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BARLANGTANI MEGFIGYELÉSEK A SÚGÓ-BARLANGBAN

Szablyár Péter

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Gyergyószentmiklós közelében levő, közel 1 km összhosszúságú Súgó-barlang aktív, vizvezetö járata felett 
három inaktív emelet helyezkedik el. Az inaktív emeleteken — mint üledékcsapdákban — jelentős mennyiségű 
alsó-pleisztocén kisemlöslelet halmozódott fel. A barlang képződményei erősen rongálódtak, kiemelkedőé k ezek 
közül a borsóköves-galléros cseppkövek, a helyenként még fellelhető heliktitek és a fluoreszkáló ásványbevona
tok. A barlang átfogó tudományos f  eldolgozásra vár.

A Súgó-barlang (Pestera Sugau) Gyergyószent- 
miklóstól 13 km-re — a Gyergyószentmiklóst 
Csíkszeredával összekötő úton Gyergyószentrriklós- 
tól 8 km-re, Vasláb (Voslabeni) falu előtt levő 
FEKETEREZ nevű útelágazástól induló, táblákkal 
jelzett út mentén — található.

A barlang vizes járatát 1932-ben tárták fel, majd 
csak a hatvanas években vált ismertté jelenlegi ki
terjedésében. 1974-től a baróti (Baraolt) „URSUS 
SPELAEUS” barlangkutató csoport kutatta és 
térképezte fel (1. ábra) Dénes István vezetésével.

A barlang kataszteri száma: 1126/1, összhossza 
990 m, a két legtávolabbi pont közötti távolság 
142 m, szintkülönbség 67 (—60, +7) m.

A barlang az 1568 m magas Sipos-kő mészkő
tömegébe hátravágódó völgytalp felett 90 m relatív, 
1058 m tengerszint feletti magasságban nyílik. 
Jelenleg egy patakos és három inaktív emelete 
ismert, három bejárattal. A legfelső, inaktív forrás
szájon át jutunk a turisták számára kiépített nagy 
járatszelvényű, cseppkövekben gazdag szakaszba. 
Ez alatt a bejárat alatt 10 m-rel újabb inaktív 
forrásszáj található (jelenleg betömve). A barlangi 
patak ez alatt, egy felszakadt forrásszájon keresztül 
lép a felszínre.

A barlang vázlatos leírása
A barlangrendszert — térbeli elhelyezkedését 

alapvetően meghatározó módon — a tektonikus 
preformáltság jellemzi. A felső inaktív járatok jól 
feltárják azokat a tektonikus hasadékokat, amelyek 
mellett az üregképződés megindult. Ezekben a leg
magasabb szinten elhelyezkedő üregekben több Utbevágással feltárt szelvény a Denevértemetőben
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1. ábra. A Súgó-barlang alaprajzi ve füle te 
Készítette: Dénes István, Ilyés Lajos, Kállai Mihály 

Dudnic Mihai
1 — A ktív  já ra t (4. szint), 2 — L étrás k ü rtő , 3 — Szifon, 4 — 
Ö sszekötő já ra t (3. szint), 5 — 2. szint, 6 — M edencés já ra t, 
7 — K iép íte tt já ra t (1. szint), S — F őbejára t, 9 — S -kürtő , 
10 — B uzogány-terem , 11 — K ápolna-terem , 12 — Pagoda, 
13 — C sillár, 14 — O m lás-terem , 15 — D enevértem ető , 16 — 
A ragonitos-terem , 17 — Ö dön-terem
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2. ábra. A Denevértemető szelvénye
1. m inta  V öröses-barna, kőzettörm elékes agyag
2. m inta  Világos szürkés-sárga, hom okos tap in tású , csillám  ta r 

ta lm ú kőzetliszt
3. m inta  V öröses-barna, kevés kőzettörm eléket ta rta lm azó  agyag,

cson tm aradványok  nélkül
4. m inta  Világos sárgás-barna agyag m észkőtörm elékkel, kis-

em lös csontm aradványokkal
5. m inta  Sárgás-barna agyag, fehér m észkőtörm elékkel, kisem lős

cson tm aradványokkal

K i t ö l t é s  f e l szí ne

helyen találunk a keveredési korrózióra utaló üst
szerű oldásformákat.

