HAZAI
E S E M E N Y E K ______
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB DOLOMITBARLANGJA:
A FEKETE-BARLANG
1975 nyarán Simon Ernő geológusmérnök-hallgató felszíni kirándulása során egy inaktív patak
mederre lett figyelmes a Bükk-fennsík északi pere
mén, a Tekenősi-réttől mintegy 300 méterre.
A patakmeder néhány száz méter után töbörben
végződik, alján eltömődött időszakos víznyelővel.
A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem T.D.K.
barlangkutatóinak november közepére sikerült
kibontani a barlang száját. Néhány méter igen omladékos lejárati szakasz után először 18, majd 10, vé
gül 21 méteres akna következik. Ez a nagy esésű,
lépcsőzetes járatrész a barlang ponorszakasza, mely
ről a következőket állapítottuk meg.
Az aknarendszer víznyelő és felszakadásos zsom
boly kombinációja. Előbbire utal a felszíni morfoló
gia (patakmeder, eltűnő patak, nagy mennyiségű
hordalék), az utóbbira az aknában felfelé keskenyedő méretek, valamint a felszíni szakadékdolina.
Ez a dolina kb. 10 méter átmérőjű, aszimmetrikus
helyzetű, nyugati oldalán néhány méter magas szál
kő található.
60 méter mélységben találjuk a Fekete-barlang
legnagyobb termét, a Ramszesz-termet. A déli olda
lán hatalmas omlás zárja el az utat, de a kőzettöm
bök között még legalább 100 méteres járatot isme
rünk. Érdekessége, hogy igen sok rövid, de nagy esé
sű patakmeder fut össze a teremben, egyes járatok a

felszínt is megközelítik. A Ramszesz-teremben
összegyűlt víz közös patakmederben folyik tovább,
aminek útját néhány méter után homokszifon zárja
el. Csapadékos időszakban a víz nem tud tovább
folyni és így a teremben felduzzad. Az egykori víz
állás jól látszik a falon embermagasságig lerakodott
uszadékon. A szifon először visszafordulásra kész
tetett, de ma már két kerülő járatot is ismerünk.
így juthatunk le a tulajdonképpeni patakos járat
ba, a barlang fő ágába. Az 1— 11 2 méter széles és
néhol 10—12 méter magas folyosón jól láthatók az
eróziós színlők, az egykori mederszintek. Az egyes
szintek néhol egymás fölött párhuzamosan találha
tók meg, de a legtöbb helyen egymásba szakadtak
és így alakították ki a magas, folyosószerű járatot.
A meder kezdetben erőteljes meanderezés mellett
kis eséssel halad, az alsóbb szakaszokban azonban
erőteljes lépcsőzetes eséssel folytatódik. Ugyan
akkor nő a fenékerózió, és egyre több üst-szerű
kimosást láthatunk (Csőjárat). Néhol kicsi, de igen
magas termek alakultak ki, melyek 4 —5 méter,
átmérőjűek és nagy magasságúak* (Dóm-terem
Kupola-terem.) A barlang utolsó szakaszán deltaszerüen elágazik és járhatatlanul elszűkül.
A barlangjelenleg ismert hosszúsága 1 km-re tehető
(becsült adat), a legnagyobb mélysége 110—130 mé
ter.

A teknősi Fekete-barlang vázlata

A Fekete-barlang karsztmorfológiailag a denudáció maturus stádiumában áll, azaz fejlődik és
majdnem teljes mértékig járható. Érdekes, hogy
nagy méretei ellenére a felszínen semmilyen nyomát
nem látjuk a nagy barlangrendszereket kísérő karszt
formáknak, mert —mint a felszíni (lejárati) minta
kémiai elemzése alapján kiderült—a barlang kalciteres, fekete színű dolomitban képződött (innen adtuk
a barlang nevét).
A barlang a Lillafüredtől Bánkúiig terjedő dolomit-diabáz összlet nyugati részén, a két kőzet hatá
rán keletkezett. Az alsó anisusi dolomitra középső

anisusi, epizónális metamorfózist szenvedett, vulká
ni összlet települt. A barlangjárat fő irányát az
ÉK —DNy irányú törésvonal határozza meg.
A tektonikai preformáció és a rétegmenti elmoz
dulás mellett a víz által szállított törmelékanyag
koptató hatásának is szerepe lehetett a Fekete
barlang jelenlegi morfológiájának kialakításában.
Az eddig teljesen ismeretlen barlang feltárásával
tovább bővültek ismereteink a Bükk geológiai fel
építéséről, karsztjának fejlődéséről.
Olasz József

