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ADATOK A GERECSE-HEGYSÉG BARLANGJAINAK 
KITÖLTÉSI VISZONYAIHOZ

Szablyár Péter

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző a Karszt és Barlang előző, 1990.1. számában ismertette a jósvafői Kossuth-barlang emeleti szakaszából 
vett agyagminták ásványi összetételére és szemcsenagyságára vonatkozó laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit. 
A jelen tanulmányában folytatja a megkezdett üledékvizsgálati sorozatot, s ezúttal a Gerecse-hegység barlangjaiból 
származó agyagmintákat dolgozottfel Az elemzés kiterjedt a kémiai összetétel és a szemcseméret meghatározására, 
felhasználva a termikus analízis és RTG-diffraktométeres vizsgálati módszereket. A barlangi üledékek részletes 
vizsgálata elsősorban a barlangfejlődés kutatásához nyújt fontos alapadatokat, ezért a szerző az ilyen jellegű 
vizsgálatok kiterjesztését javasolja más barlangokban található üledékekre is. (Szerk)

A z  MKBT Észak-dunántúli Területi Szervezete által 
1990-ben Tardosbányán megrendezett központi kutató
tábor kapcsán mód nyílt a terület néhány korábban feltárt 
barlangját is felkeresni és azokban mintagyűjtést végezni 
a kitöltési viszonyok tisztázása érdekében. A vizsgálatok 
alapvetően arra irányultak, hogy a terület barlangjai 
jellemző anyagkitöltéseinek vizuálisan jól megkülön
böztethető alaptípusait fizikai-kémiai tulajdonságaikkal 
jellemezzék.

Mintavételi helyek
A vizsgálatok elvégzéséhez az alábbi helyeken gyűj

töttek mintákat:
1. minta: Pisznice, Határ-barlang, vörös színű, mész

kőtörmelékes agyag,
2. minta: Pisznice, Szeglet-barlang, szürke színű, 

mészkőtörmelékes agyag,

3. minta: Pisznice-barlang, a nagy gömbüst alatti 
feltárás, barna színű, mészkőtörmelékes agyag,

4. minta: Pisznice-barlang, átjáró feletti repedéskitöl- 
tés, szürkés-zöld színű, márgás agyag,

5. minta: Pisznice-barlang, áthalmozott, szürkés-fe
hér, apró közettörmelékes agyag,

6. minta: Pisznice-barlang, Palota-ág, ajtótól 40 m-re, 
zöldes-szürke, „bogyós” felhalmozású agyag.
(A Pisznice-barlang mintavételi helyeit az 1. ábra 
mutatja.)

Az elvégzett vizsgálatok

A mintákon az alábbi vizsgálatokat végezték el:
-  kémiai összetétel meghatározása,
-  termikus analízis,
-  RTG-diffraktométeres vizsgálatok,
-  szemcseszerkezet meghatározása.
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A minták kémiai összetételét az 1. táblázat foglalja 
össze. A 7. oszlopban -  a 4. minta összehasonlíthatósága 
érdekében -  GRASSELY (1960) gerecsei dachsteini 
mészkő rétegek közül gyűjtött lágy, pelites finomságú 
„zöldagyag” vizsgálatainak kémiai összetétel eredmé
nyeit ismertetjük.

A kémiai összetétel

A  négy mintán végzett vizsgálat eredményeit a 2. ábra 
görbéi mutatják. Az 1., 2., 6. számú minták szinte 
egyveretű lefutású TG, DTG és DTA görbéitől markán
san eltérőek a 4. számú minta görbéi, jelezve a rétegközi 
betelepülés anyagának genetikai különbözőségét.

Termikus analízis

2. ábra. A termikus analízis eredményeinek diagraMjai (1., 2., 4. és 6. számú minták)
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RTG-diffraktométeres vizsgálatok

A minták diffraktogramjait a 3. ábra mutatja, értékelé
sét a 2. táblázat foglalja össze.

A befoglaló üregek genetikájából következően -  a 4. 
minta kivételével -  valamennyi minta domináns eleme 
a kaiéit. Ugyancsak a hidrotermális kőzetátalakulásra 
utal a minták illit-halloysit agyagásványtartalma is. A 
terület barlangjaiban található vörös agyagok jellegzetes 
színét hematit tartalmuk okozza, míg a szürke színű 
agyagok vas ásványa a sziderit.

A 4. számú minta diffraktogramja is döntően eltér a 
többi mintától, a genetikai különbözőségre utal.

