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A CSODABOGYÓS-BARLANG
FELTÁRÁSA
A Budapesti Acheron Barlangkutató Szakosztály és a
cserszegtomaji Labirint Barlangkutató Csoport 1990.
szeptember 29-én, a Balatonedericsi-fennsíkon új bar
langot fedezett fel, amelynek hossza év végére elérte az
1100, mélysége pedig a 120 métert.
A fennsík K-i letörésének peremén nyíló barlang első,
10 m mély szakasza már korábban is ismert volt,
amelynek végpontján egy szálkőszűkület kitágításával
nyílt meg az út a monumentális hasadckok mentén
képződött termek és aknák hálózata felé. (A barlang
névadója a bejárat mellett dúsan tenyésző szúrós csoda
bogyó nevű védett növény).
A barlang ún. „edericsi mészkő”-ben, a hegység K-i
peremét képező, lépcsősen lezökkent mészkőblokkok
közötti vetőzónában alakult ki. Ezt a barlang főhasadékainak falán több helyen megfigyelhető vetőtükör függőle
ges kamisbarázdái is alátámasztják (pl. a Vetődésesterem 25-30 m magas, 1,5-3 m átmérőjű hasadékában).

A tektonika, korrózió és omlások több helyen nagymére
tű termeket hoztak létre. Ilyen a Bál-terem (25x8 m,
5-15 m magas), Sípálya (25x5-8 m, 5-20 m magas),
Ikarus-terem, Világító kérdőjel mauzóleuma stb. A
barlang morfológiai képét a markáns tektonikus és
omlásos formák határozzák meg, a járatokat a legtöbb
helyen omladékálfenekek tagolják több szintre. Csepp
kőképződmények szinte mindenütt előfordulnak, de a
legszebb és legváltozatosabb képződmények a Bársony
fülke, Bál-terem és Piramis falait díszítik. A legmélyebb
zónában tömeges montmilch-kiválás figyelhető meg,
amely a Tejbegyűjtő járatának névadója lett. A Vetődéses-terem falait áttetsző heliktitek és borsókövek tömege
borítja.
A barlang sajátos földtani értékei és jelentősége miatt
fokozott figyelmet érdemel. Tudományos feldolgozását,
térképezését és kutatását folytatjuk, és minél hamarabbi
lezárását is tervbe vettük.
Kárpát József
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KLÍMATERÁPIA A SZEMLŐ-HEGYI-BARLANGBAN
A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Mi
nisztérium Barlangtani Intézetének, valamint
a Szociális és Egészségügyi Minisztérium
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságá
nak engedélyével 1990. március 5-től a Szemlöhegyi-barlangban - a klímaterápiás g y ó g y h el
lyé nyilvánításhoz szükséges - orvosi vizsgála
tokat végeztünk.
A János Kórház és Rendelőintézet segítségé
vel szerveztük meg és rendeztük be az egészségügyi részleget, biztosítottuk a szükséges gyógy
szert, textíliát és vizsgáló eszközt (EKG készü
lék és spirométer). Az egészségügyi szakellátás
egy teljes munkaidőre kirendelt szakasszisz
tensnő feladata volt (kórházi munkája alól fel
mentve) és egy orvosé, tüdőgondozói munkája
mellett, térítésmentesen. A betegellátáshoz
szükséges helyi feltételekről a barlang szakfelügyeleü központja gondoskodott. A rendelési
idő alatt szolgálatot teljesítő barlangász-ügye
letes munkadíját a kórház folyósította. A bar
langi klímának megfelelő műanyag ülőgarnitú
rát a PEMÜ vezérigazgatója szintén díjmente
sen bocsátotta rendelkezésünkre.
A klimatológiai méréseket az ELTE Termé
szetföldrajzi Intézetének munkatársa és az
MKBT Acheron Barlangkutató Csoport tagjai
végezték.
A barlang idegenforgalmi tevékenységének
figyelembevételével naponta két csoportnak
tudtuk biztosítani a klímaterápiás lehetőséget
reggelente 6-tól 9 óráig, délutánonként 4-től 7
óráig. Az átlagos kűraidö 4 hét volt. Néhány
beteg csak 3 hétig tudott részt venni a kezelé
sen, de volt több beteg, akik 2 -3 hónapig folya
matosan eljöttek. Az ideiglenes klímakezelés
helye az „Óriás-folyosó” volt. Itt alkalmanként
maximum 20 főnek tudtunk helyet adni.
A barlangi tartózkodás alatt a helyes légzéstechnikát és az expectoratio megkönnyítését
szolgáló légzőtornát tanítottuk a betegeknek
egy szakképzett gyógytornász segítségével, aki
nyugdíjasként, díjazás nélkül, segítette mun
kánkat. Sajnos anyagi lehetőség híján a terve
zett relaxációs gyakorlatok elmaradtak.
A klímaterápián előzetesen már kivizsgált,
sőt többségében ismételten szakintézetben ke
zelt betegek vettek részt. Jelentkezésükkor a
kórelőzmény felvétele mellett általános orvosi
és légzésfunkciós vizsgálat történt. A kontrollt,
ezen belül a spirometriás vizsgálatot is, általá
ban minden hét keddjén végeztük, ez lévén a
barlang idegenforgalmi szünnapja, s így kellő
idő állt rendelkezésünkre.
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A betegeket nem szakítottuk ki csak 3 órára
a mindennapi környezetükből, legtöbben mun
ka mellett vettek részt a kezelésen. 1990. már
cius 5. és december 31. között 126 beteg jelent
kezett. 3 beteget szívproblémák mellett észlelt
egyéb szervi károsodás miatt szakellátáshoz
irányítottunk. 13 beteg az első vagy második
nap után elmaradt. A kezelt 110 betegből 45
férfi és 65 nő volt, átlag életkoruk 40, 49 év
volt. A kúraidő alatt táppénzes állományban
volt 8 beteg (7,27%).
D iagnózis szerinti megoszlás:

