1

AZ MKBT VULKÁNSZPELEOLÓGIAI
KOLLEKTÍVÁJÁNAK

ÉVKÖNYVE
2016

2

Az évkönyv kéziratként készült
2 nyomtatott és 2 digitális példányban.

Tartalmaz: 190 számozott lapot, ezen belül
34 térképet,
106 fényképet

Szerkesztette: Eszterhás István
Az írások szerzıi: Eszterhás István,
Slíz György,
Szabó Géza,
Szentes György,
Szondy Gyula,
Tarsoly Péter,
E. Várkonyi Péter
Veres Zsolt

A fényképek készítıi: Eszterhás István (E.I.)
Ferenczi Balázs (F.B.)
Jánosi Zsolt (J.Zs.)
Kutas Gyula (K.Gy.)
Mocsári Attila (M.A.)
Slíz György (S.Gy.)
Szabó Géza (Sz.G.)
Szentes György (Sz. Gy.)
Szentgyörgyi Ákos (Sz.Á.)
Tarsoly Péter (T.P.)
E Várkonyi Péter (V.P)
Veres Zsolt (V.Zs.)

3

TARTALOMJEGYZÉK

oldal
Térképmutató ………………………………………………………………6

MUNKATERVEK ………………………….……………………………… 7
Az MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektívájának
2016. évi munkaterve – Eszterhás István ………………………… 8
A 30. (2016. évi) Vulkánszpeleológiai Tábor terve
– Tarsoly Péter …………………………………………………….. 9
Az MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektívájának
2016. évi munkatervében foglaltak végrehajtása
– Eszterhás István ………………………………………………….13
AZ MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektívájának
2017. évi munkaterve – Eszterhás István …………………………14

1. ÖSSZEFOGLALÁS ………………………………………………… 15
A Vulkánszpeleológiai Kollektíva 2016. évi
évkönyvének rövid tartalma – Eszterhás István ………………… 16

2. FELTÁRÓ ÉS BARLANGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG …….21
Barlangfeltárások a Velencei-hegységben – Tarsoly Péter ……………..22
Barlangfeltárások a Bakonyban – Tarsoly Péter ………………………. 25

4

oldal
Barlangfeltárások a Visegrádi-hegységben– Slíz György .…………….. 27
A borsodnádasdi Temetı-alatti-labirintus részletes felmérése
– Veres Zsolt .. …………..………………………………………. 34

3. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG ……………………………… 40
Barlangméréseknél használt szögmérı eszközök összehasonlító
vizsgálata – Eszterhás István – Tarsoly Péter …………………. 41
Barlangbejáratok megközelítésének osztályozása
– Tarsoly Péter …………………………………………………48
A Velencei-hegység barlangjainak, álbarlangjainak és mesterséges
üregeinek geostatisztikai elemzése – Tarsoly Péter ……………. 53
Határozott integrál alkalmazása a barlangok térfogatának
meghatározásához – Tarsoly Péter …………………………….. 64
Barlangbejáratok magasságának barometrikus magasságméréssel
meghatározott értékének kiegyenlítése az I. és II. kiegyenlítési csoporttal azonos súlyú mérési és észlelési differenciák
alapján – Tarsoly Péter ..……………………………………….. 70
A Leleszi-völgy (Vajdavár-hegység) homokköves formakincsének
föltudományi természetvédelmi szempontú vizsgálata
– Veres Zsolt …………………………………………………… 76
Barlangi keresztespókok elıfordulásának megfigyelései
a 2016. évi vulkánszpeleológiai táborokban végzett
munka során – Szabó Géza …………………………………….. 91
Görög mondák és regék barlangvilága – Tarsoly Péter ……..…………96
Medve-barlang, vagy Burda-bánya – Eszterhás István …….………….118

4. DOKUMENTÁCIÓS TEVÉKENYÉG …………………………. 121
Újabb üregek a Velencei-hegységben – Tarsoly Péter …………….. 122

5
oldal
Újabb nemkarsztos barlangok a Bakonyban – Tarsoly Péter ………. .135
Újabban talált karsztbarlangok – Tarsoly Péter ………………………. 157
Az újonnan nyilvántartásba vett nemkarsztos barlangok
– Eszterhás István ……………………………………………... 161

5. EGYÉB TEVÉKENYSÉG …………………………………… 163
2016. évi programjaink – Eszterhás István – Tarsoly Péter …………. 164
XVII. Nemzetközi Vulkánszpeleológiai Szimpózium
– Ocean View – Szentes György .……………………………… 167
A 20. Karsztfejlıdés Konferencia – Bük – Eszterhás István ………… 172
30. Vulkánszpeleológiai Tábor – Kisapáti – Tarsoly Péter ………….. 175
Beszámoló a Barlangkutatók 22. Szakmai Találkozójáról – Eger –
Szabó Géza……………………………………………………… 179

FÜGGELÉK ………………………………………………………. 182
Interjú egy klubtaggal – megjelent az Aucklandi Magyar Klub
„Hírmondó” c. lapjában 2016. júniusában – Szondy Gyula ……. 183
A barlangkutatás szolgálatában – CD borító – Eszterhás István ……. 184
Dékáni dicséret ………………………………………………………. 185
Sukoró Kaland Klub ………………………………………………… 186
Barlangász hétvége Pázmándon – E Várkonyi Péter ………………… 187
2016-ban megjelent írásaink ………………………………………….188
2016-ban tartott elıadásaink ………………………………………… 190

6

TÉRKÉPMUTATÓ
oldal
Áttekintı térképek:
A hawaii Big Island……………………………………………………. 167
A Leleszi-völgy földtana ……………………………………………….. 79
A Leleszi-völgy földtudományi objektumai ..…………………………... 82
Temetı-alatti-labirintus elhelyezkedése..………………………..……… 38
Útvonalterv a Szent György-hegy déli lábához ………………….9……..10
A Vajdavár-hegység elhelyezkedése …………………………………… 77
A Velencei-kistáj felosztása……………………………………….......... .53

Barlangtérképek:
Borsóköves-barlang (Pázmánd) 1:50 …………………………………. .130
Bújócska-orgonaköz (Badacsonytördemic) 1:50………………………..151
Csalavér-barlang (Pázmánd) 1:50……………………………………….129
Csáky Krisztina-barlang (Badacsonytördemic) 1:50……………………153
Csontcsilláros-barlang (Pákozd) 1:100 .………………………………. 131
Dikteon-barlang (Psychro – Kréta szigete). ………………………………97
Édesgyökerő-barlang (Nagygörbı) 1:50………………………………...144
Egyórás-barlang (Zalaszántó) 1:50………………………………………145
Gólyaorr-barlang (Isztimér) 1:50………………………………………..158
Harminchetes-hasadék (Badacsonytördemic) 1:50………………….......156
Háromszög-barlang (Badacsonytomaj) 1:50…………………………….150
Hertelendy-barlang (Badacsonytomaj) 1:50…………………………….149
Jéggombás-barlang (Pilisszentkereszt)……………………………………32
Kajmáti-köfejtı 2. sz. ürege (Bodajk) 1:50……………………………..160
Kıoszlopos-sziklaeresz (Zalaszántó) 1:50………………………………146
Kıtüskés-barlang (Zalaszántó) 1:50……………………………………..148
Nadapi 1. sz. löszüreg (Nadap) 1:50…………………………………….132
Nadapi 2. sz. löszüreg (Nadap) 1:50…………………………………….133
Nadapi 3. sz. löszüreg (Nadap) 1:50…………………………………….134
Orgonabillentyő-barlang (Badacsonytördemic) 1:50……………………154
Páfrányos-orgonasíp-barlang (Badacsonytördemic) 1:50……………….155
Szúnyogos-kıfülke (Badacsonytördemic) 1:50…………………………152
Tátikai-átjáróbarlang (Zalaszántó) 1:50…………………………………147
Temetı-alatti-labirintus 2014-ben (Borsodnádasd) 1:800 …….. .………34
Temetı-alatti-labirintus 2016-ban (Borsodnádasd) 1:950 …..…….……..39
Zsivány-hasadék (Pilisszentkereszt) 1:100………………… …..………..29

7

MUNKATERVEK

8

Eszterhás István

AZ MKBT VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVÁJÁNAK
2016. ÉVI MUNKATERVE
1.

Hazai tájakon való kutatás
a) A nemkarsztos barlangvidékek kataszter-kiegészítı figyelése. Az
újonnan fellelt objektumok feldolgozása (fıleg a Dunántúli-középhegység
és a Vajdavár-vidék területérıl).
b) Nyári tábor rendezése a Bakonyban. (a szerevezés még folyamatban)

2. Külföldi rendezvényeken való részvétel
a) Részt kívánunk venni a 17. Nemzetközi Vulkánszpeleológiai
ziumon 2016. február 6-12. között Hawaii-n

Szimpó-

3. Adatok győjtése, megfigyelések
a) A nemkarsztos barlangok fotó- és térkép-dokumentációjának bıvítése,
kiegészítése, frissítése.
b) Klimatológiai, botanikai, zoológiai megfigyelések a nemkarsztos
barlangokban és elıterükön.
4. Hazai rendezvények
a) Részvétel az MKBT rendezvényeken (ülések, barlangnap, stb.).
b) Tudományos intézetek, nemzeti parkok barlangkutatással foglalkozó
rendezvényein való részvétel, pl. Karsztfejlıdés Konferencia, a Karancs–
Medves Alapítvány, a zirci Természettudományi Múzeum rendezvényei stb.
5. Publikációk
a) Tudományos és ismeretterjesztı írások megjelentetése itthon és külföldön.
b) A magyarországi nemkarsztos barlangok kataszterének bıvítése, a kataszter
honlapjának frissítése.
c) Adatszolgáltatás az UIS Pszeudokarszt és Vulkánszpeleológiai Bizottságainak.
d) Felkérés esetén, vagy sikeres jelentkezés után elıadások tartása.
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30. (2016-os) VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBOR

TERVE
Ideje: 2016. július 8-13. között
Elszállásolás: Szent György-hegy, Mészárosné Hardi Ági édesapjának
pincéje Kisapáti és Hegymagas között. A pince a Szent-György-hegy déli
oldalán található. Aszfaltozott egy nyomsávos keskeny hegyi út vezet a pincéhez
(10%-nál kisebb lejtéső), az utolsó 100 méter betonnal sármentesített. Az
épületben van 12 férıhely, WC, fızıfülke, villany, vezetékes víz; 8-10 ágy, plusz
szivacsok, vendégágyak. A felsı pince elıtt van füves terület tábortőznek, 4
sátornak, és KB 20m2 fedett betonozott terület nagy faasztallal, paddal. Egy füves,
széles úton az alsó pince alatt van 4-5 autónak ügyes szervezéssel parkolási
lehetıség. A szomszéd útjába parkolni szigorúan tilos. A fogyasztott vizet és
villanyt kéri Ági édesapja téríteni. Ági telefonszáma: 70/339-6775.
Megközelítés: Veszprém felöl érkezve, miután beérünk Tapolcára a 77-es úton, a
Tesco utáni körforgalomnál Gyulakeszi irányába kell lekanyarodni. Gyulakeszi
községet elhagyva, Nemesgulács település központjában a keresztezıdésben
jobbra, Kisapáti felé kell elkanyarodni. Kisapáti községbe beérve kb. 250 méter
megtétele után élesen balra kell kanyarodni a Petıfi utcán, és elindulni
Hegymagas község irányába délrıl kerülve a Szent György-hegyet. Kb. 1200
méter megtétele után kell jobbra fordulni a hegy irányába. 450 méter megtétele
után egy keresztezıdésben ismét jobbra kell fordulni, és megközelítıleg 200
méter megtétele után jobbra található a táborhely parkolója. A táborhely
megközelítését a melléklet térkép és légifelvétel mutatják. A táborhely
koordinátái: WGS84 koordináták φ = 46.834363, λ = 17.456841; EOV
koordináták y=528 665, x=166 802.
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Egyéni felszerelés: Sátor, derékalj, továbbá hálózsák, túraruha, könnyő barlangi
öltözet, lámpák, fızıedény, evıeszközök, tisztálkodó szerek, jegyzetfüzet, írószer,
térképek (ajánlott: „A Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton” 1:50.000 Térképskála
Kft. 2001), palackos víz, néhány napi élelem, a többi napokra kosztpénz, ha lehet,
fényképezıgép, GPS-készülék.

PROGRAM
1) ISMERT BARLANGOKBAN VALÓ TEVÉKENYSÉG
FÉNYKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK PÓTLÁSA
F = fényképhiány T = térképhiány (zárójelben) = van, de ismételni szükséges
Badacsonytomaj (İrsi-hegy)
Sós Pista barlangja F + (T)
Badacsonytomaj (Badacsony)
Cirmos-barlang F + T
Tomaji 1-es barlang F + T
Tomaji 2-es barlang F + T
Tomaji 3-as barlang F + T
Tomaji 4-es barlang F + T
Hedera-akna F
Bazaltbánya barlangja F
Nagygörbı (Kovácsi-hegy)
Kéményes-barlang F
Lepkés-barlang F
Lyukas-oldalú-barlang F
Kétlyukú-barlang F
Nagyvázsony (Kab-hegy)
Kab-hegyi 5. sz víznyelıbarlang F + T
Bk-1/a bazaltvíznyelı F + T
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Pula (Kab-hegy)
P-3-as bazaltbarlang F + T
Szentbékkálla (Kı-hegy)
Kı-hegyi-üreg F
Tapolca (Szent György-hegy)
Kilátó-alatti-orgonaköz F
Zalahaláp (Haláp)
Halápi-bazaltlyuk (akna) F + T
Halápi bánya ürege F + T
Zalaszántó (Tátika)
Fekete-oszlopos-barlang (F)
Mágneses-barlang (F)
Kıudvar alsó barlangja F
Kıudvar felsı barlangja F
Vaskapui-bazaltbarlang F

2) ÚJ BARLANGOK KERESÉSE
Badacsonytomaj
Badacsony déli orgonasor
Sümeg
Sarvaly – nem volt még átnézve
Sümegprága
Szebike – nem volt még átnézve
Szentbékkálla
Kı-hegyi-kıfülke (az Orsz. Bg-nyilvántartásban szerepel Futó János által)
Zalaszántó
Tátika bazaltfalában ismert új barlangok térképezése, új barlangok keresése
Nagygörbı
Bazalt-utca részletes átvizsgálása, ismert új barlangok térképezése, új barlangok keresése

TÁBORI MEGHÍVOTTAK
eszterhas.istvan@gmail.com
1. Eszterhás István
2. Ferenczi Balázs
bergenyman@yahoo.com
gpeter@ttk.nyme.hu
3. Gadányi Péter
4. Gyurman Csaba
gyurman.csaba@freemail.hu
5. Mészárosné Hardi Ágnes
6. John Szilárd
john.sziszi@gmail.com
luppno@gmail.com
7. Luppej Nóra
nemeth120@gmail.com
8. Németh Róbert
9. Oláh Csaba
olah.csaba100@gmail.com
oroszil@gmail.com
10. Orosz Imre
11. Rajczy Judit
jrajczy@gmail.com
istvan.schafer@gmail.com
12. Schäfer István
13. Sütı Krisztián
sutikrisz@freemail.hu

20/218-62-77
20/313-14-11
20/772-79-84
20/585-10-66
70/339-67-75
30/306-60-50
20/316-85-13
30/398-64-71
20/560-65-74
30/425-66-60
70/382-85-95
30/576-84-53
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14. Szabó Andrea
15. Szabó Géza
16. Szalay Jenı
17. Tarsoly Péter
18. Veres Zsolt
19. Somogyi Máté
20. Szabó Róbert
21. Nagy Ádám
22. Molnár Bálint
23. Halász Miklós
24. Kraft Bertalan
25. Kovács Krisztián
26. Halmay Tibor
27. Haász Adrián Soma
28. Takács Péter
29. Szilaj Rezsı
30. Horváth Sándor
31. Szittner Zsuzsa

szaboambi@gmail.com
30/290-70-81
szg.b.kv@gmail.com
30/576-84-53
szalayjeno@gmail.com
tarsoly.peter@amk.uni-obuda.hu
30/402-83-00
vereszsolti@gmail.com
20/327-75-55
somogyimate@hotmail.com 70/943-00-76
szabo.robert.92@gmail.com 20/207-54-59
nadam0323@citromail.hu
30/636-50-25
gulkhanra@gmail.com
20/775-35-33
kergeodeta@gmail.com
20/492-24-37
nymegeobeka@gmail.com
30/639-47-11
perjesikovacs@gmail.com
30/539-72-07
halmaytibor@gmail.com
30/420-53-16
soma.04@hotmail.com
20/557-44-91
bantugeo@gmail.com
20/806-72-34
30/ 268-14-06

E-mail cím hiányában a meghívót facebook-on keresztül küldjük el: Mészárosné
Hardi Ágnes, Szittner Zsuzsa, Szilaj Rezsı és Horváth Sándor
barlangsztársunknak.
Várjuk segítı ismerısök, klubtársak és családtagok jelentkezését is!
Kérlek jelezd részvételi szándékodat Tarsoly Péter felé!
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Eszterhás István

AZ MKBT VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVÁJÁNAK
2016. ÉVI MUNKATERVÉBEN FOGLALTAK
VÉGREHAJTÁSA
1.a) A kataszterkiegészítések során 19 természetes barlangot vettünk nyilvántartásba (13-at a Bakonyból, 4-et a Visegrádi-hegységbıl, 2-et a Velenceihegységbıl), nemkarsztos kızetben készített 4 mesterséges üreget is
feldolgoztunk, továbbá 2 karsztos barlangot is.
b) Nyári táborunkat, a 30. Vulkánszpeleológiai Tábort 2016. július 8-13. között
rendeztük. A tábor központja a Szent György-hegyen, a Hardi-présházban
volt. A táborban 14 aktív tag és 8 gyermek vett részt. A Kovácsi-hegyen, a
Tátikán és a Badacsonyon 13 bazaltbarlangot dolgoztunk fel.
–) Elkészítettük a borsodnádasdi Temetı-alatti-labirintus térképét.
2.a) Két tagunk vett részt a Hawaii-n rendezett 17. Nemzetközi Vulkánszpeleológiai Szimpóziumon 2016. február 6-12. között.
3.a) Folytattuk a nemkarsztos barlangok fotó- és térkép-dokumentációjának
bıvítését, frissítését.
b) Túráink során klimatológiai, botanikai és zoológiai megfigyeléseket is
végeztünk a nemkarsztos barlangokban.
4.a) Az MKBT rendezvényein sajnos nem tudtunk rész venni.
b) A hazai intézmények által szervezett barlangos összejövetelek közül ott
voltunk Bükön a 20. Karsztfejlıdés Konferencián.
–) Gyümölcsözı kapcsolatot tartottunk fönn a székesfehérvári Jantsky Béla
Barlangtérképészeti és Barlangvédelmi Szakkörrel, a tapolcai Plecotus
Barlangkutató Egyesülettel, a pilisszentkereszti Szent Özséb Barlangkutató
Egyesülettel, a balatonedericsi Styx Barlangkutató Egyesülettel.
5.a) 2016-ban 12 tudományos tanulmányt jelentettünk meg a különbözı elıadáskötetekban, szakfolyóiratokban és 6 népszerősítı publikációt a hazai
folyóiratokban.
b) 21 tétellel bıvítettük Magyarország nemkarsztos barlangjainak kataszterét.
c) Tartottuk a kapcsolatot az UIS Pszeudokarszt és Vulkánbarlangok
Bizottságával.
d) 2016-ban 11 elıadást tartottunk különbözı szakmai rendezvényeken.
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Eszterhás István

AZ MKBT VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVÁJÁNAK
2017. ÉVI MUNKATERVE

1. Hazai tájakon való kutatás
a)
A nemkarsztos barlangvidékek kataszter-kiegészítı figyelése. Az
újonnan fellelt objektumok feldolgozása (fıleg a Dunántúli-középhegység
és a Vajdavár-vidék területérıl).
b) Nyári tábor rendezése a Bakonyban (a szervezés folyamatban van).
2. Külföldi rendezvényeken való részvétel
a) Elıadással kívánunk résztvenni a 17. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson 2017. július 23-29. között Sydney-ben.
3. Adatok győjtése, megfigyelések
a) A nemkarsztos barlangok fotó- és térkép-dokumentációjának bıvítése,
kiegészítése, frissítése.
b) Klimatológiai, botanikai, zoológiai megfigyelések a nemkarsztos
barlangokban és elıterükben.
4. Hazai rendezvények látogatása
a)
Részvétel az MKBT rendezvényeken (ülések, barlangnap).
b) Tudományos intézetek, nemzeti parkok barlangkutatással foglalkozó
rendezvényein való részvétel. pl. Karsztfejlıdés Konferencia, KarancsMedves Alapítvány, zirci Természettudományi Múzeum stb.
5. Publikációk
a) Tudományos és népszerősítı írások megjelentetése itthon és külföldön.
b) A magyarországi nemkarsztos barlangok kataszterének bıvítése. A
kataszter honlapjának frissítése.
c) Adatszolgáltatás az UIS Pszeudokarszt és Vulkánbarlangok
Bizottságának.
d) Felkérés esetén, vagy sikeres jelentkezés után elıadások tartása.
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ÖSSZEFOGLALÁS
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Eszterhás István

A VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVA
2016. ÉVI ÉVKÖNYVÉNEK RÖVID TARTALMA
Munkatervek
2016-ban a nemkarsztos barlangvidékek kataszter-kiegészítı figyelése
során 19 újabb természetes barlangot és 4 mesterséges üreget vettünk
nyilvántartásba, továbbá 2 karsztbarlangot is feldolgoztunk. Jelenleg
Magyarországon 1013 természetes és 1515 mesterséges nemkarsztos objektumot
tartunk számon. Nyári táborunkat, a 30. Vulkánszpeleológiai Tábort 2016. július
8. és 13. között a Balaton-felvidéken és a Keszthelyi-hegységben tartottuk. Ennek
központi helye a Szent György-hegyen, a Hardi-présházban volt. A külföld
rendezvények közül részt vettünk a Hawaii Nagy-szigeten rendezett 17.
Nemzetközi Vulkán-szpeleleológiai Szimpóziumon. Tovább bıvítettük és
frissítettük a nemkarsztos barlangok fotó- és térkép-dokumentációját. A hazai
rendezvények közül elıadásokkal vettünk részt a Karsztfejlıdés Konferencián,
Kutatók Éjszakáján. Megjelentettünk 18 tudományos és ismeretterjesztı írást. 21
tétellel bıvítettük Magyarország nemkarsztos barlangjainak digitális kataszterét.
2017-es munkatervünk szerint igyekszünk tovább bıvíteni a nemkarsztos
barlangok kataszterét. Ennek érdekében nyári tábort és hétvégi túrákat
szervezünk. Elıadással kívánunk részt venni a XVII. Nemzetközi Szpeleológiai
Kongresszuson Sydney-ben. Tovább bıvítjük és frissítjük a nemkarsztos
barlangok fotó- és térkép-dokumentációját. Folytatjuk a klimatológiai és biológiai
vizsgálatokat. Elıadást kívánunk tartani különbözı tudományos intézetek
barlangkutatással foglalkozó rendezvényein. Tanulmányokat és népszerősítı
anyagokat írunk és gondozzuk a hazai nemkarsztos barlangok kataszterét.
Tevékenykedünk az UIS Pszeudokarszt és Vulkánszpeleológiai Bizottságaiban.
Feltáró és barlangvédelmi tevékenység
A Velencei-hegységben öt barlangban végeztünk feltáró ásást, úgy mint a
Báracházi-barlangban, a Csalavér-barlangban, az Endrina-barlangban, a Hasadékbarlangban, és a Borsóköves-barlangban. A Báracházi-barlang mellékágaiban a
járatokat kitöltı löszaljzat részbeni kitermelésével sikerült néhány méterrel
növelni az üreg hosszát. Találtunk két eltömıdött szellızı kürtıt, valamint egy
igen réginek tőnı csontkést, amellyel az üreget alakították annak egykori készítıi.
Ennek karcolásnyomai látszanak a falakon. A többi barlangban a továbbjutást
segítı feltárásokat végeztünk.
A Bakonyban nyári táborunka alatt néhány barlangfeltárást is végeztünk. E
feltárások nem voltak elıre eltervezettek, de a kataszterezı túrák alkalmával olyan
korábban barlangként nem jelzett üregesedési helyre akadtunk, amit kisebb
bontással járható barlangokká tettünk. A nagygörbıi Bazaltutcában csak a
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behullott növényi törmeléktıl, falevelektıl kellett kiszabadítani az Édesgyökerőbarlangot. A Tátikán a bazaltoszlopok alkotta fal lábánál a finom földes
törmeléket termeltük ki, így vált hozzáférhetıvé 4 méter hosszban az Egyórásbarlang. Ennek a barlangnak a további feltárása is reménykeltı. A Tátikán egy
másik helyen is bontottunk, de a mozgó kövek között levı üreg egy kı
kimozdítása után összedılt. A Badacsonyon a Bujdosók lépcsıje mellett szintén
próbálkoztunk bontással, de a lazán egymáson levı kövek közti üregecske a
munka során összeomlott.
A Visegrádi-hegységben a Pilisszentkereszt területén levı Zsiványszikláknál voltak bontások. Egy farönk kigörgetésével vált láthatóvá egy hasadék,
melybe beszorult kövek akadályozták a lejutást. E köveket kellett kiütni, hogy a
szőkületeken át lejuthassunk a 30 méteres mélységő aknába, a Zsiványhasadéknak nevezett üregben. Ez üregtıl kb. 20 méterre egy másik huzatoló helyet
észleltünk, a Zsivány-alsó-objektumot. Ennek bontása mindössze egy 3 méteres
üreget eredményezett. A Zsivány-hasdéktól kb. 50 méterre telente erıs
párafelszállást tapasztaltunk a kövek között. E helyen addig bontottunk, mígnem
egy közel 80 méteres üreg bontakozott ki, melynek a mélysége 29 méter lett. Ez a
jéggombás-barlang, mert télen a bejárat közelében a lecsepegı vízbıl
gombaformájú jégképzıdmények alakultak ki. Megkezdtük a Nagy-Hideg-lyuk
újra feltárását. A bekúszható részek mintegy 30 métert tesznek ki és a 7 méteres
mélységig értünk.
Részletes felmérésre került a borsodnádasdi Temetı-alatti-labirintus. A
térképezést Kormos Krisztián polgármester szorgalmazta, mert az üregrendszert
szeretnék bemutató helyként hasznosítani. A felmérésben hatan vettek részt. Az
üregbıl 1037 métert térképeztek fel, de még maradt fel nem mért szakasz is ,
fıként az omlással lezárt részeken. Továbbra sem tudjuk, hogy az üreget kik,
mikor és milyen célból készítették.
Tudományos tevékenység
A barlangtérképek készítésének fontos eszközei a szögmérı berendezések. A
térképezés ezen eszközeinek többsége a mágneses északhoz viszonyított
irányszöget, azimútot méri A barlangtérképek pontosságát döntıen befolyásolják
az azokhoz használt szögmérı eszközök megbízhatósága. A dolgozat a „Sokkia
230R” és a „Quechua C100” mőszer pontosságát hasonlítja össze. Ezeken túl szól
még a dolgozat a nagy vastartalmú kızetekben levı barlangok szögmérési
praktikájáról.
Fontos lehet a barlangbejáratok megközelítésének nehézsége, ha a barlangba
nehéz tárgyakat, vagy érzékeny, drága mőszereket kívánunk levinni. A
turistatérképekrıl , de még a részletesebb (1:10000) topografiai térképekrıl sem
lehet megbízhatóan leolvasni a barlangbejáratok magközelítésének nehézségeit. A
barlangbejáratok megközelítésének nehézsége négy dologtól függ: a járt úttól való
távolság, az út feletti magasság, a terep meredeksége, a növényekkel való
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borítottság. A megközelítés nehézségeinek tesztelése a Velencei- hegység
barlangjainál történt.
Egy további dolgozat foglalkozik a Velencei-hegység területén levı
barlangok statisztikai viszonyaival. A barlangok számával a különbözı
kızetekben a barlangok keletkezési típusaival, a települések barlangszámával, a
barlangok méreteivel. Következtetéseket vezet le a késıbbiekben felfedezendı
barlangok számára, méretére.
A barlangok klímaviszonyai erısen függnek a barlangok térfogatától. A
térfogat meghatározása nem egyszerő. Vagy túl sok mérést és számítást kell
végezni, vagy drága lézerszkenneres berendezést igényel. A dolgozat néhány
Velencei-hegységbéli kisbarlang határozott integrállal való meghatározását
taglalja.
A barlangbejáratok magassági helyzete trigonometriai módszerrel, vagy
GNSS technikával is elég sok hibát tartalmazhat. A barometrikus
magasságmérésnél a mőszer beállítása és a leolvasása jelent gondot. Több
különbözı idejő mérést érdemes végezni. A mérési eredményeket, annak eltéréseit
kiegyenlítés módszerével pontosíthatjuk.
A Vajdavár-vidék Leleszi-völgyében és közvetlen környékén vizsgáltok a
változatos homokkıformákat. E formák az eltérıen cementált, ezért a szelektív
denudációra hajlamos Pétervásárai Homokkıben jelennek meg. A mintaterületen
elıforduló formákat kategóriába soroltuk. Az elsı csoportba a nagy kiterjedéső,
tagolt homokkıfelszíneket (pl. Herc-ortvány, Pes-kı. Szarvas-kı stb.) soroltuk. A
második kategóriába a magányos homokkıformák (Herc-ortványi-ingókı, Peskıi-gombaszikla, Pes-kıi-mederlépcsı) kerültek. A harmadik csoportot a számos
homokkıüreg (Vízeséses-eresz, Galagonya-eresz. Halászok-ürege) jelentik. Ez a
homokkıformakincs hazánk területén egyedülállónak számít, ezért geoturisztikai
bemutatásra indokoltak.
Ha már egyébként is a barlangokban jártunk, nemcsak a topográfiai,
geológiai mikéntjüket vizsgáltuk meg, hanem feljegyeztük azok szabad szemmel
is látható élılényeit is. A barlangi keresztespókok (Meta menardi) elterjedését, a
barlangi környezettel szemben támasztott igényüket, szaporodási sajátosságaikat,
egyedfejlıdésüket egy külön tanulmányban írtuk le.
A görög mondákban és regékben gyakran találkozhatunk barlangokkal, mint
a történések helyszínével. Eddig 20 ténylegesen létezı, vagy egykor volt, valamint
16 fiktív, képzeletbeli barlangról van tudomásunk. Az errıl szóló dolgozat
bemutatja a barlangokhoz kapcsolódó mondákat és ezeknek a valóságban is létezı
barlangjait. A számos isten és más mitológiai alak és helyszín közti kapcsolatot és
eligazodást a dolgozat végén egy névmutató is segíti.
Az újabban megismert adatok szerint át lett dolgozva a Helembai-rögben
(a Börzsöny szlovákiai része), Kovácspatak (Kováčov) üdülıtelep mellett
található Medve-barlang leírása. Ilyen újabb adat a barlangról az 1899-ben készült
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fénykép és egy 2014-ben felvett videó, amely a Medve-barlangot mint Burdabányát mutatja be.

Dokumentációs tevékenység
A Velencei-hegységben 6 objektum került megismerésre 2016-ban. A
pázmándi Zsidó-hegyen találtuk meg és részben bontottuk ki a Csalavérbarlangot. A jelenleg 3 méter hosszú, lapos üreg további bontása biztatónak
látszik. Szintén a Zsidó-hegyen került elı a Borsóköves-barlang, melynek
alighanem biogén eredető borsókövei vannak. A pákozdi Barlang-kúttól nyugatra
került elı a mesterséges eredető Csontcsilláros-barlang. Nadaptól 1 kilométerrel
északra egy névtelen horhosban három mesterséges üreg, a Nadapi 1-es, 2-es 3-as
számú löszüreg található egymás közelében. Az üregek 2-3 méteresek.
Valószínőleg a II. világháborúban menedékhelynek készültek.
A Bakonyban 13 bazaltbarlangot találtunk a 30. Vulkánszpeleológiai Tábor
alkalmával. Egy barlangot (az Édesgyökerő-barlang) Nagygörbın, a Kovácsi-hegy
Bazaltutcájában találtunk. Négy újabb barlang ( Egyórás-barlang, Kıoszlopos
sziklaeresz, Tátikai-átjáróbarlang, Kıtüskés-barlang) került elı Zalaszántón az
Alsó-Tátika győrőplátójának peremében. A Badacsony keleti, Badacsonytomajhoz
tartozó részén két barlanggal (Hertelendy-barlang, Háromszög-barlang), a nyugati
részen, Badacsonytördemicen, a Bújdosók lépcsıje közelében hat barlanggal
(Bújócska-orgonaköz, Szúnyogos-kıfülke, Csáky Krisztina-barlang, Orgonabillentyő-barlang, Páfrányos orgonasíp-barlang, Harminchetes-hasadék) gyarapodott
a nyilvántartás.
A tavaszi bakonykúti tábor ideje alatt két újabb karsztbarlangot találtunk. Az
isztiméri Burok-völgyben a Gólyaorr-barlangot, a bodajki Gaja-szurdokban a
Komjáti-kıfejtı 2. számú üregét fedeztük fel.
2016-ban összesen 19 nemkarsztos természetes és 4 mesterséges üreget
(továbbá 2 karsztbarlangot) vettünk nyilvántartásba.
Egyéb tevékenység
A Vulkánszpeleológiai Kollektíva 2016. évi munkáiban 20 személy vett
részt. Anyagi lehetıségeink továbbra is szőkösek voltak. Erre az évre igénybe
vehetı pályázati pénzekhez nem jutottunk. 2016-ban 4 rendezvényen és 80 terepi
akcióban vettünk részt Ezeket soroljuk fel kronológiai rendben. Az általunk
jelentısebbnek ítélt megmozdulásokról külön-külön cikkekben is beszámolunk.
A XVII. Nemzetközi Vulkánbarlangi Szimpózium Hawaiiban került
megrendezésre. Hazánkat és a kollektívánkat ketten képviselték. Összesen 78-an
vettek részt a szimpóziumon, ahol szakelıadások váltakoztak barlangi és felszíni
túrákkal. Ezen a szimpóziumon ülésezett a Vulkánszpeleológiai Bizottság ahol 16
év tevékenység után lemondott Jan Paul van der Pas az elnöki tisztségrıl, melyet
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az USA-béli Ingham Kenneth vett át. Az összejövetelen még nem döntöttek a
következı szimpózium helyérıl.
A 20. Karsztfejlıdés Konferencia megrendezésére Bük városkában került sor
28 résztvevı jelenlétében. A kollektívát öten képviseltük. Összesen 20 elıadás
hgangzott el. Ezek közül 4 nemkarsztos témakörben.
A 30. Vulkánszpeleológiai Tábornak a Szent György-hegyen, a Hardiprésházban volt a központja. A táborban 22-en vettek részt és 13 újabb
bazaltbarlangot találtak, valamint 7 barlang korábban elmaradt fotó-dokumentációját pótolták.
A kollektíva 7 tagja volt jelen az Egerben rendezett Barlangkutatók 22.
Szakmai Találkozóján. A találkozó kirándulással kezdıdött. A résztvevık
megtekintették a bükki barlangkutatás néhány helyszínét. Örömmel vettük, hogy a
Cholnoky-pályázaton harmadik helyezést értünk el. A következı másfél napon
pedig számos színvonalas elıadást, beszámolót hallgattunk meg a négy
szekcióban.
Az évkönyv Függelékében felsoroljuk a 2016-ban megjelent 18 írásunkat és
a 11 megtartott elıadásunkat. Közöljük az új-zélandi magyar újság Szentes
Györgyrıl szóló riportját és egy újságcikket a pázmándi barlangász hétvégérıl,
megmutatjuk Tarsoly Péter dékáni dicséretét, valamint a sukorói barlangos
elıadás plakátját és fényképét, továbbá „A barlangkutatás szolgálatában” címő
írás CD borítóját.
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2.
FELTÁRÓ ÉS BARLANGVÉDELMI
TEVÉKENYSÉG
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Tarsoly Péter

BARLANGFELTÁRÁSOK A VELENCEI-HEGYSÉGBEN
Bárcaházi-barlang
A Velencei-hegységben a bronzkori Pákozdvár Kisvárnak nevezett területe alá
benyúló mesterséges üreg. Évek óta foglalkozunk azzal, hogy a víz által bemosott
hordalékot kihordjuk az üregbıl, és ezáltal kényelmesebben járható legyen, illetve
az eddig eltemetett járatrészek kibontásra kerüljenek. A 2016-os évben folytattuk
a feltárást az V-ös, Présház-ágnak elnevezett ágban, és a I-es, Körjáratnak
nevezett ágban. A Körjáratban egy korábban meglévı vakon végzıdı ágból
kihordva a törmeléket, egy a fıágba visszacsatlakozó,
Szülılyuknak elnevezett szők, ovális kijáratot találtunk. A Szülılyukkal szemben
a felszín felé egy járat indul, amelybıl elkezdtük a hordalékot kihordani, és
remélhetıleg a munkát tudjuk folytatni ısszel. A Présház-ágban két kis fülkét
találtunk, amelyek egészen a szálkızetig lemélyülnek, mennyezetükrıl pedig a
felszínre tartó „kémények” indulnak. A „kémények” avarral vannak eltömıdve, és
nincs
kizárva,
hogy
a
bronzkorban az ember az üreg
szellızésének
elısegítésére
készítette ezeket. A Présház-ág
ugyan szőkülı keresztmetszettel,
de egyenesen halad a Kisvár és
Nagyvár között húzódó árok
irányába. Hogy vajon egy újabb
bejárat lesz-e, ezt csak a további
feltárások során lehet majd
eldönteni.

A Báracházi-barlangban talált csontkés (T.P.)
Csalavér-barlang
A barlang a pázmándi Zsidó-hegy keleti törmeléklejtıjében található,
közvetlenül az Endrina-barlang mellett. Az üreg egy lyukacsos sajtra hasonlít.
Sajnos, a fentrıl lefolyó csapadékvizek szinte teljesen kitöltötték hordalékkal és
kövekkel, így a barlangnak jelenleg csak kis része járható. Február folyamán
mindösszesen három órát töltöttünk a hordalék kitermelésével. A munkát ısszel
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folytattuk, de nem értünk el
látványos elırehaladást. A
bejárata
mellett
több
ígéretes üregkez-demény is
látszik. Az üreg bal oldalán,
a bejárattól mintegy 3
méterre sikerült borsókıképzıdményeket
felfedeznünk.

Részlet a Csalavér-barlangból (T.P.)
Endrina-barlang
A barlang a pázmándi Zsidó-hegy keleti törmeléklejtıjében található, nevét a
bejáratánál növı sőrő kökénybokrokról kapta. Az üreget az elmúlt évek során
szinte teljesen feltöltötte a fentrıl a csapadék által bemosott hordalék és törmelék.
Az ısz folyamán kihordtuk belıle a törmeléket és így helyreállítottuk az üreg
térfogatát. A mennyezeten szép borsóköveket találtunk. Az üreg végpontján
sötétlı nyílás irányába érdemes lenne még tovább ásni, hátha lesz pár méter
folytatása az üregnek Ezen a részen is nagy mennyiségő, a csapadék által
bemosott hordalék, és ásni is csak nagyon kényelmetlen testhelyzetben lehet.
Hasadék-barlang
Pázmándon a Zsidó-hegyen található Andezit-utca kezdeti szakaszán található
fülkeszerő barlang a piros turistajelzés mellett. A benne felhalmozott szemetet
(ágybetét, fémhulladék, kommunális hulladék) elvittük a faluba és egy közös
szemétgyőjtı helyen leraktuk. A szikla alatt úgy tőnt, hogy folytatódik az üreg,
ezért nekiláttunk a törmelék kihordásának. Egy utolsó nagy kı kigurítását
követıen a járat kiékelıdött, és nincs lehetıség a továbbjutásra. A Hasadékbarlang déli oldalán egy erısen huzatoló kisebb hasadék található. Bejutnunk rajta
nem sikerült, de amennyire be tudtunk feküdni, és elırevilágítani a lámpával, egy
fülkeszerő üreget láttunk, amelynek a magassága eléri a 150-160 centimétert. A
fülkébe az elıtte található szőkület miatt csak egy gyerek tudna bemenni, vagy
vésés után akár egy felnıtt is. Nem hiszem, hogy ez az üreg kapcsolatban lenne a

24
Hasadék-barlanggal,
a
benne érezhetı huzat abból
származik, hogy a fülke
felsı része kisebb-nagyobb
repedésekkel harapódzik a
sziklatetı felé.

A nagy kı kiemelése a Hasadék-barlangból (T.P.)
Borsóköves-barlang
A barlang a pázmándi Zsidó-hegy keleti törmeléklejtıjében található az
Endrina-, és a Csalavér-barlangok között. Szinte teljesen kitöltötte a sziklafal
magasabb részeirıl a csapadékvíz által lemosott földdel kevert törmelék. Már a
bejárati szakaszon is borsóköveket találtunk, és ahogy haladtunk elıre a
munkával, folyamatosan újabb és újabb képzıdmények kerültek elı a járat bal
oldalán. A barlang voltaképp egy átjáróbarlang, azonban olyan helyzető, hogy a
csapadékvíz újra és újra fel fogja tölteni hordalékkal. Néhány méterrel felette egy
kıodú található, amely végpontján földdel kevert törmelék van, amit érdemes
lenne kiásni. Nincs kizárva, hogy valahol becsatlakozik a Borsóköves-barlangba.
Ennek a kérdésnek az eldöntése csak a jövıben lesz lehetséges.

Fényképek a Borsóköves-barlangról az „Újabb üregek a Velenceihegységben” címő írásnál találhatók.
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Tarsoly Péter

BARLANGFELTÁRÁSOK A BAKONYBAN
Kutatási engedélyt sem kellett kérni a Bakonyban való tevékenykedésünkhöz
hisz barlangként eddig nem jegyzett helyeken, objektumokban kezdtünk kisebb
bontásokat.
Édesgyökerő-barlang
Nagygörbı közigazgatási területén található a
Bazaltutcában a Kovácsi-hegyen. Bejáratát
hullott faágak és törmelék borította. Mintegy
öt perc bontás, takarítás után sikerült bejutni
a hazai ezredik nemkarsztos barlangba.
Egyórás-barlang
A barlang a Tátikán található nem messze a
Kıudvar-felsı-barangjától. Nevét onnan
kapta, hogy egy óra alatt sikerült kibontani és
bejutni. A bontást két helyen kezdtük meg
egyszerre. Az ígéretesebb részen, a bejáratnál
Szabó Géza kezdett ásni, én egy huzatoló,
alig fejnagyságú lyukat kezdtem bontani. A
Géza által bontott részen csak föld volt a
kitöltés, az általam bontott, hamarosan még
jobban beszőkülı részen pedig föld és törmelék. A semmi reménnyel nem kecsegtetı
Az Édesgyökerő-barlangnál nem
huzatoló lyukat otthagyva immár ketten
sokat kellett tevékenykedni
bontottuk tovább. Elırehaladva egyre több
kı is kitermelésre került. A barlangot négy méter hosszban feltártuk, de további
feltárásra érdemes üregrıl van szó, mert belsejét nagy mennyiségő föld és
törmelék tölti ki, és ezek eltávolítása után van remény arra, hogy az üreg hossza
még pár méterrel növekedni fog.
Névtelen üreg a Tátikán
Közvetlen a Kıudvar-felsı-barlangja mellett egy aláhajló sziklafalnál
kezdtünk bontani egy ígéretes, huzatoló üreget. Nagyon óvatosan kellett eljárni,
mert a mennyezetbıl és az oldalfalakból kiálló bazaltdarabok nem voltak stabilak;
mozogtak és könnyen kiestek a helyükrıl. A továbbjutást ígérı rész felett egy
különösen instabil kı lógott be a mennyezetrıl. A követ leütöttük, mire a teljes
járat beroskadt. Talán barlang lehetett volna, de akkor sem sokkal haladta volna
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meg a két métert, és instabil fala és mennyezete miatt talán magától is
összeroskadt volna.
Névtelen üreg a Badacsonyon
A Mikes Kelemen pihenı közelében felfedezett Szúnyogos-kıfülke alatti
üreget hatan kezdtük bontani. Elsı lépésben helyet kellett csinálni, hogy
odaférjünk rendesen a bejárathoz, majd elkezdtük kirakni a köveket a bejárati
szakaszon, hogy be lehessen bújni. Csapatunk legkisebb tagjának Szabó Gézának
ez sikerült is. Az üregben több barlangi keresztespókot számolt meg. Az üreg
hossza ekkor két méter volt. Miután Géza kijött, a bejárat feletti részen belógó
instabil köveket kezdtük el lekalapálni, mire az üreg hirtelen összeroskadt. A
beroskadt kövek két bazaltorgona között továbbra is instabil helyzetben maradtak
meg a meredek lejtıszög miatt. A köveket elrendeztük, hogy további gravitációs
mozgással nehogy meginduljanak, és veszélyeztessék a Csáky Krisztina-pihenıtıl
az orgonákhoz kimászó turistákat.

