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AA ggyyeerrggyyóótteekkeerrõõppaattaakkii 
SSúú ggóó--bbaarr llaanngg
(DUDNIC Mihai 
bar lang ku ta tó em lé ké re)

(Ki vo nat)
A gyergyótekerõpataki Sú gó-bar lang, az
1 km összhosszúságot meg ha la dó já rat -
rend sze ré vel a Ke le ti-Kár pá tok egyik je -
len tõs bar lang ja. Az egy más fe lett el he -
lyez ke dõ négy já rat szint ku ta tá sa tu do -
má nyos szem pont ból je len tõs, gaz dag és
vál to za tos csepp kõ dí szei esz té ti kai ér té -
ket ké pez nek. A bar lang tá gas fel sõ
szint je ki van épít ve a tu ris ta for ga lom
szá má ra. Az al só, pa ta kos já rat ból kris -
tály tisz ta, bõ vi zû karszt for rás tör a fel -
szín re. A Sú gó-bar lang bar lang ta ni re zer -
vá tum, és csak ve ze tõ vel lá to gat ha tó.
A szer zõ be mu tat ja a bar lang ku ta tás tör -
té ne tét, a bar lang já ra ta it, a csepp kõ kép -
zõd mé nye ket, a bar lang ban elõ for du ló
ás vány vál to za to kat, üle dé ke ket, õs lény -
ta ni le le te ket, élõ vi lá got. Tár gyal ja a bar -
lang ki ala ku lá sát, tek to ni ká ját, kli ma ti -
kus és hid ro ló gi ai vi szo nya it, karsz tos
for ma kin csét.

BBee vvee zzee ttõõ

A Ke le ti-Kár pá tok kö zép sõ ré szé nek
egyik je len tõs bar lang ja, a Sú gó-bar lang, a
Gyergyói-havasok Siposkõ (1566 m) ne vû hegy -
tömb jé nek a dé li lá bá nál ta lál ha tó. A bar lan got a
Te ke rõ pa tak és Vas láb köz sé gek kö zött a me gyei
mû út ról le ága zó er dõ ki ter me lõ au tó úton le het
meg kö ze lí te ni (6 km). Az út érin ti Vas láb fel sõ

vé gét, majd a He ve der-pa tak völ gyén ha lad fel fe -
lé. A Bar lan gos-pa tak be öm lé sé nél az út ket té á -
ga zik. In nen a jobb ról be ága zó Bar lan gos-pa ta ki
úton kell to vább men ni, és 350 m után lát ha tó
bal ról, a me re dek hegy ol dal ról han gos cso bo gás -
sal lezúdúló Sú gó pataka, amely a bar lang ból
ered.

A bar lang és kör nyé ke (17 ha) ter mé szet -
vé del mi te rü let (1. áb ra). A bar lang be já ra tai vas -
rá csos aj tó val van nak le zár va, és csak ve ze tõ vel
lá to gat ha tó. Ku ta tá sá hoz a gyergyószentmiklósi
Vá ro si Mú ze um és a Ter mé szet vé dõ Tár sa ság
en ge dé lye szük sé ges.

A Sú gó-bar lang ka tasz te ri szá ma 1126/1,
já ra ta i nak összhossza 1021 m, a szint kü lönb ség
67 m (-60 +7), a két leg tá vo lab bi já rat vég kö zöt ti
tá vol ság 142 m.

AA bbaarr llaanngg kkuu ttaa ttááss ttöörr ttéé nnee ttee

A Sú gó for rá sá nál nyí ló bar lan got a hely -
be li ek rég óta is mer ték. Ku ta tá sa 1931 õszén kez -
dõ dik, ami kor há rom gyergyószentmiklósi tu ris -
ta, BOG DÁN Ist ván, ROMFELD Ákos és
ZÁRUG Ist ván be ha tol va a pa ta kos já rat ba, on -
nan egy bar lan gi med ve ko po nyát hoz tak ki. A
kö vet ke zõ év nya rán né pes ku ta tó cso port ke re si
fel a bar lan got OROSZ End re ve ze té sé vel. Csak
né há nyan vál lal koz nak a na gyon szûk, vi zes já rat
fel ku ta tá sá ra. A be já rat tól kb. 45 m-re két fa lét rát
ta lál nak, ame lye ken egy kür tõ be le het fel mász ni.
Fent egy csepp kö ves te rem be ér nek. Amíg a tu -
ris ták a bar lan got ku tat ják, OROSZ End re a be já -
rat bolt íves szik lá ja alatt õs em be ri nyo mok után
ku tat, azon ban ered mény te le nül. A csu rom vi zes,
fel szín re ér ke zõ ku ta tók újabb bar lan gi med ve
cson to kat és le tör delt csepp kõ da ra bo kat hoz nak
ki. A szûk, vi zes bar lang nak, amely bõl hi deg le -
ve gõ áram lik ki, tu risz ti kai szem pont ból nem jó -
sol nak nagy jö võt.

Dá ri us kin cse it ke res ve az egész hegy ol dalt
ös  sze-vis  sza ás kál ják, hogy meg ta lál ják a bar lang ba
rej tett kin cses kam ra be já ra tát (OROSZ, 1932).

Ké sõbb CSIBY An dor is mer te ti a vi zes
bar lan got Gyergyóról írt mo nog rá fi á já ban.
CSIBY sze rint a fe nyõ fa lét rá kat és a szik lá ba
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vá gott lép csõ ket a kincs ke re sõk ké szí tet ték.
Meg em lí ti, hogy a bar lang bel se jé ben bent járt
em be rek el be szé lé sei sze rint a já ra tok el ágaz nak,
és ki sebb-na gyobb ter mek ké szé le sed nek, ahol
ha tal mas csepp kö vek van nak. A szûk, vi zes já ra -
tot a tu laj do nos gyergyótekerõpataki köz bir to -
kos ság nyit tat ta meg, hogy fel tár ja a tu ris ták elõtt
a bar lang szép sé ge it (a Vi zes-já rat fa la in ma is
jól lát sza nak a rob ban tó lyu kak nyo mai). A szer -
zõ meg em lí ti a „Vi zes lyuk” mel lett az I és II
szá raz lyu ka kat, és meg jegy zi, hogy az I-es lyuk
fe lett egy ne gye dik bar lang is van, mely nek ter -
mé ben 30 em ber el fér (CSIBY, 1938).

1961-ben ifj. ROMFELD Ákos és BUS-
LIG La jos a Vi zes-já rat ban víz szint sül  lyesz tést
vé gez, mi köz ben újabb cson to kat ta lál nak. A
Szi fo nos-já rat ban fény ké pe ket is ké szí te nek. A
bar lang rend sze res ku ta tá sát el ha tá roz va BUS-
LIG Lajos1 ve ze té sé vel gyergyószentmiklósi tu -
ris ták ból bar lang ku ta tó cso port ala kul (1961. ápr.
9.). A ku ta tók fel tér ké pe zik a Vi zes-já ra tot és a
kür tõ fe let ti já ra tok is mert ré sze it. Meg ál la pít ják,
hogy a bar lan gi med ve cson tok a Vi zes ben má -
sod la gos fek vé sû ek, és az eme le ti rész bõl a kür -
tõn át hul lot tak le. Ez volt az el sõ bi zo nyí ték,
hogy az ak tív já rat fö lött  eme le ti já ra tok hú zód -
nak, és egy na gyobb bar lang rend szer rej tõ zik a
hegy bel se jé ben.

1965. nov. 7-én a bon tá si mun ká la tok
ered mé nye ként a fel szín rõl si ke rül be jut ni a bar -
lang tá gas fel sõ járatába2. 1966. ja nu ár já ban fel -
fe de zik a Bu zo gá nyok-ter mé bõl ki ága zó Túl fo -
lyó ágat (BUSLIG, 1975).3

A gyergyószentmiklósi Vá ro si Mú ze um
mel lett mû kö dõ „BÁ NYAI Já nos” Bar lang ku ta tó
Cso port fel tá ró mun ká ja nyo mán is mert té vá lik a
négy szin tes, kö zel 1 km hos  szú sá gú bar lang rend -
szer. A Vi zes-já rat szá dá tól nem mes  sze egy er -
dei fa ház épül a bar lang ku ta tók ré szé re. A me re -
dek hegy ol dal ba szer pen ti ne zõ ös vényt ké szí te -
nek, fel a Fõ ág vas rá csos aj tó val le zárt be já ra tá -
ig. A bar lan got és kör nyé két ter mé szet vé del mi
te rü let nek nyil vá nít ják, hogy meg óv ják a cso dá -
la tos és nagy tu do má nyos ér té kû csepp kõ kép -
zõd mé nye ket, va la mint a fel szí nen le võ õsfeny -
ves er dõt. A Fõ ágat rész ben ki épí tik a tu ris ta for -

ga lom szá má ra. Terv ké szült a bar lang vil la mos
ki vi lá gí tá sá ra, ez azon ban so ha sem va ló sul meg.
A bu ka res ti „Emil RACOVIÞÃ” Bar lang ku ta tó
In té zet ku ta tói, Traian ORGHIDAN és Mar -
gareta DU MIT RES CU 1966-ban a bar lang élõ vi -
lá gát ta nul má nyoz zák, és el ké szí tik a Fõ ág váz la -
tos tér kép ét. Ezt ké sõbb a gyergyóiak fo ko za to -
san ki egé szí tik.

A bar lang ban gyûj tött aragonitkristályo -
kat a Bu ka res ti Egye tem Földtan-Földrajz Tan szé -
kén Lidia MÂNZÃRARU ta nul má nyoz za.

1974-ben az Ör vény-te rem men  nye ze tén
nyí ló kür tõ bõl fel fe de zik a Mi klós-ter met, ahon -
nan le le het eresz ked ni a má so dik szint re.

A baróti „Ursus Spelaeus” Bar lang ku ta tó
Kör4 tag jai 1974-tõl a gyergyóiakkal együtt mû -
köd ve foly tat ják a Fõ ág ki épí té sét. A szûk he lye -
ken be vá gá so kat ké szí te nek a já ra to kat ki töl tõ
üle dék be, az ös vé nye ket be ton la pok kal rak ják ki,
és kõ bõl tám fa la kat épí te nek. Vég leg fel szá mol -
ják a fá ból ké szült, de idõ köz ben tel je sen el kor -
hadt fa hi da kat és kor lá to kat.

