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Abstract: The Author worked as geologist several years in Northern Nigeria. This study presents his experiences 
concerning the granite formations of the region. The geological base of Northern Nigeria is the so called Base-
ment Complex. A significant part of  this basement is the Older Granite Formation, which has been intruded in the 
late Precambrian and in the Lower Palaeozoic. The ring tectonic complexes of Jurassic age - Younger Granites - 
intruded into late Precambrian basement rocks in a N - S  trending zone. Most of the landscape is characterized 
by the occurrence of large, almost level peneplains  formed by intensive erosion over long periods.  The most 
spectacular landforms are the granitic inselbergs, the woolsack shaped boulders with cavities  and the balanced 
rocks. The Author had studied the  cavities, between and below the woolsack shaped granite blocks near the town 
of Birnin Kudu in Jigawa State.  He describes the formations and the development of  the three largest woolsack 
caves. They contain rock paintings and may have provided shelters or religious  places for the ancient inhabitants. 
These paintings are typical of those found along the sahel belt of West Africa and were probably made by the 
ancient Fulani cattle herders. 
 
1. Földtani felépítés 
 
A prekambriumi migmatitokból és metaszedimentekből felépített "Basment 
Complex" sorozatba gránitintrúziók nyomultak be a késői prekambrium és 
az alsó paleozoikum idején. Ezek a pánafrikai hegységképződés során ke-
letkezett plutói kőzetek Nigériában mint az  Idősebb Gránit Formáció (Older 
Granite) képződményei lettek leírva. Koruk 500 - 600 millió évre tehető. Az 
északon nagy számban előforduló gránitbenyomulás mérete a kisebb ellip-
szis alakú plutonoktól a 100 km-es átmérőt meghaladó batolitokig terjed. A 
gránit a gneisszel fokozatos átmenet formájában érintkezik, először 
metaszomatikus gneisszé alakulva peremi migmatitok kíséretében. A gránit 
és a metaszediment határa viszont éles és nincs jelen peremi migmatit 
(OYAVOYE 1964). 

A gránitok ásványi összetétele nagyjából hasonló, kvarc, mikroklin 
és plagioklász, kevés apatit és cirkon kiséretében. Az Idősebb Gránit For-
máció jellegzetes megjelenési formája a porfíros gránit. A durvaszmcsés 
kőzet nagy fehér vagy rózsaszínű, prizma alakú mikroklin fenokristályokat 
tartalmaz. A gránitok változatos lemezességet mutatnak és helyenként meg-
közelítik a gneisz szerkezeti formáját. Néhol finomszemcsés granodiorit, 
kvarcszienit és mikrogránit is előfordul.  
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A "Basement Complex" legfiatalabb kőzetei az Idősebb Gránit For-
mációba nyomult riolitok és riodácitok. Benyomulásuk az alsó paleozóikum 
idején történt a pánafrikai orogenezist követő kiemelkedések következtében. 
Előfordulásuk Északkelet- és Északnyugat-Nigéria számos pontján ismert.   

 

 
 

1. ábra: Észak-Nigéria elméleti földtani szelvény 
Jelmagyarázat: Prekambrium 1. metaszedimentek, 2. Idősebb Gránit Formáció, Jura 3. vulkáni kőzetek, 4. Fiata-

labb Gránit Formáció, 5. ón ércesedés, Kréta 6. tengeri üledékek, Negyedidőszak  7. laterit, 8. Csád-medence 
Formáció, 9. gránit tömbök, 10. szél által szállított és folyóvízi alluviális üledékek, 11. törésvonal 

Fig. 1:  Theoretic geological section of Northern Nigeria 
Legend: Precambrian 1. metasedimentary rock, gneiss, 2. Older Granite Formation, Jurassic 3. volcanic rock, 4. 

