Л VASS IMRE-BARLANGBAN VÉGZETT TUDOMÁNYOS
KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Maucha László

BEVEZETÉS

A Vass Imre-barlang sokoldalú tudományos vizsgálatát Papp Ferenc
professzor kezdeményezte és az általa alapított Jósvafői Karsztkutató Állomás
kedvező adottságai tették lehetővé. Papp professzor biztos volt abban, hogy a
karsztban történő változásokban minden fajta természeti tényező közreműködik. "A
szpeleológia földtani vonatkozásai" c. tanulmányában közölt ábrájával ezt a
felismerést kívánta tudomásunkra hozni (l.ábra). Elgondolásai messzemenően
igazolódtak.
Az első 10 évi kutatás után vált világossá, hogy a karsztfolyamatok az ismert
5 különböző fázisú, ill. fejlettségű anyagi rendszer kölcsönhatásaiból származnak.
1971 évi tanulmányunkban kifejtettük, hogy a karszt abban különbözik bármely
más földtani képződménytől, hogy a vulkáni folyamatokhoz hasonlóan az aktuális
folyamatok lejátszódásának sebessége itt is jóval nagyobb, mint más kőzetekben.
Ennek következtében a barlangokban a karsztfolyamatok lejátszódása igen jól
nyomon követhető jelenség.
A karsztos kőzet, ásványos kiválásai és üledékei képviselik a karszt szilárdfázisát. Az oldott kőzetanyagot tartalmazó karsztvíz tekinthető a karszt folyékony
fázisának. A karszt hézagtérfogatában, ill. barlangjaiban specifikusan mozgó
levegő karsztos elemeket is tartalmaz. (Ca,-Mg- aeroszol). Ezért mondhatjuk, hogy
a barlangi levegő a karszt légnemű-fázisa. A karsztos kőzet radioaktív anyagainak
bomlásából származó sugárzások és erőterek adják a karszt mikrofizikai-fázisát,
amely kiegészül az egész világegyetemben jelenlévő gravitációs-erőtérrel és a
kozmikus-sugárzás összetevőivel, ill. valamennyi típusú fizikai kölcsönhatás
hatótényezőivel. Végül a különleges barlangi ill. karsztfelszíni élővilág képviseli
a karszt biológiai-fázisát.
Az Ï.táblázatban tüntettük fel a "Karsztfolyamatok kölcsönhatásainak
rendszerét", a legtöbb esetben olyan jellemző példák bemutatásával, melyeknek
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l.ábra. A szpeleológia összefüggései más tudományokkal Papp Ferenc professzor
szerint

nagyobb részét a Vass Imre-barlangban, ill. a környező forrásoknál ismertünk fel.
Azokat a kölcsönhatásokat, amelyek hatását nem lehetett kimutatni az Aggteleki
karsztvidéken, a világ más barlangjaiban talált kölcsönhatások
példáival
jellemeztük, vagy egy-két esetben általánosan ismert, vagy feltételezett
jelenségekkel mutattuk be.
A karsztos kölcsönhatások táblázatba foglalt rendszerében az egyes fázisokon
belüli kölcsönhatások mezői 1-tól 5-ig a bal felső saroktól a jobb alsó sarokig
húzódó átló mentén foglalnak helyet. Az átló felett és alatt egyirányú
részkölcsönhatásokat találunk, de valamennyinek megtalálható az ellentett
részhalása is az álló másik oldalán. Ezért az átló mentén kifelé haladva összesen
még 20 részkölcsönhatást ill. 10 kölcsönhatást fajtát lehet megkülönböztetni.
Összesen tehát 15 féle lehetséges karsztos kölcsönhatás típus létezését mutatja be
az I.táblázat. Az eredmények tárgyalása során zárójelben hivatkozni fogunk
e táblázatban bemutatott egyes kölcsönhatás, vagy részkölcsönhatás típusokra.
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I.táblázat. A karsztfolyamatok kölcsönhatásainak rendszere, legtöbb esetben a Vass
Imre-barlangban és a környező forrásoknál felismert uj jelenségek példáinak
bemutatásával.
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK
AZ ÁSVÁNYTANI, FÖLDTANI, ŐSLÉNYTANI, MORFOLÓGIAI
GEOFIZIKAI ÉS GEODÉZIAI MUNKÁK KÖRÉBŐL