asthma bronchiale
bronchitis chr.
bronchicctasia
virus inf. utáni állapot

61 beteg (55,45%)
38 beteg (34,55%)
4 beteg (3,64%)
7 beteg (6,36%)

Fizikális vizsgálat szerint:
18 betegnél
(16,36%)
hallgatódzási eltérés megszűnt 68 betegnél
(61,82%)
22
hallgatódzási eltérés javult
hallgatódzási eltérés nem volt

(2 0 ,0 0 %)
2

hallgatódzási eltérés
változatlan

(1,82%)

A beteg véleménye szerint:
javult
változatlan
rosszabbodott

96 betegnél (87,27%)
12 betegnél (10,91%)
2 betegnél (1,82%)

A gyógyszerfogyasztás alakulása:
elhagyta
csökkentette
változatlan

30 beteg (27,27%)
64 beteg (58,18%)
16 beteg (14,55%)

Az orvosi vizsgálat célja a Szemlő-hegyi-barlangi mikroklíma gyógyhatásának vizsgálata
krónikus légzőszervi megbetegedésben. Szeret
nénk meghatározni a gyógyuláshoz szükséges
optimális napi lenttartózkodási és a kúraidőt
is, ami a gazdaságos működéshez szükséges.
Reméljük, hogy a Szemlő-hegyi-barlang is csat
lakozik a már elismert klimatológiai gyógyhe
lyekhez.
Dr. L aczkovits G abriella
sz ak orv o s

A BARLANGI MENTŐSZOLGÁLAT
ÉS MENTÉSI KRÓNIKÁJA
1989-1990
1989. augusztus 8-13. között Budapesten került meg
rendezésre a Nemzetközi Barlangi Mentési Szimpózium,
a barlangi mentők világkonferenciája, amelynek előké
szítését és lebonyolítását a Magyar Barlangi Mentőszol
gálat látta el. A magyar barlangi mentők a világkonferen
cián is számos előadást és sikeres bemutatót tartottak,
tevékenységükkel nemzetközi elismerést vívtak ki.
Augusztus 13-20. között Budapesten zajlott a Nem
zetközi Szpeleológiai Kongresszus, amelynek egész
tartama alatt készenléti szolgálatot tartott a Magyar
Barlangi Mentőszolgálat. A világkongresszust követő
két hétben a mintegy ezer főnyi külföldi résztvevő a
magyar karsztvidékeken szervezett barlangi túrákon vett
részt. Éjre az időre barlangi mentőszolgálatosaink - a
kongresszus szervezőbizottságának felkérésére - Aggte
leken teljesen felszerelt készenléti bázist alakítottak ki,
és két héten át tíz fős ügyelettel biztosították folyamato
san a barlangokat járók számára az azonnali segítségnyújtás lehetőségét, a barlangi túrák és zsombolybejárá
sok maximális biztonságát.
A kongresszust követően, 1989 második féléve folya
mán két jelentősebb barlangi mentőakcióra került sor
Budapest környékén:
1989. augusztus 24-én három 11-12 éves gyerek, két
fiú és egy lány, gyufával világítva bemerészkedett a
Budaörs határában lém üregekbe. Ott sötétben maradva
eltévedtek, és el is szakadtak egymástól, majd a kislány
egy 12 méter mély szakadékba zuhant. Eltűnésükről a
rendőrség értesítette barlangi mentőinket, akik felkutat
ták az eltűnteket, és a két fiút, valamint az életveszélyes
helyzetben levő, súlyosan sérült kislányt sikeresen fel
színre mentették, ahol a balesetet szenvedettet már a
mentőorvos várta és kórházba szállította.
1989. október 29-én egy barlangjárásban tapasztalat
lan fiatalokból álló turistacsoport egyik leány tagja a
Solymári-ördöglyuk barlangnak a felszíntől távol eső,
nehezen megközelíthető szakaszán a sziklafalról mászás
közben a mélybe zuhant, és csonttöréses balesetet szen
vedett. A barlangban gyakorló bejárást végző utánpótlás
tagjaink a helyszínre siettek, elsősegélyt nyújtottak, majd
a súlyos sérültet a felszínre mentették, ahonnan a rá
várakozó mentőautó kórházba szállította.
1990-ben az előző évinél több mentőakcióra kellett
riasztani a Barlangi Mentőszolgálatnak mind a központi,
mind a miskolci egységét.
1990. február 24-én egy több csoportban lezajlott,
nagylétszámú Mátyás-hegyi-barlangi túra során három
fiú a többiektől leszakadt, eltévedt és a barlangban
rekedt. A barlangi mentőszolgálatosok az éj szaka folya
mán indultak felkutatásukra, és a barlang átfésülése