Younger Granite Formation, 5. tin mineralization, Creataceous 6. marine sediment, Quaternary  7. laterite, 8. 
Chad Formation, 9. granite boulder, 10. deflation and alluvial sediment, 11. fault line 

 
A Prekambriumi sorozatba a júra időszakban nyomult be a Fiatalabb 

Gránit Formáció (Younger Granite Formation).  Ez a formáció jellegzetes É 
- D-i irányba húzódó gyűrűs szerkezeti formákat alkot. E gránittömeg kora 
160 - 170 millió évre tehető. Megjelenése egy epirogenetukus kiemelkedés-
sel hozható kapcsolatba. A gyűrűs szerkezetek mindenütt közel hasonló 
formában jelennek meg. Kifejlődésük három részre tagolható, úgymint egy 
korai vulkáni fázis, a kaldera és gyűrű alakú telérek fázisa,  valamint az 
intrúzív fázis. A legidősebb vulkáni kőzet a riolit kevés bazalt és trachit kí-
séretében, amely szorosan kapcsolódik a gyűrűs szerkezetű külső telérek 
gránitporfirjához. A szerkezet középső része tömör biotitgránitból épül fel, 
amelybe kisebb porfir intrúziók nyomultak be (KOBKE 1976).  

Ezek a gránitok az alkáli földpátgránitok csoportjához sorolhatók. 
Legfontosabb alkotórészük az alkáli földpát és a kvarc, valamint kisebb 
arányban mafikus ásványok. 

A Fiatalabb Gránit Formációhoz kapcsolódik az ónércesedés a Jos-
fennsík környékén.  

Délen és délkeleten a "Basement Complex"-et diszkordánsan kréta 
időszaki üledékek fedik.  Kelet felé Kano, Jigawa és Borno Szövetségi Ál-
lamok területén a negyedidőszaki limnikus Csád-medence Formáció kép-
ződményei a jellegzetes fedőüledék. 
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A metamorf és gránitkőzeteket igen sok helyen,  5 - 10 m vastag  a 
harmad és negyed időszak során kialakult lateritkéreg borítja. A legfiatalabb  
fedőüledékek pedig a  szél által szállított és a folyóvízi lerakódások (1. áb-
ra). 
 
2. Az Idősebb Gránit Formáció felszínformái 

 
Nyugat-Afrika legnagyobb részét a nagy kiterjedésű, majdnem teljesen sík 
peneplének jellemzik, amelyeket az intenzív erózió formált hosszú idők so-
rán. Az erózió már a júra időszakban elkezdődött a Gondvána-őskontinens 
szétdarabolódásának idején és a kréta időszakban a posztgondwanai erózió 
során folytatódott (pl. a Kameruni-magasföld).   

Észak-Nigeria peneplénjei és fennsíkjai a pliocén és pleisztocén idő-
szaki, úgynevezett afrikai és posztafrikai elegyengetődés alkalmából jöttek 
létre.  A peneplének és fennsíkok hullámzó felszíne 400 - 600 m a tenger-
szint felett. Patakok és  folyók dendrites vízhálózata szabdalja a felszínt, 
néhol mély szurdokokat formálva. Helyenként meredek oldalú tanúhegyek, 
gránitból álló szigethegyek és dombvonulatok emelkednek ki a síkságokból. 
E 200 - 300 m magas szigethegyek és dombvonulatok, kőzeteinek kemény-
sége miatt jobban ellenálltak a mállásnak és az eróziónak. A 100- 200 m 
magas tanúhegyeket a felszínüket borító kemény, vasas  talajkéreg védte 
meg a lepusztulástól. E vasas talajkéreg a talajvízszint ingadozása során 
alakult, amikor is az alsóbb talajrétegekben a száraz és nedves időszakok 
változásait követve vasoxid tartalmú ásványok halmozódtak fel (THOMAS 
1974).  

A peneplének több eróziós ciklus során addig koptak, míg a felszí-
nükre kerültek a vastag laterites vasoxidrétegek. A fedő talaj lepusztulását 
egy új eroziós ciklus során az erózó bázis kiemelkedése vagy annak lesüly-
lyedése okozta. E lepusztulás egészen a kemény vasas kéregig tartott, így 
ma a felszínen vagy a felszín közelében mutatkozik.    