Az ásványtani vizsgálatok a cseppkövek színeződésének eredetére, a
heliktitek genetikájára és mindkét fajta képződmény növekedésének sebességére,
valamint a kalcit-aragonit átalakukás kérdésére terjedtek ki.
A cseppkövek fekete bevonatáról kiderült, hogy vas és mangán baktériumok
életműködésével állnak kapcsolatban (B -> G). A sárga, sárgásbarna színű
cseppkőkéreg csak oxidatív-zónában (tág,levegős járatokban) alakulhat ki. A
szalmacseppkövek mindig fehér színe arra mutat, hogy azok kizárólag reduktív
zónából (vízzel kitöltött repedésekből) származó oldatokból válnak ki.
Uj robotcseppköves módszert dolgoztunk ki a szalma-cseppkövek
növekedésének (H -* G) mérésére. E képződmények növekedési sebességére 6
mm/év értéket kaptunk. Ugyanakkor egy sztalagmit növekedési sebességét talajra
helyezett kábelre 22 év alatt kivált cseppkőanyag 9 mm-es vastagságának lemérése
alapján 0,4 mm/év-nek találtuk.
A heliktitek vizsgálata két típus felismerésére vezetett (háromszőgletes
keresztmetszetű kapillárissal rendelkező és kapilláris nélküli képződmények). Az
előbbiek görbe-alaküak és oldalirányú szivárgó vízből válnak ki (H -> G). Az
utóbbiak egyenes tű alakúak és az un."zűzmara-effektus"-ból származtathatók,
mivel a barlangok légterében úszó Ca,Mg-aeroszólból válnak ki (H -> K),(M ->
K),(K -* G). Növekedésük mérése nem vezetett eredményre a tűi lassú, vagy a
műszeresen esetleg megzavart folyamat miatt. A kidolgozott mikroszkópos mérési
módszerrel 0,01 mm-es gyarapodást is észleltünk volna.
A kalcit-aragonit átalakulás (G -> G) tanulmányozása nem csak Vass Imrebarlangi minták vizsgálata alapján történt. Részletes munkával sikerült kimutatni
a hideg és hévízből kivált képződmények jellemző összetételbeli különbségeit.
Kiderült, hogy a nagyobb aragonit tartalmú pizolitok Sr-ion tartalma általában
nagyobb, Mg-ion tartalma általában kisebb, mint a kalcit pizolitoké.
A Vass Imre-barlangi képződmények ásványtani és kőzettani viszonyait
számszerűen is feldolgoztuk Papp professzor indexelési módszerével.
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A viszonylag nagy átlagkeresztmetszetű barlangrendszer földtani vizsgálata
tisztázta, hogy a barlang még ismeretlen főága a Haragistyai-fennsík alatt csak a
szlovákiai Szádvárborsa és a Jósvafő közötti vetőzónában alakulhatott ki, mert ez
a képződmény a vízgyűjtőterület legmarkánsabb tektonikus preformációja. Ez a
tektonikai vonal 2-3 km-es horizontális elvonszolódással jött létre. A barlang
jelenlegi végponti terme (Cyklopszok-csarnoka) is e törésvonal mentén alakult ki.
Részletes kőzettani térképet készítettünk a vízgyűjtőn kialakult fennsíki mészkő és
dolomit képződmények mindenfajta átmenetéről.
A karsztüledékek vizsgálata a barlangban és a barlang feletti területen arra
az eredményre vezetett, hogy ezek a
törmelékes üledékek nemcsak a
barlangfalakat alkotó, többnyire k.triász wettersteini képződmények oldási
maradékából (H -> G) származnak, hanem a felszíni talajok szervesanyag tartalma
(B
G) és más légbeli üledékek (vulkáni-tufa és lösz) (G -> G) is hozzájárultak
keletkezéséhez.
A barlangban őslénytani megfigyelésekre is sor került. A bejárati táróból
óholocénkori Mollusca és Vertebrata fajok kerültek elő. A Rokokó-kapú belső
oldalán középső anizuszi fauna található a barlang falában (Krinoidea nyéltagok,
mészalgák). A Lagúnűs-szifon belső oldalán az un. Denevér-temetőben két
szubfosszilis denevérfajt lehetett azonosítani, melyek kora szintén óholocénra
tehető.
Morfológiai vizsgálatok eredményei is alátámasztották a barlangrendszer
genetikájával kapcsolatos földtani vonatkozású elképzeléseket. E szerint a
szlovákiai Milada-barlang víznyelői voltak a Vass Imre-barlang egykori főnyelői.
Az a tény ugyanis, hogy a Milada-barlang és a Kecső-forrás között (ez a mai fő
rendszer) a hidraulikus esés alig kisebb, mint Jósvafő irányában - arra mutat,hogy a Kis-Tohonya-forrás egykori hidrológiai rendszerét felszínalatti hátráló
erózióval a Kecső-forrás rendszere utólag "lefejezte"(H -» G). A fent említett
erőteljes tektonikus preformáció ugyanis eredetileg a Kistohonya-forrás felé
nyújtott kedvezőbb felszínalatti lefolyási lehetőséget a mindkét irányban közel
azonos mértékű hidraulikus esési viszonyok mellett.
Több féle geofizikai vizsgálatra került sor. Mágneses méréssel történt a
Cyklopszok-csarnokában elért végpont feletti felszíni pont kitűzése. Munkatársaink
több alkalommal végeztek üregkimutalási kisérlctet a Cyklopszok- csarnoka feletti
területen, de a meredek sziklás terep miatt a vizsgálatok nem vezettek egyértelmű
eredményre.
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Л karsztos kölcsönhatások egyik legszebb példáját a karsztos kőzet-árapály
jelenség kimutatása eredményezte. Л Vass Imre-barlang Triangli-folyosójában a
közel É-D-i irányú preformációs törés két oldalán elhelyezkedő kőzetblokkok 0,55,0 mikrométeres relatív mozgását határoztuk meg (litoklázis-fluktuáció). A
dilatációs-mozgások főként a luniszoláris gravitációs-ingadozással mutattak jó
kapcsolatot (M
G). A nyíró-mozgások ezzel szemben főleg a Kis-Tohonyaforrás vízhozam-változásaival egyidejű elmozdulásokkal jellemezhetők. E
változások egyrészt leírják az áradások idősorának alakját a csapadék súlyának
hatása miatt (K -» G). Másrészt ezen belül egyidejű változást mutatnak a
forráshozam árapály-eredetű ingadozásával is (G H). Kimutattuk a földrengések
hatását (G -» G) és a légnyomás hatását is (K -> G) a litoklázis-fluktuációra.
A Vass Imre-barlang geodéziai felmérése (publikált eredményeken kívül még
Sárváry 1.1955, Szentbe I.- Holl B.1985) nemcsak a barlang térbeli viszonyairól
adott képet, hanem azt a kérdést is tisztázni lehetett, hogy a litoklázis-fluktuációs
mozgás milyen méretű kőzetblokkok között megy végbe. A barlang alaprajzán
végzett mérések arra az eredményre vezettek, hogy a közel függőleges
preformációs főtörések mintegy 50 x 50 m-es elemi kőzetblokkokat zárnak körül.
Úgy tűnik, hogy az Aggteleki-karsztvidék barlangjai, sőt Magyarország más
karsztos barlangjai is igen gyakran közel ilyen "rácsállandó"-jú főtörésháló mentén
alakultak ki. A barlangi keresztszelvények felvételére fotogrammetrikus módszert
dolgoztunk ki.