Kokonját ırzı barlani keresztespók (Meta menardi)
(Sz.G.)
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Slíz György

BARLANGFELTÁRÁSOK A VISEGRÁDI-HEGYSÉGBEN

A Szent Özséb Barlangkutató Egyesület már évek óta tájékoztatja a
Vulkánszpeleológiai
Kollektívát
is
a
Visegrádi-hegységben
végzett
tevékenységérıl. Bár a barlangokra vonatkozó konkrét adatokat csak ritkán
adnak, ezeket a (mindig változó nevő) Barlangtani Intézettıl szerezzük be. Így az
alábbiakban is ez adatokkal egészítettük ki Slíz György népszerő leírását.

Zsivány-hasadék (vagy Cserepes-barlang)
Ismét egy új barlang meglepetésszerő felfedezését tudhatjuk magunk mögött.
Ennek helye Pilisszentkereszttıl másfél kilométerrel északra, a Zsivány-szikláknál
található. Koordinátái: x = 262789, y = 638256, z = 615 m. A barlang andezitagglomerátumban található, tehát nemkarsztos barlang Ilyen barlangokat azért
lehet könnyen felfedezni (lásd pl. Hadiúti-barlang. vagy a Meleg-lyuk esetét),
mert a nemkarssztos területek kutatásával kevesen foglalkoztak. Bár itt – akár
csak a fent említett két másik barlangnál – lényegében nem is kellett bontani,
csak egy szétkorhadt gyökeret kellett elvenni, és gyakorlatilag beestünk az ösvény
kellıs közepén nyílt lyukba.
Lent el lehet férni, de az igazi meglepetés még hátra volt. A ledobott kı 4-5
másodpercig potyogott, és a potyogásban levı 1-1 másodperces szünetek és az
enyhe visszhang arra enged következtetni, hogy a lefelé tartó hasadék járható
szélességő. Ez mindenképpen jó hír volt, mert járhatatlan keskeny hasadékkal
egyébként bıségesen el vagyunk látva karsztos és nemkarsztos kızetekben
egyaránt. Néhány követ ki kellet venni. és már mehettünk is lefelé. Az út azonban
nem volt leányálom. Egy kényelmetlen szőkületen át kellett oldalvást betolatni az
aknába, miközben egy beszorult éled kı az ember oldalában. Ezt a követ direkt
nem vettük ki, hiszen a barlang nincs lezárva, és nem feltétlenül szerencsés, ha
boldog-boldogtalan bemászhat, ez a kı pedig remekül visszatartja a barlangász
rutinnal nem rendelkezıket, valamint a behulló föld nagy részét is. Utóbb kiderült,
hogy nagyon jól döntöttünk, ugyanis bemászva egy olyan hasadékban találtuk
magunkat, ahol a 16 év barlangász tapasztalatommal sem éreztem magam
biztonságban. A hasadékot egy vele párhuzamosan, mindössze 10-20 cm vastag,
de több négyzetméteres óriás
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gillotinene
szerő
kıpenge
osztotta
kétfelé, ez és a fal
között
kellett
lepréselıdni az alattunk
lázható lejtós álfenékre.
Itt azonnal kiszúrtam
egy fél-tenyérnyi darab
fekete cserepet… persze
behullhatott, nem tartjuk
valószí-nőnek,
hogy
valaha is ide emberek
mászkáltak volna le.
Mindenesetre ez az elsı
eset, hogy mi egy teljeCserepek a Zsivány-hasadékból (S.Gy.)
sen új feltárású barlangban találtunk cserepeket. (A Bölcsı-hegyi-barlang és a Kiss Péter-barlang bejárati szakasszal rendelkezett.)
Újabb a fentihez hasonló, de még nagyobb gillotine-kı mellett még lejjebb
csúsztunk. Már 15m mélyen lehettünk. Itt egy újabb cserép, ez is a felszínen. De
nem ugyanannak a darabja, mert sokkal vastagabb. Lefelé sajnos nincs tovább, a
hasadék kb. 30-40 centisre szőkül és törmelék tölti ki, követ ledobni nem sikerült.
A ferde törmeléklejtıt lefelé követve viszont beszorult (de teljesen stabil) nagy
kıtömb alatt átbújva egy kényelmes terembe jutunk („Travitórium”), ahol végre
fel lehet állni, és a szélessége is van vagy 80 centi és végre nem érzem magam
életveszélyben. Zalán itt lehetne egy bezsákolt depót létesíteni, ha esetleg a
mélypont bontására adnánk fejünket. De, nem hiszem, hogy egy könnyen
ráfanyalodunk. Felfelé azonban a beszorult kövek között járható nyílás látszik,
ezért travelzálva elkezdek felmenni az agyagos, csúszós felületen. Itt újabb cserép
kerül elı, abból a vastagabb fajtából. Pedig a felfelé járható járat vakon végzıdik,
de elképzelhetı, hogy, felettem is nyitott volt korábban a járat és onnan hullhattak
be a cserepek. A barlang mélysége kb. 15 , a poligonhossz 30 méter. A belıle
télen felszálló erıs huzat forrását nem sikerült azonosítani mivel ottjártunkkor a
barlang hımérsékleténél kinn melegebb volt, tehát a levegı az esetleges
végponton a további felfedezésre váró szakasz felé mozgott, amit nem annyira
lehet érezni, mint ha velünk szemben áramlana.
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Zsivány-alsó-objektum (vagy Csöves-barlang)
Az elıbbitıl kb. 21 méterre bontottunk meg egy újabb huzatoló helyet. Ezt
Csöves-barlangnak neveztük el, mert nem túl régi vascsövek voltak benne. E
helyet Egri Csaba mint Zsivány-alsó-objektumot mérte fel. Koordinátái: x=
262864, y = 638249, z = 607 m. Ez csak 3 méter hosszú és mélysége nem
releváns. Ha nagyon akarnánk, lehetne lefelé bontani, mert a végében kövek
között felfelé tartó, róka számára kényelmesen járható rések vannak, de a kı nem
potyog le, a huzat gyenge.

Zsivány-alsó-objektum, vagy Csöves-barlang (S.Gy.)
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Jéggombás-barlang
A Zsivány-hasadéktól kb. 50 méterre
andezit-agglomerátumban található a
Jéggombás-barlang.
A
bejárat
koordinátái:
x = 262854,67,
y =
638281,84, z = 607 m. Télen erıs
párafelszállást észleltünk. A párolgás egy
kıtörmelékkel kitöltött hasadékból jött fel.
A párolgás helyétıl kevéssel lejjebb
kezdtük meg a bontást, majd kis idı múlva
fel is adtuk, és még egy „lépcsıvel lejjebb
kezdtünk új bontást. Ez már sikeres volt.
Néhány nagyobb kı kiemelése után egyre
lejjebb jutottunk, és kb. 7 méteres
mélységben
szabad
rés
kezdett
kibontakozni. Ezt kitágítva gyakorlatilag
szabaddá vált az út a
Jéggombás-barlang bejáratának helyeobarlang további részeihez. Ez többnyire
ooooooooo(S.Gy.)ooooooooooooooooofüggılegesen
halad
lefelé.
Kötélbiztosítással, néhány szőkületet leküzdve
lehetett leérni a jelenlegi, 29 méteres
mélységben levı végpontra.
A barlang
jelenlegi hossza 79 méter. A végpont alja
alighanem álfenék és így van remény a
továbbjutásra.

Egy a névadó jégképzıdmények közül (S.Gy.)
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A Jéggombás-barlang poligontérképe (S.Gy.)
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Nagy-Hideg-lyuk
2016 október közepén megkezdtük a Zsivány-szikláknál található erısen
feltöltıdött Nagy-Hideg-lyuk újra feltárását. 424 vödör törmeléket húztunk ki, és
így a korábbi aljzattól kb. 3 méterrel mélyebbre kerültünk. E helyrıl több irányba
is feltárultak keskeny, csak kúszva járható rések. Az egyik ilyen résben vagy 8
métert is el lehetett jutni az aknától. Egyenlıre csak az omladéksziklák között
lehet bujkálni, az egykor 38 méter mélynek leírt, függıleges akna nem
mutatkozik. Kövek potyogtatására nincs lehetıség. Összesen kb. 30 méter az üreg
hossza és teljes mélysége pedig 7 méter körüli. A hely szők, felállni nem lehet
benne és nagyon sáros. Mivel a bontás idején a kinti és a benti hımérséklet
nagyjából megegyezett, nem volt semmi huzat, ami a továbbjutás irányát mutatta
volna. Így a bontást nyáron kívánjuk folytatni, mert akkorra beállhat a kifelé
áramló hideg légmozgás. Az elıkerült leletek többsége is elég semmitmondó,
behullott késı-zománckori darabok a bonyhádi kultúrából, valamint koraőrkorszaki mőanyagflakonok.

A Nagy-Hideg-lyuk feltárási munkái (S.Gy.)
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Veres Zsolt

A BORSODNÁDASDI TEMETİ-ALATTI-LABIRINTUS
RÉSZLETES FELMÉRÉSE
2014 nyarán, a XXVIII. Vulkánszpeleológiai Kutatótábor keretén belül, Eszterhás Istvánnal
és csapatával jártam elıször a Borsodnádasd DK-i részén fellelhetı homokkı-járatrendszerben.
A tábor ideje alatt kétszer kerestük fel a késıbb Temetı–alatti-labirintusnak elnevezett
nemkarsztos, emberkéz által alkotott mesterséges „barlangot”. Ekkor pár száz métert jártunk be
belıle, amely alapján készült el a következı vázlatos rajz is (1. ábra).

1. ábra: A Temetı–alatti-labirintus elsı vázlata 2014-bıl (szerk.: Eszterhás István)
A 2014-es tábor után a labirintus részletes és teljes felmérése csak ígéret maradt, egészen a
2016-os esztendıig!
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2016 tavaszán régi ismerısöm, a borsodnádasdi „jurtatábor” vezetıje Érsek Gyula keresett
fel telefonon, aki azt az információt közölte velem, hogy a város polgármestere, Kormos
Krisztián hamarosan fel fog keresni, hogy egyeztessen velem a labirintus felmérését illetıen. A
nevem annak kapcsán merült fel, hogy a doktori kutatási területem a Vajdavár-hegység területére
esik, valamint már több ízben jártam is elıtte a labirintusban.
A város fiatal és agilis polgármestere már régóta tudott a Temetı–alatti-labirintusról és
olyan elképzelési születtek, hogy a járatrendszert érdemes lenne hasznosítani és a nagyközönség
elé tárni, mint a terület egyedülálló földtudományi és kultúrtörténeti attrakcióját. Ehhez viszont
egy részletes felmérésre lenne szükség, amit rám és kollégáimra bízott, mint a
Vulkánszpeleológiai Kollektíva valamint a Magyar Földtani Védegylet képviselıjére. A részletes
terepi felmérést egy megbeszélés elızte meg június hónap elején a borsodnádasdi városházán,
majd a felmérésre július 5-én került sor.
A járatrendszer felmérésében segítségemre voltak Erdıs Dániel és Jánosi Zsolt Szegeden
végzett földtudományi szakemberek, valamint Slíz György és két társa is, akik a Szent Özséb
Barlangkutató Egyesület képviseletében szálltak alá a föld mélyébe (2. ábra). A polgármester a
rendelkezésünkre bocsájtott még három helyi közfoglalkoztatott személyt is, akik a ma ismert
egyetlen bejárat kibontásában jeleskedtek.

2. ábra: Úton a labirintus bejárata felé (J.Zs.)
A bejárat kitágítása után a csapat a labirintusba ereszkedett, s megkezdte a felmérési
munkálatokat. A hagyományos felmérési eszközök (pl. zsinór, tájoló, mérıszalag, papír és
íróeszköz a rajzhoz) mellett egy lézeres távmérı is segítette a munkánkat (hála Slíz Györgynek, a
„fizikusnak”), amely használatával rengeteg idıt spóroltunk meg. Az eszköz lézernyalábjának
beirányzásával a nagy távolságokban lévı és sok esetben járhatatlan labirintus-szakaszok
megmérése is lehetıvé vált. A lézeres mérések adatinak felvitele mellett részletes rajz is készült
a járatrendszerek kusza szövevényérıl (3. ábra). A felmérés elırehaladtával egyértelmő volt az,
hogy a 2014-ben bejárt szakaszok csak töredékei voltak annak a hatalmas rendszernek, amely a
kavicsos homokkıben húzódik!
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3. ábra: Lézeres távmérés és rajzolás közben (J.Zs.)
A Temetı–alatti-labirintus falainak üledékanyagát tanulmányozva érdekes földtani
megfigyeléseket is tehettünk. A kora-miocén korú (kb. 16-19 millió évvel ezelıtti) üledékek egy
nagy energiájú tengerparton (árapály-tevékenység, erıs hullámzás) rakódtak le, ahová a
szárazföld felıl érkezı folyók nagy mennyiségő, durvaszemő üledékeket (pl. homokot és
kavicsot) szállítottak. Az egykori energiaviszonyok ritmikus váltakozását jelzik a különféle
szemcse-összetételő üledékes horizontok ismétlıdései. A felerısödı áramlások idején fıleg
nagyobb szemcseátmérıjő (fıleg kvarc)kavicsos üledékek rakódtak le, a gyengébb áramlások
idején pedig kisebb szemcse-összetételő homokok és kızetlisztes képzıdmények ülepedtek le. A
látványos és tanulságos földtani rétegsort feltáró labirintus falain szépen tanulmányozhatók az
egykori tengerparti élıvilág maradványai is (pl. összetört kagylóhéjakból álló lumasella-padok;
4. ábra). A kavicsos-homokos összletet az utólagosan benne cirkuláló oldatok sárgás-vöröses
limonittal színezték meg. Bizonyos járatszakaszokból szép gipszkristályok kerültek elı. A
labirintus távolabbi ÉÉK-i szakaszai már nem homokkıben, hanem finomabb szemcseösszetételő, lapokban elváló üledékes képzıdményekben (slír-félék, agyagok) haladnak.
Megítélésünk szerint a labirintus homokköves részei az Egyházasgergei Formációban, míg az
agyagosabbak a Garábi Slír Formációban futnak.

4. ábra: Földtani feltárás a labirintusból (fotó: J.Zs.)
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A felmérés során számtalan olyan pontra jutottunk el, ahová 2014-ben még csak a
közelében sem voltunk. Ilyen az a hatalmas csarnok is, amely méreteivel és alakjával kitőnik a
többi „öblösödés” közül (5. ábra). Ide öt irányból futnak be különféle szelvényő járatok!

5. ábra: A legnagyobb csarnok látképe (J.Zs.)
A labirintus feltárása közben több helyen találkoztunk olyan nyomokkal (pl. eldobott
hulladékok, firkálmányok, ruhadarabok), amelyek arra utalnak, hogy járnak be emberek kisebbnagyobb rendszerességgel.
Számos helyen akadt el a felmérés omlások miatt, amelyek azt sejtetik, hogy a
járatrendszer hossza jóval nagyobb annál, amit felmértünk (1037 m), nem is beszélve a több
szinten futó járatok létérıl sem (6. és 7. ábra).

6. és 7. ábra: Egy felsı és egy omlásos járat látképe (J.Zs.)

38
Mielıtt a végleges felmérés térképeit közölnénk
(8-9. ábrák), összefoglalásként
elmondhatjuk, hogy a Temetı–alatti-labirintus újabb meglepetéseket okozott felmérıinek: a
hosszával, az új járatok méretével és alakjával. Viszont azt is érdemes leszögeznünk, hogy a
járatokról szinte semmit sem tudunk (kik, mikor és miért készítették), ezek kiderítése a jövı
feladata lesz!
Összefoglalásként az is elmondható, hogy a Borsodnádasd mellett található Temetı–alattilabirintus hazánk egy rendkívül egyedi és különleges, megırzésre érdemes földtudományi és
kultúrtörténeti értéke. Földtudományi érték, hisz a területet alkotó miocén kori üledékeket,
üledékes kızeteket látványos formában, nagy vastagságban tárja fel és mutatja be.
Kultúrtörténeti érték, hisz készítése az itt élı emberi közösségekhez köthetı, akik bányászati
és/vagy védelmi céllal alakították ki ezt a járatrendszert, amely egyedülálló a maga nemében.
Megırzése, védelme és bemutatása alapvetı feladat!

8. ábra
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9. ábra
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3.
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
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Eszterhás István – Tarsoly Péter

BARLANGMÉRÉSEKNÉL HASZNÁLT SZÖGMÉRİ
ESZKÖZÖK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
A barlangokról készülı dokumentáció alapja minden esetben a térkép, amely az esetek
többségében terepi felmérések alapján készül. A felmérések során gyakran elıfordul, hogy nem a
mőszerálláspont és az onnan látható két vagy több pont meghatározta egy-egy irány által bezárt
vízszintes szöget keressük, hanem az álláspont, és az onnan megirányzott pont által
meghatározott iránynak a mágneses északi iránnyal bezárt szögét kell mérni.
Ennek
a
feladatnak a végrehajtására alkalmasak a tájolók és a busszolák (irányzó berendezéssel szerelt
tájoló). A busszolás mőszerek különleges csoportját alkotják a tájolóbusszolák csoportjába
tartozó rátét csıbusszolák, amelyeket a mérıállomások alhidádé oszlopára szerelve a mágneses
északi irány kijelölését végezhetjük el, majd nullázva a limbuszkört terepen közvetlenül
mágneses azimutokat mérhetünk.
Bevezetés
A barlangok felmérésének három lehetséges megoldása van: a huzagolásos módszer, a
mérıállomás segítségével végzett felmérés és a lézerszkennelés (ESZTERHÁS, TARSOLY,
2015). A huzagolásos módszer és a mérıállomásos felmérés esetén általában a mágneses azimut
segítségével végezzük el a sokszögoldalak tájolását. Csak ritka esetekben fordul elı, hogy a
barlang bejáratának környezetébıl látszódnak tájékozó irányok, és így közvetlenül a
térképezéshez használt vetületi rendszerben (Magyarországon az EOV-ban) lehet elvégezni a
koordináta-számítást tájékozott irányértékek segítségével. A lézerszkenner segítségével végzett
felmérések illesztıpontokra támaszkodnak, amelyek lehetnek adottak helyi rendszerben vagy az
alkalmazott vetületi rendszerben is. Az illesztıpontok egy részének koordinátáit közvetlenül meg
kell határoznunk a szkennelés megkezdése elıtt; ez általában GNSS-mérésekkel történik, tehát
ebben az esetben a felmérés és a koordináta-számítás közvetlenül a térképezéshez használt
vetületi rendszerben történik.
A barlangmérésnél hangsúlyosan fontos szerephez jutnak az olyan szögmérı mőszerek,
amelyek alkalmasak a mágneses északi irány kijelölésére vagy az azzal bezárt szög, a mágneses
azimut meghatározására. A felmért adatok alapján készülı térkép pontosságát közvetlenül
meghatározzák a terepen mért szögek, ezért elsırendően fontos a barlangmérésnél használt
mőszerek szögmérési pontosságának és megbízhatóságának ismerete.
A busszolák és tájolók általános felépítése és használata
A busszola irányzó berendezéssel ellátott mágneses iránytő. A geodéziai felmérésekben
körbusszolákat vagy tájolóbusszolákat alkalmazunk. A busszola legfontosabb része a wolframvagy krómacélból készített mágnestő. A mágnestő a kónuszosan kialakított, csiszolt
achátperselyével egy acéltüskén fekszik fel, illetve körülötte elfordulni képes (FIALOVSZKY,
1979). A csúcs kímélése érdekében használaton kívül a mágnestő gyakran arretálható, azaz
felemelhetı a csúcsról és a mágnestőház fedı üveglapjához szorítható. A mágnestőnek nagy
mágneses remanenciával (a mágnesezı mágneses térerısség megszőnte után visszamaradó
mágnesezettség) és kis koercitív erıvel (a remanencia megszőnését kiváltó ellentétes térerısség)
kell rendelkeznie.
A földmágnesség hatására a mágnestő a földrajzi észak iránytól (Éf) a ∆ mágneses
deklinációval eltérı Ém mágneses észak irányba áll be (1. ábra). A ∆ pozitív, vagy negatív, ha a
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mágneses északi irány az Éf földrajzi északi iránytól keletre vagy nyugatra tér el. A mágnestő a
vízszintestıl függıleges irányban is elhajlani törekszik (mágneses inklináció).

1. ábra Az Éf földrajzi, Ét térképi és Ém mágneses északi irányok összefüggése
A 10-15 cm átmérıjő körbusszola házának peremére az óramutató járásával ellentétes
irányban számozott fokosztást helyeznek. Ha a mőszert az óramutató járása irányába forgatjuk
el, a mágnestő végein tett körleolvasások értékei növekednek, s azok a 0° - 180° vonallal
párhuzamos irányvonal Am mágneses azimutját közvetlenül mutatják. Egyes busszolákon a
mágnestőhöz rögzítik az osztott kört, és a kör a mutatóval együtt egy rezgés- és lengéscsillapító
folyadékkal (pl. olaj) feltöltött perselyben végez lengést és elfordulást. Ebben az esetben az
osztott kör számozása az óramutató irányával megegyezı, s így a házon az irányvonal irányában
elhelyezett indexen tett leolvasás az irányvonal mágneses azimutját adja eredményül. A rátét
csıbusszolán semmilyen osztás sincs. A mágnestő végén egy-egy 90°-al felfelé hajlított szár van,
amelyeket a csıbusszola betekintı lupéjében koincidenciába kell hozni a teodolit vízszintes
finomállító csavarjával. A koincidenciába állítást az teszi lehetıvé, hogy a mágnestő felfekvı
csúcsa fölött elhelyezett állótükör az észlelıhöz közelebb lévı mágnestővéget a távolabbi
tővéggel összevetíti (FIALOVSZKY, 1979). Koincidenciaállásban a távcsı irányvonala a
mágneses meridiánban van. Ha ebben a helyzetben leolvassuk vagy nullázzuk a teodolit
vízszintes körét, rögzítjük a mágneses meridiánt, mint tájékozóirányt a bemérendı pontok
mágneses azimutjának méréséhez. A csıbusszoláknak ismeretes olyan kivitele is, amikor a
dezarretált helyzetben szabadon lengı mágnestőt két függıleges, párhuzamos vonás közé kell
beállítani a mőszer alhidádéjának vízszintes értelmő forgatásával a mágneses meridiánba
álláshoz.
Az Éf földrajzi (csillagászati) északi irány és az Ét térképi (vetületi/hálózati) északi irány,
vagyis a koordinátarendszer x tengelyének iránya által bezárt szög a µ vetületi
meridiánkonvergencia. Ennek értéke pozitív, ha a térképi északi irány a földrajzi északi iránytól
keletre tér el. Az Ém mágneses északi irány és az Ét térképi észak irány bezárta ν szög a
mágneses tájékozási szög, amely pozitív, ha a térképi észak irány a mágneses északi iránytól
keletre mutat. A térképezéshez az Ét térképi északi iránytól mért δ irányszögre van szükségünk,
így a terepen mért Am mágneses azimutot redukálnunk kell a mágneses deklináció értékével
földrajzi azimuttá, majd pedig a vetületi meridiánkonvergencia felhasználásával a földrajzi
azimutot irányszöggé. A redukciót közvetlenül is elvégezhetjük a mágneses tájékozási szög
ismeretében:
(1)
A mágneses deklináció értéke periodikusan változik: egy napon belül a Föld forgása miatt,
egy éven belül a Földnek a Nap körüli keringése miatt, továbbá az évek folyamán szekulárisan.
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A szabályos változások mellett a deklináció rövid idıtartamú, helyi ingadozásokat is mutat a
pulzáció, az öbölháborgás és a mágneses viharok miatt (VÖLGYESI, 2002). A mágneses
deklináció értéke idıben és térben változik (értéke Magyarországon több fok); értékét meg
tudjuk határozni busszolával is, ha ismerjük a földrajzi és a térképi északi irányt. Folyamatos
észlelésére a földmágneses megfigyelıállomásokon felállított deklinatóriumok szolgálnak, és
értékének meghatározását a legegyszerőbben ma már az Interneten található szabad
felhasználású programokkal végezhetjük el (pl. ngdc.noaa.gov; geomag.nrcan.gc.ca stb.). A
mágneses inklináció mágnestőre gyakorolt függıleges irányú hatását azzal ellensúlyozzák, hogy
a mágnestő vízszintes helyzetét a mágnestőre helyezett kiegyenlítısúllyal biztosítják. Az
inklináció értéke is függ a helytıl, de meghatározott területen, így Magyarország területén belül
is, a kiegyenlítısúly azonos eltolási helyzetében vízszintes a mágnestő. A vetületi
meridiánkonvergencia értéke nem függ az idıtıl, csak az alkalmazott vetületi rendszertıl és a
helytıl; EOV alkalmazása esetén értéke Magyarországon megközelítıleg -2° és +2° között
változik. Számítását az A1 Vetületi Szabályzat (MÉM OFTH Földmérési Fıosztály
63619/2/1975. sz. utasítása) utasításai alapján végezhetjük el.
A busszolás mőszerekkel a kisebb pontossági követelmények és a szögmeghatározás
pontatlansága miatt a pontraállást elegendı 3-4 cm pontossággal elvégezni (HAZAY, 1957).
Amennyiben felszínen végzünk mérést, ügyelni kell arra, hogy a mőszerálláspont közelében ne
legyenek vasból készült tárgyak (pl. vaskerítés, vasúti vágány, vasbetonépítmény, egyenáramú
vezeték stb.). Felszín feletti és felszín alatti mérések esetén is fontos, hogy a mőszer közelében
tartózkodó személyeknél ne legyenek vasból készült tárgyak (pl. kulcs, zsebkés, kalapács,
pajszer stb.). A mérésben állandó zavarokat okoz az olyan anyagok (pl. vas, nikkel, földfémek
stb.) nagyobb tömegben való jelenléte, amelyek a mágnestőt vonzzák. Ferromágneses
tulajdonságú kızetek elıfordulása a mérést akár teljesen meg is hiúsíthatja.
Nagy vastartalmú kızetek barlangjaiban való szögmérések
A barlangok döntı többsége olyan kızetekben alakult, melyek vastartalma nincsen, vagy
minimális, így azok felméréséhez elengedhetetlen szögméréseket, az északi irányhoz való
viszonyításokat mágneses szögmérı eszközökkel egyszerően elvégezhetjük. Néhány, fıként
vulkánikus keletkezéső kızetekben található barlang esetében elıfordul, hogy a barlangot
befoglaló kızetük vastartalma akkora, hogy az már mágneses anomáliát jelent és befolyásolja a
mágnestők helyes (északi) irányba való fordulását. Hazánk néhány bazaltbarlangjában (pl. a
Szilvás-kın, a Tátikán) a falakhoz közelített tájoló mágnestője elmozdul (olykor remeg, más
esetekben részben, vagy teljesen elfordul). Hasonló jelenséget tapasztaltunk a gejziritben alakult
Tihanyi-forrásbarlang felmérésekor. Itt nem a kızet vastartalmú, hanem a vízvezék építéséhez
használt vascsöveket raktározták a barlangban. Ilyen esetekben a tájoló csak arra jó, hogy
megállapítsuk, a mágnestős eszközökkel csak nagy hibákkal lehetne szöget mérni és az erre
támaszkodó barlangtérkép is hamis lenne.
Hogyan lehet akkor egzakt barlangtérképet készíteni a mágneses anomáliát mutató helyek
üregeirıl? Úgy, hogy egy barlangon kívüli helyrıl kell indítani a mérést. Ki kell jelölni egy
külsı mérıpontot ahonnan a barlangbejárat látható, vagy kihúzható hozzá egy zsinór. E
mérıponttól kell elıször megállapítani az északi irányt, majd a barlangbejárat irányát a kihúzott
zsinór mentén. Az északi irány (0º azimut) és a barlanghoz húzott zsinór szögét egy 360º-os
szögmérı lappal praktikus megmérni. Ez a szög jelenti az elsı (mérıpont és barlangbejárat
közti) poligonvonal azimutját. Szerencsés esetben ez lehet olyan mérıpont, ahol már nem
tapasztalható a normálistól eltérı mágnesesség. Más esetekben viszont a környezetben is
tapasztalható a mágneses anomália. Ilyenkor az északi irányt a Nap állásából állapíthatjuk meg
kisebb-nagyobb pontossággal, mert az eszközök leolvashatósága sem pontos. A legkézenfekvıbb
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a hagyományos mutatós karórával való irány-megállapítás. Az óra kismutatóját a Nap felé kell
fordítani. A kismutató és az óralap 12-es beosztása közti szög középvonala mutatja az észak-déli
irányt. Hogy e vonal melyik vége jelzi a déli, vagy északi irányt azt egy függıleges test
árnyékának irányából (vagy egy jellemzı tereptárgy helyzetébıl) állapíthatjuk meg. Gondolni
kell arra is, hogy március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig nyári idıszámítás van.
Ha ez idıben kívánunk egy nagy vastartalmú miliıben elsı mérıpontból északi irányt kijelölni,
akkor az óraátállítás miatt a balra forgás szerint 30º-kal más lesz az északi irány, mint a normál
(téli) idıszámítás szerint lenne.
A barlang bejáratban kijelölt poligonponttól haladhatunk a méréssel a barlang további
részei felé. Kijelöljük a következı poligonpontot és zsinórt húzunk ki a két pont között, mely
már a második poligonvonalat jelenti. Megmérjük az elsı poligonvonal és a második
poligonvonal egymással bezárt szögét, távolságát, majd kiszámoljuk e második poligonvonal
szögeltérését a számított északi iránytól. A szögméréseket egy irányzóval ellátott 360º-os
szögmérıvel végezzük. 360º-os szögmérı a kereskedelemben csak igen ritkán vásárolható, ezért
azt házilag kell elkészíteni. A szögmérı origójába kell a szintén házilag készített irányzót
felszúrni. A szögmérın levı 0º-ot a korábbi poligonpont felé igazítjuk, majd az irányzóval
megcélozzuk az utóbbi poligonpontot és leolvassuk a fokeltérést. A további poligonpontok elızı
pontokhoz viszonyított szögét (távolságát) hasonlóan mérjük, mint az elıbb leírtaknál volt róla
szó. A szögméréseket célszerő az utolsó poligonponttól a bejárat felé, azaz visszafelé is
elvégezni, hogy az esetleges hibákat kiszőrjük.
A busszolák és tájolók vizsgálata
A tájolónak vagy busszolának ahhoz, hogy mérésre alkalmas legyen, az alábbi
követelményeket kell kielégítenie (HAZAY, 1957):
1. a beosztott kör osztásának kellıen pontosnak kell lennie,
2. a mágnestőnek jól mágnesezettnek és a mágnestő ágyazásának épnek kell lennie,
3. a mágnestő legyen egyenes,
4. a mágnestő legyen központos.
A busszolát az 1-4 pontokban foglaltak szempontjából meg kell vizsgálni.
1. Rögzített rajzpapíron húzott ugyanahhoz az irányhoz a tájoló más-más osztását
helyezzük. Ha a mágneses északhoz képest a leolvasási pontosságon belül mindig
ugyanazt a szögértéket kapjuk, akkor a beosztás pontossága megfelelı.
2. A mágnestőt vassal nyugalmi helyzetébıl többször kimozdítjuk. Ha a mágnestő minden
kimozdítás után 30 másodperc alatt nyugalmi helyzetbe kerül és a leolvasott szögértékek
a leolvasás pontosságán belül azonosak, akkor a mágnestő jól mágnesezett és ágyazása
ép.
3. A mágnestő akkor egyenes, ha a tájoló minden helyzetében a tő két végén tett leolvasások
különbsége 180°. Általában 0.3° (18’) még megengedhetünk, mivel ekkora eltérés a két
tővégen tett leolvasások középértékében kiesik. A 180°-tól való eltérésnek még oka lehet
a tő nem központos volta is.
4. A tájolót forgatva 10 fokonként mind a két tővégen leolvasásokat végzünk. Ha azok
különbsége mindenhol 180°, akkor a mágnestő központos és egyenes. Ha a különbség
állandó, a mágnestő központos, de nem egyenes. Ha nem központos, akkor a leolvasások
a 180°-tól a különbözı helyeken különbözı értékkel eltérnek, mégpedig szimmetrikusan
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emelkednek, majd csökkennek. Ha az eltérések nem szimmetrikusak, a mágnestő se nem
központos, se nem egyenes. A tő két végén tett leolvasásokban ez a hiba is kiesik.
A vizsgálathoz használt mőszerek
A vizsgálathoz négy mőszert használtam fel: egy csıbusszolával szerelt Sokkia SET 230
R mérıállomást, egy Süss-féle tájolót, egy Quechua C100 irányzó dioptriával szerelt busszolát,
és egy egyszerő, márkajelzés nélküli tájolót (2. ábra).
A Sokkia SET 230 R mőszer szögmérési pontossága 2”, a távcsı nagyítása 30-szoros. A
csıbusszola a mőszer alhidádé oszlopára szerelhetı. A csıbusszola nem koincidenciás
szerkezető, hanem a dezarretált helyzetben szabadon lengı mágnestőt két függıleges,
párhuzamos vonás közé kell beállítani a mőszer alhidádéjának vízszintes értelmő forgatásával a
mágneses meridiánba álláshoz. Szakirodalmi adatok szerint a csıbusszola irányba állási
megbízhatósága 3-7’ (SOKKIA, 2002).
A Süss-féle tájoló egy rátét tájoló, amit a mőszer alhidádé oszlopára is fel lehet szerelni,
de a földre állítva közvetlenül is alkalmas a huzagolásos módszernél azimutok meghatározására.
Számozása az óramutató járásával ellentétes és a déli iránytól indul, legkisebb osztásegysége
20’.
A Quechua C100 irányzó dioptriával szerelt busszola esetében a mágnestő az osztott
körrel van összekapcsolva, és egy folyadékcsillapítású perselyben végez lengést és elfordulást.
Számozása az északi iránytól indul az óramutató járásával megegyezın, legkisebb osztásegysége
5°. A leolvasást vonásokban is el lehet végezni, ekkor 64 vonás megegyezik 360°-al, és a
legkisebb osztásegység 0.2 vonás, a 0.1 vonást pedig becsülni lehet. Egy vonás megegyezik
5°37’30”-el, a 0.1 vonás pedig 0°33’45”-el. Ha tehát a leolvasásokat nem fokban végezzük el,
hanem vonásban, úgy a legkisebb osztásegység 0°33’45”-nek tekinthetı.
Az egyszerő tájoló számozása az északi iránytól indul az óramutató járásával
megegyezın, és legkisebb osztásegysége 2°.

2. ábra A Sokkia SET 230 RK mérıállomás csıbusszolával (a), a Süss-féle tájoló (b), a
Quechua C100 busszola (c) és az egyszerő tájoló (d)
A busszolák és tájolók mérési alkalmasságának vizsgálata
A Süss-féle tájoló és az egyszerő tájoló esetében el lehetett végezni a busszolákra elıírt
teljes vizsgálati folyamatot. A Quechua C100 busszola esetében csak az 1-2. vizsgálatokat
lehetett elvégezni, mert a 3-4. hibaforrások vizsgálatát a mőszer konstrukciója (osztott körrel
összekapcsolt mágnestő) nem tette lehetıvé. Ebben az esetben feltételeztük, hogy a mágnestő
egyenességét és központosságát már a gyártási folyamat során biztosították. A csıbusszola
esetében nincs lehetıség, sem szükség az ilyen jellegő vizsgálatokra, hiszen ez az eszköz csak a
mágneses északi irány kijelölésére szolgál. A vizsgálatok eredményét az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat A különféle tájolók és busszolák mérési alkalmasságának vizsgálata
Mágnesezettség
Mőszer
Beosztás
idı [”]
szórás [°]
Süss-féle tájoló
igen
14
1

Egyenesség
igen

Központosság
igen
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Egyszerő tájoló
Quechua C100

igen
igen

4
11

2
0.3

igen
-

nem
-

A Süss-féle tájolóról elmondhatjuk, hogy a beosztott köre nem rendelkezik mértékadó
hibákkal, a mágnestő egyenes és központos, a mágnesezettsége és a tő ágyazása azonban nem
megfelelı. A mőszer életkora több, mint 100 év, és ennyi idı alatt a tő mágneses remanenciája
lecsökkent, az ágyazása megsérült. Az egyszerő tájoló osztott köre nem rendelkezik mértékadó
hibákkal, a tő mágnesezettsége és ágyazása megfelelı, a tő egyenes, de nem központos. A 10
fokonként a két tővégen tett leolvasások szimmetrikusan emelkednek, majd csökkennek; a
szórás 4°-os tartományba esik. A Quechua C100 busszola osztásköre nem tartalmaz mértékadó
osztáshibákat, mágnesezettsége és a tő ágyazása megfelelı. A mágnestő központos és egyenes.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a Süss-féle tájolót a nem megfelelı mágnesezettség, az
egyszerő tájolót pedig a mágnestő külpontossága miatt kizártam a további vizsgálatokból.
Indokolja ezt még az is, hogy az említett mőszerek egyike sem rendelkezik irányzást segítı
berendezéssel.
A busszolákkal mért
megbízhatóságának vizsgálata

mágneses

azimutok

és

szögek

pontosságának

és

A csıbusszolával szerelt Sokkia SET 230 R mérıállomás és a Quechua C100 busszola
esetében vizsgáltam a levezetett mágneses azimutok és szögek pontosságát és megbízhatóságát.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Mőszaki Kar Geoinformatikai Intézet mérıtermében kijelölt 12
méter hosszú irányvonalon egymás után 15-ször végeztem el a mőszerálláspontról a falra szerelt
jel (fólia) irányzását. A csıbusszolát minden egyes irányzás elıtt újból beállítottam a mágneses
meridián irányába, és a C100 busszolával is teljes irányzási folyamatot végeztem. A
csıbusszolával történı mérésnél a mágneses meridián irányába nulláztam a limbuszkört, és így a
vizsgált irányra közvetlenül a mágneses azimutot olvastam le. A C100 busszolánál az értékeket
vonásban olvastam le, majd ezeket az értékeket számoltam át a 360°-os rendszerbe. Az azimutok
megbízhatóságát az elsı kiegyenlítési csoport összefüggéseivel számítottam, a szögek
megbízhatóságát pedig a hibaterjedés törvényeinek összeg-különbség függvényre vonatkozó
összefüggésével (DETREKİI, 1991). A megbízhatóság számításának eredményeit a 2. táblázat
tartalmazza.
2. táblázat A mágneses azimut és az azimutokból levezethetı szög megbízhatósága a
csıbusszolával szerelt Sokkia SETR 230 R és a Quechua C100 busszola esetében
Mőszer típusa
Csıbusszola – Sokkia SET
230R
Quechua C100

Megbízhatóság
Irány
Szög
±0°17’40
±0°25’00
”
”
±0°45’08
±1°03’50
”
”

A 2. táblázat adatai alapján elmondhatjuk, hogy a csıbusszola északi irányba állási
megbízhatósága lényegesen rosszabb, mint a szakirodalom által feltüntetett 3-7’. Ebben az
esetben hiába rendelkezik a mőszer 2”-es iránymérési képességgel; a mágneses azimutok mérése
során ezt a tulajdonságot nem tudjuk kihasználni. Megemlítjük, hogy a kezdıirányhoz képest
mért többi irány már a hagyományos iránysorozatra számított megbízhatósággal lesz
jellemezhetı (2”), tehát relatív értelemben a mőszer megbízható adatokat szolgáltat. A C100
busszola esetében a leolvasott mágneses azimut megbízhatósága 45’, ami figyelembe véve a
dioptrás irányzókészüléket, illetve a nem-szabatos pontraállás lehetıségét nagyon jónak
tekinthetı.
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A pontosságot a középhiba által meghatározott látószöggel definiáltam. A szög
csúcspontja a mőszerálláspont, szárai pedig a hibátlan ponthely köré rajzolt hibakör átmérıjéhez
tartozó érintık. A pontosságot a hibakör sugara írja le, amely a látószög nagyságán kívül az
álláspont és az irányzott pont távolságától függ. Figyelembe véve a barlangmérés körülményeit, a
pontosság értékét 0-50 méter közé számítottam ki 5 méteres léptetési közökkel felhasználva a
lineáris eltérés összefüggéseit (DEUMLICH, STAIGER, 2002). A pontosság mérıszámait a 3.
táblázat tartalmazza.
3. táblázat A mágneses azimutok pontossága a csıbusszolával szerelt Sokkia SETR 230 R és a Quechua C100
busszola esetében
Mőszer
típusa
Csıbusszola –
Sokkia SET
230R

1
m
3

Quechua
C100

0m
5

1
5m

1
3

0

Pontosság [cm]
30m
35m

20m

8

10

2

26

5m
13

15

39

40m

45m

18

21

23

46

53

59

50m
26

66

3

A 3. táblázat alapján elmondhatjuk, hogy mind a két mőszer alkalmas barlangi
körülmények között sokszögvonal mérésére és részletpontok meghatározására. A barlangi
körülmények ritkán teszik lehetıvé 50 méteres oldalak mérését, általános esetben 0-15 méter
közötti sokszögoldalak és poláris karok mérésére kerül sor. Ilyen távolságot alapul véve a Sokkia
SET 230R mőszer esetében a pontosság 0-8 cm között változik, a Quechua C100 busszola
esetében pedig 0-20 cm között.
Összefoglalás
A barlangmérésnél hangsúlyosan fontos szerephez jutnak az olyan szögmérı mőszerek,
amelyek alkalmasak a mágneses északi irány kijelölésére vagy az azzal bezárt szög, a mágneses
azimut meghatározására. A felmért adatok alapján készülı térkép pontosságát közvetlenül
meghatározzák a terepen mért szögek, ezért elsırendően fontos a barlangmérésnél használt
mőszerek szögmérési pontosságának és megbízhatóságának ismerete. A mőszerek mérési
alkalmasságának vizsgálata után a megbízhatóság és pontosság vizsgálatba két mőszert vontam
be: egy csıbusszolával szerelt Sokkia SET 230 R mérıállomást és egy Quechua C100 irányzó
dioptrával szerelt busszolát. A csıbusszolával szerelt Sokkia SET 230 R mőszer északi irányba
állási megbízhatósága 17’40”, ami lényegesen rosszabb, mint a szakirodalom által feltüntetett 37’. A C100 busszola esetében a leolvasott mágneses azimut megbízhatósága 45’, ami figyelembe
véve a dioptrás irányzókészüléket, illetve a nem-szabatos pontraállás lehetıségét nagyon jónak
tekinthetı. A barlangmérésnél általánosnak tekinthetı 0-15 méteres távolságon a Sokkia SET
230R mőszer esetében a pontosság 0-8 cm között változik, a Quechua C100 busszola esetében
pedig 0-20 cm között.
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Tarsoly Péter