A gömbhéjas mállás következtében  a gyapjúzsákok a köztük és az 
alattuk keletkezett üregekkel, valamint az ingókövek látványos forma-
együttest alakítottak ki. Keletkezésük a fizikai aprózódás (amely feldarabol-
ta a kőzetet) és a kémiai mállás (amely legömbölyítette a kőzetet) eredmé-
nye.   

E kőzettömbök eredetileg mintegy 1640 millió évvel ezelőtt, a dur-
vaszemcsés gránit tömegének voltak a részei mélyen a felszín alatt. A 
gyapjúzsákbarlangok keletkezése szorosan összefügg e kőzettömbök kiala-
kulásával. Részletes ismertetésük e tanulmány "Birnin Kudu gyapjúzsák-
barlangjai" c. fejezetében kerül tárgyalásra. 
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Ezek után az Észak-Nigériában megjelenő Idősebb Gránit Formáció 
néhány jellegzetes felszínformáját mutatom be (2. ábra). 

 

 
 
 

2. ábra: A vizsgált gránitformációk helyzete. Idősebb Gránit Formáció: 
Jelmagyarázat: 1. Gránittömbök  Gwoza település közelében (Borno Szövetségi Állam), 2:  Szigethegy  Gusau 
város mellett (Zamfara Szövetségi Állam), 3: Szigethegy Tegina város közelében (Niger Szövetségi Állam), 4: 
Szigethegy Bauchi város közelében (Bauchi Szövetségi Állam), 5: Gránifelszín Rano település mellett (Kano 
Szövetségi Állam),  6: Gránitalakzat a Tiga-víztároló közelében (Kano Szövetségi Állam), 7: Egy pajzs alakú 

szigethegy Rurum falu közelében (Kano Szövetségi Állam), 8: Részben feldarabolódott szigethegy a Kano-folyó 
Erdejének Természetvédelmi Területén (Kano Szövetségi Állam), 9: Challawa-szurdok (Kano Szövetségi Állam). 

Fiatalabb Gránit Formáció: 10. Ririwai-dombok és az ónbányászat (Kano Szövetségi Állam), 11: Feldarabolódott 
szigethegy  Dutse város mellett (Jigawa Szövetségi Állam), 12: Gránittömbök halmaza Gwaram település közelé-
ben (Jigawa Szövetségi Állam). 13: Birnin Kudu gyapjúzsákbarlangjai az Idősebb Gránit Formációban (Jigawa 

Szövetségi Állam). 
Fig. 2: Locations of the studied granite formations. Older Granite Formation: 

Legend: 1. Granite blocks near Gwoza village (Borno State), 2: Inselberg near the town of  Gusau (Zamfara 
State), 3: Inselberg near the town of Tegina (Niger State),  4: Inselberg near the town of Bauchi (Bauchi State), 5: 

Granite surface near Rano village (Kano State), 6: Granite Surface  near the Tiga Resrvoir (Kano State), 7:A 
shield inselberg near Rurum village (Kano State), 8: Partly disintegrated inselberg in the Kano River Forest 
(Kano State), ), 9: Challawa  Gorge (Kano State). Younger Granite Formation: 10: Ririwai Hills  and tin ore  

mining (Kano State), 11:Disintegrated  inselberg near the town of Dutse (Jigawa State), 12: Pile of granite blocks 
near Gwaram village (Jigawa State). 13: Birnin Kudu woolsack caves in Older Granite Formation (Jigawa State). 
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A Gwoza Hills Borno Szövetségi Állam délnyugati részén, a Kamerun ha-
tára mentén húzódó gránitvonulat. A dombokat és az azt körülvevő területet a szét-
szórt gránittömbök tömege borítja, amelyek között látványos szigethegyek és ingó-
kövek is előfordulnak (1.kép). 

