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BARLANGK LIMÁM ÉRÉSEK A BARADLÁBAN 
ÉS A BÉKE-BARLANGBAN

Napjainkban általános törekvés a barlangok mind 
jobb és részletesebb* megismerése. Ebből a célból 
meteorológiai méréseket végeztünk, párhuzamosan a 
Baratt la-és Béke-barlangban. I960. november 4 1961.
január 31. között öníró műszerekkel folyamatosan, 
valamint két alkommal, egy-egy hetes expedíció 
keretében. A Barad Iában négy állandó jellegű állo
másunk volt, a Békében három. Valamennyi helyen 
egy-egy hőmérséklet író (termográf) és nedvességíró 
(higrográf) üzemelt a vizsgálat időtartama alatt. Lég
nyomásiról (barográf) csupán a Béke-barlang Gyógy- 
termében és a Baradla Óriások termében, valamint 
ezek ellenőrzésére a Jósvafo-i turavezetök szobájában 
működtettünk.

Az állomások berendezésénél mindenek előtt a 
műszerek egységes felállítását kellett biztosítani. 
Ezért valamennyi műszert egységesen egy 150 cm 
magas állványra helyeztük. (1. ábra). A műszerek 
felett 40 cm magasan nylon takarót feszítettünk ki, 
amely a műszereket a csepegő víztől óvta meg, a 
szellőzést azonban nem gátolta. Sajnos, a külföldi 
irodalomban a műszerek leírására, még kevésbé azok 
elhelyezésére utalást sem találtunk. A 150 cm magas-

у. ábra. A barlangokban használt műszerállvány.

ságot azért választottuk, mert feltehető volt a bar
langi patak ví/szint-emelkedése, különösen a Béke
barlangban, s így könnyen víz alá kerülhettek volna 
a műszerek. Bár az elhelyezésnél lényeges szempont
nak tekintettük az árvízveszélyes helyek elkerülését, 
mégis számolnunk kellett vele. tekintettel a hosszú 
időtartam^ üzemeltetésre. Célszerűnek látszott ez a 
magasság azért is, mert a 150 cm még az. ún. bio
szférába tartozik. Véleményünk szerint egyébként 
nem szükséges épp ilyen magasságot alkalmazni, a 
talajfelszín közelségének a barlangban nincs túlzott 
jelentősége a léghömérséklet kialakításában, mert itt 
nincs besugárzás. Az összehasonlíthatóság érdekében 
mégis ajánlatos volna a mikroklímáin lóg iái megfigye
léseket egységes elvek szerint és egységes műszerekkel 
végezni. Elsősorban hazai viszonylatban volna szük
séges ennek megoldása, de célszerűnek látszik a kér
désben nemzetközi megállapodás létrehozása is. Ezt 
az a körülmény is indokolja, hogy minden kutató
csoport más-más módszerekkel és műszerekkel végez 
méréseket és összehasonlító vizsgálatokat. A függő
leges és vízszintes hőmérsékleti grádiens (egységnyi 
úthosszra eső hőmérséklet változás) létezéséről a dr. 
Berényi dr. Justyák által végzett mérések alapján 
van tudomásunk. Ez még tovább indokolja a fel
állítási magasság egységesítésének fontosságát.

Az állandó jellegű állomások helyei
A Baradlában az alábbi 4 helyen működött a vizs

gálat időtartama alatt állandó jelleggel állomásunk:
1. Tigris-teremben, a geodéziai műszer betonján.
2. Biológiai Állomáson. (Rókalyuk).
3. Vöröstői-ág torkolatában.
4. Óriások termében, a Kínai Pagoda felett, a 

Meseországba vezető út mentén. (2. ábra)

A Béke-barlangban csak az alábbi három helyen 
üzemelt állandó jelleggel állomásunk:

1. Lejáratnál, közvetlenül az alsó lépcső mellett.
2. Gyógy teremben.
3. ! clfedezö-ág torkolatában. (3. ábra)

Méréseink eredményei az állandó állomásokon
Helyszűke miatt nem áll módunkban az egész vizs

gálati időszak valamennyi adatát ismertetni. Általá
nos érvényű törvényszerűségeket levonni csak ezeknek 
birtokában nem lehetséges. Jelen mérési sorozatunk
kal csupán egy hosszabb mérési sorozathoz tapasz
talatokat igyekeztünk gyűjteni, valamint a Baradlá- 
ból eddig ismert adatokat kiegészíteni. Mind a hazai, 
mind a külföldi irodalom szegény olyan mérési soro
zatokban, amelyeket azonos helyről, hosszabb mérés-
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A BARADLA-BARLANG ALAPRAJZI TÉRKÉPVÁZLATA

Barlangbejáratok : A Ördöglyuki bejárat, В Domica mesterséges bejárata, C Domica természetes bejárata, к  Agg
teleki bejárat, F Vöröstói bejárat. G Jósva fői mesterséges bejárat.

Víznyelők: 1. Ördöglyuk víznyelője, 2. Büdöstói víznyelő, 3. Domica víznyelője, *7. Csernai-tó víznyelője, 5. A7.v 
Baradla víznyelője, 6. Acheron víznyelője, 7. Bábalyuk, (V. Zomborlyuk, 9. Á7a* Ravaszlyuk nyelője, 70. Afo&r

Ravasz lyuk nyelője, 7/. Névtelen nyelő
Oldalágak: l. Biidöstói-ág, 7/. Oszlopok Csarnoka ág, III. Denevér-ág, /К. Rókalyuk. V. Törökmecset-ág, К/.

Retekág, K77. Vöröstói-ág.

sorozatból nyertek volna. Márpedig klimatológiai 
jellemzőszámok ismeretéhez hosszú megfigyelési soro
zatra van szükség. így van ez a talajfelszínen felállí
tott állomásoknál is. Mivel barlangokban sokkal 
kisebbek a változások — időben és mértékben is 
rövidebb sorozat is elegendő. Ma még természetesen 
nem tudjuk megmondani, hogy öt, vagy esetleg tíz év 
szükséges-e különböző klimatológiai elemek átlag
értékeinek meghatározásához. Véleményünk szerint a 
barlangok belső részeiben rövidebb, a bejárat közelé
ben, ahol a külső időjárás hatása még érvényesül, 
hosszabb sorozat gyűjtésére van szükség.

Légnyomás. Általánosságban elmondhatjuk, hogy 
a légnyomás változása egy-egy betörési, vagy felsik
lási front átvonulásától eltekintve arányos és egyen
letes. A görbék fedik egymást, vagyis időben, vala
mint a változás nagyságában lényeges eltérés nincs.

Hőmérséklet. A hőmérsékletíró szalagjait vizsgálva 
megállapítottuk, hogy a barlang belső teréhez tartozó 
helyeken a hőmérséklet változásai igen kicsinyek, 
rendkívül lassúak és folyamatosak. Leggyakrabban 
egy-két hétig emelkedik s ugyanennyi ideig csökken a 
hőmérséklet 1,0 -1,5 fokot.

Légnedvesség. Igen hasznosnak mondhatók a 
szalagváltáskor végzett Assmann-féle pszichrométeres 
mérések adatai. Ezek nélkül a szalagok nem volnának 
kiértékelhetők, így viszont a termográf és a higrográf

szalagok mindkét végpontjának adatai ismertek. 
Tulajdonképpen naponta háromszor kellene ilyen 
ellenőrző méréseket végezni, - amint ezt a talaj fel
színén működő állomásainkon is tesszük, - de leg
alább kétnaponként itt is szükséges volna.

A következőkben részletesen ismertetjük a hét 
állandó állomáson működő termo- és higrográfok 
szalagjainak váltásakor mért hőmérsékleti és nedves
ségadatokat, ahol Tsz a száraz hőmérsékletet, T;i a 
nedves hőmérsékletet, R» n a relatív nedvességet 
jelenti százalékokban, és a páranyomást jelenti 
mm-ben. (Lásd 1. sz. táblázat.)