során sikerült az elveszetteket egy félreeső barlangsza
kaszban megtalálni, és szorongatott helyzetükből épség
ben kimenteni.
1990. április 14-én néhány pilisvörösvári fiú a hosszú
hegyi Háromlyukú-zsombolyban műanyagburkolatú vil
lanydrót segítségével ereszkedett le a barlang aljára.
Egyikük visszaútban nem talált fogást a felmászáshoz,
és társai a villanydróttal próbálták felhúzni, de az félúton
elszakadt, és a fiú a mélységbe zuhanva súlyos sérülése
ket szenvedett. A riasztás nyomán a helyszínre érkezett
barlangi mentőszolgálatosok a zsomboly mélyén részesí
tették elsősegélyben, majd szakszerűen felhozták a bar
lang aljáról, és átadták a sérültet a fent várakozó
mentőorvosnak.
1990. június 2-án nyíregyházi turisták rendeztek talál
kozót a Bükkben, és ennek során többen lemásztak
hágcsón, biztosítás nélkül a Létrástetői-Szepesy-zsombolyba is. Az egyik turista a hágcsóról a mélybe zuhant,
és magával sodorta az alatta mászó turistanőt is. Mind
ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A riasztás nyomán
a helyszínre érkező miskolci barlangi mentők nyújtottak
elsősegélyt, és hozták felszínre nagy nehézségek árán a
sérülteket, akik azután kórházba kerültek.
1990. július 19-én ismét a Bükkben történt barlangi
baleset. Három, kellő tapasztalattal nem rendelkező,
kezdő barlangászfiú a Jávor-kúti-víznyelőbarlangba
ereszkedett le. Visszafelé jövet egyikük kötélrögzítési
hiba miatt visszazuhant, és súlyos sérüléseket szenve
dett. Az országos riasztás nyomán elsőként a miskolci
barlangi mentők jutottak el a baleset színhelyére, nyújtot
tak elsősegélyt, és emelték ki a sérültet súlyos helyzeté
ből. A Barlangi Mentőszolgálat központi egysége rend
őrségi helikopteren érkezeti a helyszínre, és csatlakozott
a miskolci egységhez. A sérültet a mentők kórházba
szállították.
1990. október 7-én ugyancsak a Bükk-hegységben, a
Bolhási-víznyelőbarlangban rendezett túrán a mélyből
való feljövetel során egy résztvevőnő rosszul lett, a
miskolci barlangi mentők sértetlenül hozták felszínre.
1990. október 27-én (a budapesti taxisblokád tetőpont
ján) a Pál-völgyi kőfejtőben lévő Hideglyuk barlangba
a zárórács kilazításával behatolt négy fiú. Egyikük, egy
barlangászaiban járatlan 20 éves fiatalember, a barlang
mélyén egy kb. 10 méter mélységű szakadékba zuhanva
nyílt, szilánkos bokatörést és egyéb súlyos csonttörése
ket szenvedett. A rendkívül erősen vérző, embertelenül
szenvedő, majd öntudatát vesztő fiatalember életét csak
a gyors felszínrehozás és sürgős műtét menthette meg.
A rendőrség útján riasztott Barlangi Mentőszolgálat 15
tagja a taxisblokád ellenére 40-60 percen belül a hely
színre érkezve azonnal megkezdte a nehéz és kockázatos

155

mentési. A súlyosan roncsolódott és erősen vérző fiatal
embert a baleset színhelyére a barlangászok által lesegí
tett mentőorvosnő elsősegélyben részesítette, majd bar
langi mentőink kiemelték a sziklák közül, felhozták a
szakadék mélyéről, és a barlang hordággyal áthatolhatat
lan szűkületein és kúszójáratain át a felszínre mentették,
ahonnan a rá várakozó mentőautó azonnal a sebészetre
szállította. Sikerült megmenteni a súlyosan sérült fiú
életét.
1990. december 8-án ismét a Barlangi Mentőszolgálat
miskolci egységének akadt feladata. Ezúttal sajnos nem

