1 illetve a 4050/2 számot viselve.  

A 2006-2007 tanévben a Cholnoky Jenő Földrajzi Kollégium keretén 
belül egy karsztos csapat alakul. Néhány lelkes diák, az egykori barlangot 
térképező tanár vezetésével, visszatér e vidékre és elkezdi alaposabban vizs-
gálni a térséget.  

 
4. A kutatási terület elhelyezkedése 
 
A vizsgált terület az Erdélyi-medence északnyugati részén, a Bánffy-
hunyadi-medencében helyezkedik el. Megközelíthető Kolozsvár és 
Bánffyhunyad irányából az E60-as országúton, valamint a Magyar-
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gyerőmonostor felé haladó 108C jelzésű megyei úton. A mintegy 7 km2-nyi 
területű karsztvidék tulajdonképpen a magyargyerőmonostori úttól a 
Körösfő nyugati oldalán haladó völgyig tart (1. ábra). 
 

 
1. ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése 1:100 000 topográfiai térképen 

Fig. 1. The position of the studied area on a topographic map 
 
5. Földtani felépítés 

 
A térség geológiáját MÉSZÁROS (1960), VLAICU-TĂTĂRÎM (1963), NIŢĂ 
PION (1966), FILIPESCU (1999), MĂLAN (1996), POPESCU (1984), 
MOISESCU (1990, 1994), MOISESCU et al. (1991), RUSU (1995), RUSU 
et al. (2004) tanulmányozta. A fennsík és környezetének a főbb földtani 
jellemzői a következők. 
- A régió talapzatát kristályos kőzetek alkotják, amelyekre szárazföldi és 
tengeri eredetű, eocén-kori üledékek rakódtak. A tengeri üledéksorokat kon-
tinentális formációk választják el. Az Erdélyi-medence ÉK-i részére jellem-
ző paleogén–kora-miocén tengeri ciklusok (MOISESCU 1990, 1994) közül 
csak az első kettő jelentkezik a területünkön. 
- Az alsó tengeri összlet (lutetiai–bartoni), mely a kontinentális Zsibói Tar-
kaagyag Formációra (Formaţiunea Argilelor Vărgate de Jibou) települ, egy 
eleinte elmélyülő (transzgresszív) sorozat (Fojdás Evaporit Formáció = 
Formaţiunea evaporitică de Foidaş, Kapusi Formáció-csoport = Grupul de 
Căpuşu, Martonosi Márga Formáció = Formaţiunea Marnelor de 
Mortănuşa); a Vistai Mészkő Formáció (Formaţiunea Calcarului de Viştea) 
már kiemelkedést jelez. Mindez, csak az aljzatban van jelen. Az ezt követő 
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Nádasmenti Tarkaagyag Formáció (Formaţiunea Argilelor Vărgate de 
Valea Nadăşului) az első, mely a területünkön a felszínen megjelenik. Ez 
egy felszíni morfológiájában kis esésű lejtőket képező, feltárásban ritkán 
megjelenő formáció, mely a Zsoboki (Evaporit) Formációba (Formaţiunea 
de Jebucu) szinte észrevétlenül megy át. 
- A Zsoboki Formációt főként vörös agyag alkotja, fehéres, sárgás, zöldes 
színű homokkő beékelődésekkel, 100–200 m között változó vastagsággal. 
Ebben helyenként lencseszerű gipszlerakódások is létrejöttek, melyek lagú-
nás üledékesedési viszonyokra utalnak. Ez utóbbi rétegek laterálisan mész-
kőszintekbe mennek át (MÉSZÁROS 1960). Gipsz lerakódásokat találunk a 
Körösfőtől É-ra, ÉK-re eső területen. A mészkőszintek kövülettartalma: 
Ostrea sp., Anomya sp., esetleg Cardium sp., amiből arra következtethetünk, 
hogy ez a lagúnás rendszer rövid idejű tengeri kapcsolatokkal tarkított. 
- Utána tengeri transzgresszió következett, melynek masszív mészkőréteg 
lerakódása (Kolozsvári Mészkő Formáció = Formaţiunea Calcarului de 
Cluj) képezi a tanulmányozott karsztosodás alapját. Tehát a felső tengeri 
összlet rétegsorai közül ezt a térséget a felszínen, a Kolozsvári Mészkő 
Formáció uralma határozza meg. E formáció lerakódásával kezdődött a tu-
lajdonképpeni második tengeri üledékciklus az eocénben, az Erdélyi-
medence északnyugati részén, sekély tengeri körülmények között. Ennek 
kora priabonai (RUSU, 1995). A formáció a tanulmányozott térségben egy 
3–5 m vastag, alsó, márgás, lumaschell-mészkőszintből (tengeri Mollusca- 
és Echinodermata-kövületekkel), és egy pados (egyenként 1 m-t nem meg-
haladó vastagságú) kalkarenit-szintből áll). Erre az alsó rétegre egy 1–3 m 
vastagságú Crassostrea transilvanica vezérkövületes réteg (1. kép) rakódott 
(pl. „Szala-pataka”-barlang előterében). 
- A felső szinttáj 10–25 m-ig terjedő, fosszíliákban gazdag mészkőből áll, 
vékony márga beágyazódásokkal. A formáció kövülettartalma gazdag 
(MĂLAN, 1996): a legalsó szintet helyenként tömeges Vulsella dubia-
előfordulás jelzi. Fölötte gyakoriak az Ostreidae-k, Cardium-ok, változatos 
Gastropoda-fauna, valamint Echinodermata-k. Az ezt követő, a második 
paleogén tengeri összlet utolsó előtti, de az eocén időszak utolsó formációja, 
a Berédi Márga Formáció (Formaţiunea Marnelor de Brebi), a tanulmányo-
zott térségben nincs jelen – erodálódott. 
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1.kép: Vulsella dubia (Mălan, 1996) a Kolozsvári Mészkő Formáció alját jelző vezérszint kövülete (Mátyás Anna-