A bar lang rend szer új, rész le tes tér ké pe -
zé sét és fo tó do ku men tá lá sát a baróti bar lan -
gászok vég zik el 1977 és 1985 között5.

1982-ben a Nagy te rem fa la alatt szer zõ egy
érin tet len, aragonitkristályokkal te li fül két fe dez fel.

Je len leg a Túl fo lyó ág ban, a Csil lár alatt
foly nak a bon tá si mun ká la tok egy le fe lé tar tó,
ho mok kal fel töl tõ dött já rat ban.

AA bbaarr llaanngg llee íírráá ssaa

Az eme le tes bar lang rend szer há rom egy más
fe lett el he lyez ke dõ szá raz já rat ból és az ak tív, pa ta kos
já rat ból áll (2. áb ra). A já ra to kat fent rõl le fe lé mu ta tom
be, a Fõ ág be já ra tát vé ve 0 alap szint nek.

A Fõ ág (1 szint)

A leg fel sõ szin tet a fõ be já rat tól (1060 m) a
Fõ ág és az eb bõl ki in du ló ol dal já ra tok, va la mint a Túl -
fo lyó ág al kot ja, 331 m összhosszúságban. A 4,3 m szé -
les és 1,8 m ma gas be já rat Ny-ra néz, és rész ben kõ fa -
la zás sal, rész ben vas rá csos aj tó val van le zár va. Az Öl -
tö zõ nek ne ve zett be já ra ti ter met a szin te a menyezetig
fel töl tõ dött Ta nács-te rem kö ve ti. A két te rem kö zöt ti
tör me lék du gó ki bon tá sa után si ke rült a bar lang ku ta tók -
nak be ha tol ni a Fõ ág ba. A Ta nács-te rem ki töl té sét
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mély árok vág ja át, eb ben ha lad az ös vény. Egy át bú jó
után be érünk a Fel fe de zõk-csar no ká ba, ahol már fel -
egye ne sed ve le het men ni. Balfelõl a színlõpárkány szé -
lén a Me dú zá nak ne ve zett csepp kõ kép zõd mény lát ha -
tó. A fa la kon szín lõ vo na lak hú zód nak, a men  nye ze tet
pe dig kis mé re tû szta lak ti tok so ka sá ga bo rít ja. Mind két
ol da lon a fa lak tö vé ben má ra már be csepp kö ve se dett
õs víz nye lõk mé lyül nek le. Pár mé ter után az Osz lop sor
mel lé érünk. Vas tag csepp kõ osz lo pok so ra koz nak egy -
más mel lett. Szem ben ve lük az 1,5 m mély ak na fa lát
bor só kõ be vo nat bo rít ja (Bor só kö ves-lik). A já rat al ját
a balfelõl beeresz ke dõ, fer de lej tõ al kot ja. A vas tag
csepp kõ ké reg és a szta lag mi tok az alat tuk le võ agya gos
lej tõn las san le csúsz nak, és egy más ra tor lód nak. A jár -
da épí té se kor vég zett be vá gás még job ban fo koz za a tá -
masz nél kül ma radt kép zõd mé nyek pusz tu lá sát. Egy
na gyobb, vas tag szta lag mi tot Bás tyá nak ne vez nek (9.
áb ra). Mel let te haj dan 1 m  ma gas kar csú szta lag mit, a
Mi na ret állt. Ez a kép zõd mény már nincs meg. Ben -
nebb a lej tõs csepp kõ ké reg fe lü le tén ki sebb szta lag mi -
tok so ka sá ga áll. Jobbfelõl né hány le zu hant szik la da rab
mö gött csepp kö ves ol dal fül ke, a Me se vi lág lát ha tó. A
fül ke vé gé bõl át le het vi lá gí ta ni a Bu zo gá nyok-ter mé -
be. Ben nebb men ve el ér jük jobb ról a Túl fo lyó ág le ága -
zá sát. A szem be ni ol da lon egy pár ká nyon van a csepp -
kõ kép zõd mé nyek kel gaz da gon dí szí tett El va rá zsolt vi -
lág. A pár kány fe lett két egy for ma kor ró zi ós üst ba -
goly sze mek re em lé kez tet (Óri ás ba goly sze mek). Az
Ör vény-te rem be ér ve a men  nye ze ten hú zó dó re pe dés
men tén kép zõ dött kor ró zi ós üs tök so rát lát hat juk. A re -
pe dés egy csõ sze rû já rat ban foly ta tó dik, amely a Mi -
klós-te rem be ve zet, ahon nan le eresz ked he tünk az Ita tó -
hoz, a 2. szint re. A Nagy te rem fe lé egy szik la ka pun
kell át men ni. A be vá gás ban meg le het fi gyel ni a hó fe -
hér mész kö vet sza bá lyos há ló zat ban át szö võ re pe dés -
rend szert. Az Ör vény-te rem fa lán is lát ha tók szín lõ vo -
na lak. To vább a Dísz ka pun kell át búj ni. Az át já rás
meg kön  nyí té sé re itt is be vá gás készült a já ra tot ki töl tõ
üle dék ré te gek be. Az Ele fánt fül nek ne ve zett csepp kõ -
zász ló kat tel je sen ös  sze tör ték. Az Ödön-te rem ben
heliktites szta lak ti tok so ka sá gát lát hat juk ma ga san a
men  nye ze ten. A te rem fa lát a bal ol da lon a já rat vé gé ig
dõlt ve tõ sík al kot ja. Egy, a men  nye zet rõl le zu hant
csepp kö ves szik la tömb mel lett el ha lad va a Ze ne-te rem -
be ér ke zünk. Tá gas ol dal fül ké jét Há ló nak ne ve zik. A
te rem vé gét vas tag csepp kõ ké reg gel bo rí tott tör me lék -
du gó zár ja el. A bon tá si mun ká la tok nem ve zet tek
ered mény re. Az egy ko ri csepp kö ve ken ré gen a tú ra ve -
ze tõ rö vid kon cer tet rög tön zött. Ma már csak csepp kõ -
cson ko kat lát ha tunk. Az ed dig is mer te tett já rat sza kasz
a Bu zo gá nyok-ter mé nek le já ró já val együtt ki van épít -
ve a tu ris ta for ga lom szá má ra, 120 m hos  szú ság ban.

A Bu zo gá nyok-ter mé vel (10. áb ra) kez dõ dik a
Túl fo lyó ág. A ter mecs ke al ján ál lan dó víz me den ce
van. Kör ben a fa la kon és a csepp kö ve ken a haj da ni
vissza duz zasz tott víz szin tet jel zõ csepp kõ sze gély lát -

ha tó. A szint vo nal alatt a fa la kat bor só kõ bo rít ja. A víz -
ben ál ló osz lo pok ra, szta lag mi tok ra és szta lak ti tok ra a
víz fel szín vo na lán csepp kõ gal lér ra kó dott le. Így ke let -
kez tek a te rem nek ne vet adó bu zo gá nyok. Ah hoz, hogy
to vább jut has sunk, a Szü lõ lyuk és a Lé lek szo rí tó sû rûn
nõtt osz lo pai és csepp kö vei kö zött kell át pré se lõd nünk.
A Kúszoda ala csony já ra ta után láb ra áll va az ere de ti
he lyé rõl le csú szott Nyer ges pa go dá nak ne ve zett állóc-
seppkövet pil lant juk meg. In nen a já rat éles szög ben
meg tö rik Ny fe lé, és nem so ká ra a Csil lár alá érünk (5.
áb ra). A men  nye ze ten sû rûn egy más mel lé nõtt sztalak-
titcsoport lát ha tó. A csepp kö vek tö vé nél hó fe hér mont-
milch ra kó dott le. A ter mecs ke al ján bon tás alatt ál ló,
ho mok kal fel töl tõ dött õs víz nye lõ ve zet le fe lé.

Egy 2 m-es le tö rés után a 10 m ma gas Ká pol -
na-te rem be érünk. A te rem men  nye ze tén kor ró zi ós üst
lát ha tó a diaklázis men tén. Az ol dal fal mel lett nagy mé -
re tû, al só ré szén el tört csepp kõ osz lop áll (Töröttoszlop,
6. áb ra). Emel ke dõ já rat ve zet to vább az Om lás-te rem -
be, ahol a csepp kõ kép zõd mé nyek tel je sen le pusz tul tak,
így a te rem al ja te li van szik la tör me lék kel és csepp kõ -
ron csok kal. A le om lott kép zõd mé nyek he lyén ki sebb,
fi a tal csepp kö vek nõt tek. Va ló szí nû leg a já rat nyit va
volt egy kor a fel szín fe lé, és a fagy ha tá sá ra pusz tul tak
el a csepp kõ kép zõd mé nyek. Ma már nincs köz vet len
kap cso lat a fel szín nel, de kö zel le het a kül vi lág, mert a
fák gyö ke rei be lóg nak a bar lang ba. Az Om lás-te rem -
ben két ma gas ra fel nyú ló kür tõ is van. Szûk lyuk ve zet
át az utol só, Ró ka-te rem be. Mind két te rem fa la in szín -
lõ vo na lak lát sza nak. A Túl fo lyó ág összhossza 140 m.

A Ket tes szá raz (2. szint)

A Ket tes szá raz fel szí ni be já ra ta (1050 m) 10
m-rel alább nyí lik, kis sé észa kabb ra a fõ be já rat tól. Ez a
bar lang szint ki fe lé ha lad va a Nagy te rem bõl kez dõ dik,
le megy a Hu za tos-li kig és on nan to vább a me den cés já -
ra ton ki a fel szín re.

A fõ ág szint jét el ha gyó vi zek a Nagy te rem fe -
lé ta lál tak utat az al sóbb já ra tok ba. Az Ör vény te rem ol -
da lá ban nyí ló ka pun át lép ve egy te rasz ra érünk, ahol
sok kor ró zi ós üst lát ha tó a mennyezeten. Alat tunk a
Nagy te rem üve ge sö tét lik, szem ben a te rem men-
nyezetén szép sztalaktitcsoport fi gyel he tõ meg. A szik -
lá ba vá gott lép csõ kön le eresz ked ve a 14 m hos  szú, a
Kris tály-fo lyo só fe lé lej tõ te rem be, an nak K-i fa lán
aragonit kris tá lyok so ka sá gát cso dál hat juk meg. Saj nos
a leg szebb kris tály cso por to kat a gyûj tö ge tõk le vés ték.
A Kris tály-fo lyo só tól bal ra egy szûk lyu kon be búj va az
Aragonitos-fülkében még sok ép kris tályt ta lá lunk. A
lyuk fe lett a Csúsz da emel ke dõ já ra ta nyí lik. Pár mé ter
után ak na száj ve zet a 7 m-rel alább le võ üreg be. A já rat
to vább emel ke dik, és a vé ge 2 m-rel ma ga sab ban van a
fõ be já rat szint jé nél.