életmentésre, hanem egy öngyilkosságot elkövetett nő
testének barlangból való kiemelésében való segítésre
kérték fel őket. Mentőszolgálatosaink a LétrástetőiSzepesy-zsombolyból a holttestet meglelő budapesti bar
langkutatókkal együtt hozták felszínre az élettelen testet
Barlangi mentőink a felsorolt nagyobb akciókon kívül
még számos esetben nyújtottak segítséget az arra szoru
lóknak, felszínre hoztak barlangban eltévedteket, és
elsősegélyben részesitettek kisebb-nagyobb balesetet
szenvedetteket.
Dr. Dénes György

BARLANGI MENTŐSZOLGÁLATOSAINK KITÜNTETÉSE ÉS JUTALMAZÁSA
1989- ben
A kormány eredményes barlangi életmentésért
Adamkó Pétert, a Barlangi Mentőszolgálat riasztási
felelősét és
Lettner Gábort
Életmentő Érdeméremmel tüntette ki.

1990- ben
A Köztársaság Elnöke a Magyar Barlangi Mentőszolgá
lat megszervezéséért, három évtizeden át eredményes
vezetéséért és nagyszámú sikeres életmentő akció irányí
tásáért
dr. Dénes Györgyöt, a Magyar Barlangi Mentőszolgá
lat alapító elnökét, az UIS Barlangi Mentő Bizottságá
nak, a barlangi mentők nemzetközi szervezetének alelnökét
a Magyar Köztársaság Csillagrendje érdemrenddel
tüntette ki.
A belügyminiszter a három évtizedes Magyar Barlangi
Mentőszolgálat keretében végzett eredményes munkáju
kért és számos sikeres életmentő akcióban való részvéte
lükért
Taródi Pétert, a MBMSZ országos vezetőjét,

Adamkó Péter riasztási felelőst,
Gyovai László technikai felelőst,
Németh Tamás oktatási felelőst,
dr. Számadó István orvost, valamint
Bognár Tibort,
Börcsök Pétert,
Hegedűs Gyulát,
Horváth Richárdot,
Joó Györgyöt,
Király Gábort,
Simon Bélát,
dr. Végh Zsoltot és
Viil Ödönt, a MBMSZ központi egységének tagjait
pénz-, illetve tárgyjutalomban részesítette.
A kormány több eredményes barlangi életmentő akció
ban való részvételükért
dr. Komlósy Attila orvost, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat miskolci egységének vezetőjét, valamint
Gyurkó Gábort,
Kutas Tamást és
Vincze Ferencet, a MBMSZ miskolci egységének
tagjait Életmentő Érdeméremmel tüntette ki.
_s

O rszá g o s T u d o m á n yo s D iá k k ö ri K o n fe re n c ia
1989. április 5-7. között Debrecenben ren
dezték meg az Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Természettudományi Szekciójá
nak üléseit. Ezen rendezvényen a természeti
földrajzi alszekcióban 5, a geológiaiban 2 és a
számítástechnikaiban 1 karszt- és barlangku
tatással foglalkozó előadás került bemutatás
ra.
Az összességében igen jó előadásokat felvo
nultató szerzők között első helyezést ért el
Mucsi László (JATE): Különböző talajtípusok
szerepe a karsztosodásban; Sajtos J ó zsef
(BDTF): A G 10 - G 14 jelű karsztos mélyedések
kialakulásának vizsgálata a kitöltő üledékek
tükrében; Géczy Gábor (KLTE): Barlangi lég
mozgások nyomon követése természetes ra
donnal c. dolgozatával. Második helyet szerzett
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Zentai Zoltán (BDTF): A parajdi sókarszt geo
morfológiai feltérképezésének tapasztalatai c.
előadásával, valamint Kouács Zsolt (NME): Bar
langtérképezés c. dolgozatával harmadik lett.
A fentieken kívül Cséke Zsolt (KLTE): A Délkínai-karsztvidék természetföldrajza; Szatmár
István (BDTF): A Burok-völgy karsztos eredetű
barlangjainak vizsgálata és Sípos Tamás
(BDTF): Optimális szintvonalsürüség és méret
arány karsztos mélyedések matematikai mo
dellezésénél c. dolgozata szerepelt sikerrel.
A dolgozatok összefoglalóit a XIX. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekció Földtudományok Tagozata
c. összeállításában közölték; az összefoglaló
füzet a Társulat könyvtárában megtalálható.
Dr. Lénárt László