BARLANGBEJÁRATOK MEGKÖZELÍTÉSÉNEK
OSZTÁLYOZÁSA
A barlangbejáratok a topográfiai elemekkel leírható tér részét képezik. Pontszerő
objektumok, amelyeket a térképeken a görög omega (Ω) betőt ábrázoló jelkulccsal ábrázolunk. A
jelkulcsok gyakran generalizáltan jelennek meg, azaz a tényleges bejárati helyhez képest eltolt
helyzetben, amennyiben ezt a térképi kitakarás és a síkrajzi tartalom szükségessé teszi. A bejárat
környezetében található térképi elemekbıl és színhasználatból alapvetı információk olvashatók
le a bejárat környezetére vonatkozóan – például a növényzet típusa, szintvonalak alapján a terep
meredeksége, bejárat közelében húzódó utak és nyiladékok stb. -, azonban a megközelítés
részletes elemzésére ezek az információk nem elegendıek.
Bevezetés
A barlangok leglényegesebb tulajdonsága bármilyen szempontú kutatás nézıpontjából,
hogy mennyire könnyen járható, milyen technikai eszközökre és felkészültségre van szükség a
barlangban való közlekedéshez; tehát a belsı térre vonatkozó térképi adatok és logisztikai
információk megléte alapvetı fontosságú. A bejáratok megközelítése ebbıl a szempontból csak
másodlagos, azonban különösen azoknál a barlangi kutatásoknál, amelyek végrehajtása sok vagy
nehéz felszerelés mozgatását igényli, ez a szempont sem lehet elhanyagolható. Gránitbarlangok
esetére kísérletképpen kidolgoztam a barlangbejárati helyszínrajzok tartalmi és formai
követelményeit (TARSOLY, 2012). A barlangbejárati helyszínrajzok lehetıvé teszik a bejárat
környezetének és megközelítésének topográfiai, logisztikai szempontú elemzését, azonban
készítésük idıigényes és sok esetben körülményes. Könnyebben érthetı és gyorsan elkészíthetı
megoldást jelent a bejáratok topográfiai és logisztikai paramétereinek számszerő jellemzése
majd ábrázolása diagramokon.
A barlangbejáratok megközelítésének osztályozási szempontjai
Egységes, minden barlangra egyformán optimálisan alkalmazható szempontrendszert
csak nagyszámú terepi megfigyelés alapján lehet kialakítani, így az általam felvázolt osztályozási
rendszer csak egy hosszabb távú vizsgálat kezdeti megoldásának tekinthetı. A vizsgálatba
bevont barlangok számának növelésével az osztályozási szempontok is vélhetıen tovább
finomíthatók lesznek, kiegészülnek más szempontokkal és adott esetben a végleges mérıszám
megállapításához szükséges súlyok áthelyezésére is szükség lehet.
A bejáratok megközelítésének nehézségét kifejezı K mérıszám számítását négy
paraméter összegeként képzeltem el: járt úttól való távolság (Lh), járt út feletti magasság (Lm),
meredekség fokban kifejezve (M), növényzeti fedettség (N).
K= Lh+ Lm+M+N

(1)
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A K érték számításánál Lm és M értékét kétszeres súllyal gondoltam figyelembe venni,
mert véleményem szerint ez az a két paraméter, ami a leginkább fontos a nehézségi fok
megítélése szempontjából. Ez utóbbi két szempont egyben megváltoztathatatlan is, hiszen míg az
utat ki lehet terjeszteni a barlangig és a növényzetet is meg lehet ritkítani mechanikai
eszközökkel, addig a meredekség és magasság értéke állandó tényezık maradnak. Az egyes
paraméterek számításánál használt számértékeket egységesen egy 0-tıl 4-ig terjedı skálán
fejeztem ki, ami egyben lehetıvé teszi az egyes paraméterek összehasonlítását is. Az egyes
mérıszámokhoz tartozó paramétereket az 1. táblázat tartalmazza.
4. táblázat A bejáratok megközelítésének nehézségi fokát leíró paraméterek osztályozása
Lh [m]
0
1
2
3
4

út vezet a
barlanghoz
0-50

Lm [m]
az úttal egy szintben
a bejárat
0-10

50-100

10-30

100-200
200 -

30-50
50 -

M

N

[°]
0
0-20
20-40
40-60
60 -

nincs
ritka
közepesen
sőrő
sőrő
nagyon sőrő

K
0-8 pont, könnyő

8-16 pont, közepes
16-24 pont, nehéz

A növényzeti borítottság megítélése szubjektív szempontokon alapul és csak adott évben
jellemzi a bejáratot. A meredekséget a legközelebbi út és a bejárat között kell mérni több
alkalommal, majd a mérési eredmények átlagát kell elfogadni végleges mérési eredménynek.
Amennyiben út vezet a barlanghoz a meredekséget a bejárat elıtti 10 méteres szakaszon kell
mérni egyszeri alkalommal.
A bejárat járt úttól való távolságának és magasságának meghatározása a lépésszámon
való becslésen alapul. Lehetıség lenne ezen értékeket lépésszámláló vagy idométer/pedométer
segítségével is meghatározni, én azonban ennek egy sokkal egyszerőbb megoldását választottam.
Minden embernek a testmagassága függvényében létezik normál lépéshossza (Sn). Saját
magasságomra vonatkozóan ezt úgy határoztam meg, hogy egy 10 méteres vízszintes szakaszt
10-szeres ismétléssel végiggyalogoltam, a kapott eredményeket átlagoltam, és így átlagos
lépéshosszamnak vízszintes terepen 75 centimétert határoztam meg kényelmes lépés esetére. A
normál lépéshossz értéke változik a terep meredeksége függvényében, amely ismerete fontos a
járt úttól való távolság becslése szempontjából (BERG, 1914). A lépéshossz és a meredekség
függvénye a lépésmagasság, amelyet a lépéshossz és a magassági szög (meredekség)
függvényében határoztam meg egyszerő trigonometrikus összefüggéssel. A lépéshossz és
lépésmagasság meredekséggel, továbbá a lefelé és felfelé gyaloglással való összefüggését a
normál lépéshossz (Sn) ismeretében a 2. táblázat tartalmazza.
5. táblázat A lépéshossz és lépésmagasság változása a meredekség függvényében és a normál lépéshossz (Sn)(
ismeretében
Lépéshossz [cm]
Lépésmagasság [cm]
Meredekség
felfelé
lefelé
felfelé
lefelé
felfelé
lefelé
[°]
0
Sn
Sn
75
75
0
0
5
0.91·Sn
0.97·Sn
68
73
6
-6
10
0.81·Sn
0.94·Sn
61
71
10
-12
15
0.73·Sn
0.91·Sn
55
68
15
-18
20
0.65·Sn
0.87·Sn
49
65
18
-24
25
0.58·Sn
0.78·Sn
44
59
20
-27
30
0.49·Sn
0.65·Sn
37
49
21
-28

A 30°-nál nagyobb meredekségő terepszakaszok esetében a 30°-ra kiszámított értékekkel
kell számolni, kivéve a függıleges falakat, ahol a vízszintes távolság nulla értékő, az út feletti
magasság meghatározása pedig más megoldást igényel pl. kötélhossz alapján való becslés,
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trigonometriai magasságmérés stb.. A járt úttól való távolság és járt út feletti magasság számítása
méter úgy történik, hogy a 2. táblázatban az adott meredekségre meghatározott, centiméterben
kifejezett értéket szorozni kell a lépésszámmal, majd osztani kell százzal.

és

(2)
A vizsgálathoz felhasznált barlangok
A bejáratok megközelítési nehézségét kifejezı osztályozási rendszer teszteléséhez 39
darab barlangot, barlangszerő objektumot, álbarlangot, mesterséges üreget és sziklaereszt
választottam ki a Velencei-hegység területén (Pákozd, Sukoró, Pátka, Lovasberény, Pázmánd). A
vizsgálatba bevont barlangokat, azok kataszteri sorszámát és területi elhelyezkedését a 3.
táblázat tartalmazza.
6. táblázat A vizsgálatba bevont barlangok
Zsivány-barlang
Gömb-kı barlangja
Háromszájú-barlang
Iker-kı barlangja
Kis-barlang
Oroszlán-kı barlangja
Bárcaházi-barlang
Likas-kı
Polák-hegyi-álbarlang
Borjú-völgyi-álbarlang
Róka-lyuk-barlang
Bujdosó-barlang
Pókhálós-barlang
Szúnyogos-barlang
Hasadék-barlang
Pirofillit-bánya
barlangja
Endrina-barlang
Lapos-barlang
Maléza-barlang
Pilléres-barlang

Velencei-hegység
Pákozdi Ingókövek TT
4510-2
Osztott-barlang
4510-503
Teraszos-barlang
4510-504
Gomba-kı barlangja
4510-505
Rejtek-barlang
4510-507
Mohás-barlang
4510-511
Siklóbırös-sziklaeresz
Meleg-hegyi Gránitsziklák TT
4510-501
Páfrányos-barlang
4510-509
Kırózsa-álbarlang
4510-525
Cserkupacsos-barlang
4510-518
Diétás-barlang
4510-520
Cserepes-barlang
4510-521
Tiborc-völgyi-kıodú
4510-522
Tiborc-völgyiátjáróbarlang
4510-523
Pázmándi Kvarcitsziklák TT
4510-1
Szedres-barlang
4510-3
Kökényes-barlang
4510-502
4510-508
4510-510
4510-513

Kuszoda-álbarlang
Pázmándi-sziklakapu
Csúzli-álbarlang
Gyümölcsözı-álbarlang

4510-512
4510-515
4510-516
4510-519
4510-524
4510-533
4510-528
4510-529
4510-532
4510-534
4510-535
4510-536
4510-537

4510-514
4510-517
4510-526
4510-527
4510-530
4510-531

A vizsgálat eredményei
A bejáratok megközelítésére használt leíró paramétereket átlagolva és matematikai
szabályok szerint kerekítve az 1. ábra tartalmazza lebontva az egyes természetvédelmi
területekre.
A Meleg-hegyi Gránitsziklák Természetvédelmi Területen található barlangok
megközelítése könnyő-közepes (K=9). A járt úttól való távolság nem számottevı (Lh<50 m), a
járt út feletti magasság és meredekség közepes értékő (Lm=10-30 m; M=20-40°). A barlangok
bejáratát növényzet nem takarja.
A Pákozdi Ingókövek Természetvédelmi Területen található barlangok megközelítése
könnyő (K=4). A járt úttól való távolság nem számottevı (Lh<50 m), a járt út feletti magasság és
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meredekség is elhanyagolható értékő (Lm=0 m; M=0-20°). A barlangok bejáratát ritka növényzet
takarja.
A Pázmándi Kvarcitsziklák Természetvédelmi Területen található barlangok
megközelítése közepes (K=10). A járt úttól való távolság nem számottevı (Lh<50 m), a járt út
feletti magasság kis értékő (Lm=0-10 m), a meredekség közepes (M=20-40°). A barlangok
bejáratát sőrő növényzet takarja.

3. ábra A barlangbejáratok megközelítését leíró paraméterek lebontva az egyes
természetvédelmi területekre
Az 1. ábra lehetıséget ad arra is, hogy összehasonlítsuk a Velencei-hegységben gránitban
(Meleg-hegyi Gránitsziklál TT, Pákozdi Ingókövek TT) és andezitben található barlangok
(Pázmándi Kvarcitsziklák TT) megközelítési nehézségét. Ehhez az szükséges, hogy az 1. ábra
bal oldalán és közepén lévı diagramok adatait átlagoljuk, és összevessük a jobb oldalon található
diagram értékeivel.
A gránitban található barlangok megközelítése gyenge-közepes (K=7), ellentétben a
közepesen nehéz megközelítéső andezitbarlangokkal (K=10). Gránitbarlangok és
andezitbarlangok esetében is nem számottevı a járt úttól való távolság (Lh<50 m mind a két
esetben) és a járt út feletti magasság (Lm=0-10 m mind a két esetben). A meredekség gránit- és
andezitbarlangok esetében is közepes (M=20-40°). A növényzeti borítottság gránitbarlangok
esetében nem jelentıs, ellenben az andezitbarlangok esetében sőrő.
Összefoglalás
A barlangbejáratok a topográfiai elemekkel leírható tér részét képezik. A barlangok
leglényegesebb tulajdonsága bármilyen szempontú kutatás nézıpontjából, hogy mennyire
könnyen járható, milyen technikai eszközökre és felkészültségre van szükség a barlangban való
közlekedéshez. A bejáratok megközelítése ebbıl a szempontból csak másodlagos, azonban
különösen azoknál a barlangi kutatásoknál, amelyek végrehajtása sok vagy nehéz felszerelés
mozgatását igényli, ez a szempont sem lehet elhanyagolható. Könnyen érthetı és gyorsan
elkészíthetı megoldást jelent a bejáratok topográfiai és logisztikai paramétereinek számszerő
jellemzése majd ábrázolása diagramokon.
A bejáratok megközelítésének nehézségét kifejezı K mérıszám számítását négy
paraméter összegeként képzeltem el: járt úttól való távolság (Lh), járt út feletti magasság (Lm),
meredekség fokban kifejezve (M), növényzeti fedettség (N). A K érték számításánál Lm és M
értékét kétszeres súllyal gondoltam figyelembe venni, mert véleményem szerint ez az a két
paraméter, ami a leginkább fontos a nehézségi fok megítélése szempontjából. A bejáratok
megközelítési nehézségét kifejezı osztályozási rendszer teszteléséhez 39 darab barlangot,
barlangszerő objektumot, álbarlangot, mesterséges üreget és sziklaereszt választottam ki a
Velencei-hegység területén (Pákozd, Sukoró, Pátka, Lovasberény, Pázmánd). A Meleg-hegyi
Gránitsziklák Természetvédelmi Területen található barlangok megközelítése könnyő-közepes
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(K=9). A járt úttól való távolság nem számottevı (Lh<50 m), a járt út feletti magasság és
meredekség közepes értékő (Lm=10-30 m; M=20-40°). A barlangok bejáratát növényzet nem
takarja.
A Pákozdi Ingókövek Természetvédelmi Területen található barlangok megközelítése
könnyő (K=4). A járt úttól való távolság nem számottevı (Lh<50 m), a járt út feletti magasság és
meredekség is elhanyagolható értékő (Lm=0 m; M=0-20°). A barlangok bejáratát ritka növényzet
takarja.
A Pázmándi Kvarcitsziklák Természetvédelmi Területen található barlangok
megközelítése közepes (K=10). A járt úttól való távolság nem számottevı (Lh<50 m), a járt út
feletti magasság kis értékő (Lm=0-10 m), a meredekség közepes (M=20-40°). A barlangok
bejáratát sőrő növényzet takarja.
Elvégeztem a Velencei-hegységben gránitban (Meleg-hegyi Gránitsziklál TT,
Pákozdi Ingókövek TT) és andezitben található barlangok (Pázmándi Kvarcitsziklák TT)
megközelítési nehézségének összehasonlítását is. A gránitban található barlangok megközelítése
gyenge-közepes (K=7), ellentétben a közepesen nehéz megközelítéső andezitbarlangokkal
(K=10). Gránitbarlangok és andezitbarlangok esetében is elhanyagolható a járt úttól való
távolság (Lh<50 m mind a két esetben) és a járt út feletti magasság (Lm=0-10 m mind a két
esetben). A meredekség gránit- és andezitbarlangok esetében is közepes (M=20-40°). A
növényzeti borítottság gránitbarlangok esetében nem jelentıs, ellenben az andezitbarlangok
esetében sőrő.
Irodalomjegyzék
• BERG A. (1914): Geographisches Wanderbuch, Teubner Verlag, Leipzig, p. 304
• TARSOLY P. (2012): A DGPS-technika pontosságának jellemzése a barlangkataszter,
helyszínrajzok és térképezés pontosságának szempontjából, MKBT
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Tarsoly Péter

A VELENCEI-HEGYSÉG BARLANGJAINAK, ÁLBARLANGJAINAK
ÉS MESTERSÉGES ÜREGEINEK GEOSTATISZTIKAI ELEMZÉSE
A modern statisztika lényegében nem más, mint a számítógépek és a matematika
alkalmazása adatrendszerek elemzésére (MATHERON, 1975). A geostatisztika azonban nem
csak annyit jelent, hogy a klasszikus matematikai statisztikai eredményeket földtudományi
szakterületre alkalmazzuk. A megfigyelések kulcsfontosságú szerepet játszanak a
földtudományban, ugyanis mérések nélkül aligha lennének igazolhatók a geológiai jelenségekre
vonatkozó elméletek és állítások. Megfigyelési eredményeinket adatok formájában rögzítjük és
rendszerbe foglaljuk ıket. A geostatisztika feladata, hogy lehetıvé tegye a sokszor
áttekinthetetlen adatmennyiség valóságnak megfelelı, azt legjobban leíró tárgyalását és a
legfontosabb konklúziók levonását. A geostatisztika tehát egy eszköz, amelynek alkalmazásával
a földtudományi fogalom- és axiómarendszer ismeretében bonyolult földfizikai
kérdéskomplexumok megválaszolása válik lehetıvé. A geostatisztika klasszikus alkalmazási
területe a gyakorlati geofizika. Vizsgálatomban azt szeretném bemutatni, hogy a geostatisztika
elemei hogyan használhatók egy ettıl eltérı felhasználási területen, az adott esetben nagy
mennyiségő adattal leírható barlangkataszteri területek jellemzésére. A kutatáshoz elsı lépésben
a 4510-es barlangkataszteri területet, a Velencei-hegységet választottam. Az adatokat az
elemzéshez a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Vulkánszpeleológiai Kollektívája által, a
hazai nemkarsztos barlangokról vezetett digitális nyilvántartásból (nonkarstic.geo.info.hu)
nyertem (ESZTERHÁS, SZENTES, TARSOLY, 2015).
Bevezetés
A Dunántúl középsı részén, a Velencei-tó szomszédságában van Magyarország
legkisebb, és egyik legöregebb középhegysége, a Velencei-hegység. Területe ~ 40 km2,
Székesfehérvár Öreghegyétıl egészen Pázmándig nyúlik el ÉK – DNY-i csapásirányban.
Domborzat szerinti felosztásban két fı része van: a nyugat-velencei (I) és a kelet-velencei terület
(II) (ÁDÁM, 1993; HORVÁTH et al, 2004). A nyugat-velencei terület székesfehérvári (A) és
nyugat-velencei egységre (B) tagolható; a kelet-velencei terület pedig kelet-velencei egységre (C)
és Nadap-pázmándi-hegysorra (D) (1. ábra).
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4. ábra A Velencei-kistáj felosztása
(A térkép forrása: www.mafi.hu)
Felépítését tekintve a székesfehérvári egység, a nyugat- és kelet velencei egység
középsı és déli részein meghatározók a felsı-karbon gránitváltozatok (biotitgránit, gránitporfír,
mikrogránit stb.), a metamorfizálódott gránit és kvarcit (JANTSKY, 1960; ÁDÁM, 1993,
HORVÁTH, 2004). A Nadap- pázmándi hegysor kvarcitból és metamorfizálódott andezitbıl
építkezik (JANTSKY, 1960; ÁDÁM, 1993; HORVÁTH, 2004;). Ez a legkeletibb vonulat sokkal
fiatalabb, a felsı-eocénben kezdıdı erıteljes andezit-vulkánosság egyik elsı és azóta erısen
lepusztult képviselıje. Kiemelt jelentıségőek a még a gránitnál is idısebb devon és szilur
idıszaki agyagpalák, melyek csak foltokban maradtak meg a hegység északi oldalán, így Pátka
közelében a Varga-hegyen és a Kırakásnál, a Lovasberény felé nézı Vaskapu-hegyen, az
Antónia-hegyet átszelı Lovasberény-Nadap közti út nyergén és a velencei Bence-hegy tetején
(JANTSKY, 1960).
A Velencei-hegységben található barlangok, álbarlangok és mesterséges üregek általános
jellemzése
A hegységben összesen 37 barlang és álbarlang ismert, továbbá két mesterségesen löszbe
mélyített, barlangnak tartott üreg, egy andezitben lévı vaktáró és egy löszkút (ESZTERHÁS,
1994, 2006; TARSOLY, 2013a, 2013b, 2014, 2015a, 2015b, 2015c). A 37 barlang közül 21
tekinthetı gránitporfírban lévı gyapjúzsákbarlangnak és 3 gránit álbarlangnak. Pázmánd
határában 8 kovásodott andezit agglomerátum barlang ismert és 4 álbarlang, a sukorói Meleghegyen pedig egy kvarcit barlang (2. ábra).

5. ábra A Velencei-hegységben található barlangok, álbarlangok és mesterséges üregek
megoszlása kızettípusonként
A 2. ábra adatai elemezve elmondhatjuk, hogy az üregek 59%-a található gránitporfírban,
32%-a andezitben, 7%-a löszben és 2%-a kvarcitban.
A 3. ábra mutatja be az üregek genotípusok szerinti megoszlását. Az üregek 73%-a
barlang, 17%-a álbarlang, 7%-a mesterséges üreg és 3%-a löszkút.
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6. ábra A Velencei-hegységben található barlangok, álbarlangok és mesterséges üregek
megoszlása genotípus szerint (B – barlang, ÁB – álbarlang, M – mesterséges üreg, LK –
löszkút)
A 4. ábra mutatja be a barlangok, álbarlangok és mesterséges üregek megoszlását
közigazgatási egységek szerint. Az üregek 54%-a található Pákozdon, 34%-a Pázmándon, 7%-a
Sukorón, és 2.5-2.5%-a Lovasberényben és Pátkán.

7. ábra A Velencei-hegységben található barlangok, álbarlangok és mesterséges üregek
megoszlása közigazgatási egységes szerint
Az 5. ábra mutatja be a Velencei-hegységben található barlangok, álbarlangok és
mesterséges üregek felfedezésének vagy térképezésének évszámok szerinti megoszlását. Az
üregek megismerése szempontjából két markáns idıszak különíthetı el. 1994-ben az MKBT
Vulkánszpeleológiai Kollektíva végezte el a hegység átkutatását barlangtani szempontból
Eszterhás István vezetésével, és 16 üreget sikerült a kataszter számára lejegyezniük. 2010 – 2016
között az MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva és a Jantsky Béla Barlangtérképészeti és
Barlangvédelmi Szakkör foglalkozott a hegységgel az én vezetésemmel, és további 25 üreget
sikerült felfedeznünk/feltérképeznünk. Az üregek felfedezése erısen csökkenı tendenciát mutat,
amit a hegység kis területével lehet magyarázni. Ma már nem találni olyan sziklafalat, völgyet
vagy sziklakibukkanást, amelyet barlangtani szempontból ne kutattunk volna át, így további
üregek felfedezésére a hegységben csekély az esély.
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8. ábra A Velencei-hegységben található barlangok, álbarlangok és mesterséges üregek
felfedezésének/térképezésének megoszlása évszámok szerint
A Velencei-hegységben található barlangok, álbarlangok és mesterséges üregek kvantitatív
adatainak geostatisztikai elemzése
Az adatsőrőség globális változásának szemléltetésére hisztogramokat használunk. A
hisztogram metrikusan skálázott tulajdonságok grafikus ábrázolása, ahol az értékeket
osztályokba, részintervallumokba vonjuk össze. A mennyiségeket a szorosan egymás mellé
rajzolt téglalapok jelölik, ahol az egyes téglalapok területe az adott osztály gyakorisági sőrőségét
jelöli (STEINER, 1990). A 6. ábra mutatja be az elıfordulás gyakoriságát a járathossz
függvényében. A legtöbb üreg (13 db) 3 méteres hosszal jellemezhetı, ez az összes üreg
számának 33%-a. Négy méteres hosszal 11 üreg jellemezhetı, ez az összes üreg számának 28%a. Kettı és öt méteres járathosszal azonos darabszámú üreg rendelkezik (4-4 db), ez az összes
üreg számának 10-10%-a. Hat méteres járathosszal 3 üreg jellemezhetı, az az összes üreg
számának 7%-a. Hét, tíz, tizenegy, tizenkettı, tizenöt és közel nyolcvan méteres járathosszal
csak 1-1 üreg rendelkezik, ez az összes üreg számának 2-2%-a.

9. ábra A Velencei-hegységben található üregek gyakorisága a járathossz függvényében
Amennyiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy adott járathossznál hány darab rövidebb
barlang van, akár %-os formában megjelenítve, akkor a kumulatív gyakoriságok hisztogramját
kell elkészíteni, amely az adatrendszert egyértelmően definiálja (7. ábra). A 7. ábra
elkészítésénél logaritmikus skálát alkalmaztam, a függıleges tengely és a vízszintes tengely
metszéspontját a legkisebb százalékérténél definiáltam (40%), és nem minden adat, csak néhány
jellemzı adat megírását választottam az adatsor mellett %-os formában.
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10. ábra A Velencei-hegységben található üregeinek kumulatív gyakorisági hisztogramja
A 7. ábrát elemezve elmondhatjuk, hogy az üregek 40%-a rövidebb 3 méternél, 67.5%-a
rövidebb 4 méternél, 77.5%-a rövidebb 5 méternél, 85%-a rövidebb 6 méternél, 87.5%-a
rövidebb 9 méternél, 90%-a rövidebb 10 méternél, 97.5%-a rövidebb 15 méternél. A csekély
járathosszak azzal magyarázhatók, hogy sem a gránitot, sem a kovásodott andezit
agglomerátumot nem oldja a hideg szénsavas víz, így hidrolízises mállással és aprózódással csak
kis járathosszúsággal jellemezhetı üregek tudtak kialakulni.
A hagyományos statisztikai mérıszámok sok érdekes tulajdonságot árulnak el a
barlangokról. A számtani középérték elsı közelítésben jellemezheti az átlagos üreghosszúságot,
a medián (középsı érték) megmutatja, hogy mely tartományban várható az esetlegesen a jövıben
felfedezendı barlangok járathosszúsága a legnagyobb valószínőség szerint, a módusz pedig a
leggyakoribb értéket adja meg. A Microsoft Excel adatelemzés funkcióját alkalmazva
számítottam a fent említett mérıszámokat. Az átlagos üreghosszúság elsı közelítésben 5.8
méternek adódott, a medián 3.5 méternek, a módusz pedig 2.0 méternek.
Az átlagos üreghosszúság jellemzésére az egyszerő számtani középértéknél pontosabb
közelítést ad a súlyfüggvény iterációval számított leggyakoribb érték (Mn). Amennyiben a
legnagyobb adatsőrőségi helyen az adatoknak nagy súlyokat adunk, az adatok zömétıl távoli
pontoknak pedig kicsit, úgy a leggyakoribb érték egy súlyozott átlagként számítható. A súly
lényegében a dihézió értéke (ε), amely az adatok összetartozóságának reciprok mértéke. A
legcélszerőbben Mn és ε értékét együttesen szokták meghatározni egy ping-pong iterációval,
egészen addig, amíg Mn-ben és ε-ban is már csak jelentéktelen változások következnek be. Mn-re
elsı közelítésként a mediánt fogadtam el, majd ε kezdı értékét a következı összefüggéssel
határoztam meg (STEINER, 1990):
(1)
ahol xi maximális és minimális értékének különbsége az adatsor terjedelme. A
kiinduláshoz elfogadott Mn és ε értékékekbıl képezhetı ε2 értéke az alábbi összefüggéssel
(STEINER, 1990):

(2)
Az ε második közelítésével és Mn elsı közelítésével számíthatjuk Mn második közelítését
az alábbi összefüggését (STEINER,
1990):
(3)
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Mn és ε második közelítésével számítható ε harmadik közelítése, majd utána Mn második
közelítése, és így tovább. Addig folytattam az iterációs folyamatot, amíg a medián értékében a
deciméter nagyságrendben már nem következett be változás. A leggyakoribb értékre így 4.2
méter adódott.
Amennyiben a mintaátlagot a legkisebb és legnagyobb mintaelemek elhagyása után
képezzük, akkor többé-kevésbé mentesülünk az outlier adatok (kilógó adat) torzító hatásától. Az
ilyen módon képezett leggyakoribb értéket α-levágott átlagnak szokták nevezni, és számítási
megoldása megegyezik az elızıen megismert súlyfüggvény iterációs mintaátlag képzéssel. Az
elhagyás szimmetrikusan történik, a legkisebb és legnagyobb értékekbıl mindig ugyanannyit
(nα) hagyunk el. A vizsgálatomban α=0.1-et használtam, az üregek száma n=41, tehát az adatsor
elejébıl és végébıl is 4-4 adatot hagytam el. Az 1-3 képletek alkalmazásával meghatároztam a
dihézió és a mintaátlag értékét, addig ismételve az iterációt, amíg a medián értékében a
deciméter nagyságrendben már nem következett be változás. A leggyakoribb értékre így 3.0
méter adódott.
A súlyfüggvény iterációval és α-levágott átlag módszerrel számított leggyakoribb értékek
minısítését a határozatlanság számításával végezhetjük el. Két jellemzı mérıszámot
használtam: az empirikus közepes eltérést és az empirikus szórást. Ebben az esetben ezek az
adatok nem a mintaátlag hibáját fejezik ki, hanem az adatok egymástól való átlagos távolságát
mérik; a mérıszám nagyobb értéke nagyobb, kisebb értéke kisebb adatrendszerbeli
határozatlanságra utal. A kisebb határozatlansággal jellemezhetı érték fogadható el az adatsor
mintaátlagának, azaz annak az értéknek, amely a legjobban jellemzi egy adott terület
barlangjainak átlagos hosszúságát. Az empirikus közepes eltérést a következı összefüggéssel
számítottam (STEINER, 1990):
(4)
Az empirikus szórást a
számítottam (STEINER, 1990):

következı

összefüggéssel

(5)
A 4-5 képletekben medn az iterációs eljárással meghatározott mediánt jelenti, En pedig az
adatsor számtani középértékét. A számított adatok összehasonlítása az 1. táblázatban látható.
7. táblázat A súlyfüggvény iterációs módszer és az α-levágás módszer határozatlanságát kifejezı mérıszámok
emp

Súlyfüggvény iteráció
α-levágás

[m]
3.5
1.1

σemp
[m]
10.7
1.5

Az 1. táblázat adatait értékelve elmondhatjuk, hogy egy adott barlangkataszteri terület
barlangjai átlagos járathosszának meghatározásához az α-levágás módszerét követı
súlyfüggvény iterációval kapott érték tekinthetı mértékadónak. Az ilyen módon elıállított
empirikus mérıszámok (demp, σemp) kedvezıbbek, mint a csak egyszerő súlyfüggvény iteráció
esetében. A Velencei-hegység barlangjainak, álbarlangjainak és mesterséges üregeinek átlagos
hossza tehát 3.0 méter; egy esetlegesen újonnan felfedezendı üreg hossza is a legnagyobb
valószínőséggel e mérıszám körül fog elhelyezkedni.
Az átlagos járathosszúság meghatározását elvégezhetjük a Hodges-Lehmann-becslés
alapján is. Ennél az eljárásnál képezni kell az összes lehetséges párosításban a mintaelemek
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átlagát. Ekkor az n adatból n2 adatot képezünk, mégpedig olyan adatrendszert, amelynek
kifejezettebb a tömörödési tendenciája, és viszonylag kevesebb benne a kilógó adat, mint az
eredeti adatrendszerben. Az új adatrendszer számtani középértéke, mediánja és módusza az
eredeti adatrendszer jellemzı értékei is lesznek egyben. A Hodges-Lehmann-becslést két
adatrendszerre is elvégeztem; az eredetire és az α-levágás után kapott adatrendszerre. Az ilyen
módon elıállított adatok határozatlanságának minısítését szintén az empirikus közepes eltéréssel
és az empirikus szórással végeztem. A számított paraméterek összehasonlítását a 2. táblázat
tartalmazza.
8. táblázat A Hodges-Lehmann-becsléssel meghatározott paraméterek összehasonlító táblázata
Hodges-Lehmannbecslés
eredeti adatrendszer
α-levágás utáni
adatrendszer

Számtani
középérték [m]
5.8

Medián
[m]
4.5

3.7

3.5

Módusz
[m]
3.9
3.0

σemp

demp

[m]

[m]
3.5

10.4

1.0

1.5

Amennyiben a 2. táblázat adatait összevetjük az 1. táblázat adataival, illetve a
súlyfüggvény iterációból és α-levágást követıen számított medián értékekkel, megállapíthatjuk,
hogy a Hodges-Lehmann-becslés alkalmazása nem indokolt, ugyanis a mérıszámok csak
jelentéktelen mértékben finomodtak.
A barlangok járathosszait halmazba foglalva tekinthetjük ıket egy eseménytérnek.
Összesen 41 elemi esemény alkotja az eseményteret a Velencei-hegységben. Az eseménytérben
egy járathosszúság értéke annyiszor fordul elı, ahányszor adott járathosszal barlang szerepel a
hegységben. Mindez lehetıséget ad arra, hogy megbecsüljük, hogy mi a valószínősége annak,
hogy a jövıben adott járathosszúságú barlang kerül felfedezésre. A becslést megkönnyíti, a
barlangokat járathosszak szerint csoportokba osztjuk (3. táblázat).
9. táblázat A Velencei-hegységben a jövıben várható üregek elıfordulásának valószínősége a járathossz
függvényében
Csoport
1
2
3
4

Járathossz intervallum
[m]
2-4
5-7
10-15
15>

Darabszá
m
28
8
4
1

Valószínőség
[%]
68
20
10
2

A 3. táblázat adatait elemezve elmondhatjuk, hogy 68% az esélye annak, hogy az újonnan
felfedezendı barlang hossza 2-4 méter között lesz, 20% az esélye, hogy a hossza 5-7 méter
között lesz, 10% az esélye, hogy a hossza 10-15 méter között lesz, és mindösszesen 2% az esélye
annak, hogy a barlang hossza nagyobb lesz, mint 15 méter.
Az elızı példának megfelelıen definiálhatunk egy eseményteret a barlangokat befoglaló
kızetek elıfordulási darabszámából is. Ekkor lehetıségünk nyílik arra, hogy megbecsüljük, hogy
az újonnan felfedezésre kerülı barlang milyen valószínőséggel lesz egyik vagy másik kızetben
(4. táblázat).
10. táblázat A Velencei-hegységben a jövıben várható üregek elıfordulásának valószínősége a befoglaló
kızet függvényében
Csoport
Járathossz intervallum [m]
Darabszám
Valószínőség [%]
1
gránitporfír
24
59
2
andezit
13
32
3
kvarcit
1
2
4
lösz
3
7

A 4. táblázat adatai elemezve elmondhatjuk, hogy 59%-os valószínőséggel várható új üreg
gránitporfírban, 32%-os valószínőséggel andezitben, 7%-os valószínőséggel löszben és 2%-os
valószínőséggel kvarcitban.
Amennyiben a 3-4. táblázatokban foglalt valószínőségi változókat függetleneknek
tekintjük, úgy a szorzási szabály segítségével kiszámolhatjuk, hogy mi a valószínősége a két
esemény együttes bekövetkezésének (STEINER, 1990). A szorzatok segítségével olyan típusú
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kérdésekre kaphatunk választ, hogy mi a valószínősége annak, hogy adott járathosszú barlang
egy adott kızettípusban fog elıfordulni (5. táblázat).
11. táblázat A kızettípusok és járathosszak együttes elıfordulásának valószínősége
Hossz
[m]
2-4
5-7
10-15
15>

gránitporfír
Valószínőség
[%]
40
11
6
1

andezit
Valószínőség
[%]
22
6
3
1

kvarcit
Valószínőség
[%]
2
0
0
0

lösz
Valószínőség
[%]
5
1
0
0

Az 5. táblázat adatait elemezve elmondhatjuk, hogy 40% a valószínősége annak, hogy a
jövıben 2-4 méter közötti járathosszúságú barlang kerül felfedezésre gránitporfírban, míg
ugyanennek valószínősége andezitben csak 22%. Az 5-7 méter közötti járathosszúságú
gránitporfírbarlang felfedezésének valószínősége 11%, andezitbarlang esetén mindösszesen 6%.
A 10-15 méter közötti gránitbarlang felfedezésének valószínősége 6%, andezit esetén 3%.
Egyaránt 1-1% a valószínősége annak, hogy 15 méternél hosszabb gránitporfír- vagy
andezitbarlang kerül feltárásra. A 2-4 méter közötti kvarcitbarlang feltárásának valószínősége
2%, az ugyanilyen hosszú löszüregnek 5%. Az 5-7 méter között löszüreg feltárásának esélye 1%;
a többi járathossz és kızettípus összefüggésében a valószínőség értéke nem éri el az 1%-ot sem.
Amennyiben az 5. ábrán ábrázolt ’évszám/feltérképezett barlang darabszám’ relációt
pontdiagramra tesszük fel, és arra lineáris regressziós egyenest illesztünk, úgy megbecsülhetıvé
válik az elmúlt évek felfedezési tendenciájának ismeretében a jövıben még felfedezésre váró
üregek darabszáma (8. ábra). Az adatsorra lehetıség lenne exponenciális függvényt is illeszteni,
feltételezve, hogy elméletileg matematikai esélye mindig van új üreg felfedezésének. Mivel
ebben az esetben a függvény aszimptotikusan közelít az x tengelyhez, de azt sohasem éri el, így
szép lassan csökkenne a jövıben felfedezendı üregek darabszáma. Ez azonban azt a téves
következtetést vonná maga után, hogy 2050-ig akár 100 üreg is lehet a hegységben, amely
barlangtani szempontból kizárható. A regressziós egyenes x tengellyel alkotott metszéspontja
határozza meg azt az évszámot, amikorra a korábbi felfedezési tendenciákat ismerve a hegység
barlangtani átkutatása teljesen befejezıdhet. A 8. ábrán látható egyenes illesztésének
megfelelıségét a determináltsági koefficiens mutatja, amely értéke 88%-nak adódott. Az egyenes
helyzete alapján leolvasható, hogy 2018-ra várható a hegység teljes barlangtani átkutatása, addig
2016-ban további kettı, 2017-ben egy további barlang felfedezése várható.

11. ábra A Velencei-hegység barlangtani átkutatásának várható befejezése regressziós egyenes alapján
számítva
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Érdekességképpen kijelölhetı a barlangkataszteri terület barlangtani súlypontja, azaz az a
pont, amelytıl északi, déli, keleti és nyugati irányban azonos számú barlang található. Ennek egy
esetleges barlangász tábor helyének kijelölésekor lehet gyakorlati jelentısége. Ehhez a Microsoft
Excel Adatelemzés funkciókészlet százalékos rangsor funkcióját alkalmaztam. A program
növekvı sorrendbe rendezte az EOV_Y és EOV_X koordinátákat, majd mindegyik mellé
megadta, hogy addig a koordinátáig az összes barlang hány százaléka került felsorolásra. Azt a
pontot kellett kiválasztanom, amelyhez tartozón a barlangok 50%-a került felsorolásra. Mivel a
Velencei-hegységben páratlan számú üreg van, ezért 20-21 arányban tudtam ıket megosztani. A
barlangtani súlypont a Róka-lyuk-barlanghoz esett (y=614 204, x=211 992), ettıl kelet és észak
felé 21 barlang található, dél és nyugat felé pedig 20. Táborszervezési szempontokat is
figyelembe véve (tőzrakó hely, forrás stb.) az ideális táborhely tehát az Angelika-forrásnál van,
amely a Róka-lyuk-barlangtól kelet felé található megközelítıleg 500 méterre.
Korrelációanalízissel vizsgáltam a barlangok járathossza, illetve az EOV_Y és EOV_X
koordináták összefüggését. A korrelációs együttható értéke -0.05 járathossz és Y koordináta
vonatkozásában és 0.00 járathossz és X koordináta vonatkozásában a teljes hegységre vizsgálva.
Mindez azt jelenti, hogy a hegységen belül nem lehet olyan területet kijelölni, amelyen a kisebb
vagy nagyobb barlangok csoportosulnának; tehát elhelyezkedésük ezen a téren véletlenszerőnek
tekinthetı.
A vizsgálat finomítása érdekében két további csoportban is vizsgáltam az üregeket
korrelációanalízissel: gránitporfír és andezit befoglaló kızet szerinti csoportosításban. A
gránitporfír barlangokra vonatkozón a járathossz és az Y koordináta között a korrelációs
együttható értéke -0.23 lett, ami gyenge kapcsolatra utal. Mindez azt jelenti, hogy a koordináta
csökkenésével gyenge mértékben, de nı az üregek hossza; tehát a gránitporfírban lévı barlangok
hossza keletrıl nyugat felé nı, azaz a legnagyobb üregek a Pákozdi Ingókövek
Természetvédelmi Területen vannak. A járathossz és X koordináta vonatkozásában számított
korrelációs együttható értéke -0.25 lett, tehát az X koordináta csökkenésével, vagyis északról dél
felé haladva gyenge mértékben nı az üregek mérete (9. ábra).

12. ábra A gránitporfírban lévı üregek járathossza és az Y és X koordináták közötti összefüggés
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Az andezitbarlangokra vonatkozón a járathossz és az Y koordináta között a korrelációs
együttható értéke -0.74 lett, ami közepesen erıs kapcsolatra utal. Mindez azt jelenti, hogy a
koordináta csökkenésével nı az üregek hossza; tehát az andezitben lévı barlangok hossza
keletrıl nyugat felé nı, azaz a legnagyobb üregek a Zsidó-hegy keleti oldalán lévı törmeléklejtı
nyugati oldalán, a tetı közelében vannak. A járathossz és X koordináta vonatkozásában
számított korrelációs együttható értéke -0.68 lett, tehát az X koordináta csökkenésével, vagyis
északról dél felé haladva nı az üregek mérete. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb
andezitbarlangok a Pázmándi Kvarcitsziklák Természetvédelmi Területen inkább a törmeléklejtı
déli
felében
vannak, és
nem pedig
az
északiban
(10. ábra).