HAZÁNK HARMADIK LEGMÉLYEBB BARLANGJA
A TÉSI-FENNSÍKON
Az Álba Regia Barlangkutató Csoport immár
15 éve végez következetes karsztkutatásokat a
Tési-fennsíkon. Az utóbbi években — e kutatási
eredményekre támaszkodva — több jelentős mély
ségű barlangot tártunk fel, így 1975 őszén az 1/44-es
kataszteri számú, időszakosan aktív víznyelőből
sikerült bejutni abba a járatrendszerbe, amelynek
az Álba Regia-barlang nevet adtuk.
A bejárat alatt mintegy 18 m mélységben omladékos, erősen összetört járatokon értük el a szál
kőzetben kialakult eróziós folyosót, mely alapvetően
a befoglaló kőzet rétegdőlését követve egyre mé
lyebbre vezet. A barlang legtöbb részében felismer
hetők a sajátságos és jellemző eróziós formajegyek,
mint pl. Jóhere szelvény” és a ,,lapító”, de néhol
igen szép cseppkőképződmények és oldási formák,
réteglépcsők is láthatók. Mind méreteit, mind
formagazdagságát és szépségét tekintve kiemelkedik
a fennsík eddig feltárt barlangjai közül, s nagy
mélységével talán a karsztvízszint elérésének remé
nyére is jogosít.

Az elmúlt időszakban több jelentős oldalágat,
emeleti szakaszt, kürtőt tártunk fel, s tovább növel
tük a végpont járatainak mélységét. A további
munkálatok biztonsága és megkönnyítése érdekében
kiácsoltuk a lejárati aknát, közlekedést segítő esz
közöket szereltünk be, telefonkapcsolatot létesítet
tünk a végpont és a felszín között.
Több alkalommal végeztünk biológiai gyűjtést,
levegőanalízist, csepegő víz vizsgálatokat, morfogenetikai megfigyeléseket és más felszíni objektu
moknak is bizonyítottuk a barlangrendszerhez való
tartozását.
Az eddig bejárt szakaszok felmérését és térképe
zését nagyrészt elvégeztük, a legutóbb feltárt részek
kivételével. A barlang felmért hossza 880 m, mély
sége 199 m, (végponti bontási hely mélysége kb.
210 —220 m), így az Álba Regia-barlang jelenleg
Magyarország harmadik legmélyebb feltárt bar
langja.
Szolga Ferenc

B a r la n g o k v é d e lm e a n k é t
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (U1S) az
1975. évet a barlangvédelem évének nyilvánította.
Hazánkban ebben az évben alakult meg az Országos
Természetvédelmi Hivatal keretében a Barlangtani
Intézet. Sokasodó barlangvédelmi feladataink köze
pette előbb nemzetközi áttekintésre törekedtünk,
ezért 1975 augusztusában az MKBT nemzetközi
karszt- és barlangvédelmi konferenciát rendezett
,,Baradla 150” címmel. Ezt követte 1976. június
5 —6-án a miskolci kutatók kezdeményezésére a
hazai problémákat áttekintő ,, Barlangok védelme”
ankét. Az ankéton a meghívott előadók a következő
előadásokat tartották:
Dr. Juhász A.: Elnöki megnyitó
Csernavölgyi L.: A Barlangtani Intézet tevékeny
sége
Zsolczay Gy.: Idegenforgalmi védettség a bar
langokban
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Kardoss Gy.: Ismeretterjesztés szerepe a barlan
gok természeti értékeinek bemutatására és a barlan
gok védelmére
Ledenczky L.: Társadalmi erdei szolgálat szerepe
a barlangok védelmében
Majoros Z s.—Lénárt L .: A régebbi barlangkuta
tási tevékeny ség védelmében
Dr. Kordos L.: Ösrégészeti értékeink és védelmük
Somodi L.: Barlangi képződmények és a feltárt
barlangok tönkretétele
Várszegi S.: Barlangi értékeink fokozottabb
megóvásának lehetőségei a környezetvédelem ható
sugarában
Vitára felkért hozzászólók: Tózsa I. és dr. Böcker T.
Az előadások közül jelentős volt Csernavölgyi L.
reális áttekintése az OTvH feladatairól és lehető

ségeiről. Nagy vitát váltott ki Zsolczay Gy. előadása,
valamint az idegenforgalmi és természetvédelmi —
barlangkutatási kérdések, érdekek ellentmondásos
sága. A Társadalmi Erdei Szolgálat (TESZ) eddig
még ki nem aknázott lehetősége a barlangvédelem
nek. Várszegi S. a Bükk barlangjainak sajátosságai
ból adódó feltáró barlangkutatási és védelmi kérdé
seket elemezte.
A nemzetközi konferencia és a miskolci ankét
igen élesen felvetett néhány kérdést, amelyekre a
válasz nem további viták tartása, hanem azonnali
konkrét cselekvés. Ezek:
— Néhány jelentős barlangot azonnal le kell zár
ni. E munka tényleges kivitelezésében, valamint a
kezelésben a barlangkutató csoportok szívesen
részt vesznek.