A Nagy te rem bõl szûk, csõ sze rû át bú jó ve zet a
kor ró zi ós for má kat mu ta tó ter mecs ké be, amely nek

41



mennyezete a Csúsz dá val van ös  sze kö te tés ben. In nen
ÉNy fe lé in dul a diaklázison ki ala kult, 33 m hos  szú
csõ já rat, a Csa tor na. La pos át bú jó után le fe lé tar tó, he -
lyen ként ki öb lö sö dõ, ala csony já rat ve zet le a Hu za tos-
lik hoz, ahon nan a 3. szint kez dõ dik. A le já ra tot el hagy -
va és át mász va a Mi klós-te rem bõl le folyt tör me lék ku -
pa con, egy elég gé szûk, né hol csepp kö ves já rat ba
érünk. Az al ját csepp kõ ké reg gel fe dett vi zes me den ce
töl ti ki, ame lyen egy kis mé re tû nyí lás van, ahol lát ha tó
a kris tály tisz ta víz tü kör (Ita tó). Pár mé ter után, jobb ról
kür tõ nyí lik, majd vi zes me den cék ne he zí tik az elõ re -
ha la dást a kö vet ke zõ csepp kö ves kür tõ ig. To vább ha -
lad va kb. 15 m-re an  nyi ra szûk a já rat, hogy csak ki -
vé te le sen vé kony test al ka tú ak fér nek át. A szû kü let
után ala csony kú szó já rat ve zet a fel szín re. A be já rat
1,7 m szé les és 1,5 m ma gas. A 2. szint összhossza
323 m.

Az Ös  sze kö tõ-já rat (3. szint)

Az Ös  sze kö tõ-já rat, amely nek fel szí ni ki já ra ta
a Hu za tos-lik tól a Vi zes-já ra tig tart, 213 m hos  szú és
48 m-t eresz ke dik. A kes keny, hu za tos re pe dés be be -
kúsz va 6 m-t kell eresz ked ni az „S” kür tõ ben, amíg el -
ér jük a já rat al ját. In nen vis  sza fe lé DK-i irány ban 30 m-
t le het kúsz ni a csepp kõ vel el zárt vég pon tig. Az „S”
kür tõ alatt több jár ha tat lan szûk ak na ve zet le fe lé egy
ed dig is me ret len szint re. A 3. szint já ra ta le fe lé elég jól
jár ha tó, azon ban né hány szû kü let pró bá ra te szi a bar -
lang ku ta tót. A he lyen ként csepp kö ves já rat al ja agya -
gos, vi zes. Egy ki szé le se dõ já rat sza kasz ban szik la om -
lás van. A bal ra tar tó, majd irány ba vis  sza té rõ bar lang -
já rat emel ke dik, az tán -7 m-es le tö rés után to vább
eresz ke dik. Szem ben +2 m-es lép csõ után, majd egy -3
m mély ak na fe lett el ha lad va foly ta tó dik a já rat a vi zes
me den cé kig, ahol jár ha tat lan ná szû kül (Lublinit me -
den cés já rat).

Vis  sza tér ve, a -3 m-es ak na alatt a já rat to vább
eresz ke dik. A rendkívül szûk Há rom szö gû-lik után +1
m-es lép csõ vel kez dõd ve, vi zes kú szó já rat ve zet egy 2
m-rel len nebb le võ kis te rem be. Eb bõl ugyan csak szûk
át já ró, majd -2 m-es lép csõ után tá ga sabb, cseppköves
te rem kö vet ke zik. A te rem ol da lá ban ös  sze ce men te zõ -
dött, agya gos tör me lék lát ha tó, amely ben sok csont tö -
re dék van.

In nen szár maz hat nak a Vi zes ben ta lált cson -
tok. KÉMENES Jó zsef gyergyószentmiklósi bar lang -
ász a 70-es évek ben, ami kor a bar lang hi va tá sos ve ze -
tõ je volt, el mond ta, hogy ezen a he lyen a há bo rú elõtt
be ju tot tak egy nagy mé re tû, cso dás bar lang já rat ba,
amely mes  sze be ve ze tett a hegy bel se jé be. En nek a be -
já ra tát azu tán be rob ban tot ták. Éve kig pró bál koz tak a
bon tás sal, de csak más fél mé ter re si ke rült be ás ni. Ez a
ki töl tés ke mé nyen össze van ce men te zõd ve és sem mi
eset re se le het pár év ti ze des a kris tály  tisz ta pa ta kocs -
ka.

A Vi zes-já rat (4. szint)

A Sú gó-pa tak for rá sa 60 m-el van a fõ be já rat
szint je alatt (1000 m). A bar lang ból ki fo lyó pa ta kocs ka
vi ze a ki ug ró szik la eresz alatt nyí ló 0,7-0,8 m szé les és
2 m ma gas be já ra ton át 1 m-es víz esés sel zú dul a fel -
szín re. Az itt ki buk ka nó mész kõ ré teg fe jek ál tal kép -
zett, több mé ter re ki haj ló szik la eresz 1979 már ci u sá ban
rész ben le om lott. Az alá tá masz tás nél kü li ki haj lás a
gra vi tá ció és va ló szí nû leg tek to ni kai moz gás ha tá sá ra
sza kadt le, meg tölt ve szik la tör me lék kel a víz fo lyás
med rét. A Vi zes-száj mel lett több ve tõ, va la mint a
mész kõ és a kristályospala érint ke zé si vo na la fi gyel he -
tõ meg. A 154 m összhosszúságú ak tív, pa ta kos já rat
egy ve tõ fer de vo na lát kö ve ti. 

A be já rat tól 10 m-re vas rá csos aj tó zár ja el a
bar lan got. A rács után a mész kõ be be nyo mult sö tét
színû lamprofir te lér van. A fa la kon lát sza nak a rob -
ban tó lyu kak nyo mai és a rob ban tás okoz ta su ga ras re -
pe dé sek. A já rat szel vé nyét pár mé te ren ke resz tül mes -
ter sé ge sen tá gí tot ták jár ha tó vá. Ad dig csak a víz be ha -
sal va le he tett a bar lang ba be kúsz ni. A vas aj tó után 40
m-re a Lét rás-kür tõ alá érünk. A tör me lék ál tal vis  sza -
duz zasz tott me der ben a víz szint emel ke dés mi att ne héz
to vább men ni. A lét ra al já tól a fer de re pe dés egy na -
gyon szûk, fel sõ já ra tá ban le het ben nebb ha tol ni. A
szû kü let utá ni kis sé tá ga sabb rész ben új ból le le het
eresz ked ni a víz hez, és az 1-1,5 m mély víz ben gá zol va
15 m után a vég szi fon hoz ér ke zünk. 

A fel sõ já rat ból ÉNy fe lé is in dul egy ka nyar -
gó, szûk já rat. Elõ re to vább men ve a szi fon fe lett, azt
meg ha lad va el ér jük azt a vi zes me den cét, ahol egy ré gi
pum pa van. In nen visszább kür tõ nyí lik, amely bõl erõs
hu zat, vagy tá vo li víz zú gás hang ja hal lat szik. A rend kí -
vül kes keny, vi zes já ra tok na gyon kö rül mé nyes sé te -
szik a Vi zes-já rat to váb bi ku ta tá sát.

AA bbaarr llaanngg kkii aallaa kkuu lláá ssaa

A Sú gó-bar lang eme le tes já rat rend sze re a
Rebra-sorozat mezometamorfikus kris tá lyos pa la
összletébe fog lalt do lo mi tos kris tály mész kõ ben
ala kult ki, a ve tõk és re pe dé sek men tén. A diak-
lázisokon meg in du ló víz fo lyás ok elõ ször nyo más
alatt köz le ked tek, er rõl árul kod nak a já ra tok fel sõ
fe lé ben lát ha tó kor ró zi ós for mák, je len sé gek.

A freatikus kö rül mé nyek kö zött fej lõ dõ
bar lang já ra tok ban a sza bad fe lü le tû víz fo lyás ki -
ala ku lá sa csak a mész kõ fel szín re ke rü lé se után
kez dõd he tett meg. Most már na gyobb sze re pet
kap a kor ró zió mel let az eró zió. A bar lan gi víz fo -
lyás a ma gá val szál lí tott kristályospala (sok
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kvarcitot tar tal ma zó) ka vic  csal és ho mok kal to -
vább mé lyí tet te és szé le sí tet te a já ra to kat. Ké -
sõbb az eró zió bá zis fo ko za tos sül  lye dé sé vel ki -
ala kul tak a hát rá ló bar lan gi víz nye lõk, így a víz -
fo lyás ok al sóbb szin tek fe lé irá nyul tak. A Fõ ág -
ból több víz nye lõ nyí lik, majd a víz fo lyás a Túl -
fo lyó ág fe lé te re lõ dik el, de eb ben a já rat ban is
ta lá lunk õs víz nye lõ ket (Csil lár alatt, Ká pol na-te -
rem ben). Köz ben las san ki ala kul a Nagy te re mi
víz nye lõ, amely a bar lang vi ze it le ve ze ti a má so -
dik, majd ké sõbb a har ma dik szint fe lé. A be vá -
gó dás ek kor már gyor sabb volt, így a já ra tok
szel vé nye szû kebb ma radt. Az Ös  sze kö tõ-já rat,
ahon nan jár ha tat lan, egy al sóbb, is me ret len szint
fe lé eresz ke dõ ak nák nyíl nak, na gyobb le tö ré sek -
kel, lép csõk kel eresz ke dik a je len le gi ak tív já rat
fe lé. En nek irá nya azon ban el tér a bar lang rend -
szer foszilis já ra ta i nak ál ta lá nos irá nyá tól.