BARLANGKLIMATOLÓGIAI ÉS -TERÁPIÁI ANKÉT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Észak
magyarországi Területi Szervezete a Borsodi Műszaki
Hetek keretében Miskolcon 1990. június 1-jén a fenti
címmel ankétot szervezett, melyen a 13 elhangzott
előadást mintegy 65 fő hallgatta meg.
Az ülés levezető elnöke dr. Roda István, a Gombaszögi-barlang klimatológiai állomásának vezetője volt.
Az elhangzott előadások három, jól elhatárolható
területet öleltek fel. Ezek:
1. Barlangklimatológiai kutatások eredményei
2. A barlangklíma és terápia kapcsolata
3. Barlangterápiai eredmények
Az első témakörben öt előadás hangzott el. Dr. Végh
Zsolt a Baradla-barlang néhány klímaelemének (hőmér
séklet, széndioxid, barlangi légmozgás) vizsgálati ered
ményeit mutatta be.
Dómján János az odorvári Hajnóczy-barlangban vég
zett klimatológiai mérésekről szólt. Külön vizsgálta a
levegő és a barlangfalak hőmérsékletét, megemlítve azt,
hogy a barlangi szakaszon ezt az agyagban állandónak
találta.
A Bükk-hegység barlangjaiból származó lég-, víz- és
talajhőmérséklet, valamint páratartalom adatokat dr.
Lénárt László mutatta be. Külön kiemelte a barlangi
törmelékekben észlelt hőmérsékletkülönbségeket és a
barlangok hőmérsékletének hosszmenti változásait. (Az
értékelésnél különbséget tett szórvány adatok és sorozat
mérések adatai között.)
A külszíni, lakás- és barlangklíma összehasonlítását
Gádoros Miklós végezte el különböző (hőmérséklet,
páratartalom, széndioxidtartalom, radonszint slb.) klímaeiemekre.

A barlangok természetes eredetű radon szintjének
rendszeres megfigyeléséből nyerhető klimatológiai és
terápiái jellemzők vizsgálatával Csige István, Géczy
Gábor, Hakl József, dr. Hunyadi Ilona, dr. Lénárt László
és dr. Törőcsik István szerzőcsoport foglalkozott, külön
kitérve a barlangi légmozgás nyomon követésére, ill. az
észak-magyarországi barlangok radonszintjének sziszte
matikus vizsgálatára.
A második kérdéskörben dr. Tardy János nyitó előa
dása a magyarországi barlangok gyógyászati hasznosítá
sának feltételrendszeréről szólt, melyet később a barlan
gokban történő gyógyászati hasznosítást célzó környeze
ti hatások vizsgálatával egészített ki.
Géczy Gábor és dr. Laczkovits Gabriella a radon és
a barlangi klímaterápia sokoldalú kapcsolatát mutatta
be, dr. Törőcsik István pedig vérgázanalízisen keresztül
a barlangi mikroklímának a szervezetre gyakorolt hatását
elemezte.
Dr. Végh Zsolt a Baradla-barlang mintáján a barlang
klíma antropogén terhelésének hatásvizsgálatát mutatta
be.
A harmadik témakörben dr. Borsodi Klára és dr.
Madácsy László a krónikus légúti betegségben szenvedő
gyermekek szpeleoterápiájával szerzett tapasztalatokat
elemezte.
Dr. Adorján Barna a jósvafői Béke-barlangban 25 éve
folyó barlangterápia eredményeit ismertette, dr. Andrik
Péter pedig a Lillafüreden, a Szent István-barlangban
beindított barlangterápia lehetőségeit vázolta.
Dr. Lénárt László

Barlangos bélyeg- és képeslapbemutatók
1988.
augusztus 20-án a Szent
István évforduló alkalmából Lillafü
reden, az István-barlangban bélyegés képeslapbemutatót tartott a Bükki
Nemzeti Park, az MKBT Észak-ma
gyarországi Területi Szervezete és a
Nehézipari Műszaki Egyetem Bé
lyeggyűjtő köre. A 8 m -nyi felületű
kiállításon dr. Gyurkó Péter, dr. Lé
nán László, Lezsák Sándor, dr. Nébli
Vendel és dr. Vincze Endre mutatott
be anyagot. A meghívó képeslap Kár
pát József István-barlangi térképéről
készült, a bélyegző saját munkám. A
látogatók létszáma 1082 volt.

0

25 m

1931. aug. 20 - 1988. aug. 20.