mária által a helyszínen készített  felvétel) 
Picture 1.  Vulsella dubia – the main fossil of the studied region 

 
6. A karsztfennsík és egységei 

 
Egy alapvetően fiatal – 38-40 millió éves – mészkő rétegen nem számítha-
tunk olyan kifejlett felszíni jelenségekre mint amilyeneket például a Sebes-
Körös alsóbb szakaszán emlegetett Zichy-barlang környékén találunk. A 
vizsgált térség, – bár az Erdélyi-szigethegység közelében helyezkedik el, – 
inkább az Erdélyi-medence peremvidékéhez tartozik és medence karszt tí-
pushoz sorolható (MÓGA 2004). A körösfői karsztfennsík fejlődését – a 
többi, szokásos tényezőn túl – alapvetően az itt még kis patakként megjele-
nő Sebes-Körös bal oldali mellékfolyóinak fejlődése határozta meg. Ezek 
közül ki kell emelni a Borzika nevű völgyet, amelyet a településen belül a 
helybeliek „Völgy-pataká”-nak neveznek. Ez a völgy egy 25 méter mély 
katlanban végződik, ahol a sziklafalból ered az azonos nevű forrás. Itt a 
mészkőtömb valójában már „felfüggesztett” állapotban van, hiszen az itt 
kezdődő völgy már teljesen a mészkő alatti márgába vágódott bele. A katlan 
fölött csak egy gyengén fejlett völgyszerű mélyedés található dolinákkal 
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szabdalva. Ez a hátráló karsztos völgy (amit a román irodalomban „vale cu 
recul”- nak neveznek, BLEAHU 1982) völgyfője. A sziklafalban végződő 
völgyfő jelenleg közel 3 km-re távolodott el a Sebes-Körös völgyétől. Ez a 
völgy gyakorlatilag két részre osztja a Körösfőtől délre elterülő karsztfenn-
síkot, egy keleti és egy nyugati tömbre (2. ábra). A keleti tömb felszín alatti 
vizei a Szala-pataka-barlang rendszeréhez tartoznak, a nyugati tömb vizei 
pedig a Pap-lyuka-barlanghoz.  
 

  
2. ábra:  A karsztfennsík egységei (É-ról nézve) 

Fig. 2. The units of the plateau (view from North) 
 

Területileg a két tömb azonos nagyságrendű, bár kissé eltérő méretű: 
a keleti tömb területe 3,31 km2, míg a nyugatié 4,14 km2.  A továbbiakban, a 
könnyebb áttekinthetőség érdekében, a formákat a két tömb szerint csopor-
tosítva mutatjuk be.  
 