A Sú gó-bar lang be já ra ta i tól É-ra, lég vo -
nal ban kb. 600 m-re a Bar lan gos-pa tak völ gyé -
nek bal ol da lán egy fel töl tõ dött bar lang be já rat
nyí lik (Bar lan gos-pa ta ki bar lang, 1126/2). A bar -
lang rend szert ma gá ba fog la ló mész kõ-an ti kli ná -
lis eb be az irány ba hú zó dik, és le het sé ges, hogy a
Bar lan gos-pa tak vi ze ala kí tot ta ki a Sú gó-bar -
lang fel sõbb szint jét. A fo lya mat ad dig tar tott,
amíg a hát ra vá gó dó völ gyi eró zió le nem fe jez te
a bar lang ba el tû nõ víz fo lyást. Ér de mes len ne ezt
az õs víz nye lõ bar lan got ki bon ta ni és fel tár ni.

Ha zánk víz raj zi rend sze re nagy já ból a
pliocén vé gé re ki ala kult. A Ma ros azon ban va la -
mi vel ké sõbb vág ta hát ra ma gát a Déda-Ma ros -
hévíz át já rón. Ez zel meg kez dõ dött az ad dig ra már
a kör nye zõ he gyek le pusz tu lá sá ból fel töl tõ dött
Gyergyói-medence vi ze i nek a le csa po lá sa (Új vá ri,
1959). A meg in dult és egy re erõ tel jes eb bé vá ló
eró zió a me den ce alj zat gyors sül  lye dé sét idéz te
elõ. A bar lang rend szer ki ala ku lá sa a pliocén vé -
gén kez dõd he tett el. A Fõ ág ki ala ku lá sa ide jén az
eró zió még las sú volt, ezért a já rat mé re tek na -
gyob bak. A víz las san hagy ta el ezt a szin tet,
úgy hogy a víz fo lyás ál tal le ra kott ap ró ka vics és
ho mok ré te gek a víz el tû né se után rész ben a já rat -
ban ma rad tak.

A bar lang ko rá ra né mi fényt de rít, hogy a
fõ ági Dísz ka pu alat ti üle dék szel vény bõl gyûj tött

fos  szi lis de ne vér ma rad vá nyok al só ple isz to cén
ko rú ak nak bi zo nyul tak (TOPÁL, 1988). A Fõ ág
te hát jó val az alsópleisztocén elõtt már ki volt
ala kul va, és idõ köz ben fel is töl tõ dött üle dék kel.

AA bbaarr llaanngg tteekk ttoo nnii kkáá jjaa

A Sú gó-bar lang já ra tai egy ÉNy-DK és
ÉK-DNy irá nyú re pe dés és ve tõ rend szer men tén
ala kul tak ki. A tek to ni kai preformációnak meg ha -
tá ro zó sze re pe volt a víz moz gás meg in du lá sá ban
és a ké sõb bi já ra tok irá nyá nak rög zí té sé ben. Az
el moz du lás nél kü li re pe dé sek (diaklázisok) a bar -
lang több pont ján (Öl tö zõ, Me dú za, Ör vény-te -
rem, Túl fo lyó ág, Csa tor na-já rat) meg fi gyel he tõk.
Eze ken a diaklázisokon a nyo más alatt áram ló víz
he lyen ként kor ró zi ós üs tök so ro za tát ala kí tot ta ki.

Az Ödön-, Ze ne- és Nagy te rem ke le ti fa -
lát ve tõ sík al kot ja, amely 75-80g-os szög ben ÉK
fe lé dõl. A Ze ne-te rem ben a két ve tõ sík kö zött
kb. 30-40 cm vas tag vetõbreccsa lát ha tó. A Vi -
zes-já rat is egy 72g-al É-ÉNy fe lé dõ lõ ve tõ sík -
ján ala kult ki. Úgy a diaklázisok, mint a ve tõk ál -
ta lá ban a füg gõ le gest meg kö ze lí tõ dõ lé sû ek (50-
80g).5

A hó fe hér mész kö vet sû rû re pe dés há ló -
zat szab dal ja fel sar kos, szin te rom bo é der hez ha -
son ló da ra bok ra. Ez a re pe dés rend szer he lyen -
ként szé pen ki pre pa rá ló dott. A re pe dé sek a
Nagy te rem be át ve ze tõ ka pu be vá gás ban kö zel rõl
ta nul má nyoz ha tók. A bar lang több pont ján a do -
lo mi tos mész kõ ap ró tör me lék ké, majd kõ zet -
liszt té tör té nõ por ló dá sa ész lel he tõ.

A ve tõk és a diaklázisok köl csön ha tás ára
a bar lang ban he lyen ként ki sebb-na gyobb om lá -
so kat, vagy le zu hant szik la töm bö ket ta lá lunk
(Me se vi lág, Ör vény-te rem, Ödön-te rem, Om lás-
te rem). A Vi zes-száj bol to za tá nak le sza ka dá sa is
a ve tõk és a gra vi tá ció ha tá sá ra tör tént.

A föld ta ni ku ta tá sok meg ál la pí tot ták,
hogy a kris tály pa lá ba fog lalt mész kõ-an ti kli ná lis
ten ge lyé nek irá nya É-ÉNy - D-DK. A ré te gek a
Vi zes-száj mel lett 50g-al Ny-DNy fe lé dõl nek.
Az an ti kli ná list ÉNy fe lé a Bar lan gos-pa tak völ -
gyén túl egy ve tõ el vág ja, míg DK-i vé ge a be já -
rat tól kb. 500 m-re ki vé ko nyo dik (4. áb ra).
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A bar lang já ra to kat ki töl tõ üle dé kek las -
san a mé lyebb szin tek fe lé mo sód nak be és le -
süllyed nek. Ez a fo lya mat a lej tõs he lye ken a
csepp kõ ké reg fel sza ka dá sát és egy más ra csú szá -
sát (Fel fe de zõk-csar no ka), va la mint a csepp kõ -
osz lo pok al já nak el sza ka dá sát idé zi elõ (Osz lop -
sor, Tö rött-osz lop).

AA bbaarr llaanngg kkaarrsszztt mmoorr ffoo llóó ggii áá jjaa

A víz zel tel je sen el ön tött (freatikus) idõ -
szak ban a nyo más alatt áram ló víz jel leg ze tes
for ma kin cset ho zott lét re a re pe dé sek men tén.
Ki sebb-na gyobb kor ró zi ós üs tök, ku po lák, vagy
vo nal ban egy más után so ra ko zó üs tök, csõ sze rû,
ke rek vagy el lip szis ke reszt met sze tû já ra tok fi -
gyel he tõk meg. A csepp kõ ké reg gel nem bo rí tott
fal fe lü le te ken a kor ró zi ós hi e rog li fá kat, va gyis a
ki pre pa rá ló dott re pe dés vo na lak há ló za tát lát hat -
juk (Öl tö zõ, Ör vény-te rem). A kor ró zi ós for mák
ál ta lá ban a já rat szel vé nyek fel sõ fe lé ben ta lál ha -
tók, és mind egyik szin ten ta lál ko zunk ve lük.

A már sza ba don áram ló fo lyó víz eró zi ós
mun ká já ról a színlõk, vagy eró zi ós szin tek árul -
kod nak. A színlõk vé gig kí sé rik a Fõ ágat, de az
al sóbb szin tek rõl se hi á nyoz nak. A Fel fe de zõk-
csar no ká ban eny he meanderezés is meg fi gyel he -
tõ. Az Om lás-te rem ben há rom szín lõ vo nal van a
te rem al já tól 0,5 m, 1 m és 1,3 m ma gas ság ban.

AA bbaarr llaanngg ccsseepppp kkõõ kkéépp zzõõdd mméé nnyyeeii

Az eme le tes bar lang rend szer rend kí vül
gaz dag csepp kõ kép zõd mé nyek ben. A Fõ ág ban
és az al sóbb szin te ken is vál to za tos alak za tok kal
ta lál ko zunk.

A függõcseppkövek mé re tei a pár cen ti -
mé te res tõl a mé te res hos  szú sá gú a kig vál ta koz nak.
A tel je sen si ma fe lü le tû ek mel lett (Csil lár, Fel fe -
de zõk-csar no ka) heliktitekkel bo rí tot tak is van nak
(Ödön-te rem). A zász ló sze rû, több bor dá jú füg-
gõcseppkövek is jellemzõek (Osz lop sor, Bu zo gá -
nyok-ter me, Nagy te rem). Az állócseppkövek a
vas kos, pálmatörzshoz ha son ló tól (Bás tya, El va -
rá zsolt vi lág) a kis mé re tû egy sze rû e kig min den
alak zat ban je len van nak (Me se vi lág, Dísz ka pu,

Ödön-te rem). A vé kony (Ø 10 cm), si ma fe lü le tû
csepp kõ osz lo pok mel lett vas tag (Ø 60-80 cm),
bor dá zott tes tû e ket is lát ha tunk (Osz lop sor, Tö rött
osz lop). A bar lang fa la it, ahol erõs a csepp kõ kép -
zõ dés, le fo lyá sok bo rít ják, ugyan úgy a já ra tok al -
ját is 10-15 cm vas tag sá got el érõ csepp kõ ké reg fe -
di. A szé pen ré te ge zett ké reg a men  nye zet rõl le tö -
rött ki sebb-na gyobb szta lak ti to kat is ma gá ba fog -
lal ta. Sö tét ben, kö zel rõl erõs fény for rás sal (vil la -
nó lám pa) a csepp kõ be vo nat ra vil lant va a lu mi -
nesz cen cia je len sé gét fi gyel het jük meg. Az Ödön-
és a Ze ne-te rem fa la in pár cen ti mé ter hos  szú sá gú,
1-5 mm át mé rõ jû, rend sze rint gör be heliktitek nõt -
tek a csepp kõ be vo nat fe lü le té re. A Túl fo lyó ág
kúszodája fe let ti kür tõ ben is ta lá lunk heliktiteket.

Azo kon a he lye ken, ahol va la mi kor na -
gyobb víz me den ce lé te zett hu za mo sabb ide ig, a
víz szí ne alatt a fa lak ra és a víz alá ke rült kép zõd -
mé nyek re csepp kõ csa pó dott ki. Így ala kul tak a
Bu zo gá nyok-ter mé nek ne vet adó „csepp kõ bu zo -
gá nyok”. Az egy ko ri víz szin tet jel zõ csepp kõ pár -
kány alatt a fa la kat bor só kõ bo rít ja. A bor só kö -
vek göm bös, vagy el nyúlt gömb ala kú, gömb hé -
jas szer ke ze tû, 0,5-1 cm át mé rõ jû kép zõd mé -
nyek. A Bor só kö ves lik ban fe hér szí nû, füg gõ le -
ges irány ban pár cen ti mé ter re meg nyúlt, ko rall -
hoz ha son ló bor só kö ve ket fi gyel he tünk meg.