 
 

1.kép: Idősebb Gránit Formáció, gránittömbök Gwoza település közelében (Borno Szövetségi  Állam) 
Picture 1: Older Granite Formation, Granite blocks near Gwoza village (Borno State) 

  

 
2.kép: Idősebb Gránit Formációba vágódott Challawa-szurdok (Kano Szövetségi Állam) 

Picture 2: Older Granite Formation of  the Challawa Gorge (Kano State) 
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Északnyugaton, Zamfara Szövetségi Államban, Gusau városa mellett 
egy többszáz méter magas szigethegy emelkedik ki a metamorf kőzetek al-
kotta síkságból. 

A déli részen, Niger Szövetségi Államban a hullámos térszínt látvá-
nyos szigethegyek uralják és jellegzetes gránitfeltárások mutatkoznak.  E 
térszín különösen jól tanulmányozható Tegina városának környékén. 

Ettől északra elterülő Bauchi Szövetségi Állam egy dombvonulatok-
kal szabdalt magasföld, amely a Jos-fennsík északi peremét is magába fog-
lalja. A terület egyik központi része a kristályos kőzetekből felépített Észak-
Nigériának. A kiterjedt fennsíkokon húzódó dombvonulatokat főleg az Idő-
sebb Gránit Formáció képződményei építik fel. A dombok 600 m tenger-
szint feletti magasságot érnek el, míg a szigethegyek meghaladják 700 m-t 
is.  

Kano Szövetségi Államban igen változatos és érdekes formákat mutat 
az Idősebb Gránit Formáció. A Tiga-víztároló közelében hullámzó gránitfel-
szín bukkan elő, amelyet csak néhol fed a szavanna növényzete.  A gránit-
felszínt időszakos vízfolyások szabdalják, néhol szurdokokat formálva. 
Egyik ilyen szurdokban épült a Tiga-víztároló völgyzáró gátja. Hasonló 
szurdokot alakított a közelben áramló Challawa-folyó (2. kép). Látványos 
szigethegy emelkedik Rano városa mellett és egy érdekes pajzs alakú szi-
gethegy található Rurum település közelében (3. kép). Szétdarabolódott grá-
nitdombok uralják a tájat a Kano-folyó Erdejének Természetvédelmi Terü-
leten. 

 
 

3. kép: Idősebb Gránit Formáció, egy pajzs alakú szigethegy Rurum falu közelében (Kano Szövetségi  Állam) 
Picture 3: Older Granite Formation ,A shield inselberg near Rurum village (Kano State) 
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Jigawa Szövetségi Államban, Birnin Kudu városának közelében, a 
gránitfelszínen számos gyapjúzsák és gyapjúzsákbarlang, tor, valamint in-
gókő formálódott.  

 
3. A Fiatalabb Gránit Formáció felszínformái 
 
Közel 50 igen változatos méretü masszívum ismert a Fiatalabb Gránit For-
mációban. Egy széles É - D -i irányú 400 x 150 km-es zóna mentén fordul-
nak elő, amelynek központja a Jos-fennsík (2. ábra). Jellegzetes megjelené-
sük a gyűrűs szerkezet.   

A Jos-fennsík egy 1600 m tengerszint feletti magasságot is elérő 
vulkáni eredetű hegyekkel és bazaltfolyásokkal tarkított gránitfennsík Kö-
zép-Nigériában. A fennsíkot kb. 600 m magas meredek lépcsős leszakadá-
sok választják el a Hausza-felföldtől (TURNER 1972). 

 

 
 

4. kép: Fiatalabb Gránit Formáció, Ririwai-dombok (Kano Szövetségi Állam), 
előtérben az ónbányászat által megváltoztatott felszín 

Picture 4: Younger Granite Formation, Ririwai Hills (Kano State),  in the foreground the altered landscape as a 
result of the  tin mining 

 
A Fiatal Gránit Formáció egyik legszebb példái Kano Szövetségi Ál-

lamban a gyűrűs szerkezetű Ririwai-dombok (4. kép).  A szaggatott domb-
vonulat a szerkezeti gyűrű külső vonalát követi, még a gyűrű belseje egy 
enyhén hullámos gránitfelszín. A belső területet a külszíni és mélyművelésű 
ónbányászat lényegesen megváltoztatta. A szövetségi állam délkeleti sarká-
ban, Gwaram település közelében egy erősen feldarabolódott, hatalmas 
tömbökkel fedett gránitvonulat jelenik meg. Ez valószínűleg egy kisebb 
gyűrűs szerkezet maradványa.  