157

1989. szeptember 23-án a Szent István-barlangban
ugyanazok a rendezők szerveztek barlangos bélyeg- és
képeslapbemutatót. A 16 m2-nyi felületű kiállításon dr.
Gyurkó Péter, dr. Lénárt László, Lezsák Sándor, Miskey
Kálmán és Szaál Miklós mutatott be anyagot. A rendez
vényre készített képes levelezőlap és az emlékbélyegző
megrajzolását terveim alapján Berki Árpádné végezte.
A látogatók létszáma 530 fő.
1990. május 19-én az aggteleki Barlangmúzeum kiál
lítótermében 20 m2-nyi felületű kiállításon saját barlan
gos bélyegeimet és Halta Bélánéval közös munkával a
Zempléni Múzeum barlangos képeslapjaiból készített
összeállítást mutattam be. A rendező szervek az Aggtele

ki Nemzeti Park, a Marcel Loubens Barlangkutató
Egyesület, az MKBT Észak-magyarországi Területi
Szervezete, a Nehézipari Műszaki Egyetem Földtani
Intézete és Bélyeggyűjtő Köre, valamint a Zempléni
Múzeum voltak. (A kiállítást nyár végén szedtük le.) A
bemutatásra készített öt képeslap és az emlékbélyegző
grafikai munkáit elképzeléseim alapján Berki Arpádné
végezte. A látogatók létszáma nyitvatartási problémák
miatt mindössze kb. ötszáz fő volt.
A rendezvények szervezési, lebonyolítási munkáit
elsősorban Bállá Bélánéval végeztem, de Lezsák Sándor,
Siska József és a kis barlangászok is sokat segítettek.
Dr. Lénárt László

A z IG C P299 hazaiműhelyéből

KÉSZÜL A KARSZTOK VILÁGATLASZA
A nemzetközi földtani korrelációs program (IGCP)
keretében a 299. számmal jelzett témakör a karsztok
összehasonlító kutatásával foglalkozik. Hazánkban két
munkacsoport létesült, az egyik a hévizes karsztok és
barlangok vizsgálatát végzi, a másik csoport egy világ
méretű karszt-adatbázis létrehozását tűzte ki célul. Itt
most az utóbbiról szólunk.
Évente látnak napvilágot olyan jegyzékek, amelyek a
világ leghosszabb és legmélyebb barlangjait sorolják fel.
Olyan kimutatás azonban eddig nem készült, amely
Földünk jelentősebb karsztvidékeiről adna tájékoztatást.
Voltaképpen azt sem tudjuk, hogy milyen arányt képvi
selnek bolygónk felszínén a karsztvidékek, tágabb érte
lemben a karbonátos területek, mivel ezekre vonatkozó
an legfeljebb kombinatív számításokat végeztek egyes
kutatók. Munkaprogramunk keretében - egységes szem
pontok szerint - szeretnénk összegyűjteni országonként
a karsztokra vonatkozó legfontosabb adatokat és egy
globális „karsztleltárban” közkinccsé tenni.
Adatgyűjtésünk nem korlátozódik csak a karbonátos

JU G O S ZLÁ V IA

StóJC/StVITZERLAND

BULGÁRIA

kőzetű karsztokra és azok barlangjaira. Szeretnénk szám
szerű adatokat nyerni a gipsz- és sókarsztokról is,
továbbá a vulkanikus kőzetekben képződött barlangok
ról. A begyűjtendő adatok - mint az előzetesként
mellékelten bemutatott táblázatból kitűnik - további
számításokhoz és következtetésekhez nyújtanak alapot.
Az adatgyűjtés során igyekszünk beszerezni azokat a
térképeket, vázlatokat, amelyek egy-egy országon belül
a karsztok földrajzi elhelyezkedését mutatják. Ezek
felhasználásával, egységesítésével szeretnénk megszer
keszteni egy karszt-világatlaszt, valamint egy falitérké
pet. A munkát nehezíti, hogy a két nagy „karsztbirodalomban”, az Amerikai Egyesült Államokban és a Szovjetúnióban még nem készült ilyen térkép, bár - részben
a mi ösztönzésünkre - már dolgoznak rajta. Úgyszintén
hiányosak az adataink néhány fejlődésben elmaradott
afrikai és ázsiai ország karsztjairól is. Az angol nyelven
megjelenő atlasz és falitérkép kiadását a nyomtatás
pénzügyi fedezetének hiánya egyelőre bizonytalanná
teszi.
Balázs Dénes

SPANYOLORSZÁG/SPAIN

O LASZO R SZÁG / ITALY

Európa legkarsztosabb országai A kördiagramokban fekete színű körcikk jelzi a karsztok arányát az ország
területéhez viszonyítva, a mellette levő oszlop pedig az ismert barlangok számát mutatja
The „ most karstic ” countries o f Europe. The black sectors o f circle diagrams show the percentage o f karst areas,
the colomns demonstrate the nuniber o f surveyed caves o f each country
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Előzetes adatok néhány ország karsztterületéről és feltárt barlangjairól
Preliminary data o f the karst areas and surveyed caves in selected countries
O rszág