A vizsgált három hónap alatt az alábbi maximum 
és minimum értékeket mértük az egyes állomásokon:

Baradla
Hőmérséklet 

Max. Min.
Nedvesség 0 и 
Max. Min.

Biológiai Állomás . . 11,0 10,0 100 95
Tigris-terem . . . . 11,0 10,1 99 91
Vöröstói-ág . . . . 10,4 9,3 98 93
Óriások terme . . . 10,8 10.2 99 95

Béke-bg.
B e j á r a t ................... . 11,1 10,2 99 95
Gyógy terem . . . . 10,9 9,8 99 95
Felfedező-ág . . . . . 11,1 9,8 99 95
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Tábhl

Dátum

1960.

1961.

1960.

1961.

19(,0.

1961.

I960.

1961.

I960.

zat az I960. IX.—1961. I. között mert
adatokról.

Tsz T n R«, ' /» R

Baradta Biológiai Állomás

X í. 4. 10,2 10,1 99 9.2
8. 10,0 9,9 99 9,1

15. 10,0 10,0 100 9,2
21. 10,2 10.0 98 9,1
28. 10,1 10,0 99 9,2

X II. 6. 10,2 10,0 98 9,1
12. 10,1 10,0 99 9.7
19. 10,0 10,0 100 9,2

I. 2. 10,2 10,0 98 9,1
9. 11,0 10,0 88 8.7

16. 10,2 10,1 99 9,2
23. 10,5 10,1 95 9,1

II. 6. 10,4 10.2 98 9,2
14. 10,2 10,0 98 9,1

Barudla. Tigristerem

X I. 4. 10,2 10,1 99 9,2
8. 10,1 9,9 98 9.0

15. 10,2 10.1 99 9.2
21. 10,3 10,2 99 9,3
28. 10,7 10,2 94 9.1

X II. 6. 10.6 10,5 99 1.5
12. 11.0 10.2 91 8,9
19. 10,1 10,0 99 9,2

I. 2. 10,2 10,0 98 9,1
9. 10.4 10.0 95 9.0

16. 10,2 10.1 99 9,2
23. 10,6 104, 98 9,4

Barudla. Vár Oslói ág
XI. 5. 9,9 9,5 95 8.7

14. 9,6 9,4 98 8.7
21. 9,4 9,2 98 8,6
28. 9,8 9,6 98 8,7

X II. 4. 9.6 9,3 96 8.6
I I . 10,4 10,2 98 9,2
19. 9,4 9,2 98 8,6
28. 9,3 9,1 97 8,6

I. 5. 9,7 9,5 98 8,8
10. 9.4 9.0 95 8,4
17. 9,8 9.2 93 S.4
25. 9.4 9,2 98 8,6

Barudla. Óriások terme
X I. 14. 10,4 10,2 98 9,2

21. 10,7 10,6 99 9,5
28. 10,4 10,2 98 9,2

X II. 6. 10,8 10,4 95 9.3
11. 10,6 10,4 98 9,4
19. 10.6 10,4 98 9.4
28. 10,4 10,2 98 9,2

1. 5. 10,2 10,0 98 9,1
10. 10.4 10,2 98 9.2
17. 10.4 10.0 95 9.0
25. 10,2 9,8 95 8,9

Békebarlang bejárat 7

X I. 5. 11,1 10,9 98 9,7
9. 1 U 10.9 98 9,7

14. 10.7 10.6 99 9,5
21. 10,7 10,6 99 9.5
27. 10,4 9.4 98 9,4

XI l. 6. 10,8 10,5 96 9,4
14. 10,6 10,2 95 9.1
20. 10,2 10,0 98 9,1

Békebarlang. Gyógyterem
X I. 5. 10,8 10,7 99 9,6

9. 10,9 10,7 98 9,5
14. 10,8 10,6 98 9,5
20. 10,6 10,4 98 9,4
27. 10,8 10.6 98 9,5

X II. 6. 10,8 10,5 96 9,4
14. 10.2 10.0 98 9,1
20. 9,8 9,6 98 8,9

1. 5. 10.2 10,0 98 9,1
11. 10,4 10,0 95 9,0
18. 10.2 8,9 95 8,9
28. 10.4 10,3 99 9,3

I960.