13. ábra Az andezitben lévı üregek járathossza és az Y és X koordináták közötti összefüggés

Összefoglalás
Kutatásomban azzal foglalkoztam, hogy a geostatisztika elemi hogyan alkalmazhatók
barlangkataszteri területek metrikus adatainak elemzéséhez. Mintaterületnek a 4510-es Velenceihegységet választottam, amelyben 41 üreg (barlang, álbarlang és mesterséges üreg) található. A
hagyományos statisztikai jelzıszámokon kívül (hisztogram, kumulatív gyakorisági hisztogram,
számtani középérték, medián, módusz) foglalkoztam az átlagos járathossz meghatározásával
különbözı módszerekkel. Összehasonlítottam a súlyfüggvény iterációval, α-levágást követı
súlyfüggvény iterációval és a Hodges-Lehmann-becsléssel meghatározott statisztikai
paramétereket. A különbözı módon származtatott adatsorok határozatlanságának minısítését az
empirikus közepes eltéréssel és az empirikus szórással végzetem, és ezzel egyben megkaptam a
számított átlagos járathosszúság értékek minısítését is. Következtetésként elmondhatjuk, hogy
az átlagos járathosszúság meghatározására az α-levágást követı súlyfüggvény iteráció
alkalmazható a legjobban. A Velencei-hegységben az ilyen módon számított mintamedián értéke
3.0 méter, amely megmutatja, hogy ebben a tartományban várható az esetlegesen a jövıben
felfedezendı barlangok járathosszúsága a legnagyobb valószínőség szerint. Eseménytereket
definiálva meghatároztam az egyes járathosszakhoz és kızettípusokhoz tartozóan az esetlegesen
jövıben felfedezendı barlangok elıfordulási valószínőségét, továbbá vizsgáltam a
kızettípus/járathossz relációban a bekövetkezés valószínőségét. Elmondhatjuk, hogy a
legnagyobb esélye (40%) egy gránitporfírban elıforduló, 2-4 méter hosszúságú barlang
felfedezésének van. Ismerve a korábbi évek felfedezéseinek tendenciáját, az adatokra lineáris
regressziós egyenest illesztve meghatároztam azt a lehetséges dátumot (2018), amikorra a
hegység teljes barlangtani átkutatása befejezıdhet. Százalékos rangsor segítségével
meghatároztam a hegység barlangtani „középpontját”, azaz azt a helyet, amelytıl minden irányba
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azonos számú barlang található. Korreláció analízissel vizsgáltam a járathosszak és az EOVrendszerbeli Y és X koordináták közötti összefüggést. Gránitbarlangok esetén csak gyenge
kapcsolat figyelhetı meg; a hosszabb barlangok a hegység nyugati és déli felében találhatók.
Andezitbatlangok esetén közepesen erıs kapcsolat figyelhetı meg; a hosszabb andezitbarlangok
a Zsidó-hegy déli és nyugati oldalán találhatók.
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Tarsoly Péter

HATÁROZOTT INTEGRÁL ALKALMAZÁSA
BARLANGOK TÉRFOGATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
Talán a barlangklimatológia az egyetlen olyan tudományterülete a szpeleológiának,
amelyrıl összefoglaló szakkönyv jelent meg Fodor István tollából 1981-ben, mégis elmondható,
hogy törvényszerőségeit tekintve ez az egyik legkevésbé ismert szakterület. Különösen igaz ez a
hazai nemkarsztos kızetben lévı barlangokra, amelyek mindig is kevesebb érdeklıdıt és kutatót
vonzottak (ESZTERHÁS, 1994a, 2001, 2002; TARSOLY, 2013).
Bevezetés
A középhegységeink karsztos kızettömegében elıforduló fontos, nagy barlangjainkban
hosszú idı óta folynak rendszeres megfigyelések a mikroklíma térképezésére, a barlangbeli és
felszíni klíma-kapcsolat meghatározására. A kisbarlangok és barlangszerő objektumok azonban
ugyanígy rendelkezhetnek sajátos, egyedi mikroklímával; kutatásukkal, különösen a nemkarsztos
kızetben lévı kisbarlangok mikroklímájával, eddig még senki nem foglalkozott behatóbban. A
kisbarlangokban természetesen nem alakulhat ki olyan tulajdonságokkal rendelkezı mikroklíma,
mint amely egy 50-100 méter mélységő barlangban megfigyelhetı, de kétségtelen, hogy
kisbarlangjaink „lélegeznek”, a környezettıl eltérı klíma-paraméterekkel jellemezhetık, és
tulajdonságaik összefüggnek a külsı környezeti változásokkal. A barlang és környezetének
kapcsolata csak akkor érthetı meg, ha meg tudjuk határozni a barlangban „tárolt” levegı
mennyiségét és a légáramlás mértékét, mert e paraméterek ismerete kulcsfontosságú a barlangok
hımérséklete és páratartalma, a külsı környezettel történı légcsere modellezése szempontjából.
Különösen jelentıs az említett paraméterek ismerete az idegenforgalmilag vagy gyógyászatilag
hasznosított barlangok esetében.
A barlangok térfogatának meghatározásához a klasszikus geodéziából ismert módszerek
(pl. trapéz alapú hasábok képzése) nem használhatók kellı pontossággal a barlangjáratok
szabálytalan keresztmetszetébıl következıen. Optimális megoldást jelent a lézerszkenner
alkalmazása, mert ebben az esetben a keletkezı 3D pontfelhıbıl a térfogat könnyen
meghatározható. A szkennelés azonban drága és csak korlátozott számú barlangban
alkalmazható a szkennerek mérete, sérülékenysége és barlangi környezeti tényezıkre (pl. sár,
csepegı víz stb.) való érzékenysége miatt. Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy hogyan lehet
egyszerő, minden barlangban alkalmazható mérési módszerekbıl származó mérési eredményekre
alapozva határozott integrál segítségével a barlangok térfogatát meghatározni. Célkitőzés volt
továbbá a kapott eredmények ismeretében a gyapjúzsákbarlangok bio- és mikroklimatológiai
modelljének finomítása.
A határozott integrál fogalma és alkalmazása a területszámításban
Legyen adott az y=f(x) függvény, amely egy [a, b] zárt intervallumban mindenütt
értelmezett. Az y=f(x) függvény a-tól b-ig vett határozott integráljának az alábbi számot
nevezzük (BÁRCZY, 1971)
(1 )

ahol ∆xi az [a, b] zárt intervallum i-edik részintervallumának hossza, f(ξi) az i-edik
intervallum tetszıleges pontjához tartozó függvényérték. Az összeg határértékét kell képeznünk
olyan formában, hogy az intervallum osztópontjainak a számát úgy növeljük, hogy mindegyik
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részintervallum hossza nullához tartson. Ha a felírt határérték létezik, akkor az y=f(x) függvény
az a-tól b-ig terjedı zárt intervallumban integrálható. A határozott integrál a Newton-Leibnitzféle formulával könnyen számítható:
(2)
ahol F(x) az f(x) függvény bármely primitív függvénye, és a szögletes zárójelben lévı
függvénynek b helyen vett helyettesítési értékébıl ki kell vonni az a helyen vett helyettesítési
értékét. A határozott integrál kiszámítása tehát két feladatból áll: az integrandus valamely
primitív függvényének megkeresése, majd a felsı és alsó határ helyettesítési értéke
különbségének képzése.
Az integrál geometriai értelmezésébıl következik, hogy ha f korlátos és integrálható az
[a, b] intervallumon, és ha f(x)≥0, akkor az
annak a síkidom területének mérıszámát
jelenti, amelyet az f grafikonja, az x = a és x = b egyenesek és az x tengely határolnak, feltéve,
hogy f(x) ≤ 0 (x ⊂ [a, b]), akkor –f(x) ≥0 és így (CSABINA, 2010):
(3)
Így a terület mérıszámát az integrál abszolút értéke, vagy annak –1 szerese adja. A
határozott integrál lehetıséget nyújt görbék által közrezárt területek meghatározására is, ez pedig
fontos a barlangok térfogatának meghatározása szempontjából. Az y = f(x) és y = g(x), x = a, x =
b által bezárt terület, ha f(x) > g(x) > 0 (CSABINA, 2010):
(4)
Ez a képlet akkor is érvényes, ha f(x) illetve g(x) az intervallumon negatív értékeket is
felvesz.
Vizsgálati anyag és módszer
A határozott integrál térfogatszámításban való alkalmazhatóságát két barlangon, illetve
barlangszerő objektumon vizsgáltam a Velencei-hegységben. A Zsivány-barlang (4510-2) és a
Gömb-kı barlangja (4510-503) a Pákozdi Ingókövek Természetvédelmi Területen található.
Mind a két üreg gránitporfírban található gyapjúzsákbarlang, tehát a hidrolízises mállás és
aprózódás hatására alakultak ki a nagymérető lekerekített sarkokkal rendelkezı gránitkıtömbök
között (ESZTERHÁS, 1994b, 2006; TARSOLY, 2013).
A felmérés során derékszögő koordinátamérést alkalmaztam. A barlangban
elkülönítettem az azonos keresztszelvénnyel jellemezhetı szakaszokat, és meghatároztam ezek
hosszát, amely a térfogatszámításban, mint a testek magassága jelent meg. A keresztszelvények
középvonalában, de mindenképpen a mérések végrehajtására a legkényelmesebb helyzetben egy
vízszintes helyzető mérési vonalat jelöltem ki a barlang két fala között. A mérési vonalat
fizikailag egy centiméteres osztású zsebszintezıléc testesítette meg. A mérési vonal lényegében
egy helyi derékszögő koordinátarendszert határozott meg, amelynek origója a barlang bal oldali
fala volt, a mérési vonal végpontja pedig a jobb oldali fal. Így az abszcissza értékek
meghatározásánál csak pozitív értékek fordultak elı. Abszcissza és ordináta értékek segítségével
rögzítettem a barlang mennyezetének és a járószintnek a keresztszelvény alkotás szempontjából
lényeges pontjait; a mennyezeten lévı pontok pozitív ordinátát, a járószinten lévı pontok pedig
negatív ordinátát kaptak. Bonyolult keresztszelvények esetében elıfordult, hogy a
keresztszelvényt egy vagy több, fiktív, vízszintes vonallal több részre osztottam, és részenként
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határoztam meg a szelvények alját és tetejét leíró pontokat. Ebben az esetben a részek egyesített
terület értékei adták meg a keresztszelvény területét, illetve a térfogat is részek térfogatának
egyesítése után volt csak számítható. Amennyiben nem sikerült a barlangban azonos
keresztszelvénnyel jellemezhetı szakaszt elkülöníteni, mondjuk a járószint vagy a mennyezet
lejtése miatt, úgy az azonos lejtéső szakaszok kezdetére és végére s meghatároztam egy-egy
keresztszelvényt. Számítottam a járatrész térfogatát a kisebb és a nagyobb keresztszelvényre
alapozva is, majd képeztem a kettı különbségét. A különbség felével javítottam a kisebb
keresztszelvénybıl számított térfogat értékét, és ezt az értéket fogadtam el a járat végleges
térfogatának (felezı-technika). Amennyiben a lejtıs szakaszok rövidek, úgy mindez a gyakorlat
szempontjából
megengedhetı
közelítést jelent, amit a csonkagúla
térfogatára alapozva bizonyítottam be
(LATKA, 1980):
(6)
ahol m a csonkagúla magassága, T az alaplap területe, t pedig a fedılap területe. A
barlangjárat térfogata lényegében csonkagúlaként határozható meg, ahol T a nagyobbik, t pedig a
kisebbik keresztszelvény területét jelenti. Alaptézisként azt fogalmaztam meg, hogy az eredeti és
a keresztszelvényekbıl a felezı-technika segítségével számított térfogat különbsége nem lehet
nagyobb, mint 1%. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a járat hosszának (csonkagúla
magassága) nincs számottevı hatása a térfogatok eltérésére, amennyiben a t:T arány nem haladja
meg az 1:1.6 értéket. Az egyedüli korlátozó tényezı tehát a kisebbik és nagyobbik
keresztszelvény területének aránya. Terepen a keresztszelvények területeit nem tudjuk számítani,
ezért arányukra is csak következtetni tudunk. Amennyiben a kisebbik és nagyobbik
keresztszelvényben a mérési vonalak és ordináták aránya alatta marad az 1:1.6 aránynak, úgy a
fent említett felezı-technika valóban megfelelı közelítést ad.
A felmért derékszögő koordinátákkal jellemezhetı pontsorra különbözı fokszámú
polinomokat illesztettem (1. ábra), majd a mennyezetet és a járószintet leíró polinomok közötti
terület értékét határozott integrállal számítottam ki a MathCad Professional programcsomag
segítségével. A keresztszelvény területét szorozva a járathosszal képezhetı volt a barlang egyes
szakaszainak térfogata, majd a szakaszok összegzésével a teljes barlang térfogata.

14. ábra A Zsivány-barlang III-as keresztszelvénye (vastag vonal), az erre illesztett hatodfokú polinomok
(szaggatott vonal), továbbá a polinomok képlete és a determináltsági koefficiens

A barlang és a felszín között légcsere számításához az alábbi összefüggéseket használtam
fel (LOSONCI, 2010):
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(5)
ahol
Q= légáramlás, m3/s-ban,
A= a bejáratok felülete m²-ben,
K= felszíni légnyomás együtthatója, általában 0.65,
g=nehézségi gyorsulás, 9.81 m/s²,
∆h=vertikális kiterjedés méterben,
Ti= átlagos belsı hımérséklet Kelvin fokban,
To=külsı léghımérséklet Kelvin fokban.
2010 és 2012 decembere között mikroklimatológiai méréseket és szinkron-méréseket
végeztem összesen hét gyapjúzsákbarlangnál (TARSOLY, 2013). Mivel a gyapjúzsákbarlangok
kisméretőek és két vagy több nyíláson keresztül kapcsolatban vannak a külvilággal, ezért ezeken
keresztül közvetlen kapcsolatban vannak az atmoszférikus légnyomás, hımérséklet és áramlási
viszonyokkal is, tehát az év minden szakaszában meghatározó a felszínnel történı levegıcsere,
azaz az advektív légáramlatok jelenléte. Az 5-dik képlet számításához szükséges az átlagos belsı
és külsı hımérsékletek különbségének ismerete, vizsgálataim alapján a 12 hónapra számított
érték 0.7 °C gyapjúzsákbarlangok esetében (TARSOLY, 2013).
Az eredmények értékelése
A Gömb-kı barlangja esetében két helyen kellett keresztszelvényt felvenni, ezek egyben
a barlang bejáratai is. A fıbejáratra egy ötödfokú polinomot illesztettem, az illesztés
megfelelıségét mutató determináltsági koefficiens értéke 92% lett. A mellékbejáratra egy
hatodfokú polinomot illesztettem, a determináltsági koefficiens értéke 98%-ra adódott. A
Zsivány-barlang esetében nyolc keresztszelvényt kellett definiálnom, kettı kivételével,
amelyeket ötödfokú polinommal tudtam modellezni, a többiekre hatodfokú polinomot
illesztettem. A determináltsági koefficiens egyetlen esetben 59%-ra adódott, míg a többi esetben
90-99% között szóródott. Az 59%-os illesztés a szóban forgó bejárat szabálytalanságából
adódott. Megoldást jelentett volna a keresztszelvény szakaszolása, és szakaszonként harmadfokú
(spline) polinomok illesztése, de mivel a polinom és a tényleges keresztszelvény közötti
merıleges eltérés sehol sem haladta meg a 2.0 centimétert, ezért ezt a csekélyebb
megbízhatóságú polinomot is elfogadtam. Az 1. táblázat foglalja össze a barlangokra számított
bejárati terület, járattérfogat, légáramlás értékeket téli és nyári idıszakban. A számításhoz
átlagos téli és nyári hımérsékletnek a felszínen és a barlangban, a 2012 februárjában és
júniusában, a Gömb-kı barlangjában és a Zsivány-barlangban mért értékeket fogadtam el
(TARSOLY, 2013); a járatok átlagos magasságát a keresztszelvényekben mért ordináta értékek
átlagolásával nyertem.
12. táblázat A Gömb-kı barlangjára és a Zsivány-barlangra vonatkozó terület, térfogat és légáramlás
paraméter értékek
Név

Gömb-kı barlangja
Zsivány-barlang

Bejáratok
területe [m2]

2.2615
3.9488

Járatok
térfogata [m3]

2.507767
8.081553

Légáramlás
[m3/s]
Ti>T0 (tél)
0.270308
0.350731

Teljes
légcsere [s]

9
23

Légáramlás
[m3/s]
T0>Ti
(nyár)
0.259343
0.336503

Teljes
légcsere [s]

10
24
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Az 1. táblázat adatait elemezve elmondhatjuk, hogy a vizsgált gyapjúzsákbarlangok a
csekély hosszúság és járattérfogat mellett nagy bejárati felülettel rendelkeznek, ezért mind télen,
mind nyáron intenzív a külsı környezettel történı légcsere mértéke. A téli és nyári teljes
levegıkicserélıdés idıtartama között nincs számottevı különbség. A Gömb-kı barlangja
esetében egy perc alatt mintegy 6 teljes légcsere történik, a Zsivány-barlang esetében pedig kettı.
A fenti adatok alátámasztják a 2010-2012 között végzett vizsgálatokra alapozott, a
gyapjúzsákbarlangok bio- és mikroklimatológiai modelljével kapcsolatban megállapított
tényeket. A gyapjúzsákbarlangok elsıdlegesen hővösérzetet keltı barlangok, de éves periódusát
vizsgálva van a barlangoknak olyan hosszabb idıszaka, amikor a komfortérzetet adó barlangok
közé lehet ıket besorolni. Egy rövidebb idıszakban (bármely nyári hónapban) a
gyapjúzsákbarlangok a kifejezetten melegérzetet keltı barlangok közé tartoznak; és egy egészen
rövid idıszakban (bármely téli hónapban), pedig a hidegérzetet keltı barlangok közé.
A FODOR (1981) által meghatározott klimatikus barlangtípus modellek közé csak
részben lehet a gyapjúzsákbarlangokat elhelyezni. Ebben a rendszerben a gyapjúzsákbarlangok a
hővösérzetet keltı dinamikus barlangtípusok közé tartoznak, azonban a FODOR által megadott
paramétereket a gyapjúzsákbarlangok esetében módosítottam a 2010-2012 között, és a 2016-os
évben végzett vizsgálatok alapján (2. táblázat).
2 táblázat. Gyapjúzsákbarlangok klimatikus modellje

Klimatikus barlangtípus – hővösérzetet keltı barlangok
Bradtke-

A barlang

féle

morfostruktúrája

index

és légáramlási

éves

rendszere

átlag

alapján

B~2.1

dinamikus

Léghımérséklet
éves átlag [°C]

Relatív
nedvesség
[%]

xt= 1.1-12.0
Gyapjúzsákbarlangok

σd>1.5

xu=60-80

Vízgıznyomás
[mbar]

xe≤15.0
σd>1.0

Teljes
légcsere
[s]

t< 30 s

GRESSEL (1958) besorolási rendszerében a kutatásaim alapján a gyapjúzsákbarlangok a
dinamikus barlangok közé tartoznak. Mivel a gyapjúzsákbarlangok két vagy több nyíláson
keresztül kapcsolatban vannak a külvilággal, ezért ezeken keresztül közvetlen kapcsolatban
vannak az atmoszférikus légnyomás, hımérséklet és áramlási viszonyokkal is, tehát az év
minden szakaszában meghatározó a felszínnel történı levegıcsere. Télen a gyapjúzsákbarlangok
– a rendkívüli felmelegedésektıl eltekintve - tisztán dinamikus barlangként viselkednek, azaz
tfelszíni<tbarlangi, nyáron azonban – eltekintve a szélsıséges idıjárású napoktól - tfelszíni>tbarlangi, ezért
a barlangok viselkedésében statikus elemek (a barlang döntıen csak egy bejáraton keresztül
szellızik) is megfigyelhetık.
Összefoglalás
A kisbarlangok és barlangszerő objektumok rendelkezhetnek sajátos, egyedi
mikroklímával. A kisbarlangok a környezettıl eltérı klíma-paraméterekkel jellemezhetık, és
tulajdonságaik erısen összefüggnek a külsı környezeti változásokkal. A barlang és
környezetének kapcsolata csak akkor érthetı meg, ha meg tudjuk határozni a barlangban „tárolt”
levegı mennyiségét és a légáramlás mértékét, mert e paraméterek ismerete kulcsfontosságú a
barlangok hımérséklete és páratartalma, a külsı környezettel történı légcsere modellezése
szempontjából. Kutatásom során megállapítottam, hogy a barlangban amennyiben lehetséges
azonos keresztszelvénnyel jellemezhetı járatszakaszok elkülönítése, akkor derékszögő
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koordinátamérésre alapozva a járatok modellezhetık különbözı fokú polinomokkal, és ezekbıl
határozott integrál felhasználásával a terület, a járat hosszának ismeretében pedig a térfogat
levezethetı. Ismerve a gyapjúzsákbarlangok mikroklimatológiai paramétereit, meghatároztam a
Gömb-kı barlangja és a Zsivány-barlang esetében a téli és nyári idıszakban jellemzı légáramlás
mértékét, illetve a teljes légcseréhez szükséges idıtartamot. A 2010-2012 között, és a 2016-os
évben végzett vizsgálatok alapján módosítottam a gyapjúzsákbarlangokra meghatározott bio- és
mikroklimatológiai modellt; azaz a gyapjúzsákbarlangokat elhelyeztem a Fodor-, és Gressel-féle
barlangklimatológiai rendszerekben.
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Tarsoly Péter
BARLANGBEJÁRATOK MAGASSÁGÁNAK BAROMETRIKUS
MAGASSÁGMÉRÉSSEL MEGHATÁROZOTT
ÉRTÉKÉNEK
KIEGYENLÍTÉSE AZ I. ÉS II. KIEGYENLÍTÉSI CSOPORTTAL
AZONOS SÚLYÚ MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÉSZLELÉSI
DIFFERENCIÁK ALAPJÁN
A magassági felmérések feladata általában a Föld felületén, az alatt vagy felett található
természetes és mesterséges alakzatok alakjelzı pontjai egy kiválasztott alapfelülettıl, rendszerint
a tengerszinttıl mért magasságának a meghatározása. A barlangbejáratok magasságának ismerete
kulcsfontosságú a barlangok térbeli és hosszmetszeten történı ábrázolása szempontjából. A mai
földmérı mérnöki gyakorlatban elterjedt módszerek a szintezés, trigonometriai magasságmérés
és a GNSS-technikával történı magasság meghatározás, azonban kisebb pontossággal és
megbízhatósággal alkalmazhatók közelítı magasságmérési eljárások és a barometrikus
magasságmérés is.
Bevezetés
pontok
Barometrikus
magasságmérés
alkalmazásával
aránylag közelfekvı
magasságkülönbségei határozhatók meg, ha azonosnak vehetı légköri viszonyok mellett
egyidejőleg mérjük a légnyomást és a levegı közepes hımérsékletét az egyes pontokon. A 20142015-ös években a Velencei-hegységben végzett tesztmérések során a Babinet-, ICAO-, Väisäläés Laplace-féle mérési és számítási módszerek alkalmazásának lehetıségét vizsgáltam a Bodzavölgyben kiválasztott mintaterületen (TARSOLY, 2015a). A referenciapontok hibátlannak
tekintett magassága mérıállomásos mérésbıl és DGNSS-mérésbıl származott. A vizsgálatok
alapján megállapítottam, hogy a legpontosabb és legmegbízhatóbb magasság értékeket a
Babinet-módszer segítségével lehet elérni. A Babinet-módszerrel meghatározott magasság
értékek pontossága 90%-os valószínőségi szinten 1.90 méter, megbízhatóságuk pedig ±0.88
méter. Az ICAO-, Väisälä- és Laplace-módszer segítségével számított magasságértékek
pontossága és megbízhatósága azonosnak tekinthetı. Az említett módszerekkel számított
magasságértékek pontossága 90%-os valószínőségi szinten 2.92 méter, megbízhatóságuk ±1.35
méter. A pontosság és megbízhatóság értékekben a Babinet-módszerhez képest mintegy 1.5szeres csökkenés figyelhetı meg. A legkevésbé pontos és megbízható eredmények a navigációs
értékek, a pontosság 90%-os valószínőségi szinten 3.63 méter, a megbízhatósága pedig ±1.69
méter. Ennél a módszernél a pontosság és a megbízhatóság a Babinet-módszerhez képest a
mintegy a felére csökken. Amennyiben a barlangbejáratok magassági értékével kapcsolatosan azt
a feltételt fogalmazzuk meg, hogy a meghatározott magasság értékének szubméteres
pontosságúnak kell lennie, úgy a Babinet-módszer mindezt csak 50%-os valószínőségi szinten
elégíti ki, az ICAO-, Väisälä- és Laplace-módszer, illetve a navigációs magasság
felhasználásával ezt a feltételt nem lehet kielégíteni.
Jelen dolgozatomban azt kívánom megvizsgálni, hogy az I. és II. kiegyenlítési csoport
alkalmazásával elérhetı-e a barometrikus magasságméréssel meghatározott értékek
megbízhatóságának növelése.
A kiegyenlítı számítás feladata
A mérési eredmények mindig hibákkal terheltek. A mérési hibák következtében, ha
ugyanazt a mennyiséget úgy határozzuk meg, hogy a mérések száma több mint a
meghatározáshoz szükséges mérések száma (tehát fölös méréseket is végzünk), akkor különbözı
mérésekbıl számítva a meghatározandó értéket, különbözı eredményeket kapunk. A fölös
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mérések végzésére a gyakorlatban mindig szükség van azért, hogy az ismeretlenek
meghatározására ellenırzésünk legyen. Így a meghatározott mennyiségekre mindig többféle
értéket számíthatunk. Másrészt alapvetı követelmény, hogy a meghatározásokat egyértelmően
hajtsuk végre. A kiegyenlítı számítás feladata egyértelmő. Olyan módon kell megváltoztatnunk,
megjavítanunk az egyes mérési eredményeket, hogy azok ellentmondás nélkül kielégítsék a
köztük fennálló matematikai feltételeket. A feltétel, hogy a javítások súlyozott négyzetösszege
minimum legyen, ezt nevezzük a legkisebb négyzetek módszerének. Az így meghatározott érték
a legvalószínőbb, vagy a legmegbízhatóbb érték.
Az I. kiegyenlítési csoport
Közvetlennek nevezzük a mérést, ha magát a meghatározandó mennyiséget mérjük meg. Ha a
mérést megismételjük, vagyis többször mérjük meg a meghatározandó mennyiséget, akkor a mérés
elkerülhetetlen véletlen vagy szabályos hibái miatt általában egymástól eltérı mérési eredményeket
kapunk. Ha valamennyi mérés egyenlı megbízhatóságú, akkor a meghatározni kívánt mennyiség
legvalószínőbb értéke a mérési eredmények számtani közepe (TARSOLY, 2015b). Ez a legkisebb
négyzetek módszerének alaptétele.
A vv kifejezés a pvv általános kifejezésbıl úgy származik, hogy az egyenlı megbízhatóságú
mérési eredmények közös súlyértékét vesszük fel súlyegységnek, tehát valamennyi mérésre vonatkozóan
p = 1.
Az ide sorolható feladatok megoldásakor a következı lépésekben kell a kiegyenlítést elvégezni
(TARSOLY, 2015b):

L1 , L2 ,...Ln

1. A mérési eredmények felírása

x=

2. A legvalószínőbb érték képzése
3. A javítások számítása

[L ]
n

vi = x − Li

[v ] =
[vv ]

4. Ellenırzés
5. A javítások négyzetösszegének számítása

0

µo =
6. A súlyegység középhibája (dimenzió nélkül)

7. Egy mérési eredmény középhibája (dimenziós mennyiség)
8. A legvalószínőbb érték súlya
9.
A
legvalószínőbb
µx =

µ0

=

[vv]

n −1

µi = µ0

p x = [p ] = n

érték

középhibája

(dimenziós

mennyiség)

[vv ]

n / n −1/
px
Általános esetben a mérési eredmények azonos súlyúak. A számításokat azonban végre lehet
hajtani az észlelési differenciák alapján is. Ebben az esetben venni kell a különbözı idıpontban mért
érték különbségét, az észlelési differenciát, majd ennek négyzetét osztani kell a referenciaponttól mért
távolság kilométerben kifejezett értékével.
Eredménypáronként számítjuk az egyszeri mérés kilométeres középhibáját:

, ahol k=1
Ebben az esetben a barometrikus magasságmérésnél jó közelítéssel a középhibák úgy
aránylanak egymáshoz, mint a távolságok négyzetgyökei:
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ezért az egyes eredménypárok egyszeri mérésre vonatkozó kiegyenlítés elıtti középhibáit úgy kapjuk,
hogy a megfelelı kilométeres középhibát szorozzuk a távolság kilométeregységben kifejezett hosszának
négyzetgyökével:

ezekbıl a mérési eredmények súlya:

.

A kiegyenlítés menete ekkor a következı (TARSOLY, 2015b):
1. A mérési eredmények felírása

L1 , L2 ,...Ln

2. A súlyok felírása

p1, p2 ,...pn
x=

3. A legvalószínőbb érték számítása

v1 = x − L1,...vn = x − Ln

4. A javítások számítása
5. Ellenırzés
6. A négyzetösszeg számítása

[ pL]
[ p]

[ pv ] =
[ pvv ]
µ0 =

7. A súlyegység középhibája
8. A legvalószínőbb érték súlya

0

[ pvv]
n −1

px = [ p]
µx =

9. A legvalószínőbb érték középhibája

µ0
px

=

µi =

10. Az egyes (egységsúlyú) mérési eredmények középhibája

[ pvv ]
[ p ]( n − 1)
µ0
pi

=

µ0
1

= µ0

A 10. lépésben meghatározott µi értékek, a még ki nem egyenlített mérési eredmények
középhibái. Mivel a kiegyenlített mérési eredmények, az Li+vi mennyiségek mind egyenlık a megmért
mennyiség legvalószínőbb értékével, ezért a mérési eredmények kiegyenlített értékének középhibája
megegyezik a legvalószínőbb érték középhibájával, µx -el.
A II. kiegyenlítési csoport
A II. kiegyenlítési csoport alkalmazása során a meghatározandó ismeretlenek számára elızetes
értéket veszünk fel. Felállítjuk a lineáris közvetítıegyenleteket, majd a lineáris közvetítıegyenletek
alapján felállítjuk a javítási egyenleteket (számuk megegyezik a mérési eredmények számával). A
javítási egyenletek együtthatója, tisztatagja (elızetes érték mínusz mérési eredmény), valamint a mérési
eredmények súlya alapján felírjuk a normálegyenleteket (annyi van, ahány meghatározandó ismeretlen,
és ehhez jön még az ellenırzésre szolgáló pótnormálegyenlet). Megoldjuk a normálegyenleteket,
eredményül a változásokat és a [pvv] minimumértéket kapjuk. A változásokat behelyettesítjük a javítási
egyenletekbe; számítjuk a v mérési javításokat, majd ismét számítjuk a [pvv] értéket, amelynek jó
egyezést kell mutatnia a pótnormálegyenletbıl jövı értékkel. Az elızetes értékek és a megfelelı
változások összevonásával számítjuk a keresett ismeretlenek legvalószínőbb értékét. Ellenırizzük, hogy
a mérési javításokkal összevont mérési eredmények a meghatározott mérési eredmények kiegyenlített
értékével együtt kielégítik-e a közvetítıegyenleteket, majd elvégezzük a középhibaszámításokat.
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Barometrikus magasságmérésnél minden értékhez egy számot rendelünk hozzá: +1-et vagy -1-et. Ha
a magasság az új pont felé emelkedik, akkor +1, ha lejt, akkor -1. A mérési eredmények súlyát azonosnak
tekintjük. A végrehajtás lépései a következık (HAZAY, 1968):

1. Felveszünk egy elızetes értéket az új pontra: A0
2. Felírjuk a közvetítıegyenleteket:
ahol A a kiegyenlített magasság lesz majd, Mi a referenciapont magassága, mi pedig a kiegyenlített
magasságkülönbség.

3. Felírjuk a javítási egyenleteket:
ahol vi a javítás, δA az A0 elızetes magasság változása, li a tisztatag, amit a
következıképpen számítunk:

ahol A0 az elızetes magasság, Mi a referenciapont adott magassága, Li a mért magasságkülönbség
(mindig pozitív elıjellel megadva, a lejtés irányára a +/- 1 jelzıszám utal). Az A0 és Mi értéke a tisztatag
képzésénél felcserélıdik abban az esetben, ha a referenciapont magassága nagyobb az elızetes
magasságnál (tehát ahol -1 szerepel). A javítás számításánál δA és l értéke között kivonás szerepel,
amennyiben a referenciapont magassága nagyobb az elızetes értéknél (tehát ahol -1 van).

4. Számítjuk: [paa], [pal] és [pll] értékét, ahol p=1.
5. Normálegyenlet és pótnormálegyenlet felírása (mivel csak egy ismeretlent kell
meghatározni, ezért csak egy normálegyenlet van):

6. Az elsıbıl δA, a másodikból [pvv] értéke határozható meg.
7. A változást (δA) behelyettesítjük a javítási egyenletekbe, és a javításokat. Ezekbıl is
számítjuk a [pvv] értéket, amelynek jó közelítéssel meg kell egyeznie a
pótnormálegyenletbıl jövı értékkel.
8. A pont magasságának legvalószínőbb értéke: A=A0+ δA.
9. A kiegyenlített mérési eredmények és az új pont magassága:
10. Amennyiben a referenciapont magassága nagyobb, mint az elızetes magasság, úgy L
és v értékek, illetve M és m értékek között kivonás szerepel.
11. Elvégezzük a középhiba számítást.
A súlyegység középhibája:

A legvalószínőbb érték középhibája:

A ki nem egyenlített mérési eredmények középhibái:
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A feladat megoldható az észlelési differencia szerinti súlyozással is. Ebben az esetben az I.
kiegyenlítési csoportnál elmondottaknak megfelelıen kell elvégezni a súlyok számítását, majd utána
alkalmazni a II. kiegyenlítési csoport végrehajtásánál ismertetett 11 lépést.

Az eredmények összefoglalása
Az 1. táblázat tartalmazz az I. és II. kiegyenlítési csoporttal, azonos súllyal és észlelési
differencia szerinti súlyozással számított kiegyenlített magasság és megbízhatósági értékeket a
vizsgálatba bevont Diétás-, és Cserkupacsos-barlangra vonatkozóan.
13. táblázat A kiegyenlítı számítás eredménye

Diétás-barlang
I. kiegyenlítési
II. kiegyenlítési
csoport
csoport
Azono
Észlelési
Azonos
Észlelési
s súly
differencia
súly
differencia
Kiegyenlített
magasság [m]
Legvalószínőbb érték
középhibája [m]
Egyetlen
mérés
középhibája [m]

234.00
0.22
0.86

233.98

234.00

233.95

0.06

0.22

0.22

0.23

0.86

0.86

Cserkupacsos-barlang
I. kiegyenlítési
II.
kiegyenlítési
csoport
csoport
Azonos
Azonos
Észlelési
Észlelési
súly
súly
differenci
differena
cia
233.00
232.99 233.01
232.96
0.23
0.90

0.06
0.24

0.23

0.24

0.90

0.91

A kiegyenlített magasság értékét vizsgálva elmondhatjuk, hogy kiegyenlítési módszertıl és
súlyozástól függetlenül azonosnak tekinthetı értékeket kaptunk. A kiegyenlített magasságok közötti
eltérés maximálisan 5 centiméter, ami figyelembe véve a bejáratok magasságának szubméteres
meghatározási követelményét elhanyagolhatónak tekinthetı. A legvalószínőbb érték középhibája minden
esetben az I. kiegyenlítési csoporttal, észlelési differencia szerinti súlyozással számított értékek esetében
a legkisebb. Összevetve a többi megoldásból kapott értékekkel a középhiba ebben az esetben a más
módszerekkel számított középhibáknak mindösszesen a 25%-a. Hasonló javulás figyelhetı meg egyetlen
mérés középhibája esetében is. A legjobb megoldást az I. kiegyenlítési csoporttal, észlelési differencia
szerinti súlyozással számított érték mutatja, amely a más módszerekkel számított középhibáknak
mindösszesen a 27%-a. Végkövetkeztetésnek tehát azt mondhatjuk el, hogy a barometrikus
magasságmérésbıl barlangbejáratokra mérési sorozatban meghatározott magasságértékeket az I. és II.
kiegyenlítési csoport segítségével is ki lehet egyenlíteni. A súlyozást az észlelési differencia szerint
érdemes elvégezni, mert ez fejezi ki jobban a légköri állapothatározók mérésébıl származó, és a
magasság értékében is megjelenı bizonytalanságot. Ebben az esetben egy 15 mérést tartalmazó sorozat
esetében a legvalószínőbb érték középhibája ± 6 centiméter lesz, egyetlen mérés középhibája pedig ± 24
centiméter. Megjegyezzük, hogy mindez a mérés pontosságát nem javítja; a Babinet-módszerrel
meghatározott magasság értékek pontossága a CMAS-módszer szerint továbbra is 1.90 méter marad
90%-os valószínőségi szinten, és 0.88 méter 50%-os valószínőségi szinten (TARSOLY, 2015a).

Összefoglalás
módon vizsgáltam: azonos súllyal és észlelési differencia szerinti súlyozással.
Végkövetkeztetésnek azt mondhatjuk el, hogy a barometrikus Barometrikus magasságmérés
alkalmazásával aránylag közelfekvı pontok magasságkülönbségei határozhatók meg, ha azonosnak
vehetı légköri viszonyok mellett egyidejőleg mérjük a légnyomást és a levegı közepes hımérsékletét az
egyes pontokon. Jelen dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy az I. és II. kiegyenlítési csoport
alkalmazásával elérhetı-e a barometrikus magasságméréssel meghatározott értékek megbízhatóságának
növelése. Bemenı adatoknak a 2014-2015-ös években a Velencei-hegységben végzett tesztmérések során
a Babinet-féle mérési és számítási módszer alkalmazásával meghatározott értékeket tekintettem a Diétás, és Cserkupacsos-barlangok esetében. A kiegyenlítést mind a két kiegyenlítési csoportban kétféle

magasságmérésbıl barlangbejáratokra mérési sorozatban meghatározott magasságértékeket az I.
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és II. kiegyenlítési csoport segítségével is ki lehet egyenlíteni. A súlyozást az észlelési
differencia szerint érdemes elvégezni, mert ez fejezi ki jobban a légköri állapothatározók
mérésébıl származó, és a magasság értékében is megjelenı bizonytalanságot. Ebben az esetben
egy 15 mérést tartalmazó sorozat esetében a legvalószínőbb érték középhibája ± 6 centiméter
lesz, egyetlen mérés középhibája pedig ± 24 centiméter. Megjegyezzük, hogy mindez a mérés
pontosságát nem javítja; a Babinet-módszerrel meghatározott magasság értékek pontossága a
CMAS-módszer szerint továbbra is 1.90 méter marad 90%-os valószínőségi szinten, és 0.88
méter 50%-os valószínőségi szinten.
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Veres Zsolt
A LELESZI-VÖLGY (VAJDAVÁR-HEGYSÉG)
HOMOKKÖVES FORMAKINCSÉNEK FÖLDTUDOMÁNYI
TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA
Absztrakt
Magyarország északi határvidéke mentén, a Mátra és a Bükk hegységektıl északra húzódik az
erdıkkel borított, változatos morfológiájú, a hazai szakemberek által is kevésbé ismert és
megkutatott Vajdavár-hegység.
A dombsági és alacsony középhegységi jellegő táj fı felépítı kızete a kora-miocén Pétervásárai
Homokkı Formáció. A változó cementáltsági viszonyok miatt az összlet különbözı részei eltérı
módon állnak ellen a lepusztulási folyamatoknak. Emiatt a Vajdavár-hegység homokköves
területén rendkívül változatos formakincs alakulhatott ki: gomba alakú sziklák, padok és
párkányok, különféle alakú konkréciók, mederlépcsık, szurdokok és kisebb sziklaereszek
váltogatják egymást. A felsorolt formák nagy része a földtudományi (földtani, felszínalaktani,
víztani/vízföldtani, talajtani), valamint a tájképi értékek közé sorolható, védelmük, megırzésük
és bemutatásuk fontos feladat.
A közel É–D-i csapású Leleszi-völgy (a mintaterület) a Vajdavár-hegység központi részén
helyezkedik el, s a Nagy–völgyi-patak vízgyőjtıjét képezi. A völgyrendszer rendkívül tagolt, s
számtalan helyen feltárul a vidék alapkızetét alkotó „pétervásárai homokkı”. Emiatt a terület
kiválóan alkalmas a homokköveken kialakult földtudományi értékek vizsgálataira, térképezésére
és kataszterezésére is. A terepbejárások során részletesen felmértük a Nagy–völgyi-patak teljes
vízgyőjtıjén fellelhetı homokköves formakincset, értékeltük, s minısítettük azt. A felsorolt
földtudományi értékek típusosságuk, egyben egyediségük, látványosságuk miatt alkalmasak egy,
a területet bemutató tanösvény megállóhelyeinek, valamint egyéb geoparki bemutatási
lehetıségek attrakcióinak is.
Kulcsszavak: Pétervásárai Homokkı Formáció, szelektív denudáció, földtudományi érték,
tanösvény, geoturisztika.
Bevezetés, célkitőzések
A szakmai körökben legújabban Vajdavár-hegységnek is nevezett kistájunk földtani
felépítésében különféle mértékben cementált sekélytengeri homokkövek vesznek részt. A
szerkezeti mozgásoknak és az eróziós folyamatoknak köszönhetıen a homokköveken
magyarországi szinten is egyedülálló formakincs alakult ki.
A Vajdavár-hegység kora-miocén homokköveinek vizsgálata a korábbi kutatásokban kızettani
és fıleg szedimentológiai jellegő volt (lsd. késıbb), a formakinccsel csak kevés szakember
foglalkozott. Ez hatványozottan igaz a homokkıformák földtudományi természetvédelmi
szempontú értékelésére.
Jelen tanulmányban a célunk, hogy bemutassuk a Vajdavár-hegység egy kis részterületén, a
Leleszi-völgyben végzett homokköves földtudományi érték-térképezésünk és kataszterezésünk
eredményeit. Ennek során 1:10000 méretarányú topográfiai térképek és GPS felhasználásával
zajlott a részletes terepbejárás, a pontok bemérése, térképre vitele, fotó-dokumentációja és a
hozzájuk tartozó kataszteri lapok kitöltése.
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1. A mintaterület (Leleszi-völgy) általános jellemzése
1.1. A mintaterület földrajzi elhelyezkedése
Az Északi-középhegység területén, a Mátra és a Bükk hegységektıl É-ra, a magyar–szlovák
államhatár által kettéosztva egy nagy kiterjedéső homokkıvidék helyezkedik el, amelynek
legterjedelmesebb és legmagasabb magyarországi tagja a Vajdavár-hegység (1. ábra). A Tarna, a
Leleszi-, a Hódos- és a Hangony-patak között elterülı dombvidéki tájra többféle elnevezés
használatos (pl. Ózd–Pétervásárai-dombság, Gömör–Hevesi-dombság, Heves–Borsodidombság) [1][2], amelyek nem minden esetben fedik teljesen egymást. Ezek közül mi a
napjainkra egyre inkább használatos Vajdavár-hegység elnevezést használjuk [3][4].
A Vajdavár-hegység fıként miocén homokkövekbıl álló vidéke a pleisztocén óta erısen
emelkedı terület volt [5][6], amely aprólékosan, szinte sakktáblaszerően feldarabolódott a
többször aktivizálódó tektonikus mozgásoknak köszönhetıen. Ez a differenciálódás egy ÉNy–
DK-i és egy arra merıleges ÉK–DNy-i irány mentén volt jellemzı, s hatására aszimmetrikus
hátak, köztük fekvı medencék–árkok jöttek létre. Domborzatilag a kistáj medence-, ill. hegyközi
dombság, amelynek központi, magasabb területei már az alacsony középhegység kategóriájába
sorolhatók be [4]. Felszínének átlagos reliefje 120 m/km2, amely a kistáj legmagasabb területein
a 256 m/km2-t is elérheti [7]. A dombvidék legmagasabb pontja a Sajó és a Tarna vízválasztóján
emelkedı Ökör-hegy (541 m), legalacsonyabb pontja pedig a Hangony torkolatánál található
allúviumon jelölhetı ki (149 m).

1. ábra: A Vajdavár-hegység elhelyezkedése (szerk.: Veres Zs.)
A mintaterület, a Leleszi-völgy a Vajdavár-hegység kistáj DNy-i részén helyezkedik el, s a
terület egyik leghosszabb, szerkezetileg preformált völgye (ÉÉNy–DDK-i csapással). A
süllyedék a Nagy–völgyi-patakot és mellékvizeit vezeti le a Leleszi-patakba, amelyet az
Tarnalelesz községtıl D-re ér el. A Nagy–völgyi-patak a Leleszi-patak leghosszabb mellékvize
(9,4 km), amely a dombság központi részén ered két forráságból. A völgy felsı 3 km-es szakasza
szők, szurdokos jellegő, s itt veszi fel K-rıl a Pataj-völgybıl és Ny-ról, a Remete-völgybıl
érkezı kicsiny, idıszakos vízfolyások vizét. A Szarvas–kı-völgy torkolatától D-re a völgy
fokozatosan kiszélesedik, s ez a kiszélesedés folytatódik a torkolat felé. Tarnalelesz felé haladva
a Nagy–völgyi-patak felveszi a Vermes-patak és lentebb a Mocsolyás-patak vizét, majd kb. 400-
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450 méter széles völgyben (amelyben Tarnalelesz község is fekszik) hagyja el a dombvidéket és
ömlik a Leleszi-patakba. A patak a torkolatánál hordalékkúpot épített, amely a Leleszi-patak
vizét is kitérésre kényszeríti [8]. A konzekvens fıvölgyhöz teljes hosszában számtalan
szubszekvens mellékvölgy csatlakozik, amelyekhez pedig további reszekvens völgyek
csatlakoznak. Az ágas-bogas völgyrendszerek az esetek többségében meredekek és nagy esésőek,
ezáltal tovább fokozva a terület tagoltságát.
1.2. A mintaterület földtani felépítése
A Vajdavár-hegység földtani felépítésében döntıen az Észak-magyarországi Paleogén
Medencében lerakódott törmelékes üledékes képzıdmények vesznek részt (2. ábra). A Magyar
Paleogén Medence ÉK-i területein az üledékképzıdés a késı-eocén és a kora-miocén között
zajlott, aminek hatására mintegy 2500 m összvastagságú üledék képzıdött [9][10]. Az üledékes
ciklust lezáró késı-oligocén és kora-miocén képzıdmények (jellemzıen a Pétervásárai
Homokkı Formáció) nyomozhatók jelenleg a felszínen és a felszín közelében, mivel a fiatalabb
üledékek már lepusztultak róluk [11]. A mélyebb rétegtani helyzetben fekvı formációk csak
fúrásokból ismertek a területrıl.