A nagyobb gyűrűs szerkezeteken belül számos szigethegy alakú 
dombvonulat és vulkáni kőzetfeltárás ugyancsak része a Fiatalabb Gránit 
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Formációnak. Jigawa Szövetségi Államban, Dutse város közelében, a Fiata-
labb Gránit Formációnak látványos megjelenési formái a biotitgránitból álló  
vonulatok. A gránit jórészt feldarabolódott és a dombok nagyméretű gyap-
júzsákokkal fedettek (5. kép). Ezt a részt még senki sem tanulmányozta a 
gyapjúzsákbarlangok szempontjából.  

 

 
 

5. kép: Fiatalabb Gránit Formáció, feldarabolódott szigethegy  Dutse város mellett (Jigawa Szövetségi Állam) 
Picture 5: Younger Granite Formation,  Disintegrated inselberg near the town of  Dutse (Jigawa State) 

 
 
Birnin Kudu város mellet, a gyapjúzsákbarlangok közelében emel-

kedő dombot riolit alkotja, amely a Fiatalabb Gránit Formáció vulkánikus 
szakaszát képviseli. 

 
4. Birnin Kudu gyapjúzsákbarlangjai 
 
Birnin Kudu város egy közigazgatási központ Kano városától  130 km-rel 
délkeletre, az  észak-nigériai Jigava Szövetségi Államban (2. ábra). 

A területet az Idősebb Gránit Formáció képződményei építik fel, 
amelynek felszínét jórészt a hatalmas, helyben maradt gránittömbök alkot-
ják. A terület enyhén lejt dél felé egy kisebb folyó völgyének irányába. Ke-
let felé az előző fejezet végén  említett riolit alkotta domb emelkedik.  

A gyapjúzsákbarlangok keletkezése a gránit gömbhéjas formáit 
eredményező, fizikai aprózódással és kémiai mállással hozható kapcsolatba. 
Az eredeti leírás (St.PIERRE-SZENTES  1977) és a helybeli elnevezés az 
üregeket sziklaereszként (rock shelter) említi, azonban a barlangok forma-
elemeit tekintve az üregek a nemkarsztos barlangok nevezéktana szerint a 
gyapjúzsákbarlangok közé tartoznak (ESZTERHÁS 2005). Keletkezésük  
sokszáz millió évvel ezelőtt  mélyen a felszín alatt kezdődött. A gránittá 
alakuló hűlő és megszilárduló olvadt magma fokozatosan összehúzódott és 
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összerepedezett. Ez a folyamat a gránittömeget szorosan egymáshoz illesz-
kedő blokkokra osztotta. A szerkezeti mozgások és a laterites málladéktaka-
ró lepusztulása a gránittömböket a felszínre juttatták. Az erózió lepusztította 
a maradék borító fedőréteget és a mállási folyamatok során kialakultak a 
tömbök mai gyapjúzsákszerű formái (TWIDAL 1984). 

A trópusi mállás miatt a gránittömbök egy része jelentősen szétdara-
bolódott.  Az üregek a gyapjúzsákok között és alatt, a gránit törésvonalai 
mentén alakultak, mégpedig ott, ahol a kőzettömbök a barlangképződés 
szempontjából kedvező helyzetbe mozdultak.  

A három legnagyobb gyapjúzsákbarlangot  sikerült megvizsgálni    
és felmérni (3. ábra). Mindegyik üreg falán sziklarajzok láthatók. Az ürege-
ket az  őslakosok menedékként vagy kultikus helyként használták.  
(St.PIERRE-SZENTES  1977).  