7. Töbrök, víznyelők 
 
Az összesen 7,45 km2 területen eddig 103 töbröt dolgoztunk fel, ami azt 
jelenti, hogy középpontjuk helyzetét GPS segítségével felmértük, mérősza-
laggal meghatároztuk átmérőjüket és mélységüket. Ez 13,8 dolina/km2 sűrű-
séget jelent, ami megtévesztő érték, mivel térbeli eloszlásuk nem egyenle-
tes, csoportosan, dolinasorokat alkotva helyezkednek el. Sajnos a rendelke-
zésünkre álló geológiai térképen nem jelennek meg törésvonalak, vetők, így 
geológiai értelemben nincs mihez viszonyítanunk a dolinák helyzetét. Az 
ArcView program, Calculate Density parancsával elkészítettük a dolinák 
sűrűség térképét. A Kernel algoritmust és 500 méteres keresési sugarat al-

Sebes-Körös 

Borzika 

Keleti tömb Nyugati tömb 

Körösfő 
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kalmazva (TELBISZ 2004; VARGA 2007) kaptuk meg azt az eredményt 
amely leginkább tükrözi a terepi valóságot (3. ábra).  

 
3. ábra: A dolinák sűrűség-térképe 

Jelmagyarázat: 1- dolinák, 2- < 10 dolina/km2, 3- 10-30 dolina/km2, 4- 30-50 dolina/km2, 5- 50-70 dolina/km2, 6- 
> 70 dolina/km2 

Fig. 3. Density map of dolines 
Legend: 1- dolines, 2- < 10 dolines/km2, 3- 10-30 dolines/km2, 4- 30-50 dolines/km2, 5- 50-70 dolines/km2, 6- > 70 

dolines/km2 
 

Kialakulásukat tekintve, mivel egy fedett karsztos térségről van szó,  
leginkább az utánsüllyedéses töbrök csoportjába sorolhatók (VERESS 2004). 
Sok esetben megfigyelhető a fedőüledék egészen friss süllyedése. Találtunk 
olyan helyet, ahol egy fél méter átmérőjű, fél méter mély berogyás található, 
ennek fejlődését a továbbiakban nyomon fogjuk követni. Néhány esetben a 
fedőanyag oly mértékben süllyedt be, hogy a töbör alján már a mészkő felü-
lete válik láthatóvá általában kis méretű – és emiatt járhatatlan – zsomboly 
formájában. Ezek időszakos víznyelőként működhetnek.  

Méreteiket tekintve majdnem azonos arányban fordulnak elő mikro- 
és mezotöbrök (VERESS 2004), 44 illetve 58 számban, egyetlen töbör átmé-
rője haladja meg az 50 métert. A töbrök felmérésénél nehézséget jelent, 
hogy többségükben bozótosak, nagyon nehezen lehet eljutni a legmélyebb 
pontjukig. A 2. képen egy növényzetmentes töbör látható. Többnyire szabá-
lyos alakúak, tömörségük átlagos értéke 0,91. 
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2.kép: Egy „tiszta” dolina 

Picture 2.  A „clean” doline 
 

A tömbök mérete és lejtési viszonyai nem teszik lehetővé, hogy rajtuk 
önálló vízhálózat alakuljon ki, ezért klasszikus értelemben vett, állandó be-
folyással rendelkező víznyelőt nem találtunk, de van két olyan hely, ahol 
egyértelműen felismerhető az időszakos vízfolyás és vízelvezetés. Ezeknek 
a megfigyelése újabb terepi munkát igényel esőzés vagy hóolvadás idején. 

 
7.1. A keleti tömb képződményei 

 
A keleti tömb alapvetően a Szala-pataka-barlang környékére, illetve feltéte-
lezett vízgyűjtőjére tevődik. A barlang szintén egy „reculee” völgy végén 
található. Ez a völgyfő csupán 800 m-re távolodott el a Sebes-körös völgyé-
től és regresszív, hátráló jelleg jól nyomon követhető. Ennek egyik oka a 
mészkő vékony réteges jellegéből adódik, minek hatására a barlang előtti 
térség tele van törmelékkel. Fennáll annak a lehetősége, hogy az egész elő-
tér beomlik és a barlang bejárata eltorlaszolódik. A 3. képen a barlang előtti 
térség (a völgyfő) látható. Az itt látható eldőlt fa egy 3 héttel korábbi felvé-
tel tanúsága szerint még nem volt kidőlve.  
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3.kép: A Szala-pataka völgyfője 

Picture 3. The origin of the Szala-pataka valley 
 

 
4.kép: A Szala-pataka-barlang bejárata 

Picture 4. The entrance of the Szala-pataka cave 
 

A 4. képen a barlang bejárata figyelhető meg az előtte folyamatosan 
gyarapodó törmelékkúppal. 