2. ábra: Az Észak-magyarországi Paleogén Medence elvi rétegsora (Tari nyomán, in
Haas szerk. 2001)
A mintaterület szőkebb környezetében az oligocén végén (egri korszak) képzıdött üledékek
találhatók a felszínen, amelyek képzıdési ideje már átnyúlik a kora-miocénbe (eggenburgi
korszak) is.
A Leleszi-völgy déli, torkolati szakaszának övezetében a Szécsényi Slír Formáció üledékei
bukkannak elı, amelyek az Észak-magyarországi Paleogén Medencét kitöltı Paratethys vizében
rakódtak le 22-28 millió évvel ezelıtt [12][13]. Az üledékgyőjtı mélyebb részei távolabb
helyezkedtek el a parti régiótól, ezért ezekben finomabb szemcsemérető üledékek halmozódtak
fel. A Szécsényi Slír Formáció jól rétegzett szürke, kékes- és zöldesszürke színő,
finomhomokos, csillámos, agyagos aleurolitból, agyagból és agyagmárgából áll, amelyek közé
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helyenként finomhomokkı települt. A Szécsényi Slír Formáció üledékei a Tarnalelesz környéki
dombokon csak helyenként tárulnak fel egy-egy elszigetelt, rosszul tanulmányozható feltárásban,
s a látványos, geoturisztikai szempontból bemutatásra érdemes formakincs kialakításában nem
vesznek részt (3. ábra).

3. ábra: A Leleszi-völgy és vízgyőjtıjének földtani felépítése (szerk.: Veres Zs.)
A Leleszi-völgyben észak felé haladva már megjelenik a Pétervásárai Homokkı Formáció,
amely az ott haladó Nagy–völgyi-patak egész vízgyőjtıjét, sıt a tágabb környezetét is (Vajdavárhegység) alkotja. Ezen formáció kızetein alakultak ki a késıbbiekben részletesen tárgyalásra
kerülı földtudományi értékek is.
A „pétervásárai homokkı” az elızıkben tárgyalt Szécsényi Slír Formációra települ, de össze is
fogazódik azzal heteropikus fáciesként, mivel az egri és az eggenburgi korszakokban hosszú
ideig párhuzamosan zajlott a képzıdésük (19-23 millió év között). Az üledékgyőjtı mélyebb
részében a slír, míg a folyók által üledékkel bıven ellátott parti zónájában sekélytengeri
homokkı rakódott le [10][14][15]. A törmelékes üledékes összlet a Paratethys egy olyan öblében
(Észak-magyarországi Öböl) képzıdött, ahol az árapály-tevékenység igen intenzív volt [10].
A 20-400 méteres tengermélységben képzıdı, az akár 600-800 méter vastagságot is elérı
képzıdményt általában sárgásszürke színő, karbonátos kötıanyagú finom- és középszemő
homok, homokkı, alárendeltem kavicsos homokkı alkotja. Átlagos karbonáttartalma 14-15 %,
de ez helyenként akár 25-51 % is lehet [16].
A homokköves összlet egyes részeinek jellemzıje a változatos léptékő keresztrétegzettség,
valamint a padosság (álrétegzettség) is. A formáció üledékei felfelé durvuló tendenciát mutatnak,
jelezve az egykori üledékgyőjtı feltöltıdését. A „pétervásárai homokkı” ısmaradványokban
szegény, ez kifejezetten igaz a formáció alsó részeire, míg a felsıbb tagozatok lumasellaszerő
(összemosott és összetört kagylóhéjak) faunát tartalmazhatnak (emiatt egyik régies elnevezése a
„nagypectenes homokkı” volt). Az ısmaradványok mellett a felsı szintek durvakavicsos, tufás,
tufitos, bentonit-törmelékes horizontokat is tartalmaznak. A formáció egyes tagozatainak
jellegzetes ásványa a zöld színő vas-alumínium-hidroszilikát ásvány a glaukonit, amely
helyenként a kızetnek jellegzetes zöldes színárnyalatot ad. A jellegzetes színt adó ásványa miatt
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egy régies elnevezése a „glaukonitos homokkı” volt. Az utóbbi kutatások azonban kiderítették,
hogy az esetek nagy részében a zöldes színő ásványok a szeladonit- és klorit-félék közé tartoznak
[17].
A vastag homokkıösszletet a geológusok [18][19][20][21] hazánk területén három-hat tagozatra
osztották fel. A szlovák geológusok a Szlovákiába is átnyúló és felszínre bukkanó
homokkövekre külön nevezéktant dolgoztak ki (pl. a „pétervásárai homokkı” ott a Füleki
Formáció névre hallgat). A Leleszi-völgyben döntıen a Hangonyi Tagozat rétegei fordulnak elı:
ezek 1-5 méter vastag kötegekbe rendezett, mindig keresztrétegzett, közép- és durvaszemcsés
homokkövek, esetenként kavicsos homokkövek és konglomerátumok. Rétegei vastagpados
kifejlıdésőek, de vékonyabb padok is elıfordulhatnak. A homokköves összletet helyenként
finomszemcsés kızetlisztes vagy agyagos horizontok tagolhatják. Fosszília nem található benne,
de elvétve cápafogakat és kagylóhéj-töredékeket tartalmazhat. A mintaterület tágabb
környezetében megjelenik a formáció Kéménektetıi Tagozata is, amelyre a vékonyréteges,
agyagmárga közbetelepüléses homokkövek a jellemzık.
A Vajdavár-hegységben szembeötlı a homokköveken kialakult változatos formakincs:
gombasziklák, kipreparálódott padok, kerekded konkréciók, mederlépcsık, szurdokok és kisebb
sziklaereszek váltogatják egymást. A látványos és változatos formakincs létrejötte a
homokkövek eltérı cementáltságával és az ehhez kapcsolódó mállási folyamatokkal van
összefüggésben [22].
A homokkı lerakódását követıen zajló diagenezis egy kései fázisában válhattak ki a formáció
egyes részeiben azok a kalcitok, amelyek cementként és ásványhelyettesítésként épültek be a
kızetszövetbe. A homokköves összletben áramló fluidumokból a kalcit a megfelelı
szemcseösszetételő, nagyobb porozitású és permeabilitású részeken vált ki. Emiatt a kalcittal
jobban cementáltabb részek a kızettestben elszigetelt lencsékben, foltokban, sávokban alakultak
ki [23]. A terület betemetıdési modellje alapján a Pétervásárai Homokkı Formáció kb. 8 millió
évvel ezelıtt érte el a maximális betemetıdési mélységét, s az elmúlt 5 millió év óta emelkedı
fázisban van [24]. A felszín közelébe kerülı és a homokköveken átszivárgó, csapadék eredető
(meteorikus) vizek kezdték el azt az oldási folyamatot, amely részben még ma is zajlik. A
kalcittal jobban cementált, kevésbé porózus részek útját állták az áramló fluidumoknak, míg a
porózusabb részek oldása sokkal intenzívebb volt. Ennek megfelelıen az oldási, mállási
folyamatok kihangsúlyozták a cementációs különbségeket (szelektív denudáció), amely hatására
egy rendkívül változatos kızetmorfológia alakult ki.
A korábban említett, döntıen homokkıbıl felépülı meredek domboldalakon a talaj könnyen az
erózió áldozatául esik, ezért az ilyen helyeken földes kopárok, köves, sziklás váztalajok,
valamint humuszkarbonát talajok a meghatározóak [25][26], sporadikus talajborítással. A talaj
részleges vagy teljes hiánya miatt a mállási kéreggel tarkított homokkı jelentıs nagyságú
felületeken takarózik ki a terület nagy reliefő dombvidéki felszínein.
2. A földtudományi értékek fogalma és csoportosítása
A földtani természetvédelemben napjainkban egyre gyakrabban használatos a földtudományi
érték kifejezés, amely egy összetett fogalmat takar.
A természeti tájalkotó elemeket hagyományosan két nagyobb csoportba sorolhatjuk: az élı
(biotikus) és az élettelen (abiotikus) típusokba. A biotikus elemek közé a növénytani és állattani
értékek, míg az abiotikus elemek csoportjába a számunkra fontos (és a hazai
természetvédelemben még mindig méltatlanul elhanyagolt) földtudományi értékek tartoznak. A
földtudományi érték kifejezés további négy kategóriát foglal magában: a földtani (geológiai), a
felszínalaktani (geomorfológiai), a víztani/vízföldtani (hidrológiai/hidrogeológiai) és a talajtani
(pedológiai) értékeket (4. ábra).
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Az elızıekben leírtak alapján földtudományi érték lehet egy földtani feltárás, egy látványos
sziklaalakzat, egy forrás, de még egy talajszelvény is [27]. A földtudományi értékek mellett még
két kategóriát különböztetünk meg, amelyek a fent felsoroltakkal sokszor együtt fordulnak elı,
de nem természeti jellegőek: ezek a kultúrtörténeti és a tájképi értékek.

4. ábra: A természetvédelmi értéktípusok csoportosítása (Kiss G. et al. 2007)
Erre kiváló példák a Leleszi-völgy keleti oldalában emelkedı Pes-kı kisebb sziklaereszei. Az
ereszek szépen feltárják a Pétervásárai Homokkı Formáció üledékeit, ezért földtani értékek.
Látványukkal, változatos formakincsükkel felszínalaktani és tájképi értékeket is képviselnek, de
a több évszázados emberi felhasználás miatt kultúrtörténeti jelentıséggel is bírnak. Az
elızıekbıl kiválóan látszik, hogy egy adott természeti objektum általában több kategóriát is
képviselhet.
A földtudományi értékek a fentiek mellett tudományos, oktatási–nevelési, kultúrtörténeti,
esztétikai jelentıséggel és élıhelyi szereppel is bírnak, nem feledkezve meg az ökoturisztikai
jelentıségükrıl sem [27].
A Vajdavár-hegységet alkotó, eltérı cementáltságú homokköveken gazdag formakincs alakult ki,
amelyek viszont rendkívül sérülékenyek is. Számtalan földtudományi értéknél szinte láthatóan,
emberi léptékben mérve is tetten érhetıek a különféle mállási folyamatok (szemcsék kipergése,
mállási kérgek lehántolódása), amelyek miatt védelmük és látogathatóságuk korlátozása erısen
indokolt lenne. Jó példa erre a Pes-kı D-i oldalában késıbb bemutatásra kerülı gombaszikla is.
A magányosan álló képzıdmény az országban egyedülálló földtudományi érték, amely
geoturisztikai bemutatásra érdemes, de a sérülékenysége miatt viszont elgondolkodtató, hogy ez
megvalósítható-e.
A mintaterület és a Vajdavár-hegység földtudományi, növénytani, állattani, tájképi és
kultúrtörténeti értékeinek védelmét az 1993-ban létrehozott, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
felügyelete alá tartozó Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet (9570 ha) látja el.
A Vajdavár-hegység részletes földtudományi–természetvédelmi szempontú kataszterezése eddig
még nem vagy csak részben történt meg. Az itt található homokköveken kialakult képzıdmények
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geoturisztikai bemutatásra alkalmasak lennének, akár tanösvények vagy geoparki szolgáltatások
keretében is.
A földtudományi értékek térképezésének elsı fázisa a Leleszi-völgyben és környezetében
valósult meg. A továbbiakban a térképezés legfontosabb eredményeit mutatjuk be a különbözı
felszínformák csoportosításán és jellemzésén keresztül.
3. A mintaterület földtudományi értékei
3.1. Nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszínek: Herc-ortvány, Pes-kı, Szarvas-kı, Dagadó-far,
Debornya-fı, Debornya-Sarkágy és Pataj-völgy feletti oldalak
A Leleszi-völgyet szegélyezı tagolt dombvidéki és alacsony középhegységi vonulatok
bıvelkednek látványos és nagy kiterjedéső, tagolt homokkı-felszínekben. Ezek közül jó néhány
a Vajdavár-hegység legnagyobb ilyen formái közé tartozik.
Korábban már említettük, hogy a Vajdavár-hegység területe a pleisztocén óta erısen emelkedı
terület volt [5][6], amely aprólékosan feldarabolódott a tektonikus mozgásoknak köszönhetıen.
Emiatt egy aszimmetriát mutató, sasbércekbıl, árkokból és medencékbıl álló térszín jött létre,
ahol a kibillenés jellemzıen ÉÉK–ÉNy-i irányokat mutat.
Ezen folyamatok hatására a leglátványosabb és legnagyobb homokkı-felszíneket hordozó
kibukkanások a domborzati elemek D-i, DK-i és DNy-i oldalaiban lelhetık fel, átlagosan 300400 m tengerszint feletti magasságokban. Ezeken a helyeken az eltérı cementáltságú
homokkıtestek kibukkanásai miatt a felszínformáló erık hatékonyabb felszínformálást tudtak
végezni. A tagoltságot és a formakincs sokféleségét fokozzák a homokkıtesteket felszabdaló
litoklázisok, vetık is, amelyek hatására rendkívüli módon tagolt falfelületek alakultak ki. A
földtani és tektonikai folyamatok mellett a délies kitettségbıl adódó mikroklimatikus hatások is
szerepet játszhattak a formák létrejöttében. A nagyobb besugárzás miatt ezek a lejtık a
legmelegebbek, itt a legkevesebb a növényzet és a legsekélyebb a termıréteg, amelyek mind
kedvezhettek az eróziós folyamatok hatékonyabb felszínformálásának.

5.
ábra: A
Leleszivölgy

földtudományi objektumainak áttekintı térképe
(szerk.: Veres Zs.)
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A Leleszi-völgy egyik legnagyobb bal oldali mellékvölgye a Vermes-völgy. A völgy torkolatától
kb. 600 m-re, egy délies kitettségő térszínen található a Herc-ortvány feltárása, ahol egy 250 m
hosszú és 10 m magas, K–Ny-i csapású területsáv mentén látványos kifejlıdésben tárulnak fel a
Pétervásárai Homokkı Formáció Hangonyi Tagozatának rétegei. A Herc-ortványon a tagozat
szinte minden kızettani–felszínalaktani jellegzetessége tanulmányozható: különbözı
cementáltságú padok és „cipók” kipreparálódása miatti hullámos falfelületek és litoklázisokkal
átjárt, különféle színezető, keresztrétegzett kızettestek. Szintén szembetőnı a kora-miocén
homokkı egy másik jellegzetessége, az ún. mállási kéreg is. Ez a homokkı eredeti sárgás
színétıl elütı, sötétebb árnyalatú, pár mm vastag kéreg, amely kézzel könnyedén lefejthetı a
kızet felszínérıl. A kéreg a homokkı mállásának hatására, az abból kioldódó és újra kicsapódó
kalcitból és gipszbıl jön létre. Jellegzetes sötét színét a gipszkristályokba ágyazott szennyezı
szemcséknek köszönheti. Ez a kéreg egyre vastagodik a mállás elırehaladtával, majd a saját
súlya és egyéb folyamatok (pl. szél, víz) hatására fellazul és leválik a kızet felszínérıl, így
pusztítva azt [28]. Ezek a leválások hatalmas felületeken tarkítják a kızetfalakat, s az eltérı szín
miatt ez igen látványos formában valósul meg. A homokkıfelszín alatti mély és nagy eséső
eróziós völgy É-i oldalában található a Herc–ortványi-eresz, amelyrıl a késıbbiekben még lesz
szó.
A Leleszi- és a Vermes-völgy találkozásánál, a környezetébıl nagy szintkülönbséggel emelkedik
ki a 354 m magas Pes-kı tömbje. A vetık mentén kiemelkedett és aszimmetrikusan kibillent
homokkı sasbérc D-i és DNy-i tagolt oldala nagy területen tárja fel a „pétervásárai homokkı”
rétegeit. Itt is kiválóan tanulmányozhatók a szelektív denudáció által kiformált, mállási kéreggel
borított falfelületek, valamint a falsíkokból kiemelkedı konkréciók is. A kevésbé cementált
homokkıpadok kimállásával számos eresz alakult ki, amelyek mélysége 1-2 m között változik.
A Pes-kı DK-i oldalában, a völgytalp felett 30-35 m-es magasságban található a Peskı-barlang,
amely egy 4,5 m hosszú, 2,5 m mély beöblösödés a homokkı felszínén. A Pes-kı tagolt
homokköves felszíne számos földtudományi értéket (pl. gombaszikla, mederlépcsı) rejt még,
amelyekrıl a késıbbiekben lesz szó.
A Leleszi-völgy középsı részén, annak K-i oldalában emelkedik a Szarvas-kı merész homokkı
sziklaorma. A vetık mentén különálló „bástyákra” tagolt, hatalmas kiterjedéső és látványos
homokkıfelszín a legnagyobb ilyen forma a Nagy–völgyi-patak vízgyőjtıje mentén. Az általános
kibillenési irányoknak megfelelıen a Szarvas-kı D felé nézı, különbözı mértékben cementált
üledékes rétegein alakultak ki a felmérésre is érdemes földtudományi értékek. Ezek közül
legfontosabbak a falak síkjába bemélyülı ereszek, amelyek közül a legtöbb mérete meghaladja a
2 m-t (lsd. késıbb).
A korábban említett nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszínek mellett még több helyen
tanulmányozhatók a Pétervásárai Homokkı Formáció feltárásai kisebb-nagyobb kopárok
formájában. Ilyet találunk a Dagadó-farnak nevezett lapos kúp D-i és DNy-i oldalában, a
Debornya-fı csúcs D–DK-i részén, a Debornya-Sarkágy völgy feletti homokkıorom D-i részén,
valamint a Pataj-völgy torkolati szakaszának É-i oldalában is (5. ábra).
3.2. Magányos homokkıformák: Herc–ortványi-ingókı, Pes–kıi-gombaszikla
A nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszínek tárgyalásánál már említettük a Herc-ortvány
térségét. Az itt található hosszú feltárás legegyedibb magányos homokkıformája a fal középsı
szakaszán található (310 m-es tengerszint feletti magasságban). A homokkıfal tetejébıl egy 2,5
m magas, északias irányban erısen kibillent, három kevésbé és három jobban cementált padból
felépülı, szelektív denudáció által kiformált bizarr sziklaforma hívja fel magára a figyelmet.
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A kevésbé cementált részeken a mállási kéreg erıs lehántolódása figyelhetı meg, míg a
cementáltabb részek kompaktabbak és sötétebb színőek. A sziklaképzıdményt alulról
tanulmányozva szembeötlik, hogy egy pár centiméteres vékony réteg kimállása miatt a szikla
gyakorlatilag „lebeg” az ıt tartó magas homokkıfal tetején. Emiatt joggal nevezhetı
„ingókınek” is. Kialakulása összetett folyamatokat tükröz, amelyben több tényezı vehetett részt
(pl. a víz és a szél eróziója, tömegmozgások), hatásuk és erısségük idıben és térben változhatott.
A kopár domboldalon megfigyelhetı a homokkı térszínekre jellemzı sporadikus talajborítás, az
ún. földes kopárok és köves, sziklás váztalajok is. A ritkás növényzet miatt a képzıdmény mellıl
szép kilátás nyílik a Tarnalelesz környéki dombokra. Lombmentes idıszakban feltőnik a
szemközt lévı Pes-kı oldalában található barlang is.
A korábban már említett Peskı-barlangtól ÉNy felé haladva felfelé, nehéz terepen érhetjük el a
Pes-kı igazi földtudományi attrakcióját, egy magányosan álló homokkı gombasziklát (6. ábra).
A 260 m-es tengerszint feletti magasságban elhelyezkedı 3 m magas, magányosan álló
gombaszikla a Pes-kı déli, borókákkal és fiatalabb, vegyes erdıvel borított részén helyezkedik
el.
A gombasziklát megvizsgálva megállapítható, hogy padjai északias irányba dılnek és négy
jobban és három kevésbé cementált egységbıl épül fel. A jobban cementált részek kiemelkednek
a szikla síkjából és sötétebb színőek, a kevésbé cementáltak padok sárgás és szürkés árnyalatúak,
s jól megfigyelhetı rajtuk a mállási kéreg is. Ezek az erısebben málló rétegek szinte szemmel
láthatóan pusztulnak: a homokszemcsék folyamatosan peregnek ki belılük, s a
sziklaképzıdmény alatt alkotnak kisebb halmokat. A gombaszikla kialakításában, a hercortványi képzıdményhez hasonlóan több tényezı játszhatott szerepet, de egyik dominanciája
sem dönthetı el egyértelmően. A lejtın lefelé ható gravitáció, a víz és a szél lehettek a fı
kialakító tényezık, amelyek hatását a homokkı eltérı cementáltságú részei hangsúlyozzák ki. A
gombaszikla feletti hegyoldalból remek kilátás nyílik a Tarnalelesz környékére és a Mátra
fıgerince felé.
Természetesen a terület két legnagyobb és leglátványosabb magányos sziklaformája mellett a
korábban már említett homokkıfelszínek (pl. Szarvas-kı, Dagadó-far, Debornya-fı) nagy részén
szintén felfedezhetünk kisebb-nagyobb mezo- és mikro-formákat is.

6. ábra: A Pes-kı D-i oldalában található homokkı gombaszikla (fotó: Veres Zs.)

85
3.3. Völgyi mederlépcsık: Pes–kıi-mederlépcsı (Vízeséses-eresz)
A Pes-kı kúpját É-i irányban elhagyva, a Nagy–völgyi-patak felduzzasztásával létrehozott
kicsiny tó után kb. 150 m-rel, jobbról egy ÉK–DNy-i csapású, szerteágazó eróziós völgyrendszer
bejárata veszi kezdetét. A völgy egy fı ágból és az abból kiágazó mellékágakból áll. A Leleszivölgyet elhagyva, a mellékvölgy-rendszer fıágában kb. 100 métert gyalogolva érünk a látványos
mederlépcsıhöz (7. ábra).

7. ábra: Eróziós mederlépcsı a Pes-kı ÉNy-i oldalában (fotó: Veres Zs.)
A Vajdavár-hegység homokköves területén a pleisztocén óta bekövetkezett fiatal szerkezeti
mozgások és a vízfolyások eróziója változatos morfológiát alakítottak ki: egymást érik a rövid és
meredek, nagy eséső völgyek, amelyek legtöbbje szurdokos és mederlépcsıkkel tarkított.
Számos völgyben csak idıszakosan található vízfolyás, az év legnagyobb részében száraz aszó.
Az aktív vízvezetéses idıszakokban (hóolvadás, extrém csapadék) azonban komoly mennyiségő
vizet tudnak levezetni, amelyek jelentıs eróziós munkát fejtenek ki a völgyekben, így azok képe
állandóan változik [29]. Ilyenkor a völgyekben található, a keményebb homokkıpadokon
kiformálódott mederlépcsıkön (vagy más néven réteglépcsıkön) vízesés formájában bukik alá a
víz. Egy ilyen látványos és a Leleszi-völgy vízgyőjtıjének legnagyobb mederlépcsıje fejıdött ki
a fent említett eróziós völgyben is.
A kis völgyben felfelé haladva egy kb. 6-7 m magas és 10-15 m széles mederlépcsı található. A
mederlépcsı kiformálódásában szerepe volt a kızet eltérı cementáltságának, ill. a mederlépcsın
aláhulló víz örvénylı és oldalazó eróziójának is. A homokkövet megvizsgálva feltőnik annak
erıs összetöredezettsége, helyenként keresztrétegzett mivolta. A homokkı aprózódásának egy
másik fajtája is megfigyelhetı itt: a fák gyökerei a kızet repedéseibe hatolva komoly feszítı,
ezzel eróziós tevékenységet idéznek elı (biogén aprózódás). A keményebb homokkıpad alatti
puhább részek kimállásával egy komoly beöblösödés alakult ki a kızetben, amely ún.
árnyékmállással (az üregekben megülı nedvesség hatására) és a víz eróziójával mélyül tovább
mindaddig, míg a felette lévı cementáltabb pad le nem szakad a saját súlyánál fogva (a
Vízeséses-eresz néven leírt „barlanggal” a következı alfejezetben foglalkozunk részletesebben).
3.4. Barlangok, kıfülkék, ereszek és mesterséges üregek: Herc–ortványi-eresz, Vízeséses-eresz,
Galagonya-eresz, Csipke-eresz, Veres-eresz, Debornya–Sarkágyi-barlang, Mocsolyási-eresz,
Halászok ürege
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A Vajdavár-hegység területe bıvelkedik nemkarsztos barlangokban, sziklaereszekben,
kıfülkékben, valamint mesterséges üregekben is, amelyekre már Dénes György [30] felhívta a
figyelmet. Azóta többen foglalkoztak az itt található barlangok kutatásával [31][32][33]. A
terület barlangnak nevezett üregei tulajdonképpen nem is klasszikus értelemben vett barlangok,
hisz nem rendelkeznek zárt szelvénnyel, ezért inkább kıfülke, kılyuk vagy sziklaeresz névvel
illethetjük ıket.
A Vajdavár-hegység területén található üregek kialakulása komplex és az ıket létrehozó számos
folyamat dominanciája sem dönthetı el egyértelmően. A vidék barlangjai kivétel nélkül a
Pétervásárai Homokkı Formáció kızeteiben találhatók. Barlangosodásuk fontos elıkészítıje a
homokkıtestek tektonikai kiemelkedése miatti oldalnyomás megszőnése, amely fellazítja a
kızetet, s mintegy elıkészíti más folyamatok kızetbontó hatásainak [33]. A fellazult kızettestek
pusztítását a homokkıfalak alsó részén a folyóvizek eróziója és az árnyékmállás, a felsıbb
részein a hıingadozás okozta aprózódás és a szél végzi [34].
A korábban már többször említett Herc-ortvány hosszú és tagolt homokkıfala alatti eróziós
völgyben található a Herc–ortványi-eresz. A 13 m széles, bejáratánál 3 m magas és 2,4 m mély
eresz a kevésbé cementált homokkırétegek kimállásával keletkezett, amelyet az ott folyó
idıszakos kis vízfolyás oldalazó eróziója is mélyített. Az eresz mellett egy jobban cementált
homokkıpadon egy kisebb mederlépcsı is kiformálódott.
A 3.3. fejezetben korábban már említettük a Pes-kı ÉNy-i oldalában található látványos és
nagymérető mederlépcsıt. A keményebb és kevésbé pusztuló homokkıpad alatt jött létre a
puhább kızetek kimállásával a Vízeséses-eresznek elnevezett beöblösödés. A helyenként 5 m
magas eresz mélysége több ponton eléri a 2,5 m-t is. A kevésbé cementált homokkövek
kimállása mellett az eróziós völgy aljában folyó idıszakos vízfolyás oldalazó eróziója is
„rásegíthetett” az eresz kiformálódására.
A Szarvas-kı tömbjében már régóta ismeretesek barlangok: ilyen a hegy déli oldalában található
Szarvas–kıi-kılyuk, Szarvas–kıi-üreg [30], valamint a Szarvas–kıi-eresz. A terepbejárás során
viszont több, eddig még ismeretlen üreg tárult fel a hegy déli ormának sziklái között.

8. ábra: A Szarvas-kı üregekkel tarkított D-i oldala (fotó: Veres Zs.)
A Szarvas-kı déli oldalában, 360 méteres tengerszint feletti magasságban, nehezen
megközelíthetı helyen egy nagyobb beöblösödés hívja fel magára a figyelmet, amelynek a
Galagonya-eresz nevet adtuk. Kialakításában a nyomáscsökkenés miatt repedezett kızet [33]
szelektív lepusztulása játszott fı szerepet, amelyet még más folyamatok (pl. szél, árnyék- és
biológiai mállás) tovább formálhattak. A 12 m széles eresz legnagyobb magassága 4 m,
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legnagyobb mélysége pedig 2,8 m. A Szarvas-kı homokkıormokkal tarkított D-i részén, csak
kötéltechnikával megközelíthetı helyen található a Csipke-eresz (8. ábra). Az 5 m széles
képzıdmény legnagyobb magassága 3 m, legnagyobb mélysége pedig 2,5 m.
A Szarvas-kıvel átellenben található a Debornya-fı csúcsa, amelynek tagolt D-i oldalában
szintén található egy üreg, amely megtalálója – e tanulmány szerzıje – után a Veres-eresz nevet
kapta. Az eresz szélessége 6,5 m, magassága 2,4 m, mélysége pedig 2,3 m. Létrejötte szintén egy
kevésbé cementált homokkıpad kimállásának köszönhetı, akárcsak a többi hasonló forma
esetében.
Szintén a Debornya-fı közelében, az alatta fekvı Debornya-Sarkágy elnevezéső völgyben is
található egy 7 m széles, 3 m magas és 3 m mély beöblösödés, amely a Debornya–Sarkágyibarlang nevet kapta.
Tarnalelesz község közelében, a Mocsolyás-patak feletti homokköves kopáron is található egy
beöblösödés, amely a Mocsolyási-eresz nevet kapta (11 m széles, 3 m magas és 2,2 m mély).
A Vajdavár-hegység több homokkıbe mélyülı mesterséges üreget is rejt, amelyek közül a
legkülönlegesebbek a cseppköveket is tartalmazó Keserőtanyai-táró vagy a mai napig
bizonytalan korbesorolású Temetı-alatti-labirintus Borsodnádasdon. A Leleszi-völgy térségében
bizonyítottan csak egy olyan üreget találtunk, amely mesterséges, emberkéz alkotta. A Pes-kıvel
szemben található tó mögötti völgyben lelhetı fel a Halászok ürege, amelyet a tarnalelesziek
elmondása szerint halászeszközök tárolására használtak. Mára beomlott, de még bejárható
állapotban található (5. ábra).
4. Az eredmények összefoglalása
Az Északi-középhegység területén, a Mátra és a Bükk hegységek, valamint a szlovák államhatár
között helyezkedik el a Vajdavár-hegység. Határait a Tarna, a Leleszi-, a Hódos- és a Hangonypatakok jelölik ki.
A megközelítıleg 600 km2-es kiterjedéső, rendkívül tagolt domborzatú terület földtani
felépítésében az Észak-magyarországi Paleogén Medencében a tercier során lerakódott
törmelékes üledékes képzıdmények vesznek részt. Ezek közül is kiemelendı a kora-miocén
korú Pétervásárai Homokkı Formáció, amelyen a területen található földtudományi értékek is
kiformálódtak. A Pétervásárai Homokkı Formáció cementáltsági viszonyai térben eltérıek,
emiatt a lepusztulási folyamatok rendkívül változatos formakincset alakítottak ki. Kutatásunk
során ezen formakincs földtani természetvédelmi szempontú kataszterezése és értékelése volt a
célunk a Tarnalelesztıl É-ra található Leleszi-völgy mintaterületén keresztül.
A mintaterületen elıforduló, homokköveken kialakult formákat több kategóriába soroltuk be. Az
elsı csoportba a nagy kiterjedéső, tagolt homokkı-felszíneket soroltuk, amelyek kiterjedésükkel,
tagoltságukkal a terület kora-miocén homokköveinek méltó reprezentánsai. A Leleszi-völgy
mentén ide sorolhatjuk a Herc-ortvány, a Pes-kı, a Szarvas-kı, a Dagadó-far, a Debornya-fı,
valamint a Debornya-Sarkágy és a Pataj-völgy feletti domb- és hegyoldalak területeit.
A kisebb mérető és a környezetüktıl elkülönülı formákra fókuszálva hoztuk létre a „magányos
homokkıformák” csoportját, amelybe a Herc–ortványi-ingókövet és a Pes–kıi-gombasziklát
soroltuk be. Ezek megjelenésükkel, méretükkel és egyediségükkel a terület földtudományi
értékeinek fontos csoportját képezik. Külön csoportot képeznek a meredek és nagy eséső
völgyekben található „völgyi mederlépcsık”, amelyekbıl több tucat fordul elı a mintaterületen.
Ebbe a kategóriába a Pes–kıi-mederlépcsıt soroltuk be, amely véleményünk szerint a
legtípusosabb, a legnagyobb és a legjobban bemutatható ilyen jellegő földtudományi érték a
Leleszi-völgy mentén.
Végezetül jelentıs számú földtudományi érték-csoportot képviselnek a barlangok, a kıfülkék, az
ereszek, valamint a mesterséges üregek. Ezen formák a kevésbé cementált homokkırétegek
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kimállásával jöttek létre, amelyeket más eróziós folyamatok (pl. mederben áramló vizek, szél) is
erısíthettek. Mivel a mintaterületen számtalan ilyen beöblösödés található, ezért mi csak a 2
méter mélységet meghaladókat vettük számba. A Leleszi-völgy vízgyőjtıjét térképezve
„fedeztük fel” a Herc–ortványi-ereszt, a Vízeséses-ereszt, a Galagonya-ereszt, a Csipke-ereszt, a
Veres-ereszt, a Debornya–Sarkágyi-barlangot, a Mocsolyási-ereszt, valamint a mesterséges
Halászok üregét is.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a homokköves Vajdavár-hegység vidéke bıvelkedik
földtudományi értékekben, amelyek méretükkel, alakjukkal, típusosságukkal vagy épp
egyediségükkel a terület geoturisztikai attrakcióinak sorát gazdagítják (1. táblázat).
Ilyen jellegő homokköves formakincs hazánk területén egyedülállónak számít, ezért a fent
említett földtudományi objektumok geoturisztikai bemutatása (pl. tanösvények, egyéb geoparki
lehetıségek) indokolt lenne. Itt jegyeznénk meg viszont, hogy a könnyen pusztuló
homokköveken kialakult formák igen sérülékenyek is, ezért a bemutathatóság során ezeket is
figyelembe kell majd venni.
1. táblázat: A Leleszi-völgy földtudományi értékeinek áttekintı táblázata
Földtudományi
objektum neve

Földtudományi objektum-típus

Herc-ortvány

nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszín

Pes-kı

nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszín

Szarvas-kı

nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszín

Dagadó-far

nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszín

Debornya-fı

nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszín

DebornyaSarkágy

nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszín

Pataj-völgy

nagy kiterjedéső, tagolt homokkıfelszín

Herc–ortványiingókı
Pes–kıigombaszikla
Vízeséses-eresz
Herc–ortványieresz
Galagonyaeresz
Csipke-eresz
Veres-eresz
Debornya–
Sarkágyi-barlang
Mocsolyásieresz
Halászok ürege

Földtudományi értékkategória
földtani, felszínalaktani,
talajtani; tájképi
földtani, felszínalaktani,
talajtani; tájképi
földtani, felszínalaktani,
talajtani; tájképi
földtani, felszínalaktani,
talajtani; tájképi
földtani, felszínalaktani,
talajtani; tájképi
földtani, felszínalaktani,
talajtani; tájképi
földtani, felszínalaktani,
talajtani; tájképi

magányos homokkıforma

földtani, felszínalaktani

magányos homokkıforma

földtani, felszínalaktani

völgyi mederlépcsı

földtani, felszínalaktani,
víztani/vízföldtani

természetes kıfülke

földtani, felszínalaktani

természetes kıfülke

földtani, felszínalaktani

természetes kıfülke

földtani, felszínalaktani;
tájképi
földtani, felszínalaktani

természetes kıfülke

földtani, felszínalaktani

természetes kıfülke

természetes kıfülke
mesterséges üreg

földtani, felszínalaktani;
tájképi
kultúrtörténeti
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Szabó Géza

BARLANGI KERESZTESPÓKOK ELİFORDULÁSÁNAK
MEGFIGYELÉSE A 2016. ÉVI VULKÁNSZPELEOLÓGIAI
TÁBOROKBAN VÉGZETT MUNKA SORÁN
Összefoglalás
A barlangi keresztespók (Meta menardi) élıhelye a barlang, de életének egy szakaszát a szabadban
tölti. A barlangokon kívül pincék, mesterséges tárók lehetnek az élıhelyei, de egyes északi országokban
a szabadban (kıomlásokban, hővös, nedves vízmosásokban) is elıfordul. Magyarországon elıször
találtunk adatokat arra, hogy itt is elıfordul kövek közt. Megtárgyalom az új megfigyelés jelentıségét.

Bevezetés
A pókok fajszintő meghatározása általában csak az ivarszervek megfigyelése segítségével
történhet. Néhány pók esetében a fajszintő meghatározáshoz elegendı a pók kinézete, elıfordulási helye.
Ilyen a barlangi keresztespók (Meta menadi). Magyarországon barlangokban elıforduló, nagy testő,
szép, színes állat. Élıhelyükön gyakran találunk rejtett keresztespókot (Metellina meriane), ez azonban
kisebb, szürke, hálója sőrőbb szövéső. Kis gyakorlással a kettı nem cserélhetı fel. Más, barlangokban
elıforduló fajokkal az összecserélés esélye kevés gyakorlás után már nem következhet be.
A 2012. év pókja a barlangi keresztespók (Hörweg, 2012) barlangban párzik, itt rakja le
petecsomóját a pókocskák a kikelés után tavaszig a petecsomóban maradnak, majd a petecsomót és –
nagyobb részük – a barlangot is elhagyja. A barlangot elhagyó pókocskák vándorolnak, repülnek
(ökörnyál), majd – szerencsés esetben – új barlangot találnak maguknak. Az eredeti helyükön maradók és
a vándorlók biztosítják a faj fennmaradását az élıhelyen és a gének keveredését az élıhelyek közt
(Hörweg, 2012).
A pókokról szóló elsı magyar nyelvő mő szerzıje Hermann Ottó így ír: „barlang és pinczelakó,
mely télben is a melegebb barlangokban voltaképpen megszakadás nélkül tenyészik és csak ritkán téved
a barlangoknak oly mélységébe, a melybıl a világosság teljesen ki van zárva. Kedvencz helyei a
folytonos félhomályban levı sarkok, sziklaodúk és repedések a barlangok torkolatában és a pinczékben
is, hol aztán terjedelmes, ritkás kerek hálót szı, maga pedig a sziklához vagy falhoz lapulva lesi a
prédát.” (Herman, 1876). Chyzer és Kulczynski (1891) elıfordulási helynek a tárnákat (azaz
mesterséges barlangokat) is megemlíti, míg Loksa (1969) és Szinetár (2006) a barlangokat említi, utóbbi
kiemeli a Kovácsi-hegy és a Tátika bazaltbarlangjait, ahol elıszeretettel fordulnak elı.
Nentwig stb. (2016) átfogó pókhatározójában
barlangokat, pincéket és kutakat és kıomladékokat
jelöl meg európai elıfordulási helynek. Roberts
(1993) Nagy-Britannia és Észak-Írország pókjairól
írott könyvében barlangokat, pincéket és más sötét
helyeket ír elıfordulási helynek. Újabb cikkek északi
államokból (Finnország, Svédország, Csehország,
Skócia) leírnak olyan nem szokásos tartózkodási
helyeket, mint kıomladékok, vándorkımezık,
„mikrobarlangok” stb. (Fritzén és Koponen (2011),
Jonsson (1998), Ruzicka és Klimes (2005),
Pennington (1979)).
Barlangi keresztespók a Vadlány-likban (Sz.G)
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Beszámolok a 2016. évi Vulkánszpeleológiai táborok során átnézett barlangokban, illetve újonnan feltárt
helyeken a barlangi keresztespók elıfordulásáról.
Módszerek
A Vulkánszpeleológiai táborok során a Balaton-felvidék néhány nemkarsztos területét jártuk be. A
terepbejárás során felkerestünk korábban már ismert barlangokat is. Átvizsgáltunk barlang elıfordulási
helyeket, szükség esetén kisebb-nagyobb bontást is végeztünk, ezek során megbontottunk néhány
kımezıt, kıomlást.
A Kovácsi hegy, a Tátika és a Badacsony egyes részeit kutattuk át. Az év eleji táborban végigjártuk a
Burok-völgyet (Isztimér).
A pókokat szemmel azonosítottunk, se a nemet se az ivarérettségi állapotot nem vizsgáltuk.
Eredmények
A Kovácsi hegy jól ismert barlangja a Vadlány-lik itt a barlangi keresztespók elıfordulása régóta ismert.
A barlang a csodaszép Bazalt-utca bejáratánál található. A Bazalt-utca köveit, kıfalait átvizsgáltuk a már
ismert és új barlangok megismerése céljából.
A korábban is ismert barlangok, ahol találtunk barlangi keresztespókok.
• Kéményes-barlang
• Kétlyukú-barlang
• Lepkés-barlang
• Lyukas-oldalú-barlang
• Vadlány-lik
A Bazalt-utcában, illetve az egész Kovácsi-hegyen nem találtunk olyan barlangot, ahol nem fordult volna
elı barlangi keresztespók. A Bazalt utcában levı Édesgyökerő-barlang új felfedezés. Ide kis tágítás után
jutottunk be. Itt is találtunk barlangi keresztespókokat.
A Tátika-hegyen egy barlangot tártunk fel. Az Egyórás-barlangba egy órás bontással jutottunk be. A
belsı, a kibontott bejáratnál valamelyest tágasabb részben tanyáznak a barlangi keresztespókok. Az
Egyórás-barlang csak a bontás által eltávolított törmelék után maradt tér miatt lett barlang. A barlangi
keresztespókok a kibontás elıtt csak a kıtörmelék nedves és hővös repedéseiben éltek, a feltárás után ez
a tér már barlang. A Tátikán van a Remete-barlang, amely majd 40 m hosszú és 20 m függıleges
kiterjedéső egyetlen repedés. Mind az alsó, mind a felsı részein találtunk M. menardit.
Badacsonyon ugyancsak rövid bontással jutottunk be az Orgonabillentyő-barlangba. Ez egy háromszintes
barlang, legfelsı szintje száraz és viszonylag meleg, a középsı szint még mindig viszonylag száraz, míg a
legalsó, nedves és hővös szinten találtunk barlangi keresztespókokat.
A Badacsony egyik kıhalmának oldalából (Bujdosók lépcsıje közelében az Orgonabillentyő- barlanghoz
képest a másik oldalán) hideg levegı áramlott ki. A kövek közti résbe betekintve megláttunk barlangi
keresztespókokat. Ezt a helyet neveztem el Beomlott-nembarlangnak. Beomlott, mivel a kövek
megbontása során az egész oldal leborult, az egyébként is kicsi és életveszélyes üreg teljesen eltőnt az
omladékban. A Beomlott-nembarlang felett egy méterrel magasabban immár a kıomladék tetején
hasonló mérető és veszélyességő üreg volt, de lényegesen melegebb és szárazabb: itt nem láttunk
barlangi keresztespókot.
A Beomlott-membarlang közelében található egy repedés. Mérete alapján nem tekinthetı barlangnak
(csak 1,5 m mély és 2 m magas). Száraz, idıjárásnak kitett hely: nem alkalmas élıhelye a barlangi
keresztespóknak.
A Burok-völgyben és a Gaja-szurdokban három barlangban találtunk (Sárkány-barlang, Rigó-lyuk, Metabarlang). A Meta-barlang például kiválóan alkalmas M. menardi tartózkodási helynek. Nyirkos, a
bejárattól emelkedik, így a hideg levegı nem jut be, bıven van zsákmányállat. A Sobri Jóska
barlangjában nem találtunk Meta menardit. Ez utóbbi kissé meglepı, a barlang mérete megfelelı lenne,
de a barlang alakja alapján a hideg levegı beáramolhat, belül nincsenek menedéknek alkalmas
repedések. Az Alacsony-barlang kicsi, száraz hely: nem alkalmas élıhelynek.
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A Benge-barlang lefele vezetı járata a korábbi felmérés óta eltömıdött. Ez sem alkalmas élıhely.
Megbeszélés
A barlangi keresztespók Portugáliától Koreáig elterjedt faj (World Spider Catalog (2016). Ilyen hatalmas
területen való elterjedéshez szükséges az egyes élıhelyek egyedei találkozása a génállomány keveredése
érdekében. A lehetıséget a petecsomót és az élıhelyet („születési helyet”) frissen elhagyó pókocskák
pókfonál segítségével való utazása/repülése („ballooning”) adja meg. Feltételezhetjük, hogy egyes
egyedeknek igen nagy távolságot repülnek át. A pókocskák a 4. lárvaállapotban bemásznak egy
barlangba, azaz egy túlélésre alkalmas élıhelyre (Smithers, 2005). Itt felnınek, párzanak, petecsomót
készítenek, majd tavasszal újra kezdıdik a ciklus a barlang elhagyásával.
A fent leírt életciklussal csak az a gond, hogy gyakorlatilag senki sem látott a szabadban fiatal barlangi
keresztespókokat. Kivétel Smithers (2005), a szerzı viszont csak az élıhely (táró) 30 méteres körzetében
figyelte meg a 2. lárvaállapotú M. menardi pókocskákat. Felnıtt M. menardit a szabadban tudtommal
csak egy esetben találtak. Penney és Ramsey (1994) Angliában fakéreg utánzatot hoztak létre
hullámpapírral, négy nap múlva ez alatt találtak egy hím M. menardit. Feltételezik, hogy tartózkodási
helyén (barlangban) nem volt nıstény, ezért új lakóhelyet és társat keresett. Ugyancsak feltételezik, hogy
éjszaka vándorolt. Nappal a feltőnı állat könnyen táplálékká válhatott volna. Anglia szóban forgó vidéke
elég párás, a barlangi körülmények közé szokott állat a szabadban is túlélhet.
Az állaspókok családjának (Tetragnathidae) fajai víz közelében nedves, párás környezetben élnek. Így a
családba tartozó Meta és Metellina nemzettség fajai is a nedves helyeket kedvelik. Angliára a párás,
csapadékos idıjárás a jellemzı, így nem meglepı, hogy itt a barlangi keresztespókok kevésbé kötıdnek
az állandóan páradús barlangi élıhelyhez.
A megfigyelésünk, mely szerint a M. menardi Magyarországon nemcsak barlangokban, illetve tárókban,
pincékben fordul elı, hanem kövek közt is, azt jelenti, hogy a nem-barlangi élıhely határát délebre
húzhatjuk mint Finnország. Anglia, Csehország egészen Magyarországig. Megjegyzem, hogy tılünk
délebbre Szlovéniában nemcsak a M. menardit, hanem a Metellina meriane-t is barlanglakó póknak
tekintik (Novak stb., 2010). A szerzık szerint a két faj életmódja hasonló, olyan, ahogy azt korábban
leírtam. Szinetár (2006) szerint a M. meriane barlangok elıterében, patakok fölé hajló fák odvaiban él.
A barlangi keresztespókokat kizárólag azért nevezzük barlanglakóknak, mert mi emberek csak ott
találkozunk velük, ahová magunk is beférünk: ezek a barlangok, meg a mesterséges föld alatti járatok.
Valójában olyan hypogean, azaz föld alatt lakó élılények, akik olyan repedésekben, kövek közti terekben
laknak, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy az állat hálója is elférjen, továbbá a felszínnel kapcsolatban
legyen (a felszíni fény bejusson), ugyanakkor elég hővös és magas páratartalmú. A felszínnel való
kapcsolat másik jelentısége, hogy a trogloxén vagy troglofil zsákmányállatok jelenlétét lehetıvé teszi.
Az elég hővös jelentése, hogy télen-nyáron viszonylag állandó a hımérséklet, és soha nem hől fagypont
alá. Így például 5-15oC hımérséklet-tartomány.
A Kovácsi-hegy, a Tátika és a
Badacsony barlangjai, kıfolyásai kiváló
élıhelyet biztosítanak a barlangi
keresztespóknak, és jó lehetıséget adnak
a
pókocskáknak
új
élıhely
meghódítására.
A
Burok-völgy
barlangjai
meglehetısen
szórtan
helyezkednek el, az új élıhelyek
meghódítása itt sokkal nehezebb, mint az
elıbbi három hegyen.