1961.

Békebarlang. Belsöszakasz
X I. 9. 11,0

14. 10.6
21. 10,6
27. 10,7

X II. 6. 10,0
14. 10.0
20. 9,8

1. 5. 10,1
11. 10,2
18. 10,2
28. 11,1

10,8 98 9,6
10.4 98 9,4
10.4 98 9.4
10,5 98 9.4
9.8 98 9,0
9,0 98 9.8
9,7 99 9.0
9.9 99 1,9
9,8 95 8,9

10.0 98 9.1
10,9 98 9,7
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Amint látható, a hőmérséklet 9,3 és 11,1 fok között 
változott a vizsgált időszakban. Ugyanezen idő alatt 
a relatív nedvesség 91 100% között változott. Külö
nös, hogy a 100% igen ritkán fordul elő, leggyakoribb 
érték a 98 és a 99% volt. A felállított műszereink 
ennek ellenére mindig vizesek voltak a magas relatív 
nedvesség és a műszer felületén levő szennyező anya
gok, — zsír, olaj, különféle sók stb. miatt,amelyek 
a vízben oldódnak, s meghatározott oldat-koncentrá
ciót képeznek. Márpedig közismert dolog, hogy az 
oldatok feletti telítési gőznyomás nagyobb, mint 
tiszta víz felett. Ez pedig azzal jár, hogy a párolgás 
már jóval 100%, alatt megszűnik.

Az öníró műszerek szalagjainak kiértékelésénél 
megállapítottuk, hogy ezek a műszerek eredeti for
mában nem teljesen alkalmasak barlangklímatológiai 
vizsgálatok végzésére, mert a tényleges változásokhoz 
képest igen nagy a mérési tartományuk. így például a 
termográfok 35 foktól 45 fokig, a higrográfok 
pedig 0 100%,-ig voltak képesek a relatív nedvesség
regisztrálására. Ezzel szemben megfelelőbb lett volna 
az olyan termográf, amely 5 foktól 15 fokig, valamint 
olyan higrográf, amely 70 100% közötti nedvességet
képes regisztrálni.

A másik nehézség abból eredt, hogy a műszereket 
felállításuk után rövidesen elborították a kicsapódó 
vízcseppek. Ez azzal járt, hogy a higrográf mérőelemét 
képező hajszálkötegen állandóan voltak vízcseppek, 
amelyek súlyukkal is zavarólag hatottak. Alkalma
sabb lett volna olyan higrográf, amelynek vízszintes 
helyett függőlegesen helyezkedik el a hajszál к ötege, 
mert erre kevésbé csapódik ki a víz, másrészt könnyen

lefolyhat róla. A termográfnál pedig a mérőelemet 
képező bimetal 1 állandóan vizes volt, így az tulajdon
képpen nedves-hőmérsékletet regisztrált.

Alkalmazott műszereink közül jól bevált, és ezért 
általános használatra javasoljuk az Assmann-féle 
psichrométert. Használatkor állványra akasztottuk 
150 cm magasra, és 4 -5 perces működtetés után 
olvastuk le.

Ugyancsak jól bevált és általános használatra java
soljuk a katatermométert. Használatkor ezt is az áll
ványra akasztottuk a jelzett magasságba. Üzemelteté
séhez a melegvizet a maxim-lámpára helyezett kon
zervdobozból nyertük.

Sajnos, nem vált be a lapátkerekes szélmérő, mert 
még ez sem volt eléggé érzékeny. Itt említjük meg, 
hogy a kutatók rendszerint sajátkészítésű elektromos 
célműszerrel mérnek, amelynek az érzékenysége, szer
kezete, működése nem ismert. Pedig az adatok össze
hasonlíthatósága szempontjából ez is igen fontos 
volna.

A barlangi expedíciók alkalomszerű, eseti vizsgálati 
adatai nem alkalmasak arra, hogy a szóbanforgó 
barlang klimatológiai jellemzőit meghatározzuk, csu
pán egy-egy adott időpont, vagy időszak pillanatnyi 
időjárási állapotát fejezik ki. Az adatokat ezért itt 
részletesen nem közöljük, csupán néhány össze
foglaló megjegyzést teszünk.

