
Д bejárat közelében levő barlangrészek páratar
talma, mely kifejezetten a külső levegő hatása alatt 
áll, a téli évszakban 90% körül ingadozik, míg az év 
többi hónapjában itt is a barlangra jellemző 97 
100%-os relatív páratartalom mulatható ki. Ez meg
felel 9 —10 g/m3 abszolút nedvességnek, mely a bete
gek légzése útján történő kalcium felvétele szempont
jából jelentős.

A bejárattól 120 méterre és ettől a ponttól befelé 
már nincs különbség a téli és nyári mérések között.

A monogrammal számított páranyomás szélső 
értéke: 8,5 — 11,0 Hgmm. 250 számítás átlaga: 9,4 
Hgmm.

Légnyomás. A légnyomás a barlangban mindenkor 
alacsonyabb volt a kintinél. A különbség a barlangbeli 
és külszíni légnyomás között változó, okaira nézve 
behatóbb vizsgálatokra lenne szükség, jól megfigyel
hető, hogy a légnyomás csökkenésekor, vagy emelke
dése idején a barlangi barogrammon a görbe lefutása 
laposabb, tompább, a szabadban kapott meredeken 
emelkedő, illetve süllyedő grafikonnal szemben. A me- 
íeoropathológia értelmezése szerint ez azt jelentené, 
hogy a betegek a barlangban enyhébb fronthatásnak 
vannak kitéve.

Az egyes mérési helyek szélső értéke: 732,5 -748,0 
Hgmm.

Átlagértékek: 741,5 -744,0 Hgmm.

Levegőmozgás. Az Abaligeti-barlang a bejárat
nyíláson kívül kisebb-nagyobb kürtőkön, mikrorész 
hálózaton keresztül érintkezik a külvilág levegőjével. 
A levegő áramlási sebességét mindazon helyeken meg
határoztuk, ahol ez a szokványos műszerekkel (ese
tünkben szárnyas anemométerre!) lehetséges volt.

A legintenzívebb légmozgást a bejárati folyosóban 
észleltük. Itt a barlang szelvénye kb. egy irr. Ezen a 
helyen a külső hőmérséklettől függően, hideg időben 
befelé, amikor pedig a külső levegő melegebb a

barlangénál, kifelé történik az áramlás. Az áramlás 
sebessége szorosan összefügg a hőmérsékleti különb
séggel : közel azonos külső és belső hőfok mellett nem 
érzékelhető légmozgás. Ennek megfelelően 0,0—23,6 
m/min.-ig terjedt a légmozgási sebesség a bejárati 
mérőponton (átlagosan 16,2 méter percenként). 
Befelé haladva a tágasság növekedésével egyenes 
arányban csökkent a légmozgási sebessége, egészen a 
műszer érzékenységének alsó határáig.

KLIMATISCHE UNTERSUCHUNGEN IN DER 
ABALIGETER HÖHLE

von
Dr. Aladár Urban

Der Verfasser, ein Arzt studierte mehrere Jahre hin
durch das Mikroklima der Abaligeter Hohle im 
Meesekgebirge, um darüber Auskunft zu erhalten, 
was für objektiven und subjektiven biologischen Ein
flüssen die Höhlenlufl auf diejenigen (asthmatischen) 
Kranken ausüben konnte, deren Atmungsorgane 
krank waren. In diesem Aufsatz beschreibt er seine 
Messungsmethoden und führt die gewonnenen Durch
schnittsangaben an.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
АБАЛИГЕТСКОЙ ПЕЩЕРЕ

Д-р А лада р Урбан

В качестве врача автор настоящей статьи изу
чал микроклимат Абалигетской пещеры в горах 
Мечек в течение нескольких лет, чтобы определить, 
какое объективное и субъективное влияние может 
иметь пещерный воздух на больных дыхатель
ными огранами (то есть на тех, которые страдают 
астматическими заболеваниями). В статье дается 
описание примененных методов измерения и при
водятся полученные средние величины.