Szemcseszerkezet meghatározása

A minták szemcseszerkezetét a 4. ábra mutatja. Közel 
azonos lefutásukkal az 1., 2., 5. és 6. múlták áthalmozó- 
dásuk hasonló körülményeire utal. Jellegében legjobban 
a 4. minta görbéje tér el, ami rétegközi betelepülése 
következtében jól értelmezhető.

Bár a terület barlangjainak tudományos igényű feldol
gozása több mint egy évtizede tervszerűen folyik (JU
HÁSZ 1981, 1982, 1986), a barlangok kitöltéseinek 
vizsgálata -  néhány vizuális megfigyelés leírásától elte
kintve -  még nem kezdődött meg. A fenti adatok 
közlésével e vizsgálatok kiterjesztésére és tervszerű 
végzésére kívántuk irányítani a területen kutatók figyel
mét.

Szablyár Péter 
Budapest 

Váralja u. 15.
H-1013

3. ábra. Az agyagminták RTG-diffraktogramjai
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1. táblázat

Elemzett alkotó
M i n t a s z á m

1 2 3 4 5 6 7

Si02 % 40,4 33,2 8,8 ' 47,1 11,7 30,44 45,07

AI2O3 % 14,5 17,3 5,5 22,7 5,9 14,3 24,15
CaO % 13,7 18,2 35,8 0,84 42,3 20.4 2,4

MgO % 1,4 1,4 1,4 3,4 1 ,0 2,2 5,0

CO2 % 9,2 11,9 19,7 0,19 30,4 14,3 -
Fe2C>3 % 5,6 3,5 1,8 6,4 1,1 3,5 4,84

2. táblázat

M i n t a s z á m
1 2 3 4 5 6

kvarc*
kalcit
illit-halloysit
kaolinit
hematit

kalcit*
kvarc
illit-halloysit • 
kaolinit 
dolomit 
szi derít

kalcit*
OH-apatit*
illit-halloysit
anatáz

illit*
halloysit
kaolinit
anatáz

* sorrendben a fő tömegét alkotják a mintának

kalcit*
illit-halloysit
dolomit

kalcit
illit-halloysit
dolomit
anatáz

I R O D A L O M

GRASSELY GY. [VADÁSZÉ] (I960): Magyarország íőldtm z-Akadém iai 
Kiadó, Budapest, p. 84.

JUHÁSZ M. (1981): Beszámoló a tatabányai Bányász Művelődési és 
Oktatási Központ „Vértes László” Kaiszt- és Barlangkutató Csoportjának
1981. évi tevékenységéről. -  In: Beszámoló a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat 1981. évi tevékenységéről, MKBT, Budapest, pp. 
160-170.

JUHÁSZ M. (1982): Beszámoló a tatabányai Bányász Művelődési és 
Oktatási Központ „Vértes László” Kaiszt- és Barlangkutató Csoportjának
1982. évi tevékenységéről. -  In: Beszámoló a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat 1982. évi tevékenységéről, MKBT, Budapest, pp. 
163-198.

JUHÁSZ M. (1986): A Pisznice-barlang megismerésének története -  
Karszt és Barlang, 11. pp. 105-114.

DATA ON THE FILLINGS OF CAVES 
IN THE GERECSE MOUNTAINS

In the previous issue of „Karszt és Barlang” (1990, 
I.) the author presented the result of his laboratory tests 
concerning the mineral compound and grain measure of 
clay samples taken from the upper section of the Kossuth 
Cave at Jósvafő. The present study gives the result of 
his further research on deposits -  this time he worked 
out the clay samples taken from the Pisznice Cave in 
the Gerecse Mountains. The analysis intended to decide 
the chemical compound and the grain measure using the 
research methods of thermal analyze and the RTG 
diffraction-meter. The detailed analyze of the cave 
deposits supplies important data for the research of the 
development of caves, that is why the auther suggests 
the extension of such kind of investigations to the 
deposits of other caves as well. (Redactor)

SOKNYELVŰ SZÓTÁR
A Nemzetközi Barlangkutató Eszperantista Szakcso

port Vukov Péter szerkesztésében 14 nyelvű eszperantó 
barlangkutató értelmező szótárt adott ki SPELEOLO- 
GIA B1LDVORTARO cimen.

A 83 kifejezést, ill. fogalmat tartalmazó füzetet 3 
tematikus ábra egészíti ki, amelyek a felszíni és felszín

alatti morfológiai jelenségek és a barlangi képződmé
nyek képi megjelenítésével teszik egyértelműen azono
síthatóvá a fogalmakat.

A kis füzet gyakorlati alkalmazásához az eszperantó 
nyelv ismerete nem szükséges!

Szablyár Péter
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