Az 1960. ХГ. 4-1961. T. 30. közti időszakban az 
eseti mérések középértékei szerint mindkét barlang 
belsejének a hőmérséklete 10 C° fölött volt. A Barad la 
belső szakaszainak a hőmérsékletét 10,2 C°, a Béke- 
barlang pedig 10,8 C°. Ezek szerint a Baradla bclsejé-

AggleleLi bejárai'

4. ábra. A barlangi levegő 
hőmérsékletének és к at aér fé
kének alakulása a Baradla- 
barkmg aggteleki főbejáratá

nál.



ben történt eddigi folyamatos mérések és az általuk 
végzett eseti mérések között nem volt lényeges eltérés.

A Baradla belső terében történt mérések jó egyezést 
mutatnak a regisztrátumok eredményeivel. Feltűnő, 
hogy a Vöröstó-i ág a leghűvösebb. Minden valószínű
ség szerint azért, mert itt a barlang főágába torkollik 
az akkor még teljesen nyitott vöröstói kijárat, ami 
friss, külső levegőt szállít a barlangba. A legmagasabb 
hőmérsékletet az Óriások-termében találtuk. Ez fek
vése miatt érthető is, mégis feltűnő, hogy XI. 10- és 
11-én 11,4, ill. 11,0 Cû kirívóan magas értékek alakul
tak ki. Ennek magyarázatát csak egyféleképpen tudjuk 
adni: 10-én délelőtt nagyobb csoport látogatta meg a 
barlangot. Az általuk leadott hőmennyiség konvek
tive feláramlott a magasba, így az egyik legmagasabb 
észlelő helyünk kifejezetten meleg zónába került. Az 
így elrendeződött légtömeg stabilis légállapotot hozott 
létre, azaz a könnyebb fajsúlyú meleg levegő a fel- 
emelkedett és a normális légkeveredésben nem vett 
részt, csak a közét repedésein keresztül a természetes 
szellőzés útján tudott eltávozni a terem felső rétegé
ből. Ez minden valószínűség szerint csak több nap 
alatt következett be. Sajnos, ez az időszak első 
expedíciónk utolsó két napján alakult ki, így ennek a 
feltételezett folyamatnak csak az elejét kísérhettük 
figyelemmel.

Érdekes lett volna végigkövetni, hogy a hőmérsék
letnek milyen arányú csökkenése alakult ki, sőt talán 
a gradiens mérésével a höcsere mértékére is kaphat
tunk volna tájékoztató eredményeket.

A bejárati régiókban mért adatok

1962. január 29-én az aggteleki főbejáratnál végez
tünk méréseket. Ezeket az adatokat grafikonon tün
tettük fel. Ez a grafikon szinte önmagáért beszél. Jól 
látható, hogy a külső levegő beáramlásának csökkené
sével emelkedik a hőmérséklet, fokozatosan kiegyen
lítetté válik a klíma, azaz lassan a belső tér jellegét 
veszi fel (4. sz. ábra).