 

 
3. ábra: Birnin Kudu gyapjuzsákbarlangjainak elhelyekedése 

Fig. 3. : Location of the Birnin Kudu woolsack caves 
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Az 1-es számú barlang ÉNy-DK-i és K-Ny-i csapású törésvonalak 
mentén alakult (4. ábra, 6. kép).  A K-Ny irányú járat szépen mutatja a tek-
tonikus nyomokat. A barlang aljzatát gránittörmelék és denevérguanó borít-
ja. A guanó a K-Ny-i járatban élő nagyszámú denevértől jut az üreg aljára. 
A sziklarajzok a bejárat fölé nyúló sziklalap alatt láthatók. 

 

 
4. ábra: Az 1-es számú barlang térképe 

Fig 4:  Survey of the No. 1 Birnin Kudu Cave 
 

 
 

6. kép: Birnin Kudu, 1-es számú barlang Idősebb Gránit Formációban (Jigawa Szövetségi Állam) 
Picture 6: Birnin Kudu No.1 Cave  in Older Granite Formation (Jigawa State) 
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A 2 -es számú barlang (5. ábra) egy nagyméretű gyapjúzsákok kö-
zött keletkezett, É-D-i és K-Ny-i irányú törésvonalakat követő, labirintus. 
Az üreg ÉNy-i része kaotikusan egymásra csúszott gyapjúzsáktömbök kö-
zött alakult. A K-Ny irányú járatban számos denevért sikerült megfigyelni. 
A sziklarajzok a bejárat fölé nyúló sziklarész alatt egy K-Ny irányú sziklafa-
lon figyelhetők meg.  

 

 
 

5. ábra: A 2-es számú barlang térképe 
Fig 5: Survey of the No. 2, Birnin Kudu Cave 

 

 
 

6. ábra: A 3-as számú barlang térképe 
Fig 6: Survey of the No.3, Birnin Kudu Rock Cave 
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7. kép: Birnin Kudu, 3-as számú barlang Idősebb Gránit Formációban (Jigawa Szövetségi Állam) 
Picture 7: Birnin Kudu No.3 Cave in Older Granite Formation (Jigawa State) 

 
A 3-as számú barlang egy ÉK-DNy irányú szerkezeti vonal mentén 

formálódott. A barlang mennyezetét egy ferdén lecsúszott  gránitlap alkotja, 
amelynek alsó részén sziklarajzok figyelhetők meg. (6. ábra , 7.  kép). 

A sziklarajzok (8. kép) szétszórtan jelentkeznek és ábráikat nem 
mindig lehet könnyen felismerni. Általában a körvonaluk vörös és állatfigu-
rákat, úgymint szarvasmarhát, kecskét, juhot és kutyát vagy sakált ábrázol-
nak. Az ilyenfajta sziklarajzok elterjedtek Nyugat-Afrika Sahel zónájában és 
készítőik valószínűleg az ősi fuláni nomád marhahajcsárok voltak.    

 

 
 

8. kép: Birnin Kudu, Ősi sziklarajzok a 3-as számú barlang falán (Jigawa Szövetségi Állam) 
Picture 8: Birnin Kudu.. Ancient rock painting  in the No3. Cave (Jigawa State) 
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5. Összefoglalás        
 

A gyapjúzsákbarlangok tanulmányozása egy lényeges lépés volt Nyugat-
Afrika szpeleológiai megismeréséhez. Ez egy elhanyagolt témakör volt, 
mivel nagyobb barlangok előfordulása valószínűtlen ezen a területen. Dél-
Nigéria homokkőbarlangjain és a Kamerun-vulkán lávabarlangjain kívül 
még nem ismertettek barlangokat erről a területről (CRAVEN 1975). 

A gránitformák további vizsgálatával valószínűleg még számos új 
gyapjúzsákbarlang és sziklaeresz válhat ismerté. Ez pedig tovább bővítené a  
terület szpeleológiai és archeológiai ismeretét.     
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