A 2. szin ten, a Me den cés-já rat ban a já rat
fe ne két ki töl tõ víz fe lü le tét rész ben 2-3 cm vas tag
csepp kõ ké reg fe di be tel je sen, csak egy kis mé re tû
víz me rí tõ lék van raj ta (Ita tó). A sza bad víz fe lü le -
tû ré sze ken a víz szin tet csepp kõ pár kány jel zi.

A Nagy te rem fa lán, va la mint az ol dal fül -
kék ben aragonitból kép zõ dött ágas-bo gas, gör be,
ki sebb mé re tû szta lak ti to kat és szta lag mi to kat ta -
nul má nyoz ha tunk. Bõ sé ges csepp kõ kép zõ dés az
al sóbb szin te ken is elõ for dul he lyen ként (Me -
den cés-já rat kür tõ i ben, Összekotõ-járat). A bar -
lang ban két he lyen (Fel fe de zõk-csar no ka, Túl fo -
lyó ág) kor ro dált csepp kö ve ket lát ha tunk, ame -
lyek nek a fej lõ dé se le állt és je len leg pusz tul nak,
szét ron cso lód nak. Ér de kes, hogy a pusz tu ló kép -
zõd mé nyek kö rül ép csepp kö ve ket ta lá lunk. A
ron cso ló dás a he lyen ként be szi vár gó, még is me -
ret len okok ból ag res  szív vé vá ló vi zek nek tu laj -
do nít ha tó.
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AA bbaarr llaanngg ááss vváá nnyyaaii

A bar lang csepp kõ dí sze i nek ás vá nya a
kal cit és az aragonit. Mind két ás vány vál to za tos
for mák ban je le nik meg. A fen ti ek ben le írt kép -
zõd mé nyek anya ga a kal cit, ame lyet jel lem zõ ha -
sa dá sa alap ján kön  nyen fel is mer he tünk. A Nagy -
te rem és az Ödön-Zene-terem ol da lán le võ kép -
zõd mé nyek aragonitból van nak. Az aragonit
meg je le né si for má ja a tû sze rû, vagy vé kony pál -
ci ka ala kú kris tá lyok tól a su ga ra san la za kris tály -
pa ma cso kig vál ta ko zik (7. áb ra). Az egy mást ke -
resz tez ve ös  sze nõtt pál ci kák a 10 cm hos  szú sá -
got is el érik, és egy sa já tos rá csot al kot nak. A
kris tály rá cso zat egy-egy fal részt tel je sen be bo rít,
vagy rá te lep szik a vas ko sabb szta lak ti tok fe lü le -
té re is (11. áb ra). A kris tá lyok pál ca alak ból át -
men nek ké ve, vagy pa macs alak ba, de még a su -
ga ras pa ma csok ol da lán is ta lá lunk ki sebb kris -
tály pa macs ki nö vé se ket (8. áb ra). A kris tály pál -
cák né ha gömb sze rû en meg vas ta god nak, majd a
leg vál to za to sabb alak ban fej lõd nek to vább, bár -
mi lyen irány ban. A göm bö ket al ko tó ap ró kris tá -
lyok bár so nyo san csil lo gó fe lü le tet mu tat nak. A
na gyon ap ró, 1-2 mm-es, rend kí vül vé kony kris -
tály tûk hal ma zok ba tö mö rül ve ké pez nek be vo na -
tot. Egy má sik érdekes meg je le né si for má ja a
bar lang al ján ta lál ha tó üle dék (iszap, agyag,
kõzettörmelék) re pe dé se i ben le võ aragonit. Az 1-
2 cm hos  szú, 1-2 mm vas tag, hen ge res ala kú, fe -
lü le tü kön ap ró, tû sze rû kris tály be vo nat tal bo rí -
tott, su ga ras szer ke ze tû ru dacs kák tér be li sza -
bály ta lan há ló za tot al kot nak.

Az aragonitból kép zõ dött szta lak ti tok fe -
hér szí nû ek. A hen ge res, be lül lyu kas cseppkõru-
dak mel lett leg in kább a vas kos, bo gos, min den
irány ban ki nö vé sek kel, gör be heliktitekkel bo rí -
tott alak za tok jel lem zõ ek (12. áb ra). A tisz ta fe lü -
le te ken bár so nyos, vagy gyöngy ház fé nyû ek. Tö -
ré si fe lü le tü kön su ga ras szer ke zet fi gyel he tõ meg.

A C ten gely irá nyá ba meg nyúlt arago-
nitkristályok 1-5 cm hos  szú ak és 0,5-2 mm vas -
ta gok, pár hu za mo san, vagy su ga ra san tö mö rül -
nek szín te len, vagy fe hér szí nû, fe lü le tü kön
agyag szem csék kel, vagy limonittal szen  nye zett
kép zõd mé nyek be. Az aragonitkristályok poli -

szintetikus, vagy cik li kus iker kris tá lyo kat ké pez -
nek. Ezek az ikerkristálytípusok együtt is elõ for -
dul nak. (MÂNZÃRARU, 1967).

A Sú gó-bar lang hoz ha son ló an a Ke le ti-
Kár pá tok ban Radnaborbereken van egy kristá-
lyosmészkõben kép zõ dött, bá nya mun ká la tok kal
fel tárt bar lang. A Fe le más-bar lan got, amely ben a
Sú gó i hoz tö ké le te sen ha son ló aragonitkristályok
ta lál ha tók, dr. BA LOGH Er nõ tár ta fel és ta nul -
má nyoz ta. A szer zõ sze rint a bar lang a pliocén
ele jén ala kult ki, és a kül vi lág tól el zárt üreg volt.
A bar lang aragonitja a be szi vár gó kalciumkar-
bonátos ol da tok ból vált ki ma ga sabb hõ mér sék -
le ten, ame lyet a vul ká ni utó mû kö dé sek ered mé -
nyez tek, és a bar lang el zárt vol ta biz to sí tott. Ké -
sõbb e fo lya ma tok meg szû né sé vel a hõ mér sék let
a kal cit kép zõ dé si fok ra szállt le, így a to váb bi ak -
ban csak kal cit ki vá lás tör tént. Meg em lí ti, hogy
hi deg víz bõl aragonit csak ak kor kép zõ dik, ha az
ol dat bi zo nyos in di ká tor sze re pet ját szó szen  nye -
zõ dést tar tal maz (Mg, Sr, Ba).

Azt fel té te le zi, hogy a be szi vár gó vi zek
ve gyi ös  sze té te le nem vál toz ha tott meg, így ma
is aragonit kel le ne, hogy ki vál jon, de nem így
van, je len leg kal cit kép zõ dik. Azt is fel fe dez te,
hogy az aragonit né hol ré gebb ki vált kal ci ton ül.
Te hát kalcit-aragonit-kalcit ki vá lá si sor rend ál la -
pít ha tó meg. A bar lang ban vég zett bányászkodás
cél ja egy ún. „brauma” volt, amely el sõd le ges ér -
cek bom lá si ter mé ke. Az aragonitképzõdéshez
szük sé ges na gyobb hõ mér sék let ke let ke zé sé nél
fi gye lem be le het ven ni az érc te lé rek oxi dá ci ó já -
ból szár ma zó hõt is. (BA LOGH, 1969).

Aragonit kép zõ dik a hid ro ter má lis fo lya -
ma tok utol só fá zi sá ban, a szer pen ti ne se dett ultra-
bázikus közetek re pe dé se i ben, füg get le nül a fel -
szí ni fo lya ma tok tól, vagy a ba zal tok gáz üre ge i -
ben kris tá lyos be vo nat ként. Egyes ás vány víz for -
rá sok vi zé bõl is aragonit ra kó dik le (Korond,
Kovászna). Fel szí ni kö rül mé nyek kö zött mag né -
zi u mos ol da tok hoz zá já ru lá sá val kép zõ dik ara -
go nit a mag né zi um tar tal mú vul ka ni kus kõ ze tek
mál lá si ré te ge i ben, su ga ras szer ke ze tû konkré-
ciók for má já ban. A torockói szi de ri tek limoni-
tosodott üre ge i bõl is le ír ták (MASTACAN,
1976).
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Carol A. HILL és Paolo FORTI 1986-
ban, ös  sze gez ve a kalcit-aragonit kér dés tel jes
iro dal mát, a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ták meg:

– a Mg-ion je len lé te az ol dat ban a leg -
fon to sabb té nye zõ az aragonit ki vá lá sá ban. A
Mg-ion nem en ge di a kal cit kris tály nö ve ke dé sét,
ezért az ol dat túl te lí tet té vá lik, és el éri a pon tot,
ami kor már az aragonit kön  nyen ki vá lik.

– a Sr-ion sze re pé rõl az aragonit ki vá lás -
ban meg osz la nak a vé le mé nyek, de meg ál la pít -
ha tó, hogy a Sr-ionnak sok kal ki sebb a sze re pe
mint a Mg-ion nak

– a SO2-
4 ion nincs be fo lyás sal az arago-

nitképzõdésre
– a pH-nak sincs sem mi fé le sze re pe, de

DIACONU meg jegy zi, hogy egy kén sa vas kö -
zeg ben na gyobb az aragonitkiválás esé lye

– az ol dat nagy mér té kû túl te lí tett sé ge és
a CO2 gyors el vesz té se, va gyis a gyors ki csa pó -
dás a má sik fon tos té nye zõ, amely nek je len tõs
sze re pe van az aragonitképzõdésben. A szá raz
kö rül mé nyek elõ se gí tik a CO2 ki vá lá sát, egyút tal
nö vek szik a pá rol gás, amely az ol dat túl te lí tett sé -
gét idé zi elõ, erõ sen be fo lyá sol va a kris tá lyo so -
dás meg in du lá sát és a kris tály nö ve ke dé sét.

– a hõ mér sék let nek nincs sem mi fé le el -
len õr zõ sze re pe. Nagy ten ger szint fe let ti ma gas -
ság ban le võ, alpin bar lan gok ban is ta lál tak ara -
gonitot, el len ben  a me leg, tró pu si bar lan gok nem
bõ vel ked nek aragonitban, in kább nagy men  nyi -
sé gû kalcittravertin kép zõ dik ben nük.