A nagyobb termek tektonikus hasadékok keresz
tezésénél jöttek létre. A legfelső — inaktív — szint 
ma erősen pusztul, a csepegés intenzitása változó, 
helyenként teljesen szünetel. A felső inaktív emelet 
felszínről bemosott kőzettörmelékkel, homokos 
iszappal erősen feltöltött. A bejárat előtti utolsó 
50 m-en 1—1,5 m mélyen a kitöltésbe bevágott 
szelvényben haladnak a látogatók. A felső szint 
kitöltése az Ödön-teremben több méteres vastagsá
got is elér.

A Denevértemető nevű szakaszban a kitöltés 
igen sok, tömeges tartózkodásra utaló denevér 
csontmaradványt és egyéb kisemlős csontmarad
ványt tartalmaz. Az ebbe mélyített „útbevágás” 
feltárásából gyűjtött leletanyagot dr. Topái György 
határozta meg. A mintavételi hely szelvényét a
2. ábra, a jellemző rétegekből vett minták szemel
oszlási görbéit a 3. ábra mutatja.

A barlang — pusztuló állapota ellenére is — igen 
érdekes képződményeket tartalmaz. Az Aragonitos- 
terem alján induló járat falait borító névadó tűs 
aragonitkristályok tömege — még jelenlegi erősen 
megviselt és szennyezett állapotában is — igen 
figyelemre méltó. Az Ödön-terem „Hálófülke” 
nevű beszögellése melletti falon néhány jól fejlett 
heliktit tanulmányozható. Külön említést érdemel
nek a legfelső emelet „borsóköves, galléros” csepp
kőképződményei. Feltehető, hogy a felső járat 
fokozatos feltöltődését követően ezekben a járat
szakaszokban tartós vízvisszaduzzadás és üledék- 
áthalmozódás volt.

A legfelső emelet a Rom-teremnél néhány méterre 
megközelíti a felszínt, itt is szép cseppkőképződmé
nyek és a kristályos mészkőben kialakult hófehér 
termek a jellemzők.

3. ábra. A Denevértemetői szelvény mintáinak 
szemeloszlási görbéi



Jellegzetes cseppkőképződmény a Buzogány-teremből 
(Fotók: Havas—Szablyár)

A Denevértemető közelében a falakat borító 
fehér kristálybevonaton a fluoreszcencia jelenségét 
is tanulmányozhatjuk.

A barlang legfelső emeletén több, jelentős méretű 
cseppkőképződményen — feltehetően földrengés 
következtében keletkezett — vízszintes elnyíródás 
tapasztalható.

A barlang alsó, aktív járatán a felszakadt forrás
szájat követően kb. 30 m hosszban követhető a 
barlangi patak, majd egy szifonnal zárul. Innen egy 
tektonikus repedések mentén kialakult — helyen
ként igen szűk, zömében függőleges járat, kürtő 
vezet a felső, inaktív emeletek felé.

A barlang felső emeletének első 170 m hosszú 
szakaszát szombati és vasárnapi napokon bemutat
ják az érdeklődőknek (karbidlámpás világítás). 
A barlangbejárat környéke természetvédelmi terü
let, a barlang szakmai felügyeletét a gyergyószent- 
miklósi múzeum látja el. A barlang kutatását és a 
barlangi vezetést jelenleg gyergyószentmiklósi ama
tőr barlangkutatók végzik.

Befejezésül köszönetét mondok a Nagy testvérek
nek a barlang megtekintésének lehetővé tételéért, 
Dénes Istvánnak a kutatástörténeti és kartográfiai 
adatokért, dr. Lénárt Lászlónak a granulometriai 
vizsgálatokért és dr. Topái Györgynek a Denevér- 
temető leletanyagának gondos feldolgozásáért.

S zablyár Péter 
Budapest 
V áralja út 15. 
1013

SPELEOLOGICAL OBSERVATIONS 
IN THE SÚGÓ CAVE 

(Rumania)

The almost 1 km long Súgó Cave, near Gheor- 
gheni (Gyergyószentmiklós), has three inactive 
floors above its active passage. The inactive floors 
function as sediment traps and accommodate 
large amounts of Lower Pleistocene small mammal 
finds. Speleothems are strongly ruined; outstanding 
are the stalactites with botryoidal and collar an- 
nexes, locally remaining helictites and fluorescent 
mineral coatings. A comprehensive scientific study 
of the cave is necessary.
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