A töbrök tekintetében megállapíthatjuk, hogy a kisebb kiterjedésű, 
keleti tömbön – melynek területe 3,31 km2 – a töbrök száma 61, ami 19,03 
töbör/km2 sűrűséget eredményez. Ebben a térségben található a kutatott te-
rület leglátványosabb, legösszetettebb képződménye a Szala-pataka völgytől 
dél-keletre, a plató közelében (4. ábra). Valójában két egymás mellett elhe-
lyezkedő lefolyástalan medence, mindkettőt töbrök szabdalják. A töbör-
rendszer 260x130 m átmérőjű (légvonalban), 11 kisebb-nagyobb töbörből, 
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és 2 víznyelő helyből áll. Tulajdonképpen két fő részre oszthatjuk: egy kele-
ti és egy nyugati részre melyeket egy kis gerinc választ el egymástól.  

A keleti részben egyértelműen felismerhető egy időszakos vízfolyás 
amely a 48-as pontnál található vízelvezető helynél ér véget. A völgy hosz-
szúsága a nyelőig 50 m, szélessége 14,8 m, mélysége 2,5 m. A nyelő 3,2 m 
mély.  

 
4. ábra: Összetett töbörrendszer 
Fig. 4.  Complex doline system 

 
A nyugati rész két alegységet tartalmaz: a 6 töbörből álló egységet és 

egy különálló, de jóval méretesebb töbröt, aljában vízelvezető hellyel (61). 
Láthatjuk, hogy ez a rendszer egy nagyon fejlett képződmény, mely 

jelentős mennyiségű vizet képes elnyelni. Nagy valószínűséggel a Szala-
pataka-barlang ezekből a töbrökből is táplálkozik. 

 
7.2. A nyugati tömb képződményei 

 
Ebben az esetben is megállapítható, hogy a tömb képződményei egy barlang 
köré csoportosulnak. Ez a már emlegetett Pap-lyuka-barlang amely szintén 
egy karsztforrást táplál, amit Kék-kút-nak neveznek. A karsztforrás térsége 
jellegében nagyon hasonlít a Szala-pataka omlásos térségéhez, azzal a lé-
nyeges különbséggel, hogy ez a település belterületén található, így az em-
beri tevékenység jelentős mértékben átalakította. A patak völgyfője ugyan-
csak hátrál (5. kép).  
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5.kép: A Pap-lyuka-barlang forrása 

Picture. 5. The spring of the Pap-lyuka cave 
 

Ebben az esetben a barlangba való bejutás nem a kifolyásnál, hanem 
a felső végénél egy régi vízelvezető helyen keresztül történik. A barlang 
fölötti fennsíkon szintén találunk töbröket és vízelvezető helyeket, de ezek 
száma kisebb. A 4,14 km2 területen eddig feldolgozott 42 töbör 10,14 tö-
bör/km2 sűrűséget eredményez. Az itt található nyelőrendszer nem is töbör, 
hanem inkább egy kisméretű poljéra emlékeztet. Feltételezésünk szerint egy 
eltömődött és feltöltődött dolináról lehet szó. Ennek a kérdésnek a tisztázá-
sához további vizsgálatokra, esetleg fúrásokra lenne szükség. A képződ-
mény hosszúsága (megközelítőleg észak–dél irányban) 168,4 m, legnagyobb 
szélessége 75 m. Tőle ÉK-re egy másik összetett töbör található, melynek 
hosszúsága 55 m. Minkét képződmény körvonala jól látható az 5. ábrán.  
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5. ábra:  A Pap-lyuka nyelő-rendszere 

Fig. 5.  The swallow system of the Pap-lyuka cave 
 

A vízelvezető helynél elszivárgás történik. Mindkét rendszer a Pap-
lyuka barlang vízellátását biztosítja, de nem ezek az egyedüli beszivárgási 
pontok.  A barlangtól DK-re, 400 m-re található egy sziklás falú zsomboly, 
amely további kutatások célpontja lesz. 