EREDMÉNYEK A HIDROLÓGIAI ÉS A VÍZKÉMIAI KUTATÁSOK
KÓRÉBÓL

Úgy tűnik, hogy a hidrográfiai összefüggések tanulmányozása is
megerősítette azt a földtani és morfológiai alapon kialakított elgondolást, hogy a
barlangrendszer feltételezett főága a haragistyai nagy törésvonal mentén alakult ki.
Az 1964 évi tavaszi nagy áradás időszakában a Milada-barlang víznyelője és a KisTohonya-forrás között 3 q sóval végzett összefüggés vizsgálat reális 71 m/óra
felszínalatti áramlási sebesség meghatározásával hidrológiai kapcsolat kimutatására
vezetett. A jelzőanyag beadása után 56 órával az alapszinthez képest 1,5 mg/l-es
csekély amplitúdójú, de környezetéből egyértelműen kiemelkedő Cl-ion
maximumot kaptunk. A jelzőanyag növekedési hulláma 52 órán átjelentkezett. A
kapcsolat létezésének minden kétséget kizáró bizonyításához a kísérletet meg kell
ismételni, mivel a nagyon kis amplitúdó a természetes ingadozás közelébe esik. A
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szokatlanul kis maximum érték kialakulását a kísérlet során az igen nagyhozamú
áradás erős hígító hatásának és a bifurkációs jelenség koncentráció felező hatásának
tulajdonítottuk. Mindez azonban csak akkor fogadható el, ha a későbbi párhuzamos