A barlangi keresztespók a falhoz lapulva figyel (Sz.G.)
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A Burok-völgy két olyan barlangja, amelyben van barlangi keresztespók a hegy belseje fele
emelkedik, azaz a hideg levegı nem tud befele áramlani. A Sobri Jóska barlangja viszont
részben befele lejt, másrészt van még egy felsı bejárata is, így bár a barlang mérete elég nagy,
zsákmányállatok is vannak benne, valószínőleg a klimatikus viszonyok miatt nem találtunk itt
Meta menardit.
A Tátika és a Badacsony hegyek alapkızete oszloposan elváló bazalt, az oszlopok alapjánál a
leomlott kövek laza kıhalmot képeznek, amelyben lehetnek kisebb, nagyobb üregek, ezek közt
ritkán barlang mérető is akadhat. A Badacsonyra sok helyen jellemzı a hideg levegı kiáramlása
a kövek közül.
A Meta menardi pókocskák tavasszal elhagyják a petecsomójukat, majd a fény fele haladva
kimásznak a barlangból (Hörweg, 2012). Szemben azon állítással, hogy a pókocskák csak
szeptemberben 2-3 vedlés után keresnek maguknak barlangot (Novak stb., 2010) feltételezem,
hogy nagyobb részük az elsı alkalmas helyet elfoglalja. A Bazalt-utcából, vagy a Burokvölgybıl lényegesen nehezebben tudnak elrepülni, mint a Badacsony félig nyitott lejtıirıl a
kıomlásokról.
Milyen nehéz megtalálni egy barlangot. Hát még egy póknak! Sokkal jobb esély van egy barlangi
környezetet például kıtengert megtalálni. A kımezı felszíne lényegesen nagyobb, mint a barlang
bejárat. Ide sokkal jobb eséllyel talál el, mint egy barlangba. Jobb eséllyel foglalnak el olyan
élıhelyet, ahol kımezı van. A kımezı belsejében találhat a méretének megfelelı élıhelyet.
A Föld felmelegedése az átlagos 2-3 fokos hımérséklet emelkedés mellett a száraz területek
méretének növekedését is jelenti. Ezekkel a folyamatokkal egyidejőleg a barlangi keresztespók
élıhelye szőkül, az élıhely északra szőkül, továbbá a kövek közti élıhely északon is egyre
inkább alkalmatlanná válik, így marad a barlangi élıhely. Barlangi élıhelyen csak akkor marad
meg a faj, ha az élıhely elég nagy a megfelelı mérető populáció fennmaradásához, illetve a faj
egyedeinek keveredésére megmarad a vándorlás lehetısége. A száraz területeken való vándorlás,
repülés a M. menardi számára lényegesen veszélyesebb, mint a nedvesebb helyeken való utazás.
A barlangi keresztespók sok jelenlegi élıhelyrıl kihalhat. Nem zárhatjuk ki változatok, alfajok,
akár új fajok létrejöttét sem. (Érdemes ebbıl a szempontból megvizsgálni a M. menardi és a M.
bourneti kapcsolatát.)
Korábbi megfigyeléseim szerint (Szabó, 2014) a pókocskák egy része (1-3%) nem hagyja el a
helyet, ahol kibújt a petecsomóból. Az új állítás az, hogy a pókocskák egy része azonnal
visszatér kiindulási helyére, vagy annak közelébe. A pókocskáknak csak egy része utazik
kiindulási
helyétıl
messze. Ez a hányad
bizonyára nagyon függ a
környezettıl. A Bazaltutcát, vagy a Burokvölgyet
lényegesen
nehezebb lehet elhagyni,
mint a Badacsony nyitott
kıomlásait. A Bazaltutca
kövei
közt
lényegesen könnyebb új
élıhelyet találni, mint a
Burok-völgy
ritkán
kövei,
elıforduló
repedései közt.
A barlangi keresztespók vigyázza a petezsákját (Sz.G.)
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Tarsoly Péter

GÖRÖG MONDÁK ÉS REGÉK BARLANGVILÁGA
Az ókori görög regék és mondák a hellén történelem kezdeteihez visznek el bennünket, azokhoz
az évszázadokhoz, amelyek a modern történelem-, irodalom- és vallástudomány számára még most is
nagyrészt az ismeretlenség ködébe vesznek. A görög mitológia (görögül: µυθολογία, a µυθος, mythos –
történet, legenda, és a λογος, logos – beszámoló, beszéd szavakból származik) az ókori hellének
vallásából származó mítoszok győjteménye. Ezeket a történeteket minden régi görög ismerte, és bár
néhány korabeli filozófus megkérdıjelezte hihetıségüket, a hétköznapi emberek szertartásai és
világnézete alapjául szolgáltak. Olyan történetek, amelyeket a kultúra igaznak hisz, és amelyekben
természetfeletti események, személyek, lények szerepelnek. E történetek célja az, hogy magyarázatot
adjanak az univerzum és az emberiség természetére, keletkezésére és a sors kiszámíthatatlan történéseire.
Bármelyik kontinens tetszıleges népcsoportjának mitológiáját kiválasztva mindegyikben közös
vonásként fedezhetı fel, hogy a történetekben megjelennek a barlangok harmonikusan beillesztve a
történetek vonalvezetésébe. Jelen tanulmánynak nem célja a barlang, mint kultikus helyszín
ábrázolásának elemzése a különbözı népcsoportok mitológiájának tükrében, és filozófiai mélységő
gondolatok feltárására sem törekszik. Egyetlen kiválasztott népcsoport, a görög mitológia történetein
keresztül kívánom bemutatni a regék és mondák barlangvilágát, azonosítva a fizikailag létezı
barlangokat és elválasztva ezektıl azokat, amelyek létezése vagy nem létezése valóban a történelem
elıtti idık homályába veszik.

Bevezetés
Az istenekrıl és isteni származású hısökrıl szóló történeteket nevezzük görög szóval
mítoszoknak. Az ókori görögöknél bontakozott ki a leggazdagabban a mítoszok rendszere, az
európai kultúra egyik forrása. Ösztönzést merített belıle a filozófia, a képzımővészet és a
költészet, amely témák és szimbólumok végtelen tárházát találja meg a görög mítoszok
világában. Egész sereg istenrıl szóltak a történetek, akiket saját képére és hasonlatosságára
teremtett az ember. Az istenek ugyanúgy éltek, ettek-ittak, szerelmeskedtek, haragudtak, voltak
jóban és rosszban társaikkal, mint az emberek. A róluk szóló ismeretek leginkább
szájhagyomány útján terjedtek messze tájakra, de keletkeztek helyben is. Idırendiséget és logikát
nem találunk a mítoszok történeteiben, tarkabarka összevisszaságban kavarognak a szereplık,
hiszen minden korban és minden helyszínen kissé másképp adták vissza a róluk szóló mesét.
Homéroszé (i.e. 8. század) és Hésziodoszé (i. e. 8. század elsı fele) az érdem, hogy változatainak
lehetıségeiben felismerték a mítoszok jelentıségét és mővészi tudatossággal alkották meg költıi
mőveiket, amelyek késıbb fı forrásai lettek a görög mitológiának. A barlangok bemutatása
szempontjából is fontos, hogy válasszunk egy vezérfonalat, amelynek tolmácsolásában a mondák
és regék bemutatásra kerülnek. A tanulmány elkészítéséhez két alapvetı forrást használtam:
Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt,
Budapest, 2009, p. 397) és Kerényi Károly: Görög mitológia (Gondolat Könyvkiadó, Budapest,
1977, p. 520) címő könyvét.
A görög regék és mondák barlangvilága
A görög regékben és mondákban összesen 36 barlang szerepel, ezek közül 20 ténylegesen
azonosítható, a valóságban is létezı barlang, 16 pedig fiktív helyszín, egyszerően csak egy
meghatározott cselekmény színhelyéül szolgál.
Az Istenek születése címő mondában Kronosznak és Rheiának három lánya és három fia
születik. Uránosz átka szerint Kronoszt saját gyermeke fogja majd legyızni, és ezt megelızendı,
születés után Kronosz sorban lenyelte a gyermekeit. Rheia legkisebb fiát, Zeuszt megmentette, és
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elrejtette Kréta szigetén a Dikté-hegy barlangjában. A Dikté-hegy barlangja, vagy más néven a
Dikteon-barlang Kréta szigetének keleti felén, a Lassithi-fennsíkon található. Bejárata 1025
méteres tengerszint feletti magasságban nyílik a Dikté-hegy északi oldalán Psychro falu
közelében. A barlang öt terembıl áll, amelyek egy felsı (Kato Spileo) és egy alsó (Ano Spileo)
részre osztják az üreget (1. ábra).

1. ábra A Dikteon-barlang térképe
(A térkép forrása: http://www.explorecrete.com/archaeology/dikteon-map.html)

A barlang vertikális kiterjedése meghaladja a 100 métert. A felsı barlangrészben egy
korabeli oltár látható, amelyre az évezredek során az emberek az isteneknek szánt áldozatot
helyezték. Az elégetett ajándékok hamuját összegyőjtötték, és az oltár mellé helyezték. Az alsó
barlangrész leglátványosabb képzıdménye egy barlangi tó, amely körül cseppkövek emelkednek
(2. ábra).
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2. ábra A Dikteon-barlang alsó része a tó felé vezetı úton
(A kép forrása: www.ancient-origins.net)

A tó vize szeptemberben a legsekélyebb, télen és tavasszal a gyakoribb esızések miatt
vízszintje jelentısen megemelkedhet. A leghíresebb cseppkıképzıdmény a Zeusz-palástja nevet
viselni, ugyanis a tó fölött függı képzıdmény alakja egy köpenyre hasonlít. A hagyomány
szerint Zeusz szülıhelye a tó mögött kis bemélyedésben található. A legkorábbi tárgyi
bizonyítékok az emberek jelenlétére i.e.6000-bıl származnak, de a mínószi kultúra és a rómaiak
is ismerték a helyet és elsıdlegesen temetkezésre használták. A középkorban pásztorok és
vadászok menedéke volt, feltárására csak 19. század végétıl került sor. 1886-ban az olasz
Federico Halbherr végezte benne az elsı komolyabb ásatásokat, majd a barlang szisztematikus
régészeti feltárása 1899-ben kezdıdött meg David Hogarth brit régész vezetésével. Ma a barlang
Kréta egyik fontos turisztikai látványossága; részlegesen kiépítették és világítást vezettek be.
Az Istenek születése címő monda meséli el Héphaisztosz születését is. Héra apa nélkül
szülte meg Héphaisztoszt, aki olyan csúf volt, hogy még az anyja is elborzadt a látásától. Hogy a
többi isten ki ne nevesse, lehajította ıt az Olümposzról. Héphaisztosz a tengerbe esett, ahol a
Néreiszek nevelték fel. Örökre sánta maradt, de a kovácsmesterséget nagyszerően értette, és
kezdetben a tenger mélyén egy barlangban, jótevıi, a Néreiszek számára készített drága
ékszereket. Késıbb visszatért az Olümposzra és itt rendezte be kovácsmőhelyét. Héphaisztosz
barlangja nem valóságos, bár kétségtelen, hogy festményeken, több helyen is megjelenik a
Néreiszek barlangja (3. ábra), és egyes mővészek szerint az Olümposzon berendezett
kovácsmőhely is egy barlangban volt.
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3. ábra A Néreiszek barlangja Sir Edward Poynter festményén
(A kép forrása: http://www.lafianceedufacteur.com/collection-les-nereides/)

Az Istenek születése mondában miután Apollón megtanulta a jóslás mővészetét, elindult,
hogy alkalmas szentélyt keressen magának. Így jutott el Delphoiba a föld köldökéhez, ahol
egykor Gaia, majd lánya Themis mondott jóslatot. A nyílást, amelyen keresztül a jóslatok
feltörtek a mélybıl Püthón, a sárkánykígyó ırizte, akit Apollónnak meg kellett ölnie. Ezt
követıen a földhasadék fölött egy háromlábú széken ült a szentély papnıje, Püthia, és Apollón
nevében hirdette kétértelmő jóslatait. A delphoi jóshely eredete a mükénéi korba, az i. e. 1500
körüli idıkre nyúlik vissza. Ekkor még csupán egy egyszerő, babérágakból készített kunyhó állt
itt, ami a Föld istennıjének, Gaiának szentelt hely volt. Azért választották éppen ezt a helyet,
mert a talaj nyílásaiból kábító hatású vulkáni gázok szivárogtak elı, és az ısi hiedelem szerint a
jóserı a Föld méhébıl áradt. Ha valaki a Püthia jóslatát akarta hallani, pontosan meghatározott
szertartást kellett követnie. Miután a zarándok – aki csak férfi lehetett – megtisztult a Kasztaliaforrás vizében, következett a „kecskeítélet”: az állatot lefröcskölték hideg vízzel, és ha reszketni
kezdett, akkor fel lehetett áldozni. Miután a kérelmezı befizette a megszabott díjat, benyújtotta a
papnak a táblácskára rótt kérdését, beléphetett a templomba. Az adüton (legbelsı szentély)
melletti helyiségben várakozott, amíg a paptól megkapta a választ, amely szinte mindig
bizonytalan jelentéső, kétértelmő, sıt olykor egyenesen érthetetlen volt. A jósnı jövendölés elıtt
szintén megmosakodott a Kasztalia-forrásban, majd ivott a szent Kaszotisz-forrás vizébıl és
babérleveleket szedett, amelyeket elrágott. Ezután a papok és a hívık diadalmas menetben a
templomba vezették, ahol lement a templom legbelsıbb szentélyébe. Ott egy háromlábú
aranyszéken (tripusz) helyet foglalt a vulkanikus gázokat kibocsátó nyílás fölött és – további
babérleveleket rágcsálva – hamarosan transzba esett (4. ábra). A zarándokok kérdéseire adott
válaszai állítólag artikulálatlan hangokból álltak, amelyeket a papok jegyeztek le, értelmeztek, és
hexameteres versbe szedve ismertettek a hívıkkel. A korai ásatások során semmilyen
gázfeltörést nem sikerült kimutatni a templom alatt, mígnem az 1990-es évek végén egy
amerikai kutatócsoport Jelle De Boer, a connecticuti Wesleyan Egyetem geológusa vezetésével
metán, etán és etilén nyomára bukkant. De Boer arra a megállapításra jutott, hogy valószínőleg
az etilén játszhatott fontos szerepet a papnı szertartásai során, ez a gáz ugyanis serkenti a
központi idegrendszert: tudatzavart és eufóriát okoz. Giuseppe Etiope, a római Geofizikai és
Vulkanológiai Intézet geológusa szerint a papnık extázishoz hasonló állapota a metán okozta
hypoxiának – oxigénhiánynak – tulajdonítható, amely azért következhetett be, mert a templom
levegıtlen helyiségébe metángáz áramlott. Hogy a valóságban a hasadék, amelyen keresztül a
vulkanikus gázok a felszínre törtek, ember számára járható volt-e, errıl nem rendelkezünk
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megfelelı információval. Minden esetre feltételezhetünk egy tektonikus hasadékbarlangot, amelynek
vertikális kiterjedése lényegesebb volt, mint a horizontális. Ma ennek a hasadéknak nem lehet nyomát
találni Delphoi-ban. Pauszaniasz feljegyzései alapján tudjuk, hogy az i.u. 2. században a területet
természeti katasztrófák sorozata sújtotta (földrengés, hegyomlás), és valószínőleg az egykori hasadék is
ekkor pusztulhatott el. Egyben ez a kor vetett véget Delphoi második virágkorának, immár örökre.

4. ábra A delphoi jósnı a vulkanikus eredető gázokat kibocsátó hasadék felett John Collier festményén
(A kép forrása: http://www.ancient.eu/image/186/)

Az Istenek születése mondában Maia nimfa fia, Hermész egy barlangban születik. A
barlang a történetben több helyen is megjelenik, mintegy keretet adva a vidám, de egyben
furfangos Hermész cselekedeteinek pl. lantot készít egy teknıs páncéljából, alvást színlel, miután
ellopta Apollón ötven tehenét stb. A történetbıl kiderül, hogy ez a barlang Árkádiában volt, a
Külléné-hegységben a Peloponésszoszi-félsziget középsı részén. A Külléné-hegységet Ziriahegységnek is nevezik, és a mai Corinthia tartományban található. Hermész-barlangja egy létezı
mészkıbarlang (5. ábra), amelynek bejárata 1700 méteres tengerszint feletti magasságban nyílik.
A barlang hét terembıl áll, amelyeket gazdagok borítanak a cseppkövek.

5. ábra Hermész-barlangja a Külléné-hegységben
(A kép forrása: blog.tresorhotels.com)

Az Istenek születése címő történetben és a Patroklosz címő mondában Néreusz, az öreg
tengeri isten barlangja kerül említésre.
Az istenek és gigászok harcában
Porphürion
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Délosz-szigetére támad, hogy a világ tengelyét csavarja az istenek ellen. Néreusz, és lánya
Thetisz ezt a jelenetet szemlélik elborzadva nyirkos barlangjukból elıjıve. Ugyanebben a
barlangban tartózkodik Thetisz akkor is, amikor fia, Akhilleusz siratni kezdi Patrokloszt.
Néreusz-barlangja egyike Európa legnagyobb víz alatti barlangjainak, és többen a legnagyobb
tenger alatti barlangnak tartják a Földközi-tenger térségében (6. ábra). Északnyugat Szardíniában
található Alghero város közelében, a Capo Caccia mészkı szírt tövében. A barlang hossza több,
mint 500 méter, és egészen 35 méteres mélységéig lehet benne lemerülni. Összesen 10 bejárata
van, és egy alagutakból és kamrákból álló bonyolult rendszert alkot. Falát vörös korallok és
citromsárga szivacsok borítják, benne tengeri sügérek, angolnák, homárok és murénák élnek.

6. ábra Néreusz-barlangja
(A kép forrása: http://divedestin.net/divemaster-course/)

Aiolosznak, a szelek királyának barlangja A vízözön és az Aineiasz címő mondában is
említésre kerül. Mindösszesen annyit tudunk meg róla, hogy Aiolosz egy barlangba zárta be az
északi, déli, keleti és nyugati szelet, és innen bocsátotta ıket útjukra, sokszor más isten vagy
istennı kérésére, és a hajósok vesztére (7. ábra). Az Akhilleusz halála címő mondában az kerül
említésre, hogy Akhilleusz halotti máglyáját a barlangban lakó Boreasz (északi szél) és
Zephürosz (nyugati szél) segítettek lángra lobbantani.

7. ábra Ntonio Randa festményén Héra rábeszéli Aioloszt, hogy támasszon szélvihart, és pusztítsa el Aineiasz hajóit
(A kép forrása: https://uk.pinterest.com/pin/412360909604653189/)
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A Föld az olümposzi istenek ellen harcoló gigászok kiomló vérébıl sarjasztotta az elsı
embereket. Ezek az emberek istentelenek és erıszakosak voltak, ezért Zeusz elhatározta, hogy
elpusztítja ıket, és vízözönt bocsátott a földre. A vízözön címő monda szerint csak ketten
maradtak életben, Deukalión, Prométheusz fia, és felesége, Pürrha, Epimétheusz lánya.
Hajójukkal a Parnasszosz ormán akadtak fenn, és megmenekülésük érdekében a Kórükionbarlang nimfáihoz, a hegy isteneihez és Themiszhez fordultak imáikkal. Delphoi fölé magasodik
a mészkıbıl felépülı Parnasszosz-hegy, és ennek oldalában nyílik a modern nevén Sarantavlibarlangnak nevezett, negyven terembıl álló, a kórükioni nimfáknak, Pánnak és a múzsáknak
otthont adó Korükion-barlang (8. ábra). Egy 1969-ben végzett régészeti feltárás neolitikus férfi
figurákat, mükénéi cseréptöredékeket, csontfurulyákat, vas és bronz győrőket és szobrokat, és
több, mint 50 000 terrakotta figurát talált a barlangban, amely ékes bizonyítéka annak, hogy a
mitológiai történetek születésének idıpontjától kezdve a barlang végig ismert volt. A barlangot
búvóhelynek is használták több alkalommal; történelmi feljegyzések tanúskodnak arról, hogy a
görög-perzsa háború idején az i.e. 5. században, a görög függetlenségi háborúban a 19.
században, és 1943-ban, a német megszállás alatt is emberek bujdostak benne.

8. ábra A Korükion-barlang legnagyobb terme 60 méter hosszú, 26 méter széles és 12 méter magas
(A kép forrása:www.hackettsongs.com)

A vízözön után Prométheusz a phókiszi Panopeusz környékén alkalmas anyagot talált, és
Pallasz Athéné segítségével abból formálta az elsı embereket. A Prométheusz címő mondából
tudjuk, hogy ezek az emberek tudatlanok voltak, nem sokban különböztek az állatoktól és
homályos barlangok mélyén éltek. A történet egyértelmő utalás az egykor barlangokban élt
emberelıdökre, visszanyúlva talán egészen a paleolitikum és a neolitikum koráig; azonban a
barlang itt csak fikció, konkrét helymegjelölés nélkül.
A barlangban lakó bölcs kentaur, Kheiron megjelenik a Prométheusz, a Héraklész, Az
argonauták, a Parisz ítélete, és az Agamemmnón és szövetséges társai címő mondában is.
Sorsának alakulásában egy másik kentaur, Pholosz barlangja is szerepet játszik, amelyrıl a
Héraklész címő mondában olvashatunk. A történetek folyamán megtudjuk, hogy Thetisz és
Péleusz a kentaur barlangjában tartották esküvıjüket, majd fiukat, Akhilleuszt is a kentaur
nevelte fel, és oktatta ıt a fegyverforgatásra, a gyógyfüvek ismeretére, a lant pengetésére és a
józan élet okos szabályira. Szemtanúi voltak az argonauták indulásának is. Kheiron nem lakott
mindig barlangban, ám amikor Peirithoosz lakodalmán a kentaurok összevesztek a lapithákkal,
akkor ıt is számőzték a Pélion-hegyérıl, és ekkor volt kénytelen egy barlangba húzódni.
Pholosz, a szintén barlangban lakó kentaur Héraklész bíztatására kinyitotta a kentaurok közös
boroshordóját, ami miatt Héraklész harcba keveredett velük. A menekülı kentaurokat célba vette
nyilával Héraklész, de tévedésbıl Kheiront találta el, akit pedig nem akart bántani. Kivonta a
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sebbıl a nyilat Héraklész, és átvette Kheirón kezébıl a gyógyfüvekbıl készült orvosságot, hogy
a sebre tegye, de nem használt semmi. A lernéi hidra epéjébe mártott nyílhegy halálos sebet
okozott. A kentaur barlangjába húzódott vissza haldokolni, de nem tudott meghalni, mert
Kronosz fiaként halhatatlan volt. Ekkor Prométheusz és Kheirón helyet cseréltek és így került a
bölcs kentaur az alvilágba. Sokáig csak legendának tartották Kheirón kentaur barlangjának
létezését, azonban 1981-ben két állatorvosnak, Walter Hausmann-nak és Wolfgang Jöchle-nek
sikerült megtalálnia az üreget a helyi hagyományok, legendák, Homérosz és Nikandrosz
történeteinek elemzése segítségével (9. ábra). A barlang a mély és erdıvel sőrőn benıtt
Peletronic-völgyben található, Miliés falu közelében a Pélion-hegyétıl délre mintegy 20
kilométerre, Volos görög tartományban. A barlang 7 méter hosszú, 4 méter széles és 4.5 méter
magas; de a helyi legenda szerint, amíg egy hegyomlás el nem zárta, teljesen keresztül vezetett a
hegy alatt, és a ma Malaki-barlangnak nevezett üregben nyílt újra a felszínre. A történetben
szerepelı másik barlang, amelyben Pholosz kentaur lakott, a mai napig nem került
beazonosításra.

9. ábra Kheiron kentaur barlangja
(A kép forrása: stigvista.co.uk)

A Héraklész címő mondában két további fiktív barlang is szerepel. Héraklész Zeusz és
Alkméné fiaként született. Héra, Zeusz felesége féltékeny lett rá, ezért éjszaka két barlanglakó
kígyót küldött el Alkméné és Amphitrüón házába, hogy öljék meg a gyermek Héraklészt. Amikor
Héraklész felnıtt, számőzetésében Tirünszbe ment lakni, ahol azt kapta feladatul, hogy teljesítse
Eurüsztheusz, Mükénai király tíz feladatát. Az elsı feladata volt a sebezhetetlennek tartott
nemeai oroszlán megölése. Az oroszlán egy barlangba menekült, amelynek két nyílása volt. Az
egyiket eltorlaszolta Héraklész, a másikon bement, és megfojtotta az oroszlánt (10. ábra). A
történetnek az ad valóságalapot, hogy egészen az i.e. 1. századig az oroszlán Görögországban is
honos volt, és a 19. században Észak-Afrikából kipusztult berber oroszlánhoz hasonlóan
szívesen lakott barlangokban. A barlangban lakó oroszlánokhoz hasonlítja az Oresztész címő
történet az Erinnüszöket, és ebbıl a szóképbıl is látszik, hogy a görög hiedelemvilág mennyire
barlanglakó állatnak képzelte el az akkoriban a Peloponésszoszi-félszigeten is élı állatot.
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10. ábra Pieter Paul Rubens festményén Héraklész megküzd a nemeai oroszlánnal
(A kép forrása: mcarte.altervista.org)

A Kadmosz és utódai címő mondában megjelenik egy a Gargaphia-völgyben található
barlang, amely Artemisz lakhelye volt. A barlangot nem emberkéz díszítette, hanem maga a
mővészettel versenyzı természet, szüntelenül alakuló habkıbıl és könnyő tufából feszítve
boltozatot föléje (11. ábra). Azt is megtudjuk, hogy a barlang mellett jobbról tiszta viző patak
csörgedezett. A vulkanikus területre való utalás, a szemléletes topográfiai részletek ellenére a
barlang nem valóságos.

11. ábra Giuseppe Cesari festményén Aktaion meglesi a barlangban fürdı Artemiszt és nimfa kísérıit
(A kép forrása: www.pinterest.com)

Ugyancsak nem létezı barlang a Dionüszosz címő mondában megjelenı barlang is (12.
ábra). A nüszai erdı szélén, árnyékos barlangban dajkálták a nüszai nimfák a kis Dionüszoszt,
Zeusz és Szemelé fiát. Itt élt tanítója is, a pisze orrú, kopasz, pocakos Szilénosz, a mindenttudó
öreg, aki ismerte az élet igazságait és mindenféle tréfához is értett.
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12. ábra Hermész a nüszai nimfák gondjaira bízza Dionüszoszt François Boucher festményén
(A kép forrása: www.pinterest.com)

Az Oidipusz gyermekei címő mondában Kreón, Théba királya egy barlangba záratta
Oidipusz lányát, Antigonét, amiért az megpróbálta eltemetni testvérét, Polüneikészt. Végül
hallgatva Teiresziasz, a vak jós intelmére elindul a lányt kiszabadítani. A barlang szája elıl
elgördítették a sziklákat, de már késın érkeztek: a lány fátylából sodort kötéllel felakasztotta
magát, hogy megmeneküljön az éhhalálától. Jegyese, Haimon a barlangban kardot emel apjára,
Kreónra, és amikor nem sikerül megölnie, leszúrja magát. Bár a szereplık több szépirodalmi
mőben és festményen is megjelennek, ennek ellenére a barlang még sem valóságos, csak egy
kitalált helyszín.
A Thészeusz címő mondában szerepel az ugyancsak nem létezı Minótaurosz barlangja. A
Panathénaia ünnepén Aigeusz athéni király fényes versenyjátékot rendezett, és a krétai Minósz
király fiát a marathóni bika ellen küldte. A bika megölte Androgeószt, és a vendégjog megsértése
miatt Minósz hadjáratot indított Athén ellen. A háború a krétaiak gyızelmével zárult, és Minósz
kegyetlen sarcot követelt. A békekötés fejében arra kötelezte Athént, hogy kilenc évenként hét
ifjat és hét lányt küldjenek Krétára, ahol ıket a krétai királynénak, Pasziphaénak szörnyszülött,
félig bika, félig ember alakú fia, a Minótaurosz falta fel ıket zegzugos barlangjában. Ariadné és
Pallasz Athéné segítségével Thészeusz megölte a szörnyet és visszahajózott Athénba (13. ábra).
A történet barlangot említ, de azt is írja, hogy a szörny lakhelyét Daidalosz, az athéni
származású ezermester építette. Ha létezett is, akkor is csak egy mesterséges labirintus lehetett;
félig bika és félig ember alakú lény viszont biztosan nem létezett. A szörny megjelenésében,
karakterében és halálában a tériomorf szemlélettel való leszámolást láthatjuk és áttérést az
antropomorf szemléletre.

13. ábra Jean-Etienne Ramey szobrán Thészeusz és a Minótaurosz harca látható
(A kép forrása: www.forbes.com)

Csak kitalált helyszínként szerepel az a barlang is, amely a Parisz ítélete címő történetben
jelenik meg. Péleusz egy barlangból lesi meg Néreusz lányát, Thetiszt, majd feleségül veszi.
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Ugyanebben a történetben megjelenik még egy fiktív barlang, az, amelyben Priamosz trójai
király fia, Parisz pihen nyájának legeltetése közben. Itt, az Ida-hegyén keresik ıt fel ıt Hermész,
Pallasz Athéné, Héra és Aphrodité. Azt kellett eldöntenie, hogy a három istennı közül melyik a
legszebb (14. ábra). Aphroditét választotta, és cserébe az istennı neki ígérte a legszebb földi
asszonyt. Parisz meg is szerezte magának a spártai Helenét, és végül ez sodorta háborúba Tróját.

14. ábra Peter Paul Rubens festményén Parisz kiválasztja az istennık közül Aphroditét
(A kép forrása: www.mythindex.com)

Teljesen a képzelet szülötte az a barlang is, amely az Akhilleusz halála címő mondában
szerepel, és amelyben az Ókeánoszban Akhilleusz két lova, Xanthosz (Fakó) és Baliosz (Tarka)
született Podargé hárpia és Zephürosz szerelmébıl.
A Trója ellen vonuló görögök elsı csatájukat Tenedosz-szigetén vívták Tenész király
ellen. Fényes gyızelmüket lakomával ünnepelték, és áldozatot mutattak be Apollónnak. Az oltár
kövei közül mérges kígyó kúszott elı, és megmarta Philoktétészt. A seb elmérgesedett, és
elviselhetetlen bőzt árasztott maga körül. Amikor Tenedoszból elindultak, senki sem tudott
megmaradni Philoktétész mellett. Visszafordultak és Agamemnón parancsára Odüsszeusz partra
tette Lémnosz-szigetén a Héraklész íjával felszerelt Philoktétészt. A Philoktétész címő mondából
megtudjuk, hogy egy sivár barlangban élt tíz évig, és itt talált rá Akhilleusz fia, Neoptolemosz.
Philoktétész barlangja Lemnosz-szigetén a Kaviria nevő régészeti bemutatóhely mellett található
(15. ábra). A barlang egy vízzel részben kitöltött abráziós barlang, amelynek egyes részei csak
csónakkal vagy úszva járhatók, a többi része azonban gyalogosan is megtekinthetı.

15. ábra Philoktétész barlangja
(A k ép forrása: www.petridestravel.gr)

A trójai háborúból hazatérni készülı Odüsszeuszt fogságba ejti Kalüpszó nimfa, és egy
barlangban tartja. Az Odüsszeusz kalandjai címő monda részletesen bemutatja a barlang
környezetét. A barlang mellett viruló erdı nıtt, nyárfa, égerfa és jó illatú ciprus, az ágak között
széles szárnyú madarak fészkeltek. Körülötte buja pázsit tenyészett, források fakadtak, és a patak
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partján ibolya és zeller virágzott. A Homérosz által leírt barlang Málta szigetén található Xaghra
településtıl nem messze a Ramla-part közelében, ahol ma a sziget egyik legjobb strandja van
(16. ábra). A barlang labirintus jellegő, amely több pontján egészen a tenger szintjéig lenyúlik.
Képzıdmények nem találhatók benne, szabadon látogatható.

16. ábra Kilátás Kalüpszó-barlangjából a Ramla-partra
(A kép forrása: www.flickr.com)

Az Odüsszeusz kalandjai címő mondában másodiknak említett barlang Polüphémosz
barlangja. Odüsszeusz és társai kikötöttek a küklopszok földjén, és itt 12 társával partra szállva
megtalálták Polüphémosz barlangját. A legeltetésbıl hazatérve az egyszemő óriás a nıstény
birkákat a barlangba terelte, hogy megfejje ıket, a barlang bejáratát pedig egy nagy kıvel zárta
el. Miután felfedezte Odüsszeuszékat, minden nap megevett kettıt közülük reggel és este.
Odüsszeusz egy olajfából faragott dárdával szúrta ki a küklopsz szemét, majd miután a barlang
nyílása szabaddá vált, összekötözött kosok alá rejtızve szökött ki társaival a barlangból. A hajón
menekülı Odüsszeusz után az óriás egy követ hajított, de nem érte el vele ıket, csak a tengert
kavarta fel a hajó körül. Polüphémosz barlangja Kréta szigetén található Sougia és Koustogerako
települések között (17. ábra). A barlang nem rendelkezik semmilyen látványos kitöltéssel,
egyetlen nagyobb kı van az aljára hullva, amely alakjánál fogva trónra hasonlít. A bejáratot egy
nagy kı osztja két felé, amely megfelelhet a monda szerinti azon kınek, amellyel a küklopsz
elzárta a bejáratot éjszakára.

17. ábra Polüphémosz barlangja
(A kép forrása: www.cretanbeaches.com)

A nimfák barlangja, amelyben a hazatérı Odüsszeusz elrejtette kincseit megjelenik az
Odüsszeusz kalandjai és az Odüsszeusz Ithakában címő mondában is. A Melisszani-barlang,
vagy a Nimfák-barlangja Kefalónia-szigetén található mintegy 5 kilométerre Agia Efthymia
településtıl, nevét Melisszanthi nimfáról kapra. A tenger partjától 500 méterre lévı barlangot
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Giannis Petrocheilos fedezte fel 1951-ben. A barlang alakja B-betőre emlékeztet, és csak az
egyik terme nyílik a mennyezeti részen a felszínre. A barlangot egy tó vize tölti ki, és a két terem
között kicsiny sziget található. A barlang megjelenése a Mexikóban, a Yucatán-félszigeten
ismert cenotékra emlékeztet. A barlangot kitöltı tó vize brakkvíz, és a vízszintje 1 méterrel
magasabb a tenger szintjénél. A barlang egy érdekes hidrogeológiai rendszer részét képezi,
amelyet a barlangot felfedezı Petrocheilos-nak sikerült kimutatnia 1959-ben vízfestéssel. A
Katavothres-víznyelıben Argostoli település közelében a sziget nyugati felén a tengervíz
elszivárog a kızetekbe és az édesvizekkel keveredve a cenotékat kitöltı brakkvizet alkotja. A
brakkvíz a sziget másik felén, a Sami-parton újra felszínre kerül tengerparti vagy tengeralatti
forrásokban. A hajótúrák keretében látogatható türkizkék viző Melisszani-barlang ma Kefalónia
egy fontos idegenforgalmi
látványossága
(18.
ábra).

18. ábra A Melisszani-barlang
(A kép forrása:www.impressmagazin.hu)

Az Aineiasz címő mondából megtudjuk, hogy a fıszereplı az itáliai Kümé partvidékén kikötve a
Daidalosz által épített Apollón-templomot kereste fel jóslatért. A sziklaoldalban egy hatalmas barlang
volt, és ennek száz nyílásán keresztül adott Apollón papnıje, Szibülla jóslatot. Szibülla barlangja
Olaszország középsı részén található az Appenninekben (19. ábra). 14. századi feljegyzésekbıl tudjuk,
hogy a területen fellépı földrengések és hegyomlások miatt a barlang alsó szakasza teljesen elzáródott. A
19. században amatır régészek egy csoportja robbantással próbált bejutni az alsó szintekre, de
sikertelenül. 1946-ban Caesar Lippi Boncambi azt írja róla, hogy egy alig néhány méter hosszú és
mélységő üreget talált csak. 2007-ben Nora Lucentini, Gilberto Pambianchi és Angelo Beano vezetésével
a területen geológiai, geofizikai és geológiai kutatásokat végeztek. A kutatások eredménye azt mutatta ki,
hogy a felszín alatt 15 méterrel egy becsülve 150 méter hosszúságú labirintushoz hasonló járatrendszer
létezik. A barlang feltárására azóta még nem került sor.

19. ábra Szibülla barlangjának bejárata
(A kép forrása: anglocath.blogspot.com)

Az Aineiasz címő mondában kerül bemutatásra az alvilág bejárata is, amely
természetesen egy barlang, amelybıl mérges gızök törnek elı, és elıtte egy fekete tó található. A
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barlang fikció, de képszerőségét és az emberi elmére gyakorolt hatását mutatja, hogy szinte
minden nép képzeletében ilyen formában jelenik meg az alvilág kapuja.
Midasz király történetébıl megtudjuk, hogy a kecskelábú és kecskeszarvú pásztoristen,
Pán, egy barlangban lakott. Jelenleg hét olyan barlang van Görögországban, amelyeket Pán
barlangjának neveznek, egy pedig Izrael területén. Az említett barlangok a következık:
1. Pán barlangja: az athéni Akropolisz északi lejtıjén, Attika területén,
2. Pán barlangja: Marathon mellett Attikában,
3. Korükion-barlang: a Parnasszosz-hegyen Görögország középsı részén,
4. Daphni-barlang: a Daphni-kolostornál Athén közelében,
5. Davelis-barlang: a Penteli-hegyen Athén közelében,
6. Phyle-barlang: Attikában, a Parnes-hegyen,
7. Vari-barlang: Attikában, a Hymettus-hegyen,
8. Pán barlangja: a Golán-fennsíkon, Banias mellett, Izraelben.
Az Akropolisz mellett található Pán barlangját a görögök csak a marathóni gyızelem után
említik elıször (20. ábra). A hiedelem szerint Pán a háborúban tevékeny részt vállalt a görögök
oldalán a perzsák ellen, ezért számára szentélyt rendeztek be ebben a barlangban.

20. ábra Pán barlangja az Akropolisz mellett
(A kép forrása:www.pinterest.com)

Marathón község mellett csak 1958-ban fedezte fel I. Papadimitriou Pán barlangját annak
ellenére, hogy Pauszaniasz már az i.u. 2. században ír róla. A barlang impozáns bejárattal
rendelkezik, és benne szép cseppkövek tagolják a teret (21. ábra). A barlangban talált terrakotta
figurák, cseréptöredékek, arany ékszerek és lámpák azt mutatják, hogy a barlang a neolitikumtól
egészen a római kor végéig vagy lakott volt, vagy szentélyként szolgált.

21. ábra Pán barlangja Marathónban
(A kép forrása: www.marathon-euro-hotels.gr)
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A Korükion-barlang megegyezik azzal, amelyben a Korükion nimfák laktak, és amely
barlang részletesen bemutatásra került az elızıekben.
A Daphni-kolostortól 500 méterre, az Eleusz felé vezetı út mellett, a Poikilo-hegy
meredek lejtıjén található Athén közelében a negyedik barlang, amelyet Pánhoz kötnek.
A Davelis-barlang a Penteli-hegyen található Athén közelében (22. ábra), és elıször az
i.e. 5. században említik. Az athéni Akropolisz építéséhez termeltek itt követ, és valószínőleg
ekkor fedezték fel a barlangot is, amely csak késıbb vált Pán szentélyévé. A nevét a 19. századi
görög gerillavezérrıl, Davelisrıl kapta, aki ebben a barlangban is bujdosott.