— Az egyes barlangok védelmi módjának elbírá
lására az OTvH mellett működő szakértő csoportot
kell létrehozni.
— Szigorítani kell a barlangkutatásra vonatkozó
rendeletek betartását, de az ehhez szükséges admi
nisztrációt tartalommal megtöltve egyszerűsíteni
kell.
— A dokumentáció nélküli kutatások csak hátrál
tatják a fejlődést.
A különböző szervek kezelésében levő barlan
gok kutatási lehetőségét a szervezett barlangkutatók
számára biztosítani kell.
Az ankétot a ,,Barlangok világa” fotókiállítás,
barlangi filmest, majd másnap lillafüredi és létrástetői barlangi, felszíni túrák egészítették ki.
Dr. Kordos László

A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA
1974-75. ÉVEKBEN
Látogatók száma
1975
1974
években
Aggteleki Baradla-barlang
összesen.................................................................
Részletezve:
Aggteleki s z a k a s z .................................................
Jósvafői s z a k a s z .................................................
Lillafüredi barlangok
Összesen .............................................................
Részletezve:
István-barlang.....................................................
Mésztufa-barlang.................................................
Miskolc-Tapolcai-barlangfürdő.............................
Tapolcai Tavas-barlang.........................................
Abaligeti-barlang
.................................................
Pál-völgyi-barlang.................................................
Budai Várbarlang .................................................
Balatonfüredi Lóczy-barlang.................................
Diósgyőri-barlang .................................................

Változás %
1974 = 100 %

....................

196 716

209 297

106,4

....................
................

154 393
42 323

167 641
41 656

108,6
98,4

....................

102 010

109 563

107,4

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
.....................

61871
40 139
207 753
176 547
63 074
32 444
20 060
13 366
—
811 970

75 373
34 190
211 958
157 474
70 702
15 200
10 229
12 678
2 210
799 311

121,8
85,2
102,0
89,2
112,1
46,8
51,0
94,9
—
98,4

A magyar barlangok összesített idegenforgalma 1974-ben rekordmagasságot ért el, ehhez képest az 1975
évi adatok némi visszaesést mutatnak. Sajnálatos, hogy a kétmilliós főváros ,,házi” barlangjának, a Pálvölgyi-barlangnak amúgy is rendkívül alacsony látogatottsága a felújítási munkák miatt tovább csökkent.
A másik budapesti objektum, a Várbarlang forgalma szintén visszaesett, aminek az a magyarázata, hogy
csak június 8-ig üzemelt.
Évek óta kétszázezer körüli vendéget fogad évente a Miskolc-Tapolcai-barlangfürdő. Az intézmény
— úgy tűnik — elérte kihasználhatóságának csúcspontját. A barlangfürdőt kezelő Miskolci Vízművek,
Fürdők és Csatornázási Vállalat igazgatója, dr. Konczvald Barna közölte, hogy további fejlesztésre nincs
lehetőségük, pedig a bel- és külföldi ,,termál-turizmus” növekedése ezt szinte kötelezően előírná számukra.
Bővebb tájékoztatást kaptunk Veszprém megyéből, Tar Kálmántól, a Balatontourist Nord csoportvezetőjétől. 1976-ban és a következő években közel egymillió forintot fordítanak a Tapolcai-Tavas-barlang
világításának és fogadóterének korszerűsítésére. Megtudtuk, hogy a barlang elkülönített részében a Tapolcai
Városi Kórház 1975-ben 220 légzőszervi beteget gyógykezelt.
Az idegenforgalmi barlangjaink jegyzékén új név jelent meg: a Diósgyőri-barlang. A barlangban finn
típusú szaunát építettek, amelyet 1974. augusztus 20-án nyitottak meg. 1974-ben még csak 210 vendéget
fogadtak, 1975-ben már több mint kétezren keresték fel.
Dr. Balázs Dénes
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