kísérletben (azonos körülményeket feltételezve) egy nagyságrendéi nagyobb
jelzőanyag beadása esetén egy nagyságrenddel nagyobb maximumot kapunk
eredm ényül. Kimutattuk a Kis-Tohonya-forrás - Szabókut, valamint a Lagúnásszifon utáni Fekete-szifon és a Kis-Tohonya-forrás közötti hidrológiai kapcsolat
létezését is.
Л Kis-Tohonya-forrás vízhozamának napi mérése a VITUKI által már 1954ben elkezdődött. A forráshozam folyamatos regisztrálására 1966-tól került sor,
amely 30 év után ma is tart. Az elmúlt időszakban a maximális forráshozam
26.000 1/perc, a minimális hozam zérus volt. Az átlagos hozam 1.000 1/perc-nek
adódott. A csapadék hatáson kívül áradások időszakában igen erős árapály-eredetű
hozam-ingadozást mutattunk ki a forrás vízhozam-változásában. Árvízcsúcsok után
éles hozamcsökkenések, közepes kiürülésnél közel 6 órás periódusú hozamingadozás, áradások végén erős minimumok utáni hozam növekedések jellemzőek
ezekre a változásokra. Az előző fejezetben közölt eredmények értelmében mind a
csapadékos, mind az árapály-eredetű hozamváltozásokkal egyidejű kőzet
mozgásokat a Vass Imre-barlangi litoklázis-fluktuációs változásokban is kimértük.
E mérések együttes értékelése alapján sikerült értelmezni a vízhozam-változás
árapály-jelenségének működési mechanizmusát ("összecsukható-törésrács"modell).
A Kis-Tohonya-forrás kiürülési viszonyai a Nagy-Tohonya-forrástól eltérően
csak három független tároló létezésére utalnak Maucha G. még nem publikált
diploma munkája szerint (a kiürülési poligonnak csak három oldalát lehetett
megfigyelni). Ez a tény egyrészt azzal magyarázható, hogy a vízrendszerben
víznyelős barlangi mellékág nincs. Másrészt annak tudható be, hogy az alaphozam
egytárolós dolomitos kőzetblokkokból származik (foglalt forrásszáj tápterülete).
A Kis-Tohonya-forrás vízének kémiai változásaira az a meglepő tény a
jellemző, hogy a forrás jelentős vízhozam-ingadozása ellenére a forrásvíz
hidrogénkarbonát-ion tartalma, az összes keménység értéke, ill. vezetőképessége
áradások időszakában csak igen csekély mértékben változik meg. Ennek két oka
van. Az egyik ok a korábban elmondottakból következik. A víznyelős áradások kis
töménységű vizei az esetek legnagyobb részében a Kecső-forrásnál látnak
napvilágot. A másik ok az a tény, hogy a barlangrendszer feltételezett főága
mészkő és dolomit határon fut. A főtörés rendszeren lefutó áradások vízének
osszeskeménysége ezért alig nagyobb, mint a kisvizek összeskeménysége, mivel
dolomitos oldatokból kiválás nincs (keménység ingadozás a felére csökken).
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A Ca-ion és a Mg-ion tartalom ellentétes változása azzal magyarázható, hogy
a felerészben dolomitos vízgyűjtőn a dolomit blokkok mészkőnél mintegy
háromszor nagyobb áttörtsége miatt kisvíznél az alaphozam táplálásához háromszor
nagyobb hozamot szállítanak, mint a mészkőblokkok. Ilyenkor a forrás hozam
kémiai összetétele áttörtség-arányosan Mg-ion tartalomban dúsabb. Áradás
időszakában teljes vízcsere történik a forrásnál. A víz kémiai összetétele a
vízgyűjtő felszínen található mészkő és dolomit felületek arányában nagyobb Caion és kisebb Mg-ion tartalmúvá válik, mikor a forrás a főtörésháló vizeit vezeti
le. Amíg a főági vizek nyomása nagyobb, oldalirányban töltik a blokkok finomabb
töréshálózatát, onnan kiszivárgás a forrás felé ebben az időszakban ezért nem
lehetséges (kizárási-effektus),( H -> H).
A barlangi csepegővizek vízhozam regisztrálása 5 mérőhelyen több mint 25
éven át folyamatos volt. Az 1970-79 közötti 10 évben a legnagyobb csepegéshozam
6.3 1/nap, a legkisebb zérus 1/nap volt. Az átlagos csepegéshozam 5 mérőhely
átlagában 0,7 1/nap volt. A cseppkövekről csepegő vizek hozam mérésének célja
az volt, hogy közvetlenül a vízgyűjtő felszín alatt figyelhessük meg a beszivárgás
időbeli változását. Az adatokból sokáig nem tudtunk számítani beszivárgott
csapadék-hányad értékeket, mivel nem ismertük a csepegőhelyek vízgyűjtő
területének kiterjedését. Csak az egész Aggteleki-hegység vízháztartási
vizsgálatának eredményei alapján a hetvenes évekre meghatározott átlagos fajlagos
területi hozam értékének (358 1/perc/knr) ismeretében lehetett megállapítani, hogy
5 mérőhely átlagában a sokévi átlaghozamhoz 1,4 n f fiktív vízgyűjtő tartozik.
Ennek figyelembevételével a csepegéshozam idősorából ugyanolyan éven belüli
havonkénti beszivárgott csapadékhányad eloszlást lehelt számítani, mint a forrás
hozamidősorából. Kiderült, hogy a téli félévben már 10 mm folyékony csapadék
mérhető beszivárgást okoz. Ugyanakkor a nyári félév száraz időszakában csak 50
mm csapadék képes érdemi beszivárgást okozni (В -> H).
A csepegésmérő helyek hozamának és a csapadéknak 10 évig tartó (1970-79)
folyamatos és egyidejű regisztrálása lehetővé tette, hogy a csapadékok kezdete és
a csepegéshozam növekedések kezdete között eltelt időt néhány perces hibával
meghatározzuk. Mérőhelyenként átlag 14 csapadék és hozamváltozás kapcsolatát
vizsgáltuk meg. Ennek alapján és a barlang feletti fedővastagság figyelembe
vételével kísérleti adatokat nyertünk a függőleges szivárgási sebességre
vonatkozóan. A Kettős Cápaszáj, Lenke-termi-feljáró, Eresz és a Narancs-zuhatag
közelében lévő mérőhelyek feletti átlagos fedővastagság 33,4 m-nek, az átlagos
szivárgási idő 55,6 órának, az átlagos szivárgási sebesség 0,9 m/órá-nak adódott.
Kessler II. korábbi hasonló kísérletei során végzett nyomjelzései igazolták fenti
érték 90 %-os valódiságát.
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A kapott eredmény átlag 17,5 mm-es, közepes nagyságú csapadék hatásának felelt
meg. Ez a szivárgási sebesség érték az elemi kőzetblokkok belsejében lévő
finomabb repedéshálózatra jellemző, mert a vizsgált csepegő vizek mindenhol az
oldalfalak aláhajló részein kialakult sztalaktitokból származnak.
Különösen érdekes eredményre vezetett az a vizsgálat, amely a Vass Imrebarlang 50 csepegő-vizes helyének vízhozam és vízminőségi viszonyait
tanulmányozta. Megállapításra került, hogy a barlangi csepegővizek két csoportba
sorolhatók. A cseppkövek belsejéből kicsepegő vizek összes keménysége 24 nkf.