– több ku ta tó meg fi gyel te, hogy az arag-
onit kor ró zi ós fe lü le te ken, vagy tör me lé kes
(klas  szi kus) ré te gek ben ta lál ha tó. MURRAY
sze rint a ki vá lá si fe lü let ös  sze té te le fon tos el len -
õr zõ té nye zõ a kal cit, vagy aragonit ki vá lá sá ban.

Az aragonit több száz ezer, vagy mil lió év
alatt át ala kul kal cit tá, meg õriz ve tû sze rû kris tály -
for má ját (HILL, FORTI, 1986).

A Sú gó-bar lang ban aragonitkristályokat a
Nagy te rem és az Ödön-Zene-terem ve tõ sí kon ki -
ala kult ol dal fa lán ta lá lunk. Fi gye lem be vé ve HILL
és FORTI meg ál la pí tá sa it, nyil ván va ló, hogy mi vel
a bar lang do lo mi tos mész kõ ben van, a Mg-io nok
je len lé te a be szi vár gó ol da tok ban bi zo nyos. A bar -
lang ból ki fo lyó víz ben a Mg-io nok ará nya 45,8%.

Az egész bar lang lég moz gá sa a Nagy ter -
men ke resz tül tör té nik, így ez a rész ál ta lá ban
szá raz. Az erõs lég moz gás elõ se gí ti a gyors pá -
rol gást, ami a ve tõ sí kon be szi vár gó ol da tok túl te -
lí tett sé gét okoz za. Az egész fal fe lü le tet sár gás-
bar na porlékony csil lá mos, limonitos be vo nat
bo rít ja, amely ben talkdarabkákat ta lá lunk. Eze -
ken a fe lü le te ken je le nik meg az aragonit kü lön -
bö zõ kép zõd mé nyek és kris tá lyos be vo na tok
alak já ban. A fa lak alat ti kõ zet ap ró lék ré se i ben és
az isza pos, agya gos üle dé kek re pe dé se i ben min -
den hol ta lá lunk aragonitkristályokat.

A lublinit, vagy montmilch a bar lang né -
hány pont ján hó fe hér bár so nyos be vo na to kat ké -
pez, tö me ges meg je le né se nem ész lel he tõ. A Ta -
nács-, Om lás- és Ró ka-te rem ben a mész kõ tör me -
lé ket von ja be és ra gaszt ja ös  sze. A Csil lár füg -
gõ csepp kö vei kö zött, ezek tö vé nél be vo na tot ké -
pez. Egy má sik meg je le né si for má ja az Ös  sze kö -
tõ-ág ban van, ahol a vi zes me den cék bel se jét bé -
le li ki. A montmilch azo kon a he lye ken for dul
elõ, ahol a hõ mér sék let vi szony lag ala cso nyabb a
bar lang töb bi ré szé hez vi szo nyít va (Ta nács-,
Om lás-te rem, Ös  sze kö tõ-ág). Ez a je len ség más
bar lan gok nál is meg fi gyel he tõ.

DIACONU Gabriel a bu ka res ti „Emil
RACOVIÞÃ” Bar lang ku ta tó In té zet mineraló-
gusa a Vi zes-já rat ból gyûj tött „lublinitról” meg -
ál la pí tot ta, hogy az gipsz. Gip szet ha tá ro zott meg
a Nagy te rem üle dé ké bõl is. Nem biz tos, hogy az
aragonit-gipsz egy szer re kép zõ dött-e, csak azt
szö ge zi le, hogy a két ás vány egy he lyen for dul
elé. Sze rin te a pi ri tek ve gyi bom lá sa so rán ke let -
ke zõ SO2-

4 és H3O
+ io nok nak le het sze re pük az

aragonit kép zõ dés ben. A gipsz a CaCO3 (mész -
kõ) és a pi ri tek bom lá sa kor ke let ke zõ kén sav
(H2SO4) és vas szul fát (FeSO4) re ak ci ó já ból ke -
let ke zik (DIACONU, 1983).

AA bbaarr llaanngg üüllee ddéé kkeeii

A Fõ ág ban vég zett tu risz ti kai ki épí tés so -
rán né hány he lyen fel tá rult a já ra to kat ki töl tõ üle -
dék sor. A leg tel je sebb szel vény a Ta nács-te rem -
ben lát ha tó. A szik la fe nék re 1 m vas tag kris tá lyos
pa lá ból szár ma zó, ap ró ka vics és ho mok ré te ge -

46



ket ra kott le a haj da ni pa tak vi ze. A kõ zet szem -
csék nagy ré sze kvar cit, és csak kis mér ték ben
van nak le kop tat va a sar ka i kon, ami a rö vid szál lí -
tá si tá vol ság gal ma gya ráz ha tó. A ré teg bõl ér de -
kes alak za tú, me szes kö tõ anya gú konkréciók ke -
rül tek elõ. A ho mok ré te get 10 cm vas tag iszap fe -
di. A pa tak üle dé kek a víz nek al sóbb szin tek re va -
ló le hú zó dá sa után a já ra tok egyes ré sze in hely -
ben ma rad tak, és a bõ sé ges csepp kõ kép zõ dés 10-
15 cm vas tag ké reg gel fed te be. Ez a csepp kõ ké -
reg szé pen ré te ge zett, vi lá go sabb és sö té tebb sá -
vok vál ta koz nak. Er re a fe lü let re, a fel szín rõl ide
be ha to ló fagy ha tá sá ra, a fa lak ról és a mennye zet rõl
le hullt sar kos da ra bok hal mo zód tak fel 0,30-0,50
m vas tag ság ban. A kõ zet tör me lé ket bar na agyag,
vagy he lyen ként hó fe hér lublinit ra gaszt ja ös  sze.
A ho mok ré te get a Túl fo lyó ág ban is meg ta lál juk
ahol a fe lü le tét kõ zet tör me lé kes agyag bo rít ja. A
Csil lár alat ti õs víz nye lõ tel je sen ho mok kal van ki -
tölt ve. Az Om lás és Ró ka ter mek ben az üle dé ket
szét tört csepp kõ da ra bok kal ke vert szik la tör me lék
és na gyobb szik la töm bök bo rít ják.

A Dísz ka pu alat ti szel vény a kö vet ke zõ
ré teg sor ból áll: 0-20 cm vö rö ses bar na kõ zet tör -
me lé kes agyag; 20-40 cm vi lá gos, szürkéssárga,
ho mo kos ta pin tá sú, csil lám tar tal mú kõ zet liszt;
40-65 cm vö rö ses bar na, ke vés kõ zet ap ró lé kot
tar tal ma zó agyag; 65-75 cm vi lá gos sár gás bar na
agyag mész kõ tör me lék kel és kis em lõs csont ma -
rad vá nyok kal; 75-100 cm sár gás bar na agyag
mész kõ tör me lék kel és kis em lõs csont ma rad vá -
nyok kal (SZABLYÁR, 1988). A Ze ne-te rem ben
az üle dé kek több mé ter vas tag sá got is el ér nek, és
a ré te ge ken a te rem kö ze pe fe lé tör té nõ be haj lás
fi gyel he tõ meg. Az al sóbb szin te ken kõ zet tör me -
lé kes szür kés bar na agyag le ra kó dá so kat ta lá lunk.
A Vi zes-já rat ban tisz ta mész kõ tör me lék van a
me der ben. A Lét rás-kür tõ alatt a fel sõ szint rõl le -
folyt agya gos kõ zet tör me lék hal mo zó dott fel.

Még egy ér de kes agyag le ra kó dást em lít -
he tek, ame lyet le o párd bõr nek hív nak, és a fa la -
kon, vagy a csepp kö ve ken le het meg fi gyel ni.
Vál to za tos alak za tai, sö té tebb szí ne éle sen ki tû -
nik a fe hér hát tér bõl. Min tá za ta a le o párd bõ ré nek
min tá já ra ha son lít. Ki ala ku lá sá ra még nincs vég -
le ges ma gya rá zat. Va ló szí nû leg a fe lü le te ken

áram ló vé kony (film sze rû) víz ré teg ben fel lé põ fe -
lü le ti fe szült ség ha tá sá ra  a mész kõ ol dó dá sa után
vis  sza ma radt agyag, vagy a le ve gõ bõl le ra kó dó
por ren de zõ dik ilyen alak za tok ba. Egy olasz or -
szá gi kul ti kus bar lang ban a gyer tyák men  nye zet re
ra kó dott kor má ból ala kul tak ki le o párd bõ rök
(BLEAHU, 1982). Ma gam a baróti szén bá nyák
be ton fa lán lát tam tö ké le tes le o párd bõ rö ket.

KKaarrsszztthhiiddrroollóóggiiaaii mmeegg ffii ggyyee lléé sseekk

A Vi zes-já rat ban az is mert víz fo lyás
hossza 80 m. A be já ra ti kis víz esés tõl a Lét rás-
kür tõ al já ig a víz mész kõ tör me lék kö zött fo lyik.
A kür tõ tõl be fe lé, ahol a tör me lék fel dug ja a vi -
zet, a víz mély ség el éri az 1-1,5 m-t. A vég szi fon
elõtt a víz mély sé ge 1,5 m. A szi fon még nem
volt ku tat va. A víz tisz ta, ben ne le beg te tett hor -
da lék nem fi gyel he tõ meg. A kal ci um-mag né zi u -
mos, bi kar bo ná tos víz ala csony ás vány tar tal mú
(230,64 mg/l). A víz tisz ta sá ga csa pa dé kos idõ -
ben is meg ma rad, ilyen kor bi zo nyos ké sés sel
csak a ho za ma nö ve ke dik. A víz nem víz nye lõk -
ben el nyelt fel szí ni víz fo lyás ból szár ma zik, ha -
nem a kris tá lyos pa lák ból és mészkõvekbõl ösz  -
sze gyûlt for rás víz. Víz ho za ma 1995 nya rán 5 l/s
volt, pH-ja 7,0, ke mény sé ge 6,78 né met ke mény -
sé gi fok.6 Hõ mér sék le te 5,2°C (1996. febr. 18.)
és 7°C (1975. aug. 9.) kö zött vál ta ko zik.