22. ábra A Davelis-barlang
(A kép forrása: tripfreakz.com)

A Phyle-barlang egy jelentéktelen mérető üreg Attikában a Parnes-hegyen, amely
azonban már Menander görög drámaíró Dyskolos címő mővében is megjelenik (23. ábra). 1901ben tárták fel régészek és benne sok lámpát találtak. A legjelentısebb a benne talált három
dombormő, amelyek ma Athénban vannak kiállítva a Nemzeti Archeológiai Múzeumban.

23. ábra A Phyle-barlang
(A kép forrása:mapio.net)

A Vari-barlang Attikában található a Hymettus-hegyen, Vari településtıl északnyugatra,
mintegy 300 méteres tengerszint feletti magasságban (24. ábra). A barlangnak két virágkora volt
emberi használat tekintetében: i.e. 6-2. században, majd az újrafelfedezést követıen az i.u. 4-6.
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század között. A görög barlangok között egyedülállóan, falát sziklából faragott szobrok díszítik,
amelyek harmonikusan olvadnak egybe a falakat alkotó cseppkövekkel.

24. ábra A Vari-barlang
(A kép forrása: www.wondergreece.gr)

Az izraeli Golán-fennsíkon található Banias mellett egy egykori Pán-szentély és
közvetlen mellette Pán barlangja (25. ábra). A barlang egyetlen félkör alakú terembıl álló üreg,
amelyet szertartásoknál használtak a falba vésett dombormővek szerint.

25. ábra Az egykori Pán-szentély és Pán barlangja Banias mellett Izraelben
(A kép forrása: bible.org)

A Nárkisszosz és Ékhó címő mondából megtudjuk, hogy Ékhó szerelmi bánatában egy
barlangba bujdosott el. A világon jó néhány olyan barlang van, amelyet Ékhó után neveztek el
(pl. Dél-Afrika, USA stb.), de a Földközi-tenger medencéjében egyedül a szicíliai Szirakúzában
található Ékhó-barlang lehet említésre érdekes (26. ábra). A barlangot alakja után Dionüszosz
fülének is nevezik. Részben mesterséges, mert egykor mészkıbánya mőködött itt. A görög-római
korban a már meglévı üreget kitágították, hogy alkalmas legyen víztárolásra. A késıbbi
földrengések az üreget megrongálták, és így már nem volt alkalmas ivó- vagy öntözıvíz
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tárolására. Alakja S-betőre hasonlít, 23 méter magas és 65 méter hosszú, nevéhez méltón kiváló
akusztikával rendelkezik.

26. ábra Az Ékhó-barlang Szirakúzában
(A kép forrása: tunaempanadas.wordpress.com)

A Hippomenész és Atalanté címő mondában megjelenı barlang nem valóságos.
Hippomenész és Atalanté a menyegzıjük elıtt elfelejtettek hálaáldozatot bemutatni
Aphroditének, és emiatt az istennı kegyetlen büntetést mért rájuk. Útjuk egy erdın vezetett
keresztül, Kübelének, az Istenek Anyjának temploma mellett. A templom közelében barlang volt,
és a szerelmesek betértek ebbe a barlangba, hogy megpihenjenek. Hippomenész szívébe forró
vágyat öntött Aphrodité, és az ifjú megcsókolta Atalantét. Kübelé megharagudott rájuk a
türelmetlenségük miatt, oroszlánná változtatta ıket, és befogta ıket tornyos szekere elé (27.
ábra).

27. ábra Kübelé az oroszlános szekerén a Ventura Rodrígez által 1777-1782 között készített szobron Madridban
(A kép forrása: paseosmadrid.com)

113
Rövid megjegyzés a tanulmányhoz használt forrásmővekhez
A szöveg egységessége és olvashatósága érdekében a barlangokra vonatkozó
hivatkozásokat a szöveg nem tartalmazza. A sok forrás megjelölése zavaróan hatott volna az
egyes részletek bemutatásánál. A cél egy tudományos-ismeretterjesztı mő készítése volt, így a
tudományos dolgozatoktól elvárt szigorú formai követelményeket csak részben tartottam be.
Bármely barlanghoz kötıdı forrásmővekkel kapcsolatban az alábbi e-mail címen lehet
további felvilágosítást kérni a szerzıtıl: tarsoly.peter@amk.uni-obuda.hu.
Mitológiai név- és tárgymutató
A
Agamemnón: Atreusz fia, Argosz és Mükénai királya, a trójai háború görög seregének fıvezére
Aigeusz: athéni király, Thészeusz apja
Aineiasz: Aphrodité és Ankhiszész fia, az Itáliába menekült trójaiak vezére
Aiolosz: a szelek királya
Akhilleusz: Péleusz és Thetisz fia, a trójai háború legnagyobb görög hıse
Aktaion: Kadmosz unokája, Arisztaiosz fia, szenvedélyes vadász
Alkméné: Amphitrüon felesége, Héraklész és Iphiklész anyja
Amphitrüon: Alkaiosz tirünszi király fia. Alkméné férje, Héraklész nevelıapja, Iphiklész apja
Androgeósz: Minósz krétai király fia
Antigoné: Oidipusz leánya
Aphrodité: a szépség és a szerelem istenasszonya
Apollón: Zeusz és Létó fia, Artemisz ikertestvére, napisten, többek között a jóslás és a költészet istene
argonauták: az Argó hajósai, válogatott görög hısök, akik Iaszón vezetésével az aranygyapjú
megszerzésére vállalkoztak
Ariadné: Minósz leánya
Artemisz: Zeusz és Létó lánya, Apollón ikertestvére, holdistennı, a vadászat istennıje
Atalanté: arkadiai királylány, bátor vadász, Meleagrosz választottja, majd Meilanión feleség,
Parthenopaiosz anyja

B
Baliosz: Akhilleusz egyik hallhatatlan lova
Boreasz: az északi szél
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D
Daidalosz: athéni származású ezermester
Deukalion: az egyetlen férfi, aki életben maradt a vízözön után, Prométheusz fia, Pürrha férje
Dionüszosz: Zeusz és Szemelé fia, a szılımővelés, a bor és a mámor istene

E
Ékhó: a visszhangot megszemélyesítı nimfa
Epimétheusz: Iapetosz fia, Prométheusz testvére
Erinnüszek: a vérbosszú istennıi
Eurüsztheusz: Szthenelosz fia, Mükénai királya, az ı szolgálatában végzi Héraklész a tizenkét munkát

G
Gaia: Uranosz felesége, földistennı
gigászok: Gaia fiai, kígyólábú óriások

H
Haimón: Kreón thébai királynak és Eurüdikének a fia, Antigoné jegyese
Helené: Zeusz és Léda lánya, Menelaosz felesége, akit Parisz elrabolt, miatta tört ki a trójai háború
Héphaisztosz: Zeusz és Héra fia, a tőz és a kovácsmesterség istene
Héra: Kronosz és Rheia lánya, Zeusz felesége
Héraklész:Zeusz és Alkméné fia, nagy erejő hıs
Hermész: Zeusz és Maia nimfa fia, az istenek hírnöke, a holtak lelkét ı vezeti az Alvilágba, a tolvajok és
kereskedık furfangos istene
Hésziodosz (i.e. VII. század): görög költı, az Istenek születése és a Munkák és napok szerzıje
Hippomenész: onkhésztoszi királyfi, Atalanté boiótiai királyleány kérıje
Homérosz (i.e. VIII. század): görög költı, az Íliász és Odüsszeia mellett a neki tulajdonított Homéroszi
himnuszok is a mitológia fontos forrásai

K
Kadmosz: Agénor fıníciai király fia, Thébai alapítója
Kalüpszó: Ógügié szigetének nimfája
kentaur: félig ember, félig ló alakú lény
Kheiron: bölcs kentaur, Akhilleusz nevelıje
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Kreón: Iokaszté bátyja, thébai király, Haimón apja, Antigoné ellenfele
Kronosz: Uranosz és Gaia fia, titán, Zeusz apja
Kübelé: az istenek Nagy Anyja, kis-ázsiai istennı

L
lapithák: legendás thesszáliai nép

M
Maia: Atlasz leánya, nimfa, Zeusz kedvese, Hermész anyja
Menander (i.e.342/41 – 290): görög drámaíró
Midasz: fríg király
Minósz: Zeusz és Európé fia, krétai király
Minótaurosz: félig bika, félig ember alakú szörny, Minósz feleségének, Pasziphaénak fia, a labürinthosz
lakója
Múzsák: Mnémoszüné kilenc lánya, a mővészetek pártfogói

N
Nárkisszosz: Képhisszosz folyamisten és Leiriopé nimfa fia
Neoptolemosz: Akhilleusz és Déidameia fia
Néreiszek: Néreusz tengeristen és Dórisz lányai
Néreusz: öreg tengeristen
Nikandrosz (i.e. 2. sz): görög költı, nyelvész
nüszai nimfák: Dionüszosz dajkái

O
Odüsszeusz: Laertész és Antikleia fia, a trójai háború görög hıse, Ithaka királya
Oidipusz: Laiosz fia, thébai király
Ókeánosz: a Földet körülfolyó nagy víz és istene
Oresztész: Agamemnón és Klütaimnésztra fia, apja halálának megbosszulója

P
Pallasz Athéné: Zeusz lánya, a tudományok és mesterségek istennıje, városvédı istennı
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Pán: Hermész és egy nimfa fia, kecskelábú, kecskeszarvú pásztoristen
Parisz: Priamosz és Hekabé fia, a trójai háború okozója
Pasziphaé: Héliosz leánya, Minósz felesége, a Minótaurosz anyja
Patroklosz: Menoitiosz fia, Akhilleusz barátja
Pauszaniasz (i.u. II. század): görög útleírásszerzı
Peirithoosz: Ixión lapitha királya, Thészeusz barátja
Péleusz: Aiakosz fia, a thesszáliai Phthia királya, Thetisz férje, Akhilleusz apja
Philoktétész: Poitasz fia, Héraklész barátja, aki híres íját örökölte
Pholosz: kentaur, Szilénosz és egy nimfa fia
Podargé: hárpia, viharistennı, Xanthosz és Baliosz anyja
Polüneikész: Oidipusz fia
Polüphémosz: Poszeidon fia, küklopsz
Porphürion: a gigászok egyike
Priamosz: Laomedón fia, Trója királya
Prométheusz: Iapetosz fia, titán, aki a tüzet az embereknek megszereztem s ezzel Zeusz büntetését vonta
magára
Pürrha: Epimétheusz leánya, Deukalión felesége, ı volt az egyetlen asszony, aki életben maradt a
vízözön után
Püthia: Apollón delphoi jövendımondó papnıje
Püthón: sárkány, Apollón gyızte le

R
Rheia: Kronosz felesége, az istenek anyja

S
Szemelé: Kadmosz leánya, Zeusz kedvese, Dionüszosz anyja

Szibülla: Apollón jós papnıje, többek között az itáliai Kümében
Szilénosz: Dionüszosz öreg nevelıje és kísérıje

T
Teiresziasz: thébai vak jós
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Tenész: Apollón fia, Tenedosz királya
Themisz: az igazság jövıbe látó istennıje, leányi a Hórák, fia Prométheusz
Thészeusz: Aigeusz és Aithra fia, Athén királya
Thetisz: Néreisz, Péleusz felesége, Akhilleusz anyja

U
Uránosz: égisten, a Föld (Gaia) férje

X
Xanthosz: Akhilleusz egyik hallhatatlan lova

Z
Zephürosz: a nyugati szél
Zeusz: Kronosz és Rheia fia, a görögök legfıbb istene
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Eszterhás István

MEDVE-BARLANG, VAGY BURDA-BÁNYA
A Börzsöny barlangjait 1995-ben kezdtük kataszterezni. Elsı lépésben azokat a
barlangokat igyekeztünk felkeresni, amelyekrıl már valamiféle leírás, vagy írásos említés
volt. A Medve-barlangról egy szőkszavú említést találtunk (BERTALAN 1958), mely
szerint a barlang a „Kovács patak völgyének fejénél, a Katinka pihenıje közelében …”
van. Ez az említés csak egy idézett részlet volt a MAGAZINER Pál (1931) által írt
útikalauzból. Az eredeti Magaziner-kötetet nem sikerült fellelni sem a könyvtárakban,
sem az antikváriumokban, sem az interneten. A szegényes ismeretre hagyatkozva
megkerestük a turistatérképen a Kovács-patakot, amely a Nagy-Hideg-hegy nyugati
oldalában ered és nagyjából nyugat felé tart, majd mintegy 4 kilométer csörgedezés után a
Börzsöny-patakba torkollik, mely aztán Nagybörzsöny falut is átszeli. Hát, mi
végigjártuk a Kovács-patak völgyét a forrástól a torkolatig, majd vissza, de sehol nem
találtunk barlangot, vagy arra utaló nyomokat.
Késıbb tudomást szereztünk róla, hogy
létezik egy régi, az 1800-as évek végén készült,
képeslapra került fénykép is a barlangról. Ezt a
fényképet csak a 2000-es évek elején tudtuk
megnézni az interneten, amely a késıbbi
személyes bejárásunk szerint nem is a barlangot
ábrázolja, hanem a közelében levı sziklaszorost
(1. ábra).
Csak a 2000-es évek elején, a Börzsöny
Szlovákiába esı részén, a Helembai-rög,
szlovák
nevén
Burda
térképének
tanulmányozása közben vált világossá, hogy a
Börzsönynek ezen a részén (a Garam és az
Ipoly között) is van egy Kovács-patak nevő
vízfolyás és egy Kovácspatak (a szlovák
térképeken Kováčov) nevő üdülıtelep. 2009ben nyílt alkalmunk, hogy megnézzük ezt a
patakot és völgyét, de leginkább megpróbáljuk
fellelni a Medve-barlangot. Vállalkozásunk
sikerült. Kovácspatak településen találkoztunk
egy helybélivel (Mánya Balázzsal), aki tudott
az üregrıl, sıt el is kísért hozzá. Az üreg
1. ábra:Képeslap 1899-bıl Medvemintegy 1200 méterrel északnyugatra mintegy
barlang címmel
1200 méterrel északnyugatra van az üdülıteleptıl az 5 ágból összefolyó Kovács-patak
legdélebbi ágának völgyében, az északi szélesség 47° 49’ 50”, és a keleti hosszúság 18°
46’ 09” koordinátáknál. Tengerszint feletti magassága a térképrıl leolvasva 275 méter
(ESZTERHÁS 2009). A barlang a völgy jobb oldalának az alján, a már említett
sziklaszoros mellett van. Elıtte kisebb, a növények által alig benıtt tér található.
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Alighanem ez volt a Katinka pihenıje. A településen és közvetlen környékén több
pihenıt is kiépítettek, amelyeket nıi nevekkel illettek úgymint: Hermina, Gloriett, Anna
Ilona, Katinka, stb. Kovácspatakot az 1800-as
évek végén kezdte az Esztergomi Gızhajó
Részvénytársaság üdülıteleppé kiépíteni
(szállodák, vendéglık, fürdık, parkok). A 19.
és a 20. század fordulóján pezsgı társasági
élet volt itt. Fıként a Budapestrıl vonattal és
Esztergomból hajóval érkezı vendégek
látogatták és töltöttek itt rövidebb-hosszabb
idıt. KERTÉSZ István (1998)-ban a
következıképpen számolt be az Esztergom
és Vidéke havilapban havilapban
„Magában a
2. ábra: A Medve-barlang bejárata oo
(M.A.)
oo Kovács-patak völgyében is számos regényesen szép helyet kereshetett fel a turista. A Baba-forrás, a Margit-forrás, és az Ámorforrás szomjat oltó üde vize kedvenc célpontként szerepelt a környékre kirándulók
körében, de a Katinka pihenıje és a hasadékrendszert képezı Medve-barlang is
közismertségnek örvendett.”A Medve-barlangot 2009-ben látogattuk meg. Bejárata 1,5
méter széles és 1,5 méter magas háromszögformájú nyílás, amely természetesnek tőnik
(2. ábra). A belsı rész viszont mesterségesen tágított, illetve emberkéz által készített,
biztosítás nélküli folyosórendszer (3. ábra). Hosszát nem mértük meg, de mintegy 200
méterre becsüljük. A bejárattól egy kb. 30 méteres folyosó tart a hegybe befelé egy
nagyjából 10 méteres átmérıjő és 5 méter magas terembe, majd folytatódik a folyosó
tovább befelé és balra egy másik, a völggyel párhuzamosan haladó hosszabb folyosó
indul, amit részben bejártunk. Mánya Balázs szerint a 2. világháborút megelızıen a
csehszlovák hadsereg építette ki nem tudni, milyen szándékkal.
2014. év végén az internetre került egy
youtube mősor „Burda bánya (felhagyott
bánya a Burda hegyben)” címmel
SZENGYÖRGYI
Ákostól
<https://youtube.com/watch?v=JdUQMPmCl
b8>. A mozgó kamerával készült felvételbıl
egyértelmően kitőnik, hogy a Burdabányának nevezett üreg megegyezik a
Medve-barlanggal. A videó szerzıje az
Az üreget bányának tartja, de hogy
3. ábra: A Medve-barlang bejáratát
mit bányásztak benne, arra nem tér ki.
követı 30 méter hosszú folyosó
(Sz.Á.)
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Tarsoly Péter

ÚJABB ÜREGEK A VELENCEI-HEGYSÉGBEN
Csalavér-barlang
A barlang Pázmánd közigazgatási területén található, hossza 3,00 méter,
átlagos magassága 0,60 m. A barlang bejáratának koordinátái az EOVrendszerben: x = 214552, y = 620842, z = 190 m.
A barlang megközelítése a pázmándi andezit-utca bejáratát jelképezı
párhuzamos 6-7 méter magas andezit sziklatornyok között vezetı piros
turistajelzésen lehetséges Pázmánd település déli határáról indulva. A
turistajelzésen mintegy 250 métert kell haladni déli irányba, a barlang bejárata egy
3-4 méter magas sziklatömb alatt található sőrő orgonabokrok és nyugati ostorfák
között a turistaúttól keleti irányban 10 méterre, az Endrina-barlang bejáratától
északra 5 méterre. Ott célszerő a hegyláb irányába fordulni, ahol a turistajelzés
meredeken nyugat felé fordul, fel a Zsidó-hegy tetejére.
A barlang a
hegylábi
törmeléklejtı egyik
sziklatömbje
alatt
található álbarlang. A
bejárati
szakasz
nyugat-keleti irányú,
2.40 méter hosszú,
0.80 méter széles és
0.50-0.60
méter
magas. A sziklatömb
alá innen egy 3.00
méter
hosszú
alagútszerő
járat
vezet, amely szélessége 1.00 méter,
magassága 0.60 ooooo
A Csalavér-barlang szők bejárata (T.P.) ooooo
méter. A járat alját földdel kevert törmelék tölti ki. A barlang a Csalavér-barlang nevet kapta, amely név
arra utal, hogy a barlangban rókák gyakran fogyasztották el fıként madarakból
álló zsákmányukat. A barlangban további élılényeket nem találtunk. A barlang
bejáratában Hedwig mohát (Hedwigia cilliata) és vörös gombazuzmót
(Baeomyces rufus) találtunk. A befoglaló sziklatömbbel kapcsolatban azt az
érdekes megfigyelést tettük, hogy keresztül-kasul van járva ember számára is
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járható mérető hasadékokkal, amelyeket részben föld, részben törmelék tölt ki. A
járatok kitöltı anyagát kitermelve egy összefüggı „sziklavár” feltárására nyílik
lehetıség. A Csalavér-barlang és mellette található hasadékok további feltárásra
érdemesek.
Borsóköves-barlang
A Borsóköves-barlang Pázmánd közigazgatási területén található a Pázmándi
Kvarcitsziklák Természetvédelmi Területen a Velencei-hegységben. A piros
turistajelzést kell követni a Deák Ferenc utcáról leágazva nyugat felé. A turistaút
felkapaszkodik a kvarcitsziklák közé. Az andezit-utca bejáratát jelentı
sziklakaputól a turistaúton kb. 150 métert kell gyalogolni addig a pontig, ahol a
turistaút meredeken a Zsidó-hegy tetejére fordul. Itt a turistaútról le kell térnünk
kelet felé, és szintben lejjebb kell mennünk megközelítıleg 5 métert. Az alig
látható ösvény törmeléken, és a törmeléket sőrőn benıtt orgonabokrok között
vezet. A barlang bejárata a Csalavér-, és Endrina-barlangok között található fele
úton, mintegy 2 méterrel magasabban. A barlang bejáratának koordinátái: x =
214 540, y = 620845, z = 192 méter.
A barlang alakja L-betőre hasonlít. Bejárata egy viszonylag tágasabb fülkeszerő
mélyedés, majd csıszerővé szőkül. Míg a bejáratnál és közvetlen utána ülni lehet,
addig a barlang többi része csak kúszva járható. A bejárat szélessége 1.40 méter,
magassága 0.60 méter. A barlang többi része nagyjából azonos keresztmetszető,
0.50 méter széles és ugyanilyen magas. Az üreg másik bejárata dél felé található,
0.45 méter széles és magas. Az üreg befoglaló kızete kovásodott andezitagglomerátum, morfológiáját tekintve egy tömbközi álbarlang. A barlang hossza
6.70 méter, átlagos magassága 0.50 méter. Alját fentrıl a csapadék által bemosott
törmelék és föld borítja. Benne egy nappali pávaszem lepkét és sok Meta
metellina keresztespókot találtunk. Az üreg érdekességét az adja, hogy a bejárattól
0.5 méterre kezdıdıen, és mintegy 2 méter hosszúságban a déli és keleti oldalon
végig borsókövek találhatók. A borsókövek valószínőleg biogén eredetőek;
mikroorganizmusok élettevékenységének eredményeként keletkezett úgynevezett
A-opál képzıdmények. Ugyanilyen képzıdményeket találtunk az Endrina-barlang
mennyezetén és a Csalavér-barlang nyugati falán is.
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A Borsóköves-barlang bejárata (T.P.)

A Borsóköves-barlang folyosója (T.P.)
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A névadó borsókövek (T.P.)

Contcsilláros-barlang
A pákozdi Barlangkúttól 160 fokos azimut
irányba, délnek kell
haladni 250 métert a
piros
turistajelzés
mentén.
Ahol az
derékszögben átkel a
vízmosáson, ott nyugat
felé kell fordulni a 260
fokos azimut irányába.
Az üreg az ösvénytıl
30 méterre van, 8
méterrel magasabban
bokrokkal
borított
Csontcsilláros-barlang bejárata(T.P.)
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erdırészben. A bejárat koordinátái : x: 210926 , y: 612346, z: 160 m. Az
üreg bejárata 2,20 méter széles és 1,30 méter magas, alakja egy félkörre, vagy
harangra hasonlít. Az üreg végig megtartja ezt a keresztmetszeti alakot, csak a
méretei növekednek. A bejárattól egy 5.50 méter hosszú, 30 fokos lejtéső rész
vezet tovább egy 3,20 méter hosszú vízszintes területre, amely egyben az üreg
végét is jelenti. A lejtıs részen 4.00 méter után a mennyezet 0.40 méterrel
megemelkedik, és innen az üreg belmagassága 1.70 – 1,80 méterre változik. A
bejárattól az üreg végéig a szélesség 2.50 méterre változik. A lejtı jobb oldalán
kisebb-nagyobb törmelékdarabok hevernek, egyébként az üreg alját finom lösz
borítja. Az üreg végében mellmagasságban egy mécstartó üreget találtam, a
mennyezeten kormot, jobb oldalon az üreg sarkában pedig csontokat. A
mennyezetbıl egy dámszarvas nyársas agancsa lógott lefelé hegyével felfelé
beszúródva, innen kapta az üreg a Csontcsilláros-barlang nevet. A járószinten
dámszarvas (Dama dama) nyomokat és ürüléket találtam, ami arra utal, hogy a
szarvasok az üreget búvóhelyként használják. Az üregben 20 darab telelı nappali
pávaszemet (Inachis io), 8 darab vörös csipkésbaglyot (Scoliopteryx libatris) és
dalos szúnyogokat (Culex pipiens) találtam. Több helyen figyeltem meg az
üregben nagy eretnekpókot (Amaurobius
ferox) és barlangi keresztespókot (Meta
metellina). Sajnos semmilyen támpontot nem
találtam arra vonatkozóan, hogy az üreget
mikor készítette az ember. Véleményem
szerint nem lehet régi. Talán a Rákosikorszakban készítették, hogy benne gabonát,
bort stb. rejtsenek el a beszolgáltatások elıl.
Erre az üreg topográfiai fekvésébıl
következtetek. Felette 200 méterrel egy
szekérút húzódik, az üreg és az út között egy
erdısáv és egy szántó található. A sukorói
szılıtermelı földek kb. 500 méterre
kezdıdnek, akár gyalog is könnyedén
megközelíthetı vplt, de mégis annyira el van
rejtve, hogy nem lehet felfedezni, csak
amikor már a közvetlen közelébe ér az ember.
Dámagancs a mennyezetven (T.P.)

127
Nadapi 1. számú löszüreg
Nadaptól
kb.
1
kilométerrel
északra,
a
Templom-hegy
délkeleti
aljában egy névtelen, kb.
250 m hosszú, kelet-nyugati
irányú, löszben képzıdött
horhos húzódik. E horhos
közepe táján, kb. 240
méteres tengerszint feletti
magasságban, egymástól 810 m távolságban három
mesterséges üreg található.
A legalacsonyabb keletre
lévı üreg az 1. számú.
A Nadapi 1. számú löszüreg (T.P.)
Ennek koordinátái: x=214250,
y=617113, z=242 m. Bejárata a horhos talpától mintegy 5 méterrel magasabban
nyílik. Hossza 3 m, szélessége átlagosan 2 m, magassága 1,20 m. Bejáratában egy
a lefagyások által keletkezett törmelékkúp van. Alján egy dámszarvas agancsa
volt.

Nadapi 2. számú löszüreg
Az elıbbitıl kb. 10 méterrel
nyugatra van a 2. üreg. Ennek
koordinátái: x: = 215250, y =
617112, z = 244 m. Hossza 2 m,
szélessége 1,50 m, magassága 0,80
m. Alján néhány nagyobb löszrög
található

A Nadapi 2. számú löszüreg bejárata (T.P)
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Nadapi 3. számú löszüreg
A nadapi-löszüregek kızül
leginkább nyugatra levı 3. számú
üreg. A bejárat koordinátái: x =
214248, y = 617110, z =245 m.
Hossza 2,70 m, szélessége 2 m,
magassága 1 m. Bejáratában egy
30º-os lejtéső törmelékkúp van.
Alján a púderszerő löszön néhány
egybecementált löszrög is található,
valamint egy róka mumifikálódott
teteme. Valószínőleg mindhárom
löszüreg
menedékhelynek
készülhetett a II. világháború idején.
A Nadapi 3. számú löszüreg bejárata
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(T.P.)
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Tarsoly Péter

ÚJABB NEMKARSZTOS BARLANGOK A BAKONYBAN
A 30. Vulkánszpeleológiai Tábor alkalmával 13 újabb bazaltbarlangot
sikerült találni. Egy barlangot Nagygörbın, a Kovácsi-hegy Bazaltutcájában
találtunk. Négy újabb barlang került elı Zalaszántón, az Alsó-Tátika
győrőplátójának peremében. A Badacsony keleti, a Badacsonytomajhoz tartozó
részén két barlanggal, a nyugati részen, Badacsonytördemicen, a Bújdosóklépcsıje közelében hat barlanggal gyarapodott a nyilvántartás.
Édesgyökerő-barlang
A bejárat koordinátái: x=176 051, y=507 389, z=200 m. A barlang a
Kovácsi-hegy Bazaltutcájában, Szádok-barlangtól 50 méterre található Nagygörbı
irányában az ösvény nyugati oldalán Nagybörbı közigazgatási területén.
Befoglaló kızete bazalt. Hossza 3,50 méter, magassága 0,60 méter. Az
ezredikként felfedezett hazai nemkarsztos barlang, amely nevét a közvetlen a
bejárata felett növı édesgyökerő páfrányról kapta. A bejárat négyzet alakú,
szélessége és magassága egyaránt 0,60 méter. A bejárattól számított 1,20 méteres
hosszban a lejtıszög 30 fokos, majd egy omladékkupacot követıen a járat szintje
vízszintes lesz. Az omladékkupac felett a mennyezet további 0,40 métert
emelkedik (feltehetıen innen származik az omladék), majd a követı 2,30 méteres
hosszban
a
járat
magassága 0,50 méterre
csökken, és a keresztszelvényt
a
fıtébıl
szalmaszálként
lelógó
bazaltkövek szőkítik. A
barlang további feltárásra
nem érdemes omlásveszélyessége
miatt.
A
barlangban egy darab
barlangi keresztespókot A Bazalaltutca északi részén található az Édesgyösikerült megfigyelni.ooooooooooooooo ookerő-barlang (T.P.)
Egyórás-barlang
A bejárat koordinátái: x=174 599, y=513 480, z=296 m. A barlang az AlsóTátikán, a Kıudvar felsı barlangjától nyugatra található 100 méterre, 15 méterrel
alacsonyabban Zalaszántó közigazgatási területén. Befoglaló kızete bazalt. Nevét
onnan kapta, hogy egy óra alatt sikerült a bejáratát kibontani. Hossza 4,00 méter,
magassága 0,65 méter. További feltárásra érdemes, mert az alját és a végpontját is
csak laza föld és törmelék borítja. Végén gyenge huzat
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érezhetı. A bejárat összenyomott kör alakú,
szélessége 0,90 méter, magassága 0,65 méter. A
barlang végig ezt a keresztszelvényt tartja meg.
A bejárattól 2,00 méteres hosszban a járószint
10 fokos lejtıszög mellett lejt egy
törmelékkupacig, majd innen további két
méteres hosszban a járószint vízszintessé válik.
A törmelékkupac utáni részen sok barlangi
keresztespókot és petezsákjaikat sikerült
megfigyelni.

Az Egyórás-barlang bejárata (T.P.)o
(T.P
Kıoszlopos-sziklaeresz
A
bejárat
koordinátái:
x=174 833, y=513 247, z=250 m.
A barlang a tátikai Remetebarlangtól délre található 200
méterre Zalaszántó közigazgatási
területén. A befoglaló kızete
bazalt.
Nevét
sziklaeresz
jellegérıl, és a bejáratnál látható
oszlopszerő, kötıanyag nélküli
rakott kıfalról kapta. Az üreg
hossza 5,00 méter, magassága 0,80
centiméter. A dél oldalon egy
1,00 méter mélységő, törmelékkel Részlet a Kıoszlopos-sziklaereszbıl (T.P.)
és földdel kitöltött sziklaeresz vezet az északi oldalon lévı zsákszerő, 2,00 méter hosszú kıfülkébe. Az üregben
számos szúnyogot és barlangi keresztespókot sikerült megfigyelni.

Tátikai-átjáróbarlang
A bejárat koordinátái: x=174 947, y=513 190, z=250 m. A barlang a
Kıoszlopos-sziklaeresztıl északra található 150 méterre Zalaszántó közigazgatási
területén. A befoglaló kızete bazalt. Az üreg hossza 4,85 méter, magassága
átlagosan 1,20 méter, szélessége a keleti bejárat 1,05 méteres értékétıl a nyugati
bejárat 0,60 méteres értékéig folyamatosan csökken. A keleti bejárata téglalaphoz
hasonlít, szélessége 1,00 méter, magassága 1,60 méter. A

137
nyugati bejárat szintén téglalap alakú,
szélessége 0,60 méter, magassága 0,90 méter.
A keleti bejárattól 2,40 méterre omladékkupac
található. A barlang a nyugati bejárattól a
keleti bejárat felé 10 fokos szöggel lejt; az
omladékkupactól eltekintve alját föld borítja.
Az üregben nem sikerült élılényeket
megfigyelni.

A Tátikai-átjáróbarlang (T.P.)

Kıtüskés-barlang
Az újonnan talált barlang Zalaszántóhoz tartozó Tátika győrőplátójának déli
peremében található több más barlang (Kıudvar felsı barlangja, Kıudvar alsó
barlangja, Egyórás-barlang, Tátikai-hasadékbarlang) társaságában. A Kıudvar
felsı barlangjától nyugat-északnyugati irányban 20-25 méter távolságban egy
kicsiny (kb. 5x5 métres) sziklaudvar falának aljában. A bejárat koordinátái: x =
174 577, y = 513 501,
z
=
300
m.
Megközelíteni felülrıl
érdemes leereszkedve a
bazalt-oszlopoknak a
falból kiálló végein. A
bazaltoszlopok között
nagyjából dél felé nézı
bejárata 1,40 m magas
és 1,20 m széles.
Hossza 3,80 méter és
középsı részén van a
mélypontja. Oldalfalait
és mennyezetét oszlopok
A Kötüskés-barlang bejárata (F.B.)
alkotják, alján a kipergett
oszlopok törmeléke található bazaltmurvával körítve.
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Hertelendy-barlang
A bejárat koordinátái: x=162 876, y=531 791. A növényzet és a sziklafal
kitakarása miatt magasságot rögzíteni nem sikerült. A Badacsony keleti részén
levı barlang a nevét onnan kapta, hogy a Hertelendy-emlékmő közelében van,
attól 200 méterrel északkeletre 60 fokos mágneses azimut mellett, mintegy 8
méterrel alacsonyabban, Badacsonytomaj közigazgatási területén. A barlang
befoglaló kızete bazalt. A barlangot két méteres sziklamászással lehet
megközelíteni, a bejárat közelében növı
borostyán
karvastagságú
szárába
kapaszkodva. A barlang egy bazaltorgonák között hasadék. Bejárata téglalap
keresztmetszető, alsó részén 0,60 méter
széles, felsı részén 0,55 méter széles. A
járószinttıl 1,00 méteres magasságban a
bejárat
0.30
méteres
szélességre
zsugorodik; a bejárat 2,28 méter magas. A
barlang hossza 4,50 méter. A bejárattól
2,34 méterre egy 1,0 méteres letörés
található. A letörés felett omladék van, a
barlang a végpontnál 0,50 méteres
szélességőre csökken. A letörés feletti
részen a barlang belmagassága 4,32
méterre növekszik. A járószint 30 fokos
lejtıszöggel lejt a bejárat felé. Az üregben
szúnyogokat
és
kevés
barlangi
keresztespókokat sikerült
A Hertelendy-barlang bejárata (T.P.) megfigyelni.

Háromszög-barlang
A bejárat koordinátái: x=162 897, y=531 778. A növényzeti kitakarás miatt
magasságot rögzíteni nem sikerült. Ez a badacsonyi barlang a nevét onnan kapta,
hogy bejárati keresztszelvénye és alaprajza is egyenlı szárú háromszögre hasonlít.
A barlang a Hertelendy-emlékmőtıl 200 méterrel
északra található egy
különálló sziklafalban, a pihenıtıl mintegy 10 méterrel
alacsonyabban
Badacsonytomaj közigazgatási területén. A barlang befoglaló kızete bazalt. A
bejáratot két méteres sziklamászással lehet megközelíteni, a sziklafalból kiálló
bazaltkockákon fellépkedve. A bejárat alsó része egy méter széles, felfelé
keskenyedı, és 2,20 méter magasságban teljesen kiékelıdik. A barlang hossza
3,21 méter, magassága a bejáratánál tapasztalt 2,20 méterbıl a végére 1,50
méterre alacsonyodik. A járószint a bejárat felé lejt 15 fokos lejtıszöggel. A
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barlang alját sár és törmelék borítja, ami
arra utal, hogy csapadék esetén a fentrıl
leszivárgó vizek az üreget átöblítik. Talán
ezzel magyarázható az is, hogy a
barlangban élılényeket nem sikerült
megfigyelni.

A Háromszög-barlang (T.P.)
Bújócska-orgonaköz
A bejárat koordinátái: x=162 933, y=530 919. A sziklafal kitakarása miatt
magasságot rögzíteni nem sikerült. A bejárat a Badacsony nyugati részén,
Bujdosók-lépcsıje Mikes Kelemen-pihenıjétıl keletre található mintegy 20
méterre,
a
pihenı
szintjétıl
5
méterrel
magasabban
található
Badacsonytördemic közigazgatási területén. A barlang
a nevét onnan
kapta, hogy a bazaltorgonák közötti két hosszanti járatát egy csak kúszva járható
keresztirányú hasadék köti össze. A barlang befoglaló kızete bazalt. A barlang
hossza 12,60 méter, átlagos magassága 2,00 méter. A bal oldali ág 6,88 méter
hosszú, szélessége 0,50 méter, magassága
1,93 méter. A felsı részén a hasadék 0,23
centiméteresre keskenyedik. A járószinten
föld és bazaltomladék található.
Egy
nagyobb omladékhalom található a bejárattól
1,34 méterre, amely kb. 1,00 méter magasan
és 1,12 méter hosszan húzódik. A jobb oldali
ág egy 3,70 méter mély aknával kezdıdik,
amely keresztmetszete téglalap alakú, hossza
2,00 méter, szélessége 0,60 méter. Az akna
alján egy fülke található, amelynek hossza
1,80 méter, magassága átlagosan 1,50 méter,
de a két járatot összekötı kereszthasadék felé
folyamatosan csökken. A kereszthasadék
hossza 3,70 méter, szélessége és magassága
egyaránt 0,40 méter. A barlangban
élılényeket nem sikerült megfigyelni.
ooooooooooooooooooooooooooooomegfigyelni.
A Bújócska-orgonaköz folyosója (T.P.)
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Szúnyogos-kıfülke
A bejárat koordinátái: x=162 929,
y=530 912. A sziklafal kitakarása miatt
magasságot rögzíteni nem sikerült. A
bejárat a Badacsony nyugati részén, a
Bujdosók-lépcsıje
Mikes
Kelemenpihenıjétıl délkeletre 140 fokos mágneses
azimutra található mintegy 12 méterre, a
pihenıvel
egy
magasságban
Badacsonytördemic
közigazgatási
területén. A barlang a nevét onnan kapta,
hogy benne sok szúnyogot sikerült
megfigyelni, végpontjánál pedig kicsiny
fülkét alkot. A barlang befoglaló kızete
bazalt. A bejárat háromszög alakú, 1,30
méter széles, 1,60 méter magas, alját
földdel kevert törmelék tölti ki. A barlang
hossza 3,00 méter, a bejárati 1,60 méterrıl
Szúnyogos-kıfülke (T.P.)
a végpontig 1,90 méterre magasodik.
A bejárattól egy méterre egy 30 centiméteres letörés található. A letörés után a járószint vízszintes, elıtte a bejárat felé
lejt 25-30 fokos szöggel. A letörés után a nagyobb bazaltkı látszik a járat alján.
Csáky Krisztina-barlang
A bejárat koordinátái: x=162 961, y=530 887. A
sziklafal kitakarása miatt magasságot rögzíteni
nem sikerült. A bejárat a Badacsonyon kiépített
Bujdosók-lépcsıje Csáky Krisztina-pihenıjétıl
délnyugatra 200 fokos mágneses azimut mellett
mintegy 20 méterre, 5 méterrel alacsonyabban
található
Badacsonytördemic
közigazgatási
területén. A barlang befoglaló kızete bazalt. A
barlang hossza 4,10 méter, magassága átlagosan
2,00 méter. Az üreg egy a bazaltorgonák között
hasadék. A bejárat vitorla alakú, jobb oldalra
kidagadó vászonnal. Alsó részén 0,50 méter
széles, a közepén 0,60 méter széles, magassága
pedig 2,50 méter. A bejárattól 1,20 méterre egy
nyugati irányú, 1,30 méter hosszú járatocska
Csáky Krisztina-barlang (T.P.) található, amely a bejáratánál 0,40 méter széles,
ooooooooooooooooooooooooooa végpontjánál 0,35 méter széles, magassága
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0,40 méter. A fıágban további 1,00 métert megtéve a járat dél felé törik, és 1,00
méter után kiékelıdik. A barlang átlagos szélessége itt 0,50 méter, magassága
1,78 méter. Ezen a helyen erıs, hideg huzat tapasztalható, és barlangi
keresztespókokat és három petezsákot is csak itt sikerült megfigyelni. A barlang a
végpont felöl 15 fokos szöggel lejt a bejárat felé.
Orgonybillentyő-barlang
A bejárat koordinátái: x=162 992, y=530 997. A növényzet kitakarása miatt
magasságot rögzíteni nem sikerült. A barlang a nevét onnan kapta, hogy bejárat
alakja egymás mellett álló, lenyomott orgonabillentyőkre hasonlít. A bejárat
Badacsonytördemic közigazgatási területén található a Bujdosók-lépcsıje Csáky
Krisztina-pihenıjétıl északkeletre 40 fokos mágneses azimut mellett mintegy 20
méterre, 5 méterrel magasabban. A barlang befoglaló kızete bazalt. A barlang egy
jobb és egy bal oldali ágból áll, ráadásul az omladék között lemászva a bal oldali
ágnak egy alsó járatszintje is megtalálható. A barlang hossza 11,12 méter, átlagos
magassága 0,70 méter. A jobb oldali ág 3,55 méter hosszú, a bejárattól 1,88
méterre
az
addigi
északkeleti irány észak
felé törik, majd a járat
kiékelıdik.
Átlagos
szélessége 0,40 méter,
magassága 1,40 méter.
A jobb oldali ág
közvetlen a bejáratánál
egy alig fél méteres
szakaszon
összeköttetésben van a bal
oldali
ággal,
így
felületesen szemlélve
csak egy 1,70 méter
széles bejárat látszik. A
bal oldali ág bejárata
o Az Orgonabillentyő-barlang bejárata (T.P.)
mintegy 1,00 méter széles és 0,65 méter magas, hossza 3,10 méter, majd innen járhatatlanná szőkül az
omladék között. A járatot középen omladék választja ketté, így a bal oldali ágon
belül két térrészt lehet megkülönböztetni, amelyek azonban a valóságban egy
légteret alkotnak. Az Y-alakú elágazás miatt a barlang nagyobbat mutat, mint
amilyen a valóságban. A bejárattól 1,00 méterre egy közel ötszög alakú, 0,30 és
0,70 méter között változó oldalhosszúságú, és 0,70 méter mély lyukon keresztül
lehet lebújni a barlang alsó szintjére. Az alsó szint téglalap alakú, 1,00 méter
széles és 3,10 méter hosszú, magassága 0,60 méter. A barlang felsı szintjén nem

142
sikerült élılényeket megfigyelni. Az alsó szinten Meta menardi és Metellina
meriana keresztespókokat találtunk, és 19 petezsákot sikerült megszámolni.
Páfrányos-orgonasíp-barlang
A bejárat koordinátái: x=162 992, y=530 877. A sziklafal kitakarása miatt
magasságot rögzíteni nem sikerült. A barlang a nevét onnan kapta, hogy a bejárat
közelében édesgyökerő páfrány nyílik, és a hurka alaprajzú barlang két
végpontján orgonasíp-szerő kürtıkkel nyílik a felszínre. A bejárat
Badacsonytördemic közigazgatási területén található a Bujdosók-lépcsıje Csáky
Krisztina-pihenıjétıl nyugatra mintegy 30 méterre, 12 méterrel magasabban. A
bejárat a bazaltorgonák tetejérıl a kövek közt három métert lemászva közelíthetı
meg. A barlang befoglaló kızete bazalt. A bejárat háromszög alakú, 0,44 méter
széles és 0,72 méter magas. A barlang
hossza 5,50 méter. A bejárat bebújva
0,77 métert megtéve a barlang elágazik.
A bal oldali ág 1,92 méter hosszú.
Keresztmetszete téglalap alakú, 0,30
méter széles és 1,58 méter magas. A járat
végén egy 1,8 méter magas, 30
centiméter átmérıjő kürtıvel nyílik a
felszínre. A jobb oldali ág hossza 2,80
méter. Az elágazótól 1,66 méterre dél
felé egy zsákszerő, 1,14 méter hosszú
bemélyedés
található.
A
járat
keresztmetszete téglalap alakú, alul 0,39
méter, felül 0,27 méter széles, magassága
0,5
méter.
A
járószinttıl
fele
magasságban törmelék ékelıdött be a
falak közé. A járat a végén egy 1,96
méter magas, 40 centiméter átmérıjő
kürtıvel nyílik a felszínre. Az üregben
Páfrányos-orgonasíp-barlang (T.P.) szúnyogokat és barlangi keresztespókokat sikerült megfigyelni.
Harminchetes-hasadék
A bejárat koordinátái: x=162 898, y=530 927, z=365 m.
A barlang a nevét onnan kapta, hogy a bejárat koordinátájának felméréséhez
használt GPS-vevıben a pont a 37-es sorszámot kapta. A barlang a Bujdosóklépcsıje Mikes Kelemen-pihenıjétıl délkeleti irányba található mintegy 70
méterre, 10 méterrel alacsonyabban, Badacsonytördemic közigazgatási területén.
A barlang befoglaló kızete bazalt. Az üreg lényegében egy bazaltorgonák közötti
hasadék, amely 2,00 méter hosszúságú, átlagosan 20 centiméter széles, magassága

143
pedig szintén 2,00 méter. A bejárat bal
oldalán egy szélesebb anyaghiány
található, amely egy kocka alakú bazaltkı
kiesésével keletkezett. A hasadék erısen
huzatol, ám nem valószínő, hogy mögötte
komolyabb barlang húzódik. Valószínő,
hogy a bazalt repedezettsége, és az ezzel
járó megnövekedett párologtatási felület
okozza a hideg levegı áramlását. A
barlangban szúnyogokat és barlangi
keresztespókokat tudtunk megfigyelni.
Alját kisebb-nagyobb bazalt törmelék
alkotja.