Mindkét tömb esetében megállapítható, hogy vannak olyan töbrök, 
amelyek nem egyértelműen kapcsolódnak az említett barlangokhoz. Ezek 
szerepének a tisztázása további kutatásokat igényel.  

 
8. A töbrök morfometriai elemzése. 
 
A rendelkezésünkre álló mérési adatok segítségével – a szakirodalomban 
talált mintának megfelelően – kiszámítottuk a legfontosabb morfológiai mu-
tatókat (TELBISZ 2004). Az eredményeket az I. táblázatban összesítjük, a 
bemutatott két – nyugati és keleti – területegység szerint csoportosítva.  

A táblázatot elemezve megfigyelhető, hogy a töbrök kis mérete miatt 
a töbrösödési arány nagyon kicsi, annak ellenére, hogy helyenként ezek sű-
rűsége nagy.  
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A töbrök magasságbeli elhelyezkedése alkalmazkodik a felszín és a 
mészkőtömb helyzetéhez. A mészkőtömb esetében jól megfigyelhető egy K-
DK – NY-ÉNY irányú enyhe dőlés. Ezzel magyarázható a keleti tömb töb-
reinek nagyobb átlagos magassága. A magassági eloszlást jól szemlélteti a 
6. ábra is. 

 
1. táblázat 

Table I.  
A dolinák morfometriai adatai 

The morphometric data of the dolines. 
 

Morfometriai mutató Nyugati-tömb Keleti-tömb 
Dolinák száma 42 61 
Töbörsűrűség (darab/km2) 10,14 19,03 
Átlagos terület (m2) 71,98 164,34 
Töbrösödési arány (%) 0,07 0,3 
Átlagos tömörség 0,93 0,90 
Átlagos vízszintes megnyúltság 1,22 1,28 
Átlagos függőleges megnyúltság 3,85 4,78 
Átlagos térfogat 111,32 257,18 
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6. ábra A dolinák magasság szerinti eloszlása 
Fig. 6. The distribution of dolines by altitude 
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A morfometriai adatok alapján megállapítható, hogy a keleti tömb 
töbrei fejlettebbek, területük és térfogatuk nagyobb, ami talán annak tulaj-
donítható, hogy ez a rendszer egy nagyobb, fejlettebb barlanghoz tartozik, 
amely biztosítja a megfelelő vízelvezetést. Feltételezésünk szerint továbbá a 
töbrök méretbeli eltérése a mészkőt fedő tarkaagyak formáció vastagságával 
lehet kapcsolatban. Ennek igazolására azonban további méréseket kell vé-
geznünk. 
 
9. Barlangok 
 
Amint a bevezetőből kiderül, a térség kutatását tulajdonképpen a barlangok 
jelenléte és leírása indította el. Előbb a Pap-lyuka- barlang vált ismertté an-
nak ellenére, hogy megközelítése nehezebb mint a Szala-pataka- barlangé. 
A Pap-lyuka-barlang első pontos felmérése 1979-ben történt, a Kolozsvári 
Amatőr Barlangász Klub tagjai végezték. Méréseik szerint a barlang hossza 
210 m, esése pedig 6 m. A barlangi patak a Kék-kút forrásnál jut a felszínre, 
mely a falu belterületén található (5. kép). A terepi mérések alkalmával fel-
figyeltünk arra, hogy a barlang bejárata és a forrás között, ahol a barlang 
vize a felszínre tör, légvonalban több mint 300 méter a távolság. Az ismert 
járat hossza a mérések alapján csupán 210 m, tehát jelentős hosszúságú is-
meretlen járat lehet még a mélyben (6. kép).  

 
6. kép: A Pap-lyuka barlang felszíni elhelyezkedése 

Picture 6. The Pap-lyuka cave on the surface 
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Ennek felderítése fontos lenne mivel a forrás közvetlen közelében a 
barlang a házak alatt húzódhat, így építkezési, területrendezési szempontból 
kockázatot jelenthet. Úgyszintén komoly gondot okozhat a csatornázási 
rendszer hiánya, így az emésztőgödrök, istállók közvetlenül szennyezhetik a 
barlang illetve a forrás vizét. Jelenleg folyik a csatornahálózat kiépítése így 
ez a probléma megoldódik. Feltételezéseink szerint helyenként a barlang 
mennyezete csak néhány méter lehet. Ezt támasztja alá Tulogdy János cikke 
is: „A barlangban tartózkodásunk alatt többször hallottuk, a barlang felett 
végigvezető „Kűszirt utca” sok helyen a mészkövön végigvezető útján vé-
gigmenő bivalyszekerek okozta dübörgést, ami mutatja, hogy a barlang 
mennyezete csak pár méter vastag lehet.” (TULOGDY 1944). 