A cseppkövek oldaláról lecsepegő vizek összeskeménysége viszont 14 nkf. Ki
lehetett mutatni azt is, hogy a csepegő vizek átlagos keménysége a vegetációs nyári
időszakban 8-10 nkf.-al keményebb, mint a téli időszakban (B -> K),(B -» H).
Csapadékos időszakban a barlangban megjelenő vizek (Lagűnás-szifon,
Cidri-folyosó, Narancs-nyelő kifolyó vize) kémiai vizsgálatából kiderült, hogy ezek
a vizek sokkal nagyobb mértékben mészkő oldásából származnak, mint a KisTohonya-forrás vizei. Az 1979 április 14-i mintavételek szerint a Ca/Mg -hányados
értéke a barlangi vizek átlagában 7,3-as, a forrásvizek átlagában 3,4-es érték volt.
Az eltérés oka abból adódik, hogy e vizek a túlnyomórészt mészkőben kialakult
felső inaktív-ág kőzet felületével érintkeznek, míg a két forrásszáj a fele részben
dolomitos vízgyűjtő vizeit hozza napvilágra (G -> H). Úgy tűnik csak a Narancs
nyelő vize származik az alsó aktív-ág vizeiből, mivel ennek a víznek a
kémizmusa közel áll a forrásvíz összetételéhez. A barlangi folyóvizek
vezetőképessége helyenként a forrás felé haladva csökken, mert mésztufa gátakat
rak le (Fúró környéke),(H -> G). Máshol a víz vezetóképesssége kifelé haladva nő
(Narancs-nyelő alatt), ami a víz aggresszív jellegére utal. Eredményes volt az a
kutatás is, amely a Vass Imre-barlang keveredési-korrózió által létrehozott
morfológiai bélyegeinek meghatározására irányult. A megfigyelések valóság
tartalmát a fenti folyó vizek keveredéséből származó kémiai aktivitásának egyes
számított eredményeivel lehetett igazolni (H -> H).

A KLIMATOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI

A Vass Imre-barlang legfontosabb klimaelemeinek hetenkénti, az utolsó
években havonkénti mérését 1963-tól 1994-ig csaknem folyamatosan végeztük. A
iéghőmérséklet és a páratartalom mérését hagyományos és Beckmann-hőmérós
száraz-nedves hőmérőpárok tették lehetővé. Kezdetben ugyanezt erre a célra és
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csepegésmérésre tervezett távválasztós elektromos távmérő berendezéssel észleltük.
A légnyomás mérések is hagyományos barográfokkal történtek. Később két
barlangi hely közötti légnyomás különbség mérését nagy érzékenységű aneroid
cella változásainak optikai elektronikus kijelzésével lehetett megoldani. Két pont
között műanyagcsöves továbbítás biztosította az eltérő légnyomás értékek egy
helyen való mérését. A légáramlás folyamatos regisztrálását frekvenciamérésen
alapuló fototranzisztoros anemométerrel oldottuk meg.
Sok éves vizsgálatsorozat alapján meghatároztuk a felszíni klíma behatolási
mélységét a barlangba az egyes állomásokon észlelt ingadozások figyelembe
vételével. A behatolási mélység a barlang bejáratától számított 300 m-nek adódott.
Tanulmányoztuk a szélsőértékek különbségének barlang hosszúság menti eloszlását
és az eloszlásra vonatkozóan az irodalomban talált összefüggésnél pontosabb
képleteit sikerült levezetni.
A hőmérséklet szélső értékei nyitott bejáratnál a Sár-szifonnál 3.9 és 8,7°C
között változtak. A Lagúnás-szifon előtti Spongyánál ugyanez az érték 8,6 és 10,0
°C, a szifon után lévő Dómban 9,4 és 10,2 °C között ingadozott. A barlang bejárati
termében észlelt legkisebb realtív páratartalom értéke 40 % volt. A barlang belső
szakaszaiban a relatív páratratalom értéke megközelíti a 100 % értéket.
Az évszakos változáson kívül a nappali felmelegedés miatt a barlangi
légáramlásnak napi járása is van. A legnagyobb szelet 1959 június 23-án a nyitott
aknabejárat tengelyében, kihúzó légáramlatban, kanalas anemométerrel mérték
(1,76 m/sec). Az első mérési időszakban a fototranzisztoros anemométerrel kis
széllökéseket is sikerült kimérni. Csak az utólsó években lehetett bizonyítani, hogy
ezek a gyors és rövid változások a felszíni széllökések szükségszerű
következményei (felszínre nyíló repedéseknél a Bernoulli-effektus nyomás
csökkentő hatása (K -> K).
A külső időjárási elemek változásai közül a légnyomás változás hatolt be a
legmélyebben a Vass Imre-barlangba. Jelentős eredményre vezetett a légnyomás
különbség és a légáramlás egyidejű folyamatos regisztrálása. A kettő között
tökéletes kapcsolatot lehetett kimutatni. A barlang bejárata és a Triangli-folyosó
közötti szakaszon az eddig mért legnagyobb nyomás különbség 18,8 PA volt. A
legkisebb értéke 3,4 PA-nak adódott. Mivel a műszeresen már nem mérhető
minimális légáramlás értékét is ki lehettet számítani fenti mérési eredmények
kapcsolatából, ezért a Lagúnás-szifon mesterséges lezárásával és nyitásával össze
lehetett hasonlítani a barlangrendszer első 300 méteres szakaszához és a még fel
nem tárt teljes barlangrendszerhez tartozó légáramlás sebességek nagyságát. A
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kapott mérési eredmények alapján mintegy 5 km-es teljes barlanghosszúságot
lehetett becsülni, ami igen jól megfelel a 4 km-es forrás-víznyelő közötti