A bar lang ban több he lyen ta lá lunk vi zes
me den cét. A Bu zo gá nyok-ter mé nek al ján min dig
van víz, amely nek szint je a csa pa dék függ vé nyé -
ben vál to zik. A víz hõ mér sék le te 6°C. A 2. szin -
ten, a Me den cés-já rat ban van egy kb. 20 m hosz  -
szú, víz zel telt me den ce. 1983. jan. 16-án alig
volt víz a me den ce al ján. Vi zes me den cék van -
nak még az Ös  sze kö tõ-ág ban (Lublinitos me den -
cék), a Me den cés-já rat fe let ti kür tõ ben és a Lét -
rás-kür tõ ki ága zá sá ban.

AA bbaarr llaanngg kkllii mmaa ttii kkuuss vvii sszzoo nnyyaaii

A több be já ra tú di na mi kus bar lang rend szer
jól szel lõ zött, ál lan dó lég áram lás van a Vi zes-száj és a
Fõ be já rat kö zött. Nyá ron a fõ be já ra ton be áram ló le -
ve gõ a Fel fe de zõk csar no kán a Nagy te rem fe lé, a Hu -

47



za tos-li kon, majd az Ös  sze kö tõ-ágon le száll a Vi zes -
be, és hi deg hu zat ként tá vo zik a sza bad ba. A nyá ri
me leg ben szin te fa gyasz tó nak tû nik a ki áram ló hi deg
le ve gõ. Té len a le ve gõ for dít va, fel fe lé áram lik. Szin -
te sü vít a Hu za tos-li kon fel, majd ki a Nagy te rem be,
és a Fõ ág ban to vább me le ged ve (7,5°C, 1996. febr.
18.) a be já ra ton a fel szín re ér. A me leg le ve gõ tõl a
be já rat fe lett ál lan dó an ol vad a hó, és a le cse pe gõ
víz bõl az aj tó nál jégsztalagmitok fagy nak.

A Túl fo lyó ág ban is van gyen ge lég moz -
gás. Az Om lás-te rem egyik kür tõ jé bõl élénk, hû -
vös hu zat eresz ke dett le 1996. febr. 18-án, amely
a te rem hõ mér sék le tét 6,8°C-ra hû töt te le. Ezen a
na pon a fel szí nen -3°C volt. Az Om lás-te rem
mel let ti Ró ka-te rem ben a hõ mér sék let 7°C volt.

A le ve gõ moz gás út já ból fél re e sõ Ödön-
te rem ben a kin ti -3°C mel lett 1996. febr. 18-án
7,8°C-ot mér tem. A Ze ne-te rem ben 1982. jan.
10-én a fel szí ni -9°C mel lett 7°C volt. Itt nyá ron a
hõ mér sék let el éri a 8°C-ot (1975. aug. 9.).

Lég áram lás érez he tõ a Mi klós-ter men
ke resz tül a 2. szint fe lé, va la mint a Csa tor na-já rat
vé gé ben. A Vi zes ben az ol dal já rat ban és a Pom -
pá nál érez he tõ erõs lég hu zat.

ÕÕss lléénnyy ttaa nnii llee llee tteekk

Már a fel fe de zés pil la na tá ban a bar lang ra
az itt ta lált bar lan gi med ve cson tok hív ták fel a
fi gyel met. 1931-ben ta lál ták az egyet len, ép bar -
lan gi med ve (Ursus spelaeus) ko po nyát. Ké sõbb
a Lét rás-kür tõ alat ti tör me lék ku pac ból ke rül tek
ki bar lan gi med ve cson tok. A kür tõ fe let ti ter -
mecs ke vé gé ben a re pe dést ki töl tõ kö ves, bar na
agyag ban is lát ha tók csont tö re dé kek.

A Díszkapu alat ti be vá gás szel vé nyé bõl
SZABLYÁR Pé ter gyûj tött min tá kat üle dék ta ni
vizs gá la tok ra (SZABLYÁR, 1988). A két al só,
sár gás bar na agyag ré teg bõl isza po lás után kis em -
lõs csont ma rad vá nyo kat ta lál tak, ame lye ket dr.
TOPÁL György, a bu da pes ti Ter mé szet tu do má -
nyi Mú ze um pa le on to ló gu sa ha tá ro zott meg.

Az üle dék ré teg bõl begyûjtött fa u na alsó-
pleisztocén ko rú nak bi zo nyult, és ezen be lül an nak
fel sõ, va gyis betfiai sza ka szá ba so rol ha tó. A lelete-
gyüttes 7 de ne vér és 1 pe le faj ma rad vá nya i ból áll.

A de ne vé rek kö zül a ki halt Myotis schaubi, a
Myotis steiningeri, a Plecotus abeli és a szin tén ki -
halt nagy pe le, a Glis sackdilligensis jel zik a le le tek
alsópleisztocén ko rát (TOPÁL, 1988).

AA bbaarr llaanngg ééllõõ vvii lláá ggaa

A Traian ORGHIDAN és Margareta
DU MIT RES CU ál tal gyûj tött élõ lé nyek kö zül
csak a Brigestus granulatus ka szás pók em lí té sét
ta lál tam meg az ál ta lam el ért szak iro da lom ban
(AVRAM, 1969).

A Vi zes-já rat mennyezetén, a be já rat hoz
kö zel 1996 feb ru ár já ban több vö rös csip kés ba goly
lep két (Scoliopteryx libatrix) találtam. A bar  lang -
ban 32 da rab kö zön sé ges de ne vért (Myo tis
myotis) ta lál tam, a hû vö sebb ré sze ken hibernálva.
A Túl fo lyó ág ban, a Nyer ges Pa go da és Om lás-te -
rem kö zöt ti já rat sza ka szon 11, az Ör vény-te rem -
ben 4, a Nagy te rem ben 9, az Ita tó nál 1 és a Lét rás-
kür tõ ben 7 de ne vért szá mol tam ös  sze.

A bar lang rend szer min den bi zon  nyal
gaz da gabb élõ vi lá gá nak fel ku ta tá sa és ta nul má -
nyo zá sa ér de kes té ma le het ne egy, a bioszpeoló-
gia iránt ér dek lõ dõ bi o ló gus szá má ra.

KKaarrsszztt ééss bbaarr llaanngg vvéé ddeell mmii sszzeemm ppoonntt ookk

A bar lang rend szer bar lang ta ni re zer vá -
tum, és a kör nyé ke 17 ha-on vé dett te rü let. A bar -
lang fel sõ szint je (Fõ ág) ki van épít ve a tu ris ta -
for ga lom ré szé re. A fõ be já ra tot már rö vid del a
fel fe de zés után vas rá csos aj tó val le zár ták. Ké -
sõbb a Vi zes-já rat ra is vas rács ke rült. A 70-es
évek kö ze pé ig a bar lang nak fi ze tett õre volt
(KÉMENES Jó zsef). Idõ köz ben a bar lang több -
ször gaz dát cse rélt, va gyis az ama tõr bar lang ku -
ta tók cso port jai vál tot ták egy mást. Saj nos, a 80-
as évek óta vol tak idõ szak ok, ami kor a bar lang
õri zet nél kül ma radt, így több ször fel tör ték az aj -
tót, és ilyen kor a csepp kõ kép zõd mé nye ket ös  sze -
tör ték. Egy idõ ben a bar lang Nagy ter mé ben ka to -
nai tá bo ro zás is volt. De már a fel fe de zés után rö -
vid idõ re a leg szebb aragonit kris tály cso por to kat
lét rá ra áll va le vés ték a Nagy te rem fa lá ról. A já ra -
tok fa lai te le vol tak fir kál va. A ne ve ket, fel ira to -
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kat a bar lang ku ta tók le mos ták. Mi vel a bar lang -
tú rák né pes cso por tok ban zaj la nak és a kép zõd -
mé nyek a jár dá ról el ér he tõk, ami kéz zel le tör he -
tõ, azt mind le tör ték. A ve ze tõ nem tud ja el len -
õriz ni az egész cso por tot. A bar lang ál la po ta még
így is ki elé gí tõ nek mond ha tó.

A karszt te rü let vé del me a tör vé nyek és
ha tá ro za tok el le né re csak pa pí ron ma radt. Az il -
le té kes er dé sze ti hi va tal és a Gyergyó szent mik -
ló si Mú ze um so ha se pró bál tak ér vényt sze rez ni e
tör vé nyek nek. 1995-ben újabb ha tá ro za tot (13/1995)
ho zott a Har gi ta Me gyei Ta nács, amely meg erõ -
sí ti a 17 hek tá ros te rü let vé del mét. A 70-es évek -
ben, köz vet len a bar lang kör nyé ké rõl ha tal mas,
öreg fe nyõ fá kat vág tak ki. A kö zel múlt ban a vé -
dett te rü le ten er dõ gyé rí tést vé gez tek. Ezek a be -
avat ko zá sok a te rü let víz ház tar tá sá nak a fel bo ru -
lá sá hoz ve zet het nek. Az év szá za dos õsfenyves és
a dús alj nö vény zet biz to sít hat ja csak azt a mikro -
klimát és hid ro ló gi ai egyen súlyt, amely a csepp -
kõ kép zõ dés hez szük sé ges, szén di oxid ban és hu -
musz sa vak ban gaz dag vi zet szol gál tat ja fo lya -
ma to san.

A ter mé szet vé del mi te rü let ha tá ra  a mai
na pig sincs ki je löl ve. A me ne dék ház kör nyé ké -
nek sze mét gond ja it is meg kell ol da ni mi nél ha -
ma rabb, mert az egy re nö vek võ tu riz mus kö vet -
kez té ben mind több hul la dék ma rad itt, amit a
temészet nem tud meg emész te ni.

ÖÖss  sszzee ffoogg llaa llááss

A gyergyótekerõpataki Sú gó-bar lang az
1 km-t meg ha la dó já rat rend sze ré vel, gaz dag és
vál to za tos csepp kõ kép zõd mé nye i vel, rit ka ara -
gonitkristályaival, karsz tos for ma kin csé vel olyan
tu do má nyos, ter mé sze ti és tu risz ti kai ér té ket
kép  vi sel, amely hez ha son lót a Ke le ti-Kár pá tok
köz pon ti ré szén más hol nem ta lá lunk. E mun ka
csak nagy vo na lak ban igye ke zett be mu tat ni ezt a
bar lang rend szert, amely ben rész let ta nul má nyok
so ka sá gát kell még el vé gez ni a kü lön bö zõ tu do -
má nyok szak em be re i nek.