A barlang állandó vízfolyással rendelkező aktív barlang. Cseppkő-
képződmények is találhatók benne, a patak helyenként tetarata gátakon fo-
lyik át. Helyenként 2-3 méter széles és 4-5 méter magas a járat, de vége felé 
elszűkül és teljesen járhatatlanná válik. A 7. képen két részlet látható a bar-
langból. 

 
7. kép:  A barlang bejárati része és egy folyosó részlet 

Picture 7. The entrance of the cave and a fragment from the interior 
 

A Szala-pataka-barlangot először 1981-ben mérték fel szintén a Ko-
lozsvári Amatőr Barlangász Klub tagjai. Ekkor 503 m hosszúnak bizonyult. 
Mivel szifonban végződött, felmerült a további kutatás lehetősége. 1988-ban 
sikerült megnyújtani az ismert hosszt, így a barlang jelenlegi ismert hossza 
550 m és szintén egy szifon és az igen szűk keresztmetszet állja útját a to-
vábbjutásnak. A barlang gazdagon díszített cseppkövekkel és nagy méretű 
mésztufagátakkal. A gátak mögött helyenként fél méter mélységű tavak is 
előfordulnak. Megvizsgáltuk a barlang felszíni elhelyezkedését. Kiderült a 
két felmérés közötti irányszögbeli hiba miatt a két változat végpontja között 
mintegy 50 méteres K-Ny irányú eltérés mutatkozik. Ettől eltekintve a bar-
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lang végpontja egyértelműen az előbbiekben leírt összetett, dolina-rendszer 
irányába mutat. A 7. ábrán látható mindkét barlang vázlata valamint a már 
bemutatott nyelő-rendszerek helyzete is. 
 

 
 

7. ábra – Összefoglaló (fehér körök – dolinák, víznyelők; fehér háromszögek – források; fekete pontok fehér 
alapon – barlangok) 

Fig. 7.  Summary (white circles – dolines, swallow holes; white triangles – springs; black dots on white – caves). 
 
10. Források, vízellátás 
 
Amint már említettük Körösfő település lakosai már évtizedek óta kihasz-
nálták a természetes karsztforrások jó minőségű vizét. Jelenleg öt karsztfor-
rás foglalt, de ezen kívül talajvíz forrásokat is használnak a Sebes-Körös 
jobb oldaláról. A már leírt két barlangi forráson kívül a Borzika-patak 
völgyfőjénél két karsztforrás foglalt. A Borzika- patak oldalában is van egy 
forrás, a Kőszál-kútja (8. kép).  
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8. kép: A Kőszál-kútja karsztforrás 

Picture. 8. The „Kőszál-kútja” spring 
 

Itt jegyezzük meg, hogy az általunk karsztforrásként említett és vizs-
gált 5 forrás esetében a víz kis méretű üregből illetve barlangból érkezik a 
felszínre. A talajvíz forrásként említett helyeken a víz ásott kutakba szivárog 
és innen kerül a vezetékekbe.  

Jelenleg folyik a vizek minőségének mérése. Eddigi méréseink iga-
zolják, hogy a víz iható és jó minőségű, bár a 2008 tavaszán kissé emelke-
dett a nitrát mennyiség, de még mindig a megengedett határokon belül van. 
A vizek Ca tartalma 70-120 mg/l között változik. Szerencsésnek tekinthető, 
hogy a fennsík területén nem folyik mezőgazdasági tevékenység, így a mű-
trágyás szennyezéstől nem kell tartani. A terület legnagyobb része természe-
tes legelő és kaszáló. A helybeliek elbeszélése szerint azonban előfordult 
már véletlenszerű szennyezés, amikor valamilyen anyag került a források 
vizébe. A szennyeződések megelőzése érdekében fontos lenne megismerni 
az egyes források vízgyűjtő területét. Ez a két barlang esetében eléggé egy-
értelmű, bár nem volt lehetőségünk vízfestést végezni. A további három 
befogott forrás esetében további kutatásokra van szükség. A Kőszál-kútja 
estében érdekesnek ígérkezik a helyzet, mivel a víz egyértelműen a keleti 
tömbből érkezik, ahol a Szala-pataka rendszer is található. A Szala-pataka 
barlang végpontja és a Kőszál-kútja forrása között alig 400 m a légvonalbeli 
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távolság. A vízgyűjtők azonosítása után szándékunkban van a lakossággal 
ismertetni a felszíni karsztformák védelmének a fontosságát, illetve óvintéz-
kedéseket hozni ezirányban. Elsősorban a barlangok lezárása igen fontos. 
Ugyanis mindkét barlangban találtunk már állati tetemeket, csodával hatá-
ros, hogy nem történt fertőzés. A vízelvezető helyeket be kellene keríteni, 
hogy az állatok ne tudjanak beleesni. Terepi bejárásaink során megfigyeltük, 
hogy a töbrök általában tiszták, de a településtől távolodva már egyre in-
kább szemétlerakó helyek.  