légvonalbeli távolságból becsülhető értéknek.

RADIOLÓGIAI EREDMÉNYEK

Az első időszakban a Vass Imre-barlangban Geiger-számlálóval történt
mérésekkel ki lehetett mutatni a ß- és 7- sugárzás jelenlétét (G *-> M). Ezek
intenzitása a légáramlás irányától és nagyságától is függ. A kihúzó légáramlásnál
nagyobb intenzitású sugárzásokat lehetett meghatározni, mint befelé irányuló
légáramlás esetén (K -* M).
A barlangban történt első időszaki nyomdetektoros (a-sugárzás beütéseket
rögzítő) radon-mérésekkel az ATOMKI munktársai kimutatták, hogy a radonaktivitás 1,0 és 26,2 кВ/m3 között ingadozott. A DATAQUA számítógépes
adatgyűjtő rendszerrel mért radon eredmények alapján szintén meg lehett állapítani,
hogy nyáron, nyitott Lagunás-szifon esetén 7-szer nagyobb a radon-tartalom, mint
télen (K
M). Ennek oka az, hogy nyáron a bejáraton kifelé húzó légáramlás a
repedéshálózatot a barlang felé öbliti át. Zárt szifon esetén viszont a szifon előtt
és után télen nagyobb, nyáron kisebb a radon-aktivitás, mint nyitott szifon mellett.
Arra is fény derült, hogy nemcsak a légáramlás irányváltozása (K -» M), hanem
kőzet felületről való radon kilépés (G - K) diffúzió sebessége is szerepet játszik a
barlangban lévő mindenkori radon-aktivitás kialakitásában.

BIOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK

Az 1992 évi gyűjtés során a Vass Imre-barlangban a pókfélék közül a
Porhoma rosenh. faj, a rovarok közül az Acari, Aphidinia, Campodea,
Collembola, Coleoptera, Diptera, Heteroptera, Hymenoptera és Izopoda
nemzetségbeli fajok kerültek elő Spielmann Edit még nem publikált vizsgálatai
szerint. Ezen kívül időszakosan denevéreket, peléket, valamint a bejárat környékén
csigákat és békákat lehetett megfigyelni a barlangban a feltárás óta eltelt évek
során.
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REVIEW OF EXPLORATIONS IN THE VASS IM RE CAVE
by
L. Maucha

SUMMARY

The Vass Imre Cave at Jósvafö was the site of several scientific projects
between 1954 and 1994. The possibility thereof was created by Ferenc Papp,
Professor of Geology at the Budapest University of Technology, who founded the
Carst Research Station in 1957 at the entrance to the cave, with the aim of
studying phenomena in mineralogy, geology, hydrology and climatology.
A number of special karst processes were explored in the Vass Imre Cave,
which resulted in the development of the "Set of karast interaction".
The interrelations between electrostatic, klimatic and minéralogie processes
in the caves were idnetified by the genetric studies on heclites. The studies into the
colour and growth rate of dripstones led to a better understanding of hydrological,
hydrochemical and biological processes. Investigations into the hydrology and
hydrochemistry of dripping waters and springs in the cave revealed the
interrelations between infiltration, depletion and vegetative processes. The
detection of tidal fluctuations in the karst water and rocks was the source of a
wealth of new information, including the interpretation of interactions between
gravity field strength, geophysical-, hydrologic- and climatic factors, further of the
driving mechanism. The measurements on the micro-climate and radiation in the
cave yielded also valuable information.
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