Dr. Balázs Denes

A KAPTÁRKŐI BARLANG FELMÉRÉSE

A Tétényi-fennsík a szpeleológusok körében az 
ország egyik legkevésbé kutatott karsztos területe. 
A fennsík felépítésében a tortonai (lajtai) és a szarmata 
mészkő játszik főszerepet, ezek a fiatal, durva mész
kövek az általános megállapítások szerint barlangoso- 
dásra nem alkalmasak. A barlangképződésnek egyéb
ként is időbeli korlátokat szabott az a körülmény, 
hogy a fennsík töréses kiemelkedése csak a pleisztocén 
közepétől vett gyorsabb ütemet, ezt megelőzően lapos, 
lejtős felszíne alig emelkedett a dunaparti lerraszok 
fölé.

A barlang legbelső omladékos terme
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A fennsík Diósd és Érdliget között meredek törés
lépcsővel kapcsolódik a peremlejtöt alkotó pannon 
homokos felszínhez. A főként szarmata (Érdliget 
közelében tortonai) mészkőtáblát különösen a 
peremek közelében fiatal eróziós bevágódások 
szabdalták fel. A bevágódások mentén számos kisebb- 
nagyobb barlangnyílást fedezhetünk fel, melyek a 
platóra hulló csapadékvizek természetes levezető 
csatornái voltak.

A platóperemi barlangok közül a legnagyobbról, az 
érdligeti Szidóniai-völgy K-i oldalában, középső mio
cén (tortonai) mészkőben kialakult Kaptárkői-bar- 
langról Ozoray Gy. adott rövid ismertetést, vázlat
szerű alaprajzot és néhány metszetet „Kaptárkői- 
sziklahasadék” címmel a Karszt- és Barlang 1962/1. 
számában. A barlangot az FTC. Barlangkutató Szak
osztályának barlangkutatói (Balázs D., Csekő Á., 
Quaiser M., és Stefanik Gy.) 1964. májusában részle
tesebben felmérték. E felmérés adatainak felhasználá
sával készült a cikkünkhöz mellékelt térkép.

A barlang bejárható hossza 35,20 m; a felmért, de 
nem járható szűk hasadék ezenkívül 14,40 m. Ozoray 
a „sziklahasadékot” 6 m hosszúnak mérte, meg
jegyezve, hogy a „végén három, járhatatlanul szűk 
hasadékká ágazik szét” . A K-i ág a valóságban nem 
hasadék, hanem egy kanyargós szűk korróziós kúszó
ág, amelyen keresztül további járatokba lehet eljutni. 
A barlang legtágasabb része a 7 8. felmérési pontok
között kimutatott 8 m hosszú, 1—2 m széles, 2—3,5 
m magas tektonikus folyosó. A mennyezet itt gyors 
ütemben harapódzik felfelé. Az összetört anyakőzet 
közt már helyenként bemosott agyagos mészkötörme- 
lék képezi a mennyezetet, melyen keresztül a felszíni 
növényzet gyökerei is behatolnak a barlangba. Vár
ható, hogy az üreg rövidesen felszakad. A térképen 
8. ponttal jelzett helyen szűk hasadék vezet lefelé 
(8/a). Ezen a ponton a Kinizsi barlangkutatók már 
1954-ben végeztek próbabontást különösebb ered
mény nélkül.

A barlangot preformáló fő szerkezeti irányok 
(ÉÉNy DDK) az alaprajzon jól kidomborodnak.

A Kaptárköi-barlang bejárata

A hasadékokba kerülő csapadékvizek a főleg ÉK 
DNy-i irányt követő járatokban egyesültek, amelyek 
mintegy összekötő vízvezető csőhálózatot képeztek a

A barlang kifejtett hosszmetszete
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magasbanyuló, keskeny Iitoklázisok közt. (Az üreg- 
rendszert tehát genetikája, belső formái alapján nem 
helyes egyszerűen ,,sziklahasadéknak” nevezni, jogo
san megilleti a ,,barlang” megjelölés).

A barlang viszonylag kis terület vizeit vezette le, 
úgv hogy' ilyen szempontból nem tekinthetjük a mai 
Vízmű-forrás ösjáratának. Abban az időben a fenn
sík törésperemén sok kis karsztforrás, illetve forrás
barlang kialakulhatott, amelyek közül további kettö- 
a közelben szintén felmértünk.
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А К api úr к öi- barlang alaprajza
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