A következő napon, január 30-án a Jósvafö-i 
bejáratnál végeztünk méréseket. Ezeket szintén két 
részre kell bontanunk. Ugyanis, míg az aggteleki 
bejárat ajtaja nem akadályozza meg a levegő áram
lását, a külső hideg levegő a lefelé tartó járaton minden 
akadály nélkül be tud jutni a barlangba, addig Jósva- 
főnél jól záródó ajtó vezet egy meterséges vízszintes 
járatba. Ezért először nyitott, majd egy pár órával 
később zárt ajtó mellett méréseket végeztünk. A két 
mérés eredményeit közös grafikonon ábrázoltuk. 
(5. sz. ábra.) A görbék közötti különbség jól jellemzi 
az ajtó védő-szerepét. Ez a védöszerep még nagyobb 
mérvű, mint amint itt látható, hiszen feltételezhető, 
hogy a két mérés között eltelt két óra alatt nem állt be 
a tökéletes barlangi klíma, azaz a zárt ajtónál történt 
mérésre hacsak kevéssé is de rányomja bélyegét 
az előző kiadós szellőztetés. Jól látszik, hogy a külső 
levegő hatása csak a Kaffka-terem első magaslatáig 
érezteti hatását. Ugyanis az útbaeső üregekbe a 
nehezebb hideg levegő lefolyik, és csak a természetes 
állapotot jóval meghaladó nyitottság esetén lehetne a 
belsőbb részek klimatikus nyugalmát megzavarni.
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5. ábra. A barlangi levegő hő
mérsékletének és kai aér léké
nek alakulása a fíaradhi-bar- 
lang jósvafői főbejáratánál. g
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1962. január 31-én a Béke-barlangban végeztünk 
hasonló mérést. Itt a belső meleg levegő konvektiv 
feláramlása és az igen jól záró vasajtó egy felső nedves, 
meleg szektort alakít ki. Jól látszik az ajtó kinyitá
sakor a páradús meleg levegő aktív és igen hosszú 
időn keresztül tartó kiáramlása. Természetes szellőzés 
az ilyen nagytömegű levegőt nem képes kicserélni, 
kiváltképp akkor nem, amikor a talajfagy szinte elszi
geteli a természetes szellőzést nyújtó talajpórusokat. 
(6. sz. ábra.)

A relatív nedvesség értékei nem mondanak különö
sebbet. A bejárati régiók a várhatónak megfelelően 
fokozatos lassú emelkedő tendenciát mutatnak, akkor 
ha befelé áramlás van, míg kiáramlás esetén — amint 
a Béke-barlangnál észleltünk — szinte ugrásszerűen 
emelkedik a nedvesség értéke 98%-os, általában a 
barlangra jellemző relatívnedvesség értékig.

A katatermométeres érték — a hőleadás nagysága 
nagymértékben függvénye a hőmérsékletnek, szélerős
ségnek és a sugárzásnak. Ebből a sugárzás azonnal 
kiesik a barlangokban, ugyanis nem beszélhetünk lát
ható sugárzásról egyáltalán, de láthatatlan, hosszú 
hullámú hősugárzásról sem, mert nincs lényeges hö- 
mérsékletkülönbség a barlangban elhelyezkedő tár
gyak és a fal között. Azok a hőkülönbségek, amiket

6. ábra. A barlangi levegő hőmérsékletének és relatív 
nedvességének alakulása a Béke-barlang felfedező-ági 

bejáratánál.
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idáig bemutattunk, azok annyira minimálisak, hogy 
az általuk létrejövő sugárzás (hosszú hullámú hő
csere) ennél a mérésnél teljesen elhanyagolható.

A katatermométeres adatok (lásd a Táblázatot) 
szerint mindkét barlang kellemes környezetet biztosit 
az ott tartózkodó ember számára, mert az ember 
hőleadása szempontjából az 5 —10 közé eső értékek 
Mörikofer szerint — a kellemesen meleg zónába 
esnek. A barlang belseje felé haladva a kinti változó 
klímából, pár száz méter után a kellemes-melegzónát 
érjük el.