O rsz á g terik l

K arsztterü let

F elm ért b arlan g ok

b a rla n g o k át-

Country

C ou n trv area

K arst a rea

S urveyed cav es

la g o s hossza

km

iát2

211

-re eső

v. ad a tszo lg áltató

1 km -re e s ő

F o rrá s

b a rla n g o k

barlan ghossz

S ou rces o r d ata-su p p lier

length o f car

szám a

összhossz

a v era g e

szám a

num ber

to ta l length

len gth o f ca-

ca v e n um ber

vés, m, 514

p e r km , 412

km

vés p e r on
512

7

3

126

0,64

81

150

0,31

48

M. Markowicz et al.

2

3

4

5

6

88854

14810

16,7

9500

1 200*

110912

25170

22,7

8000

1 200*

1

, 2

lm

9

EURÓPA/EUROPE
Ausztria/Austria
Bulgária/Bulgaria
Franciaország/
France

547026

80000*

14,6

28000

írország/lreland

70283

1000

1,4

650

255804

72470

28,0

Magyarország/
Hungary

93032

1400

Nagy-Britannia/
Greai Britain

244 046

155201

Olaszország/ltaly

301 252

Portugália/
Portugal

F. Bauer, J. Zoli,
D. Balázs

114

0,35

40

C. Chabert,
D. Balázs

30

46

0,65

30

T , Fogg

20000

1 800*

90

0,28

25

i. Gams, A. Kranjc
D. Gavrivolic

1,5

2600

220*

85

1,85
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T. K. Bolner,
D, Balázs

6,4

2710

632

233

0,17

41

M. Sweeting,
Hardwick

51000

16,9

22500

4850*

216

0,41

91

P. Forti, F. Cucchi,
D. Balázs

92082

2 800

3,0

1500

50

33

0,54

18

J. A. Crispim

Romania/
Rumania

257500

5 000

2,0

10500

1450

138

2,1

Spanyolország/
Spain

504782

110000

21,8

20000

5000

250

0,18

45

A. Eraso, J. Lario

41293

10000

24,5

4500

530

118

0,45

53

T . Bitterli, R. Bernasconi, D. Balázs

23

1045

0,05

5

491

0,003

1,5

Yuan Daoxian

Jugoszlávia/
Yugoslavia

Svájc/Switzerland
Svédország/
Sweden

449964

4 8702

1,1

220

3200*

290

C. Goran

G. Isacsson

EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK - O TH ER CO UNTRIES
Kina/China

9 596 961

907000

9,5

2836

1392

Indonézia/
Indonesia

2027 087

160000

7,9

500

100*

200

0,003

0,6

S. Darsoprajitno,
D. Balázs

Fülöp-szigetek/Philippines

300000

26500

8,8

100*

50*

500

0,004

2,0

D. Balázs

Dél-Korea/
Rep. of Korea

98500

18622

18,9

131

57

435

0,007

3,1

Kyung S ik Woo

20770

8 000

38,5

200

A. Frumkin

9 976139

900000

9,0

Izrael/lsrael
Kanada/Canada
Mexikó/Mexico

1 972 547

Dél-afrikai Köztársaság/Rep.
of South Africa

1 221 037

292700

21 0002

500

50

250

0,025

6,2

100

200

0,0006i

0,1

D. Ford

14,8

1200

700*

583

0,004

2,4

J. G. PalaciosVargas

1,7

260

110

423

0,012

5,3

J. Martini

* számított vagy becsült adat (estimated), 1, íluviokarszttal együtt (with űuvio karst), 2. nyílt és fedett karszt együtt (bare and covered kaist)
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Karst Inventary of the World is in progress
The Hungarian group of IOCP 299 is working on a
world-wide inventary of karst areas and caves. It was
compiled a form for obtaining numerical data of karst
regions and caves of different types and was .sent about
80 countries and karst researchers.
Obtaining data from smaller developed countries is
relatively easy. There are problems with the big „karst
empires” as the United States and the Soviet Union. In
the US there is no central bureau of karst research, the
data are in hands of different individuals, universities,
and hundreds of local caving group of enthusiasts
organized in „grottoes”. But we got a valuable assistance
from Prof. William B. White, Pennsylvania State Univer
sity, participant in IGCP 299, who organized also a
working group from various parts of United States, and
we hope, that the karst and caves inventary for US will
be ready in this year by help of the National Speleologi
cal Society. In the Soviet Union the problems are similar,
here we asked Prof. K. A. Gorbunova, Perm University,
and Prof. V. N. Dublyansky, President of Karst Commit
tee, Ukrainian Academy of Sciences, also participants