To váb bi ku ta tást igé nyel az aragonitok
kép zõ dé si fo lya ma ta, a szin te al pe si ma gas ság -
ban (1000 m) le võ bar lang élõ vi lá ga, a já ra to kat

ki töl tõ üle dé kek és az ezek ben ta lál ha tó õs lény ta -
ni le le tek. Hos  szabb és ál lan dó megfigyelés-
sorozat fényt de rít het ne a bar lang ban tar tóz ko dó
de ne vé rek éle té re, vagy a karszt-hid ro ló gi ai vi -
szo nyok ra. De mind ezek re a ku ta tá sok ra csak
úgy ke rül het sor a jö võ ben, ha ha té kony vé del -
met biz to sí tunk a bar lang nak és kör nyé ké nek,
kü lön ben nem ma rad mit ta nul má nyoz ni.

A Sú gó-bar lang fel tá rá sa még nincs be fe -
jez ve. Az ed di gi meg fi gye lé sek bõl, ku ta tá sok ból
meg ál la pít ha tó, hogy a rend szer nek csak egy ré -
szét is mer jük. A szám ta lan to vább ju tá si le he tõ ség
újabb mun ká ra kell ösz tö nöz zön egy tech ni ka i lag
job ban fel sze relt fi a tal ku ta tó csa pa tot, akik majd
to vább foly tat ják a meg kez dett mun kát.

Kö szö nöm KÁL LAI Mi hály, ILYÉS La -
jos, BERSZÁN Jó zsef, GIURGIU Marius,
DUDNIC Mihai, BARTHA Zsolt bar lang ku ta tó
tár sa im nak a se gít sé gét, ve lük együtt vé gez tük a
Sú gó-bar lang ku ta tá sát és tér ké pe zé sét.

Kö szö net tel tar to zom mind azok nak, akik
se gí tet ték mun ká mat, va la mint NAGY And rás -
nak, a bar lang mos ta ni gond no ká nak ön zet len,
ba rá ti se gít sé gé ért.

Jegy zet

1. Kö szö nöm BUSLIG La jos (Nagysziklabontó) ba rá tom nak, bar lang ku -
ta tó tár sam nak, hogy meg is mer tet te ve lem ezt a rend kí vül ér de kes bar lan -
got és azo kat a fe lejt he tet len éve ket (1975-1980), ami kor együtt ku tat tunk
és „me lóz tunk” a bar lang tu risz ti kai ki épí té sén.

2. 1965. nov. 7-én a Fõ ágat fel tá rók név so ra: BUSLIG La jos, GÖNC ZI
Fe renc, ifj. ROMFELD Ákos, TOMOR Zol tán, KÉMENES Jó zsef,
GARAI Ödön.

3. 1966 ja nu ár já ban a Túl fo lyó ág fel tá rá sán részt vett: BUSLIG La jos,
TOMOR Zol tán, GERÕFI Fe renc

4. A baróti Ursus Spelaeus (Bar lan gi Med vék) Ama tõr Bar lang ku ta tó
Cso port 1971 és 1981 kö zött mû kö dött DÉ NES Ist ván ve ze té sé vel. Ku ta -
tá si te rü le tük a Vargyas-szoros, a vargyasi Gódra karszt te rü let, az
alsórákosi Olt-szoros és a Ke le ti-Kár pá tok kö zép sõ ré szé nek mész kö ves
te rü le tei Bor szék tõl Csíkszentdomokosig. A cso port kö zel 100 új bar lan -
got fe de zett fel, ku ta tott át és tér ké pe zett. A bu ka res ti „Emil
RACOVIÞÃ” Bar lang ku ta tó In té zet ré szé re el ké szí tet ték a szé kely föl di
bar lan gok tu do má nyos do ku men tá ci ó ját.

5. A Sú gó-bar lang fel mé ré sét és egyéb mé ré se ket centezimális be osz tá sú
geo ló gus-irány tû vel, dõ lés szög mé rõ vel és mé rõ sza lag gal vagy topofillel
vé gez tük.

6. A Sú gó vi zé nek ve gyi elem zé sét a csík sze re dai „Geolex” Geo ló gi ai
Ku ta tó és Fel tá ró Vál la lat la bo ra tó ri u má ban vé gez ték el.
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PPeeººtteerraa SSúú ggóó ddee llaa 
VVaalleeaa SSttrrââmmbbãã ((jjuudd.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Peºtera Sú gó se aflã la 3 km NE de local-
itatea Voºlobeni (jud. Harghita), pe teritoriul
comunei Valea Strâmbã. Cele 3 intrãri se
deschid la poalele muntelui Siposkõ (1566 m –
Mþii Giurgeului), în valea pârâului Peºterii (Bar -
lan gos) tributarã vãii He ve der, afluent al
Mureºului. Numãrul de cod al peºterii conform
Catalogului sistematic al peºterilor din România
es te 1126/1. Peºtera se compune din trei nivele
fosile ºi un nivel activ, de unde izvoreºte un curs
de apã, numit Sú gó, care dupã cca. 120 m se
varsã în pârãul Peºterii. Galeria principalã (Niv.
1) se deschide la altitudinea absolutã de 1060 m
ºi are o dezvoltare de 331 m. Es te foarte bogatã
în speleotheme variate, dintre care amintim for-
maþiuni ºi cristale de aragonit, helictite ºi stalac-
tite sub formã de buzdugane. Din umplutura
galeriei a fost determinatã a faunã fosilã de
lilieci de vârstã pleistocen inferioarã. Tavanul
galeriilor ºi a sãlilor prezintã o gamã variatã de
forme de coroziune (marmite de tavan).
Nivelul superior pe o lungime de 120 m es te
amenajatã pentru turism. Intrarea în nivelul 2
fosil se aflã cu 10 m mai jos de intrarea princi-
palã ºi es te compus dintr-o galerie îngustã cu o
dezvoltare de 328 m. Din acest nivel se deschid
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câteva hornuri frumos concreþionate. Galeria de
legãturã (niv. 3 fosil) lungã de 213 leagã nivelul
superior ºi nivelul 2 cu Galeria activã. Galeria
activã (alt. abs. 1000 m) cu un curs de apã perma-
nent are o dezvoltare de 154 m ºi se terminã într-
un si fon. Sistemul de ga le rii al peºterii Sú gó a luat
naºtere în urma activitãþii de coroziune ºi eroziune
a cursului subteran în calcarele dolomitice
cristaline, sub formã de anticlinal, cuprinse în ºis-
turile mezometamorfice ale seriei de Rebra, pe un
sistem de falii ºi diaclaze cu direcþia NV-SE ºi
NE-SV. Peºtera Sú gó a fost descoperitã ºi explo-
ratã de cãtre speologi amatori din Gheorgheni în
anul 1965. Peºtera a fost studiatã ºi cartatã de cãtre
membrii Cercului de Speologie URSUS
SPELAEUS din Baraolt între anii 1974-1986.
Dezvoltarea totalã a peºterii es te de 1021 m,
denivelarea 67 m (+7 -60), iar extensia 142 m.
Peºtera ºi împrejurimile au fost declarate teren
ocrotit (rezervaþie speologicã) pe o suprafaþã de 17
hectare pe baza Hotãrîrii Nr. 13/1995 a Consiliului
Judeþean Harghita. Actual cabana ºi peºtera se aflã
în custodia speologilor amatori ai Societãþii de
Ocrotire a Naturii din Gheorgheni.

TThhee SSúú ggóó CCaavvee ooff
GGyyeerrggyyóótteekkeerrõõppaattaakk ((VVaalleeaa
SSttrrââmmbbãã,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The 1021 m long Sú gó Cave (1126/1)
lies, at a distance of 3 km NE from Voºlobeni
(Harghita country) on the administrative teritory
of the community Valea Strâmbã. The three
entrances of the cave lie at the foot the mountain
Siposkõ (1566 m) (Giurgeului Mountain) in
valey of the Bar lan gos (Peºterii) brook which
flows into He ve der brook and finaly into the
river Ma ros (Mureº). The cave has three fossile
levels above its active passage. From this active
passage springs the Sú gó brook, which, after 120
m, flows into the Bar lan gos brook. The ma in
gallery (first level) opens at 1060 m above sea
level and has a total lenght of 331 m. It is rich in
varied speleothems like aragonite crystals and

concretions, helictites and mace-like stalactites.
Through the sediments of the gallery bat fossiles
from lower pleistocene were found. The ceilings
of the galleries and of the rooms present a large
variety of corrosional forms (phreatic morpholo-
gy). The ma in gallery is arranged for tourists in a
length of 120 m. The entrance of the second level
is situated 10 m under the ma in entrance and it
consists of a narrow passage with a total length
of 338 m. From this level some chimneys full of
speleothems open. The third level has a length of
213 m and links the ma in gallery and the second
level to the active gallery. The active gallery is
154 m long and it ends in a sump. The Sú gó
brook springs at a height of 1000 m above sea
level. The cave system was developed by the cor-
rosional and errosional activity of the under-
ground stream in dolomitical crystalline lime-
stone on a system of faults and diaclases having a
NW-SE or NE-SW orientation. These limestones
have an anticlinal structure which is included in
mezometamorphic schists of the Rebra series.
The Sú gó Cave was discovered and explored by
amateur cavers from Gyergyószentmiklós
(Gheorgheni) in 1965. It was mesured by the
cavers of the URSUS SPELAEUS Caving Group
of Barót between 1974-1986.

The total length of the cave system is
1021 m, the dislevelment is 67 m (+7 -60), the
extension is 142 m. Through the resolution no
13/1995 the Local Authorities of Harghita coun-
ty declared the cave and its surroundings a pro-
tected area, having a total surface of 17 hectares.
Nowadays, the cavers from the Association for
Nature Protection from Gyergyószentmiklós
look after the cave and the wooden house.
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52 1. ábra A Súgó-barlang környékének helyrajzi térképe



532. ábra A Súgó-barlang alaprajza



54 3. ábra Súgó-barlang  — járatkeresztmetszetek



554. ábra A Súgó-barlang környékének földtani térképe
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5. ábra Csillár — Túlfolyó ág

6. ábra Törött oszlop — Túlfolyó ág

7. ábra Aragonit kristályok — Aragonitos fülke

8. ábra Aragonit kristálypamacsok — Aragonitos fülke
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9 ábra Felfedezõk csarnoka — a Bástya

10. ábra Buzogányok terme



58

11 ábra Aragonit kristályképzõdmények — Aragonitos fülke

12 ábra Aragonit heliktitek — Aragonitos fülke