 
11. További tervek 

 
● Elkezdtük a források vízminőségét rendszeresen ellenőrizni, de a mérések 
elemzése nem képezi jelen tanulmány célját. 
● Fúrásokat és magassági méréseket végezve megpróbáljuk meghatározni a 
mészkőréteget fedő tarkaagyak réteg vastagságát. Véleményünk szerint kell 
létezzen egy összefüggés a fedőréteg vastagsága és a dolinák fejlettsége között. 
● Az eddig talált kisméretű zsombolyokat is szeretnénk átkutatni, amennyi-
ben méretük ezt lehetővé teszi. 
● Esőzéskor vagy tavaszi hóolvadáskor megpróbáljuk egyértelműen megha-
tározni azokat a nyelési pontokat ahol a felszíni víz bejut a karsztba. Ily mó-
don újabb információkat nyerhetünk a források vízgyűjtő területének lehatá-
rolásához. Vízfestés alkalmazása igen nehéz a térségben, elsősorban azért 
mert nincsenek állandó vízfolyással rendelkező nyelők. Ugyanakkor a forrá-
sok vize foglalt, tehát a vízfestés alkalmazása kellemetlenségeket okozhatna 
a lakosságnak.  
● Egy másik készülő tanulmány kapcsán kérdőíves felmérést végeztünk a 
lakosság körében. Ebből többek között az is kiderült, hogy nincsenek tisztá-
ban a töbrök szerepével, a felszín alatti vízvezetés módjával. A kapcsola-
tunk a helyi szervekkel jónak mondható, szándékunkban áll ismeretterjesztő 
előadást szervezni, így lehetőség lesz olyan óvintézkedések meghozatalára, 
amelyek biztosíthatják a vizek minőségének megőrzését.  
● Kiemelt fontosságú a Pap-lyuka barlang még ismeretlen szakaszának a 
feltárása, mivel ez teljes egészében a házak alatt húzódik, igen közel a fel-
színhez., így több szempontból is kockázati tényezőt jelent. 

 
12. Eredmények 
 
Figyelembe véve, hogy a térségről még nem készült ilyen jellegű tanul-
mány, mindenképpen eredményesnek tekinthetjük eddigi tevékenységünket. 
Összefoglalva a következő eredményeket sorolhatnánk fel: 
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● GPS-es terepbejárás során bejelöltünk a térségben 103 töbröt. 
● Meghatároztuk a töbrök átmérőjét és mélységét. 
● A morfometriai elemzések során megállapítottuk, hogy bár helyenként  a 
töbrök nagy sűrűséget érnek el, a felszín töbrösödési aránya mégis kicsi. 
● A morfometriai elemzések arra engednek következtetni, hogy a magasabb 
térszínen fejlettebbek a töbrök, de mi ezt inkább a térség hatékonyabb vízel-
vezetési rendszerének tulajdonítjuk. 
● Azonosítottuk azokat a pontokat amelyek időszakos víznyelőként működ-
hetnek. 
● A barlangi térképeket a felszíni térképre helyezve megpróbáltuk azonosí-
tani a karsztforrások vízgyűjtő területét. 
● Végezetül bemutatjuk a 7. ábrát amely összefoglalja az összes eddig fel-
mért töbröt, valamint a barlangok és források helyzetét. Feltüntettük azon a 
barlangok alaprajzát valamint a feltételezett nyelő rendszerek helyzetét is. 
Sajnos a háttérként használt légifotó hiányos a térség déli részén.  
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