of IGCP 299, for mediation between the different karst
institutions and researchers in the USSR. The third
biggest „karst-empire” is China, but we got already the
necessary informations from Prof. YuanDaoxian, Direc
tor of Karst Geological Institute, Guilin. In these 3
countries are the 55% of the world karst areas.
Before completing our karst data bank, in advance,
here enclosed we publish some preliminary data of karst
areas and caves in selected countries. Below we publish
also the questionary asking anybody to help our work.
In spite of our repeated request we did not get answer
from the following countries: Albania, Algeria, Austra
lia, Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Colombia, Czecho
slovakia, Denmark, Germany, Greece, Guatemala, Iran,
Libya, Morocco, New Zealand, Pakistan, Poland, Tuni
sia, Venezuela. Anybody are familiar with the karst areas
of the above mentioned countries, are requested with
grateful respects to help us with informations. Please
contact: Dr. Dénes Balázs, H-2030, Érd, Sard utca 45.
Hungary'.
Many thanks for the helpful assistance!

QUESTIONARY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

COUNTRY:.....................................................

Naked (bare) carbonate karst (limestone, dolomite)
................................... km^
Covered carbonate karst (cover less than 50 m), if available
................................... km^
Buried carbonate karst (cover more than 50 m), if available
................................... km‘
Known caves (by local people) in carbonate rocks,
approximate number
...................................
Surveyed (mapped) caves of No. 4., - a) number of caves
...................................
b) total length (horizontal + vertical)
................................... km
Area of salt (halite) karst
km2
Area of gypsum (calcium sulfate)karst
km2
Surveyed (mapped) caves in gypsum karst, a) number,
...................................
b) total length
................................... km
Surveyed (mapped) volcanic caves, a) number,
...................................
b) total length
................................... km
The most important contiguous carbonate karst areas (regions) of the country:

geographical name

area (kn£)

age o frock

m ain type*

num bero fknown caves

* 1. lowland karst, 2. middle mountaineous, 3. high mountain, 4. low plateau, 5. high plateau, 6. other
(please specify).
Data-supplier is requested to enclose a map of country with the geographical distribution of karst areas,
if available.
Date:
data-supplier

A Barlangtani Intézetben nyilvántartott magyarországi barlangok
száma földrajzi egységenként
Number of Hungarian caves in the archives of Speleological Institute
Földrajzi egység
(N y-róIK -re)
Geographical unite
(from W to E)
Alpokalja
Bakony
Vértes
Gerecse
Pilis
SzentendreVisegrádi-hegység
Budai-hegység
Velencei-hegység
Mecsek
Villányi-hegység
Naszály
Börzsöny-CserhátKarancs
Mátra
Bükk
Aggteleki-karsztvidék
Zempléni-hegység
Összesen

1977. I. 1.
(Bertalan K.
összesítése)

1987. I. 1.

1988. 1 15. 1989. II. 15.1990.1. 1.

1991.1. 1.

19
312
36
81
149

19
578
72
220
149

19
590
72
220
149

19
595
81
220
150

19
636
81
226
151

19
672
89
249
218

14
133
5
47
15
10

14
160
5
85
41
10

14
169
5
86
41
10

15
169
5
86
41
10

16
170
5
87
41
10

16
174
5
87
41
10

23
19
317
128
14

23
19
830
165
14

23
19
831
166
14

29
19
831
170
14

33
19
831
170
17

33
31
851
172
20

1322

2404

2428

2454
2512
2687
Ö sszeállította: Takácsné B dner K

A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA 1990-BEN
Aggteleki Baradla-barlang összesen
Részletezve:
aggteleki túra
jósvajöi rövid túra
vörös-tói túra
hosszú túra
Lillafüredi barlangok összesen
Szt. István-barlang
Anna-mésztufabarlang
Miskolctapolcai barlangfürdő
Diósgyőrtapolcai-barlang (szauna)
Budai hévizes barlangok összesen
Részletezve:
Pál-völgyi-barlang
Szemlő-hegyi-barlang
Vár-barlang („Budavári Labirintus”)
Tapolcai-tavasbarlang
Balatonfüredi Lóczy-barlang
Abaligeti-barlang

Látogatók száma
1989
1990
186 278
183 863
146 088

j

96 556
60813
35 743
240 585
3 657
67 397

141 225
14 345 1
26 300 /
1993
91 509
60974
3 0535
206 857
4 665
68 715

44375
23 022
72 372
zárva
6 926
87 926

45932
22 783
68 752
87 8991
8 4832
105 091

40190

Változás %
1990/1989
98,7
96,7
101,1
94,8
100,3
85,4
86,0
127,6
102,0
103,5
99,0
95,0
122,5
119,5

Jegyzetek:
761 697
825 834
108,4
1. Felújítás után, 1990. május 1-jén nyílt meg.
2. 1990. május l.-október 15. közt folyamatosan üzemelt, október 16.—április 30. között előzetes bejelentés alapján.
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