A szélméréseket mechanikai szélmérö eszközök leg- 
érzékenyebbikével, a lapátkerekes — Rosemüller-féle 
— szélmérővel végeztük. Bár ez 0,1 -  0,3 m/sec. szél 
mérésére alkalmas, de csak akkor, ha az áramlás első 
közelítésben lamináris, legalább oly mértékben, mint 
amekkora a lapátok átmérője. Ha ilyen áramlás 
nincs, akkor a lapátkerék nem fog megmozdulni, mert 
a fizika ismert forgatónyomaték törvényeit követnie 
kell. Minden valószínűség szerint ez az oka annak, 
hogy vízszintes irányú szelet nem tudtunk mérni, 
csak a bejáratok mellett. De függőlegesen felfelé tartó 
áramlást nagyon sokszor tapasztaltunk. Ennek oka 
az, hogy az ajtókon nagytömegben beáramló levegő 
az egyetlen felszín miatt rövid útszakasz után teljesen 
turbulenssé válik, ezért függőleges irányban szinte 
áramlási csöveket alkotott a természet. Ezt támo
gatja az is, hogy a kőzet repedései, amik a természetes 
légcserét biztosítják, azok is a függőleges légmozgást 
segítik elő, a nyilván fennálló felfelé tartó termikus 
gradiens miatt. Állíthatjuk azt, hogy a barlangban 
függőleges áramlást mindig lehet találni, még a 
klasszikus műszerekkel is. Érdekes lenne egy három 
tengely-körül forgó termopók felépítésű elektromos 
szélmérövel ezeket a kis örvényeket kimutatni. A Béke
barlangban is hasonló jelenséget tapasztaltunk. Ott a 
patak felett 20—25 cm-re már a függőleges irányú 
mozgás megmozdította a lapátkereket.

Feltűnő a barlangokban, hogy a levegő a telítettség
hez nagyon közel áll, mégsincs benne köd. Ennek fel
tehetően az az oka, hogy kevés benne a kondenzációs 
mag, így nincs mire lecsapódni a vízgőznek. A Béke
barlangi Gyógyteremben 10 —15 kondenzációs magot 
találtunk (5 cm3 levegőben, ez 2 — 3 mag/cm3-nek 
felel meg), a Baradla Óriások-termében 25 körüli 
érték alakult ki, ez 5 mag/cm3 nagyságrendnek felel 
meg. Ezt a Baradla nagyobb látogatottsága indokolja.

Érdekes jelenséget láttunk a Baradlában. Nagyobb 
csoport látogatása után 1,5—2 órával a Vetödéses- 
terem mély pontján erős párát, míg a Hentes üzlet 
előtt gyenge párát észleltünk. A Béke-barlangban 
ilyesmit nem találtunk.

Végezetül ezúton is szeretnénk köszönetünket és 
hálánkat kifejezni dr. Dudich Endre professzornak, 
aki eszmeileg és gyakorlatilag sokat segített, és dr. 
Jakucs László volt barlang igazgatónak, aki a hely
színen nyújtott segítséget és támogatott munkánk el
végzésében, végül valamennyi barlangvezetőnek és 
külön Garam Lajosnak, akik áldozatos munkájukkal 
végezték a szalagok cseréjét.
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HÖHLENKLIMA-MESSUNGEN IN DER 
BARADLA- UND BÉKE-HÖHLE

von
Mihály Csömör Lajos Za/avári

Die Verfasser, als Mitarbeiter des Ungarischen Me
teorologischen Landesinstitutes, haben in der Baradla- 
und Béke-Höhle bei Aggtelek in Nordungarn 7 
ständige meteorologische Beobachtungsstationen mit 
automatischen Registriervorrichtungen aufgestellt. 
Ausserdem führten sie mehrere Male Messungen auf 
der ganzen Länge der Höhlen durch. Diese Messun
gen dauerten jedes Mal eine Woche lang. Im Aufsatz 
erörtern die Verfasser ausführlich ihre Messungsmet
hoden, Erfahrungen und fassen die Messergebnisse 
zusammen.

ИЗМЕРЕНИЯ ПЕЩЕРНОГО КЛИМАТА 
В ПЕЩЕРАХ БАРАДЛА И БЕКЕ

Михаль Чомор Лайош Зала вари

Авторы, как сотрудники Венгерского Государст
венного Метеорологического Института, устроили 
7 метеорологических наблюдательных станций в 
пещерах Барадла и Беке в районе с. Аггтелека 
в Северной Венгрии. Эти наблюдательные стан
ции были оснащеы самопишущими приборами. 
Кроме этого, несколько раз были организованы 
экспедиции, в задачу которых входило провести 
измерения на всем протяжении пещер в течение 
одной недели. В статье подробно излагаются ме
тоды измерений и полученный опыт и подводятся 
итоги результатов измерений.

Az aggteleki Barlang-szálló és barlangbejárat. (Hazslinszky T. felvétele.)

51