Harminchetes-hasadék (Sz.G.)
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Tarsoly Péter

ÚJABBAN TALÁLT KARSZTBARLANGOK
2016. május 5-8. közötti a Bakonykúti Barlangkutató Tábor alkalmával csak
karsztbarlangokat kerestünk fel a Burok-völgyben, illetve a Gaja-szurdokban. Az
itteni barlangokban barlangtérképezési gyakorlatokat végeztünk, valamint a
korábban már azonosított, felmért, de le nem fényképezet barlangokról
fényképeket készítettünk. E tevékenység közben két újabb barlangot is sikerült
találni. Ezáltal a Burok-völgyben 43, a Gaja-szurdokban 16 barlang vált ismertté.
A Gólyaorr-barlang
Autóval a Várpalota Tés-Csıszpuszta útról jobbra le kell kanyarodni
Királyszállás – Hétházpuszta irányába, majd parkolni a Burok-völgy bejáratánál
lehet, ahol a piros plusz turistajelzés észak felé leágazik a völgy felé.
Megközelítıleg 1 kilométer gyaloglás után elérünk egy kiépített pihenıt
tőzrakóhellyel, padokkal és információs táblával. Innen még 500 métert kell
gyalogolni, és a Gólyaorr-barlang a völgy északnyugati oldalán található a
korábban is ismert Szúnyog-lyuktól mintegy 60 méter távolságban a pihenıhely
felé, körülbelül 15 méterrel a völgy talpa felett. A bejárat koordinátái: x = 213266,
y = 579474. A barlang triász fıdolomitban található. Bejárata keskeny álló
hasadék, amely aztán egy kisebb fülkébe
szélesedik. A barlang hátsó részén ember
számára nem járható két kis nyílás található,
amelyek biztosítják a barlangban a
légcserét, és valószínőleg ez a huzat az oka
a falon található borsókövek kialakulásának
is. A barlang tektonikus eredető, alját a
völgy felsı részérıl az esı által bemosott
törmelék, falevél és sár alkotják. Az üreg a
nevét a felette növı nehézszagú gólyaorr
virágról kapta, amely az üreg közelében
tömeges megjelenéső volt. A barlangban
élılényeket nem találtunk.

A Gólyaorr-barlang hasdékbejárata
(T.P.)
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Kajmáti-kıfejtı 2. számú ürege
Az üreg megközelíthetı a Bodajk – Balinka közötti mőútról bal kéz felé
lekanyarodva a Varjúvár, illetve a Gaja-szurdok irányába. A bányaudvar mellett
közvetlenül le lehet parkolni. A bányaudvarba egy elıször jól kijárt ösvény vezet,
amely utána eltőnik, és sőrő kökényesen kell keresztülbújni, hogy bejussunk az
egyébként csak fővel borított bányaudvarba. Az erısen megdılt felsı-triász
fıdolomit rétegek tövében, a bányaudvar szintje felett 1 méterrel, éppen a
bányaudvar félkörívének közepén nyílik a barlang bejárata. A bejárat koordinátái.
x = 219513, y 586480. A bejárati szakasz felett összetöredezett dolomitrétegek
találhatók, amelyek az üreg tektonikus kialakulására utalnak. Ugyan a kıbányában
robbantással bányásztak, és a kıfejtı több pontján is találtunk a robbantás
utóhatásaként egymásra csúszott kıtömböket, de ezek elhelyezkedése
egyértelmően különbözik a barlang befoglaló környezetében látottaktól, ezért
valószínősítem a tektonikus kialakulást. Az üreg jobb kéz felé esı részét egy nagy
sziklalezökkenés zárja el, azért valószínőleg a járat erre nem folytatódik. A bal
kéz felé esı rész alját törmelék borítja, és a törmeléken hideg levegı szivárog át.
A barlang huzatol, és nagyon hideg. Véleményem szerint nincs azonban nagyobb
mérető járat ezen a helyen. A barlang feletti részen a sziklafalban sok repedést
találtunk, és inkább az a valószínő, hogy az üreg ezekkel a repedésekkel (és eddig
nem látottakkal) van kapcsolatban, az ezen átáramló levegı lehől, és ez adja a
hideget és a huzatot is a barlangban. Hasonlít ez a kapcsolat arra, amit bazaltban a
Kı-orrán (Keszthelyi-hegység) és a Szent György-hegyen megfigyeltünk
(Balaton-felvidék). A barlang bontása a repedezett, töredezett kıtömbök miatt
veszélyes, és nem kecsegtet nagy reménnyel. A barlangba a helyiek egy dögöt
tettek (valószínőleg kutyát), a
bal oldali részen fekete hangyák
fészkét találtuk, de semmilyen
más élılényt.

A Kajmáti-kıfejtı 2. számú
üregének bejárata (T.P.)
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Eszterhás István

2016-ban NYILVÁNTARTÁSBA VETT NEMKARSZTOS
BARLANGOK
Magyarország területén 2016-ban újonnan 19 természete nemkarsztos
barlangot vettünk nyilvántartásba. Így jelenleg (2016. év végén) a nemkarsztos
kızetekben már 1013 természetes barlangról és 1515 mesterséges üregrıl
tudunk. A következı felsorolás sorszámai folyamatosan követeik az elızı
években közreadott kataszter és kataszter-kiegészítések tételeit.
Természetes

n e m k a r s z t o s b a r l a n g o k:

Badacsonytomaj (Bakony – 4440)
995, Hertelendy-barlang (bazalt) 4,5 /+2,3 m
996. Háromszög-barlang (bazalt) 3,2 /+2,2 m
Badacsonytördemic (Bakony – 4450)
997. Bújócska-orgonaköz (bazalt) 12,6 /+2,0 m
998. Csáky Krisztina-barlang (bazalt) 4,1 /+2,0 m
999. Orgonabillentyő-barlang (bazalt) 11,1 /+0,7 m
1000. Páfrányos-orgonasíp-barlang (bazalt) 5,0 /+0,7 m
1001. Szúnyogos-kıfülke (bazalt) 3,0 /+1,0 m
1002. Harminchetes-hasadék (bazalt) 2,0 /+2,0 m
Nagygörbı (Bakony – 4440)
1003. Édesgyökerő-barlang (bazalt) 3,5 /+0,6 m
Pázmánd (Velencei-hegység – 4510)
1004. Csalavér-barlang (andezit-agglomerátum) 3,0/+0,6 m
1005. Borsóköves-barlang (andezit-agglomerátum) 6,7/+0,5 m
Pilisszentkereszt (Visegrádi-hegység – 4900)
1006. Zsivány-alsó-objektum (andezit-agglomerátum) 3 m
1007. Rejtett-barlang (andezit-agglomerátum) 2,4 /+0,6 m
1008. Jéggombás-barlang (andezit-agglomerátum) 79 /-29,0 m
1009. Zsivány-hasadék (andezit-agglomerátum) kb. 30 /-15 m
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Zalaszántó (Bakony – 4440)
1010. Egyórás-barlang (bazalt) 4,0 /+06 m
1011. Kıoszlopos-sziklaeresz (bazalt) 2,0 /+0,8 m
1012. Tátikai-átjáróbarlang (bazalt) 4,8 /+1,8 m
1013. Kıtüskés-barlang (bazalt) 3,8 /+1,4 m

M e s t e r s é g e s ü r e g e k:
Nadap (Velencei-hegység – 4510)
1512. Nadapi 1. számú löszüreg (lösz) 3,0 /+1,2 m
1513. Nadapi 2. számú löszüreg ( lösz) 2,0 /+0,8 m
1514. Nadapi 3. számú löszüreg (lösz) 2,7 /+1,0 m
Pákozd (Velencei-hegyság – 4510)
1515. Csontcsilláros-barlang (lösz) 8,7 /+1,80 m

K a r s z t b a r l a n g o k:
Bodajk (Bakony – 4421)
Kajmáti-kıfejtı 2. számú ürege (dolomit) 3,7 /+0,7 m
Isztimér (Bakony – 4421)
Gólyaorr-barlang (dolomit) 5,8 /+2,0 m
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Eszterhás István – Tarsoly Péter

2016. évi PROGRAMJAINK
A 2016. évi munkatervünkbe nyári tábort kataszterezı hétvégéket,
adatgyőjtést és publikációk megjelentetését terveztük.
Kollektívánk mint az MKBT szakosztálya tevékenykedik, így nincs
határozott taglétszáma, csak minimumlétszáma, az ún. törzsgárda, továbbá
tagdíjfizetés sem létezik. A munkába bárki, bármely csoportosulás
bekapcsolódhat, akinek szimpatikus a program és tud idıt, valamint pénzt áldozni
erre. Ebben az évben (2016-ban) 20 személy tudott több-kevesebb terepi, vagy
intellektuális munkát, illetve mindkettıt a szervezett hazai vulkánszpeleológiai
kutatásokra, valamint azok népszerősítésére fordítani. İk a következık:
Bekk Tímea,
Oláh Csaba,
Erdıs Dániel,
Orosz Imre,
Eszterhás István,
Rajczy Judit,
Ferenczi Balázs,
Slíz György,
Jánosi Zsolt,
Somogyi Máté.
Kiss László,
Szabó Andrea,
Luppej Nóra,
Szabó Géza,
Marton Judit,
Szentes György,
Mészárosné Hardi Ágnes,
Szilaj Rezsı,
Molnár Bálint,
Tarsoly Péter
Tevékenységünk anyagi háttere az elızı évekhez hasonlóan igen szőkös volt.
Mint tudott a költségek egyre emelkednek, a pályázatokon elnyerhetı összegek
pedig csökkennek. A korábban megszokott Cholnoky-pályázat az elızı évben
meg sem lett hirdetve. Jelen évkönyvünket is a korábbi években megtakarított
összegbıl és tagjaink egy részének adományaiból finanszíroztuk. Novemberben, a
szakmai napokon tudtuk meg, hogy az újból meghirdetett Cholnoky-pályázaton
100.000 forinttal járó harmadik helyezést érünk el. Ezt majd a 2017. évi
kiadásaink fedezésére fordítjuk.
A következıkben kronológiai sorrendbe szedve – illetve az azonos témákat
csoportosítva számolunk be röviden a saját és mások által szervezett, rendezett
programokon való részvételünkrıl.
Január 30. A velencei-hegységben, a Báracházi-barlangban ástuk az I. a II. és az
V. mellékágat. Ez utóbbi találtunk két fülkét, melyekbıl szellızı kürtı vezet
a felszínre.
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Február 6-12. A XVII. Nemzetközi Vulkánszpeleológiai Szimpóziumon való
részvétel Hawaii-ban. Két tagunk képviselte a kollektívánkat, illetve
hazánkat. Errıl külön írás számol be jelen évkönyvünkben.
Február 20. A Velencei-hegységben való barlangfeltárások. Dolgoztunk a
Báracházi-barlangban, a Hasadék-barlangban és a Csalavér-barlangban.
Ennek eredményeirıl külön írás számol be.
Március 16. A Csákvári-barlangban térképeztünk és összeírtuk a benne
található képzıdményeket.
Március 20. Iszkaszentgyörgy környékén túráztunk
Március 22. Pákozdon végzett mérések a barlangok térfogatának
meghatározásához.
Március 26. A Bárcaházi-barlangban végeztünk feltárásokat az I. és az V.
mellékágban. Találtuk újabb oldalágakat.
Április 4. Csókakı körül túráztunk.
Május 5-8. A Jantsky Béla Barlangtérképezı és Barlangvédelmi Szakkör tábora
Bakonykútiban. A Burok-völgy és a Gaja-szurdok néhány ismert
barlangjának felkeresése és újabb barlangok feltárása.
Május 27-28. A XX. Karsztfejlıdés Konferencián való részvételünk Bükön.
Ezen a kollektívából öten vettünk részt és négy elıadást tartottunk.
Mindezekrıl külön írás számol be.
Június 5. Túra a Cuha-völgyben Vinyénél.
Június 7. A Nadapi-löszüregek felkeresése és felmérése.
Június 10. A Visegrádi-hegységben a Zsivány-szikláknál a Zsivány-hasadék
feltárása.
Június 29. Túra Márkó és Hárskút környékén.
Július 2. Túra a Hurka-völgyben. Nem sikerült barlangot találni.
Július 3. A Visegrádi-hegységben a Zsivány-szikláknál levı Jéggombás-barlang
feltárása.
Július 5-8. A borsodádasdi Temetı-alatti-labirintus felmérése. A részletek egy
külön írásban.
Július 8-13. A 30. Vulkánszpeleológiai Tábor megtartása Szent György-hegyi
Központtal. Kataszterkiegészítı fényképezések és 13 új bazaltbarlang
feldolgozása, melyekrıl külön írás számol be.
Július 21-27. Túra a Zselicben.
Augusztus 1-6. Földtani, természetismereti túrák a Keszthelyi-hegységben.

Augusztus 13. és November 22. között 15 alkalommal teszteltük a
digitális altimétert. (aug. 13. aug. 15. aug. 16. aug. 17. aug. 18. aug.
20. aug. 21. aug. 26. szept. 7. szept. 13. okt. 4. okt. 18. nov. 8. nov.
20. nov, 22.)
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Szeptember 25. Pázmándon megtaláltuk a Borsóköves-barlangot
Október 10. Próbaásás a pilisszentkereszti Nagy-Hideg-lyukban.
Oktróber 14. A tapolcai Kórház-barlang betegek által használt részének
lézerszkenneres felmérése.
Október 15. Megkezdıdött a pilisszentkereszti Nagy-Hideg-lyuk újrafeltárása.
Október 31. Pákozdon megtaláltuk a Csontcsilláros-barlangot.
November 12. Lézerszkennerrel felmértük a tihanyi Barátlakásokat.
November 18-20. Barlangkutatók Szakmai Találkozója Egerben Négy tagunk
volt jelen.
December 10. Zuzmók, mohák és harasztok kutatása a Bodza-völgyben
December 11. Túra a Csákvári-barlangban.
——— Ω ———
2016-ban 36 alkalommal került lebonyolításra természetismereti és földtani
túra a Velencei-hegységben az élı és élettelen természeti értékek megismertetése
céljából. Összesen 365 fı, 376 km és 8350 méter szintemelkedés.
Voltak dátuhoz nem köthetı, folyamatos tevékenységek is. Figyeltük az
Országos Barlangnyilvántartást és a Geocaching interneten elérhetı adatait.
Tartottuk és ápoltuk a kapcsolatot a hazai barlangos intézményekkel, és az UIS
Pszeudokarsztos és Vulkánbarlangok Bizottságaival. Egy-egy kutatási témáról
felkérésre, agy anélkül is tanulmányokat készítettünk. Tudományos
rendezvényeken vetítettképes elıadásokat mutattunk be a tanulmánykötetekbe
ezek írásos változatát adtuk. Gondoztuk és frissítettük a „Magyarországi
nemkarsztos barlangok katasztere”-’nek honlapját.
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Szentes György

XVII. NEMZETKÖZI VULKÁNSZPELEOLÓGIAI
SZIMPÓZIUM
Ocean View (USA, Hawaii, Big Island)
A XVII. Vulkánszpeleológiai Szimpózium Ocean View-ben, a Hawaiiszigetek Big Island-ján (Nagy-sziget, vagy Hawaii-sziget) volt 2016. február 6.
és 12. között. Ocean View egy
eldugott település a Mauna
Loa-vulkán
lávamezején
meglehetısen távol az amarikai
szinten
fejlett
világtól.
A szimpóziumot két
okból rendezték ezen a helyen.
Elıször is közelében nyílnak a
sziget kiterjedt lávabarlangrendszerei
több
kisebb
lávabarlang mellett. A második
ok az volt, hogy a szimpózium
fı szervezıi és rendezıi Ann és
Peter
Boosted
ezen
a
településen élnek.
Ocean View mővelıdési háza adott otthont
ooo
a szimpóziumnak (Sz.Gy.)
A szimpóziumon 78 személy
vett részt. Az Egyesült Államokból,
Nagy- Britanniából és Ausztráliából
58
résztvevıt regisztráltak, míg
Németországból 5 személy volt jelen.
A további 15 kutatót egy-két személy
képviselte a következı országokból:
Costa Rica, Equador, Franciaország,
Hollandia, Izland, Izrael, Japán,
Spanyolország és Új-Zéland. Sajnos,
Közép- és Kelet- Európából nem volt
résztvevı.
Ennek
ellenére
a
ooooooooooooooooooooooooooooooo o Vulkánszpeleológiai Kollektívát és az
Big Island a szimpózium helyszíne
MKBT-t a Németországban élı Oláh
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Csaba és az Új-Zélandon élı Szentes György képviselte.
Ocean View mintegy 100 – 100 km távolságra fekszik a Nagy-sziget minkét
repülıterétıl, Konától és Hilotól és semmi utazási lehetıség nincs a bérelt
gépkocsi kivételével. Az utazást a résztvevıknek így egyénileg, illetve
kiscsoportosan
kellett
megoldani – beleértve a helyi
közlekedést is – ami a
szervezık közremőködésének
köszönhetıen
kitőnıen
sikerült. Ugyanez vonatkozott
a korlátozott számú szálláslehetıségekre is.
A regisztráció és az
elıadások a település mővelıdési házában
(Community
Centre ) zajlottak.
6-án,
szombaton az ünnepélyes
megnyitó után elıadásokat
oA Halemaumau-kráter a Kilauea-kalderában
hallottunk a vidék geológiájáról
o
(Sz.Gy.)
vulkanológiájáról és környezetooo oo o
védelmi kérdéseirıl. Ugyanakkor
a szimpózium egész ideje alatt tartott terepbejárásokra és barlanglátogatásokra
lehetett jelentkezni. A
barlangtúrák általában a
délelıtti elıadások után
történtek és 2 – 6 óra
terjedelemben
tartottak
valamennyi
nehézségi
szinten, de kötéltechnika
nélkül. Naponta mintegy
4 – 5 barlanglátogatást
ajánlottak,
némelyiket
felszíni bejárással együtt.
Este a 15 km-re fekvı
Discovery
Harbor
Gilligan’s
dísztermében
volt fogadás.
A Kula Kai-barlang egyik folyosója (Sz.Gy.)
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Február 7-én, vasárnap délutánig tartó felszíni bejárás volt szakvezetéssel a
település közelében fekvı vulkáni formák megtekintésétre. Este pedig
poszterbemutatót láthattunk. Február 8-án, 10-én, 11-én és 12-én azaz hétfın,
barlantúrákon lehetett résztvenni.
12-én, pénteken ülésezett az UIS Vulkanszpeleológiai Bizottsága. A
Vulkánszpeleológiai Bizotságának vezetését Jan Paul van der Pas-tól 16 év után
Ingham Kenneth (USA, Új-Mexikó) vette át. Helyettese lett Greg Middleton
(Ausztrália). További új bizottsági lett tag John Brush (Ausztrália) és Ed Waters
(Nagy-Britannia) aki a Newsltetter szerkesztését vette át Harry Maniakistól. A
következı, 2018-as szimpózium helyszínét nem határozták meg. Lehetıségként
merült fel Új-Mexikó az Egyesült Államokból.

Behatoló
gyökerek
tömege a Kula Kaibarlangban (Sz.Gy.)

Az fent említett napokon 30 elıadás hangzott el a vulkánszpeleológia
szinte valmennyi területérıl Beszámolót hallottunk a helyi, a Közép-Amerika,
Csedzsu-sziget, Izland, Új-Zéland, Kanári-szigetek , Vietnam és Szíria
lávabarlangjairól
és az azokban folytatott tudományos vizsgálatokról.
A barlangtúrák során mintegy 20 barlang látogatásra nyílott lehetıség.
Némelyik különálló lávaalagút, volt mások pedig egy nagyobb összefüggı
rendszernek különbözı névvel jelölt szakaszai.
Több túrakínálat volt a
Kazumura-barlangrendszerbe , amely 65 km hosszal és 1200 m szintkülönbséggel
a világ leghosszabb lávabarlangja és 500 évvel ezelötti u.n. Allaau Lávafolyásban
jött létre. Túra volt Keokeo-barlangrenszerbe, a világ második leghosszabb
lávabarlangjába.
A Kula Kai-barlang magánkézben van. Elsı szakasza
turistabarlangként mőködik, további részei több 10 km hosszú labirintushoz
vezetnek, mely különbözı bejáratait , különbözı barlangnevekkel jelölik.
Meglátogattuk a vidék legfiatalabb lávabarlangját, a Kaumana-barlangot. A
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barlang a Mauna Loa 1880-81 kitörésébıl származó lávafolyásban keletkezett. A
beszakadásos eredető bejárattól km hosszan lehet követni minkét irányba a
látványos lávaalagutat.
Február 9-én, kedden meglátogattuk a Hawaii Vulkánok Nemzeti Parkot.
Többek között megtekintettük a Kilauea-kelderát, a most csak füstölgı,
egyébként lávaszökıkutat és lávafolyásokat produkáló Halemaumau-krátert, a
Gız-forrásokat, majd a Kráterek Sora útján (Chain of the Crater Road) az óceánig

oooooFolyosó a 65 km hosszú Kazumura-barlanból (Sz.Gy.)
követtük a régi lávafolyásokat és krátereket. Rövid látogatást tettünk a
kivilágított Thurston-lávabarlanban. Közös vacsora a közelben lévı katonai bázis
dísztermében volt. Utána a látogató központban 3 dimenziós vetítést tartottak a
nemzeti park szakemberei a területrıl és a vulkánok mőködésérıl. Erre szükség is
volt mivel itt végre látni lehetett a lávaszökıkutakat, a lávafolyásokat és a láva
találkozását a tengerrel. Ezt hirdetik az utazási irodák és a prospektusok is.
Sajnos – mint megtudtuk – 3 éve nem volt lávakitörés a területen. Ez bizonyos
csalódást okozott, de errıl nem tehet más csak sziget alatt mélyen fekvı
magmakamra.
Február 12-én, pénteken volt az ünnepélyes búcsúest ugyanott ahol a
megnyitó fogadást is tartották. Másnap utókirándulásként még szakvezetéssel
látogatást lehetett tenni a nemzeti parkban.
A szimpózium után a résztvevık még különbözı felszíni és barlangi túrákat
tettek, Oláh Csaba és e sorok írója feleségeik társaságában meglátogatták a
Mauna Loa Obszervatóriumot. A 3153 m magasan fekvı obszervatórium a 4132
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m magas csúcs alatt fekszik. Az obszervatóriumhoz jó minıségő, de keskeny út
vezet mintegy 25 km hosszan a látványos és különbözı típusú lávárak között. A
Mauna Loa aktív vulkánnak tekinthetı, 1832 óta 39 alkalommal tört ki. Utolsó
erupciója 1984-ben volt. Másnap egy terpjáróval feljutottak a Mauna Kea 4205
m-es csúcsára. Az úton nagyszerő vulkáni formákat, marsbeli tájat és
parazitakrátereket lehetett látni, amelyeket a 64 ezer évvel ezelıtt mőködött
vulkán hozott létre. Megnéztük a csúcson a különbözı országok által
mőködtetett 13 obszervatóriumot és a rádiólokátor atennasort.
A különleges helyen, különleges körülmények között megtartott
szimpózium remekül sikerült, köszönet érte Ann-nak és Péternek, valamint
segítıtársaiknak.

Mauna Loa Csillagászati Obszervatórium (Sz.Gy.)
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Eszterhás István

A 20. KARSZTFEJLİDÉS KONFERENCIA
(Bük, 2016. május 27-28.)
2016-ban, immár negyedik alkalommal Bükön került megrendezésre a
Karsztfejlıdés Konferencia. A konferencia iránti érdeklıdés sajnálatos módon már
évek óta fogyatkozik. Jelen alkalommal 28 résztvevıje volt az összejövetelnek. A
Vulkánszpeleológiai Kollektívát öten képviseltük: Eszterhás István, Gadányi
Péter, Leél-İssy Szabolcs, Oláh Csaba és Tarsoly Péter.

A konferenciának otthont adó Büki Mővelıdési és Sportközpont (E.I.)
Május 27-én néhány perccel délután 2 óra után Veress Márton megnyitotta a
konferenciát, majd Zentai Zoltán egy könyvbemutató során felhívta a figyelmet
Veress Mártonnak a közelmúltban megjelent angol nyelvő karsztmorfológiai
kötetére. Ezt követıen két szekcióban hat elıadás hangzott el. Valamennyi
elıadás után befejeztével közösen mentünk el a Vadásztanya Vendéglıbe, ahol
szokásos módon vártak a háromfogásos, finom vacsorával.
Másnap, május 28-án 9 órai kezdettel folytatódott a két szekcióba sorolt 14
elıadás. Ezen elıadások közé kerültek a nemkarsztos témakör prezentációi.
Melyek a következık voltak:
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- Eszterhás István: Tafoni
- Tarsoly Péter- Bekk Tímea: Barlangbejáratok
kombinatórikus optimalizálása
- Leél-İssy Szabolcs: Lávabarlangok Hawaiin
- Gadányi Péter: Barlangok a Holdon

Eszterhás István (T.P.)

Leél-İssy Szabolcs(E.I.)

felkeresésének

Tarsoly Péter (E.I.)

Gadányi Péter(G.P.)
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A konferencia végére is jutott egy könyvbemutató. Lieber Tamás bemutatta
Jakucs László: „Faggyúfáklyás expedíció” –jának reprint kiadását. A négy-öt
elıadásból álló blokkok közti szünetekben kávé és üdítı állt a közönség
rendelkezésére. Ebédet négyféle menübıl önkiszolgálással választhattunk a Bükki
Mővelıdési és Sporttközpont „Galéria” termében.

Vacsora a Vadásztanya Vendéglıben (E.I.)
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Tarsoly Péter

A 30. VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBOR
(Kisapáti, 2016. VII. 8-13.)
A Vulkánszpeleológiai Kollektíva 2016-os barlangkutató tábora a
Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék nemkarsztos kızettel fedett, eddig át
nem kutatott helyszíneinek átvizsgálását tőzte ki célul. A tábor Kisapátiban volt
2016. július 8-13. között, a Szent György-hegyen Mészárosné Hardi Ágnes
édesapjának, Hardi Péternek a présházában. A házban víz, villany és gáztőzhely
állt rendelkezésünkre 12 férıhellyel, de ennek ellenére a többség a présház
udvarán sátrazott.

A tábor központja a Hardi-féle présház a Szent György-hegyen (T.P.)
A tábor elızetes tervei röviden a következık voltak:
1. Badacsony déli orgonasorának átvizsgálása, kataszteri hiányok pótlása a
Ranolder-kereszt alatt,
2. Kovácsi-hegyen, Szentbékkállán, Ábrahám-hegyen, Szent György-hegyen
és Tátikán kataszteri hiányok (fényképek) pótlása és új barlangok keresése,
3. A Gulács átvizsgálása,
4. A Haláp átvizsgálása és kataszteri hiányok pótlása,
5. A Sarvaly és Szebike átvizsgálása.
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A táborban – a gyerekeket is beleszámítva – összesen 22-en vettek részt;
aktív tagokat tekintve pedig 14-en. Résztvevık: Bekk Tímea, Ferenczi Balázs,
Kiss László, Luppej Nóra, Marton Judit, Mészárosné Hardi Ágnes, Molnár Bálint,
Orosz Imre, Rajczy Judit, Somogyi Máté, Szabó Andrea, Szabó Géza, Szilaj
Rezsı, Tarsoly Péter. A tábort Tarsoly Péter vezette.

A résztvevık többsége a táborhely udvarán (T.P.)
Július 8-án átvettük a szálláshelyet, berendezkedtünk. Szabó Andi és Géza,
illetve az Orosz család kivételével mindenki megérkezett. A Szabó házaspár július
9-én reggel csatlakozott hozzánk, az Orosz család ugyanaznap este, de sajnos csak
egy napig tudtak maradni.
Július 9-én a csapat teljes
létszámmal a Kovácsi-hegyen lévı
Bazaltutcába
ment.
Kataszteri
hiányokat pótoltunk a Lyukas-oldalúbarlangról, a Lepkés-barlangról, a
Kétlyukú-barlangról és a Kéményesüregrıl. Bejártuk a Vadlány-likat.
Egyetlen új barlangot találtunk, az
Édesgyökerő-barlangot, amely a bejárat
Felett növı édesgyökerő páfrányról
Pihenı a Bazaltutcában (T.P)
kapta nevét. Hazafelé
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a tábla jelzéseit követve Vidornyaszılıs és Vidornyalak között egy nagyon rossz
földútra keveredtünk, ahol a belógó ágak minden autó fényezését végigkarmolták.
A cél (Vidornyalak) elıtt 300 méterrel egy óriási pocsolya ráadásul
visszafordulásra kényszerített.
Július 10-én a teljes csapat a Tátikára ment, és ezen a napon csatlakozott
hozzánk Mészárosné Hardi Ágnes is. Kataszteri hiányokat pótoltunk a Feketeoszlopos-barlangról, a Mágneses-barlangról és
a Kıudvar-felsı-barlangjáról. Sajnos a többi
hiánypótlásra kijelölt üreget (Vaskapuibazaltbarlang, Kıudvar-alsó-barlangja) nem
találtuk meg.
A Kıudvar-felsı-barlangja
mellett egy ígéretes üreget-kezdeményt bontani
kezdtünk, de sajnos nem lett belıle barlang,
ráadásul egy instabil kı kivétele után le is
omlott. A Tátikán négy új barlangot is találtunk:
az
Egyórás-barlangot,
a
Kıoszlopossziklaereszt, a Tátikai-átjáróbarlangot és egyet a
Kıudvar-felsı-barlangja alatt, amelyet csak
kitett, szabad mászással lehetett megközelíteni.
A
barlangot
Ferenczi
Balázs
ooTTerepszemle a tátikai
térképezte fel.
Remete-barlangban (T.P)
Július 11-én két csapatban dolgoztunk. Az egyik csapatban volt Somogyi
Máté, Szabó Andrea, Szabó Géza, Molnár Bálint, Kiss László, Marton Judit,
Tarsoly Péter; a másik csapat Ferenczi Balázsból és családjából állt, akik a
gyereket miatt csak korlátozott idıt tudtak a kutatásnak szentelni. A Gulácsot
jártuk végig két irányból kerülve a hegyet. A meredek hegyoldal, a kıbányák és a
hıség miatt ez nehéz feladat volt, ráadásul nem találtunk barlangot. A teljes
hegyoldal ököl nagyságú kövekbıl felépülı kıfolyásokból áll, alig találtunk
bazaltoszlopos kızetkibukkanásokat, és barlang ezekben sem volt. A Gulács
átvizsgálása után Nemesgulácson találkoztunk Horváth Sándor barlangásszal, aki
ugyan nem tudott csatlakozni hozzánk, mert éppen a Tési-fennsíkra volt útban egy
másik táborba, de érdeklıdéssel kísérte a munkánkat. Délután elmentünk a
Szentbékkállai-kıtengerbe, ahol kataszteri hiányokat pótoltunk a Kı-hegyiüregrıl és a Kı-hegyi-kıfülkérıl. Késı délután meglátogattunk John Szilárdot
Balatonedericsen, ahol a korábbi táborokról nosztalgiáztunk és felkerestük az
Edericsi-löszkutat, amely fejlettségben jóval alatta marad a tavaly térképezett
Pázmándi-köszkútnak.
Július 12-én szintén két csapatban dolgoztunk. Az egyik csapat a Badacsony
déli orgonasorához indult. Ebben a csapatban volt Szabó Géza, Szabó Andrea,
Kiss László, Molnár Bálint, Kiss László, Mészárosné Hardi Ágnes, Szilaj Rezsı,
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Marton Judit és Tarsoly Péter. A másik csapat Ferenczi Balázsból és családjából
állt, akik a Kamon-követ vizsgálták át, sajnos barlangot nem találtak. A
Badacsonyra induló csapat elıször a Hertelendy-kilátó alatti orgonáknál kutatott,
és két új barlangot talált: a Hertelendy-barlangot és a Háromszög-barlangot.

Kilátás a Badacsonyról (Sz.G.).
A Kisfaludy-kilátótól a bányaperem mentén végigsétáltunk egészen a kıházig,
de itt nem találtunk semmit. A déli orgonasor átvizsgálásának a Bújdosóklépcsıjétıl fogtunk neki. A tervezett kutatási területnek csak mintegy 10%-át
sikerült átvizsgálni a terep nehézsége miatt. Összesen hat új barlangot találtunk itt:
a Bújócska-orgonaközt (4 méteres aknával indul), a Szúnyogos-kıfülkét, a Csáky
Krisztina-barlangot, az Orgonabillentyő-barlangot (két szintes), a Páfrányosorgonasíp-barlangot, és egy további két méteres üreget, amit Szabó Géza
térképezett, és a Harminchetes-hasadék nevet adta neki, mivel GPS-vevıje e szám
alatt regisztrálta az objektumot. A Szúnyogos-kıfülke alatt egy ígéretesen
huzatoló üreget bontani kezdtünk, de az instabil bazaltkövek miatt a munka
veszélyes volt, és az üreg a két méteres hossz elérése elıtt összeroskadt.
Szerencsére senki nem sérült meg. A kutatást a Badacsonytördemic felé esı
sziklákra is kiterjesztettük, de sajnos az idı szőke miatt a Csáky Krisztina-pihenı
magasságában abba kellett hagynunk. A csapat minden tagja egyet értett abban,
hogy a terület legalább további két napi kutatást igényel, és számos barlang
lehetıségét hordozza magában. Felmerült egy esetleges ıszi, novemberi (növény
kitakarástól mentes) tábor ötlete is. A tábor elızetes, részletes tervébıl látszódik,
hogy sok további kutatásra sem jutott idı, azért mindenképpen indokolt egy
további tábor ezen a munkaterületen.
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Szabó Géza

BESZÁMOLÓ A BARLANGKUTATÓK 22. SZAKMAI
TALÁLKOZÓJÁRÓL
(Eger, 2016. november 18-20.)

A találkozón a Vulkánszpeleológiai Kollektíva 7 tagja vett részt. Idén sajnos nem
tartottunk elıadást, de igyekszünk hasznosítani az itt hallottakat, tanultakat

A találkozónak otthont adó Eger látképe az egyetem tornyából (Sz.G.)
A remek szervezéső találkozó elıadásokból és kirándulásokból állt. November 18-án
pénteken találkoztunk Egerben, innen rögtön indultunk egy kellemes bükki kirándulásra.
Megtekintettük a Kıháti-barlangot és a kıháti Meander-barlangot. Megcsodáltuk azokat a
szállítópályákat, amelyekrıl majd a következı nap részletesebb ismertetıt kaptunk. Bontani
nemcsak karsztos, hanem nemkarsztos barlangokban is szükséges lehet. A bemutatott rendszer
nem saját találmány (Lengyel Janó hangsúlyozta, hogy „pécsi” rendszer), de hatásossága
lenyőgözı és követendı
Átmentünk a Szalajka-völgybe és megnéztük a Szalajka-forrásbarlang tátóját. Maga a táró
egyszerő technikai kivitelt igényelt, környezetvédelmi feladatokat lát el, de a táró végi szifon
még sok feladatot ad a Bükk barlangrendszereit kutató barlangászoknak, búvároknak.
A Zsidó-rétre már sötétedéskor
érkeztünk . Itt dr. Hevesi Attila érdekes
elıadást tartott a környék geológiájáról
Este Egri Csaba tartott a tıle már
színvonalas,
megszokott,
gyönyörő,
háromdimenziós
vetítést
a
világ
barlangjairól. Az esti kocsmázást már
egyedi igények szerint tartották meg

Megérkeztek a résztvevık a Szalajkavölgybe (Sz.G.)
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A találkozó záróeseménye az Eszterházy Károly Egyetem „varázstornyának”
meglátogatása volt. A toronyban vidám, felszabadult hangulatban ismerkedtünk a fizikai
„csodákkal”.
Az elıadásokat a szerint
osztályoztam, hogy van-e
nemkarsztos vonatkozásuk,
vagy nincs.
Az 1. szekció
a
Cholnoky-pálázat eredményhirdetése, a társulati és
csoportéletrıl szóló beszámolókat
tartalmazta.
A
Cholnoky-pályázaton
a
Vulkánszpeleológiai Kollektíva III. helyezést, oklevelet és
pénzjutalmat nyert. Igyekis
szünk
a
jövıben
színvonalas
pályázatot
készíteni. A gyorsan változó
világban az MKBT is
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooállandóan új kihívásokkal néz
ooooooooooLátogatás a Kıháti-barlangban (K.Gy.)ooooooooooszembe. A nehézségeket eddig
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosikerült legyızni, de még
számos megoldandó, nehéz feladat vár ránk. Az Oktatási Szakosztály és a Magyar Barlangi
Mentıszolgálat az ismert gondokkal hadakozva végzi a munkáját.
Három csoport (Myotis, Ariadne, Bekey) számolt be életükrıl A magyar barlangászat az
utóbbi években általában lenyőgözı eredményeket ért el. A sikerekben az aktív csoportéletnek
nagy szerepe van, miközben világos, hogy nemcsak a Vulkánszpeleológiai Kollektíva küzd
folyamatosan a létszámproblémával.
A II. szekció témája a tudományos kutatás. Annak ellenér, hogy az Aggteleki Nemzeti Park
területe karsztos vidék, Gruber Péter elıadása a nemkarsztos vidék természeti értékeinek
megtartásában is hasznos útmutatást nyújt. A mai digitális világban a dokumentáció csak
látszólag könnyebb, mint korábban. A mi felvállalt feladatunk a nemkarsztos vidékek
barlangtani szempontból való dokumentálása a jövıre nézve igen fontos tevékenység.
Surányi Gergely mőontomográfiás barlangkeresési módszere független a kızettıl. Kár,
hogy a módszer csak nagyon behatárolt körülmények közt alkalmazható. Várjuk az
eredményeket: a barlangokat!
A barlangi élılények kutatása sem kizárólag a karsztvidékekre korlátozódik annak
ellenére, hogy a mexikói mészkıvidékek centéi víz alatti élılények kutatása mind fizikai, mind
tudományos szempontból is izgalmas feladat volt Angyal Dorottyának.
A III. szekció a hazai feltáró kutatásokról értelemszerően jobbára karsztos barlangok
feltárásáról szólt. Számunkra üdítı kivétel Slíz György elıadása karsztos és nemkarsztos
barlangokról. Dobogó-kı oldalában a Zsivány-szikláknál a hatvanas években még megvolt a
Zsivány-barlang. Azóta eltőnt, feltehetıleg a tereprendezés és a környék turistaforgalma miatt
betemették. Az elıadó kiásta és újra felmérte. Mélysége nem éri el a harmincas években leírt
mértéket. Az elıadó beszámolt a borsodnádasdi Temetı-alatti-labirintus térképezésérıl és
kızeteirıl.
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Barlangos elıadás az egyetemen (Sz.G,)
A következı szekciók elıadásai hazai és külföldi kutatási beszámolók voltak. Kiemelem a
vízzel való bontás lehetıségét (Milotta Péter), és a Baradla kürtıi „bekábelezését”(Szabó
Zoltán). Külföldi kutatások folytak Ausztriában, Olaszországban, Montenegróban. Ezeknél
távolabbi helyeken készített szép filmet a szombat esti gálamősorra Ambrus Gergely, ifj.
Adamkü Péter, Tüth Attila, Jéger Attila a Föld legmélyebb barlangjáról. A következı
zsíroskenyér-parti sikere a szervezıket dicséri.
A vasárnapi elıadások kissé nehezen indultak. Virág Magdolna szép képeket mutatott a
barlangok mkirovilágáról, kár, hogy a gyakorlati jelentéségüket nem láttuk. A karszttól független
a barlangzoológiai kutatás (Angyal Dorottya). A hazai barlangi élılények és rokonsági
viszonyaik feltérképezése elengedhetetlen feladat, hogy a jövıben is létezzen természet.
Bár az elızı mondat egy, természetrıl szıló szakmai találkozóról adott beszámolót, jó
befejezést jelent Magyarország leghosszabb kötélhídjának története (Surányi Gergely) és a sárral
való csata (Illés Andrea).
Élmény volt részt venni a Barlangkutatók 22. Szakmai Találkozóján Egerben 2016-ban. L
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Barlangász hétvége Pázmándon
A cikk szerzıje: E Várkonyi Péter újságíró
Barlangász- és erdıismeret túrára invitálta az érdeklıdıket Pázmándon Szarka
Piroska, az erdı- és természetszeretet szerelmese, vadgazda mérnök a Kutatók Éjszakáján.
Igaz, ez úttal nem a koromsötét éjszakákon indultak a túrázók, de az éjszakát követıen a
kis csapat, négy órán keresztül mászta a sziklákat, kúszott felfelé a meredek hegyoldalban.
Eközben dr Tarsoly Péter, barlangkutató mesélt a barlangok titkos rejtelmeirıl, csodáiról,
életvilágáról. A mesével egy idıben lehetıség volt a szők szikla hegyoldalában felkúszni az „ég”
felé, majd szorosan vissza az erdei útra. Kevesen ismerhetik Pázmánd hegyoldalának a titkait, a
sok zúgot: Kúszoda álbarlangot, a Hasadék és a Szedres barlangot, a Csalavér barlangot és
sorolni lehetne még legalább négy-öt hegyoldalban rejtızı sziklás búvóhelyet. Az alkalmi
barlangászoknak Tarsoly Péter érdekes magyarázatokat és ismeretéket mondott a kızetek
évezredes történetérıl, a nem ismert növények élıvilágáról.

(V. P.)

Győjtötték a kızeteket, préselésre a nem védett növényeket, hogy egy legközelebbi
találkozón már tárgyi emlékek is legyenek az érdeklıdıknek. A négy órás túrát az indulók
valamennyien élményekkel gazdagon teljesítették. A rendkívüli barlangászás záróélménye, egy
rejtett barlang volt, amelybe a két és fél éves Schubert Johanna is bekúszott édesanyjával a
többiek mellett. A túrán csaknem kétszáz fotófelvétel készült, amely örök emlék marad azok
számára is, akik talán a közeljövıben nem másznak a zeg-zugos hegyoldalba és nem
barlangászkodnak egyhamar, de a felvételeket mindig elıvehetik.
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A „Sukoró Kaland Klub” meghívó plakátja

A gyerekek nagyon érdeklıdıek voltak (T.P.)
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