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Előadását a barlangkutatás történetével kezdi és kapcsolatba hozza a bar- 
lángtan fejlődését az ősrégészet történetével. Ismerteti az ősember külföldi leleteit, 
majd áttér a hazai leletek tüzetesebb ismertetésére utalva a barlangkutatások nagy 
jelentőségére az ősrégészet, embertan és őslénytan szempontjából. Ezek után áttér 
a turisztikai barlangkutatásra és számos képen bemutatja a zsombolyok és ezekhez 
hasonló üregek kutatásának nehézségeit és ezek leküzdését. Előadó különösen a 
Pálvölgyi barlangban végzett kutatások, valamint a bihari és szilasi barlangok 
kutatása érdekében tett expeditiószerű kirándulások ecsetelésével kötötte le az 
érdeklődő közönség figyelmét.

Jegyzete: R ie d e l G u s z tá v  dr. rendes tag.
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Windröhren. (Höhlen im Dachstein S. 102— 144). Graz, 1913.
Az osztrák barlangkutató egyesület (Véréin für Höhlenkunde in Öesterreich) 

kiadásában megjelent „Höhlen im Dachstein* című díszes munka1) utolsó fejezeté
ben (102 — 144. 1.) B o ck  mérnök mathematikai és physikai megfontolások alapján 
a barlangokban uralkodó hőmérsékleti viszonyokat tárgyalja.

A barlangokat általában két csoportba osztja: az elsőbe tartoznak az egy 
bejárással biró barlangok (légzsákok : Luftsácke), a másodikba a két vagy több 
bejárással biró barlangok (átjáró barlangok: Durchgangshöhlen, Fugger szerint 
W indröhren: szélcsövek).

A légzsáknál, ha künn és benn a hőmérséklet egyforma, pusztán külső 
légnyomásváltozások folytán nyomáskülönbség, és ennélfogva áramlás jöhet létre 
a barlang és a külső levegő között. Ilyen nyomásváltozásokból eredő áramlások 
kicsiny erősségűek, a barlang hőmérsékletére csekély hatással vannak és figyelmen 
kivül hagyhatók. Ha a légzsák falának (és levegőjének) hőmérséklete különbözik 
a külső hőmérséklettől, különböző irányú áramlások keletkezhetnek, a szerint amint 
a légzsák szája a légzsák alján vagy felső részében van. Ha a légzsák fala és a 
légzsákban levő levegő hidegebb a külsőnél, akkor lefelé nyúló zsáknál tartós 
áramlás nem fejlődhet ki, felfelé nyúló légzsáknál azonban tartós áramlás formá
jában végbemenő légcsere jön létre a légzsák levegője és a külső levegő közt; ha 
a légzsák fala és levegője melegebb a külső levegőnél, lefelé nyúló légzsáknál 
lesz légcsere, felfelé nyulónál nem lesz.

■) B o c k  H., L a h h e k  G .  u . G a u x e r s d o r f e r  G .  : Höhlen im Dachstein. Graz, 1913.
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Két bejárással bíró barlangnál, ha a két nyílás ugyanazon magasságban van, 
áramlások keletkezhetnek a két nyílás felett levő légoszlopban egy bizonyos ma
gasságig fellépő hőmérsékletkülönbségek és ennek következtében a különböző 
hőmérsékletű levegő különböző sűrűségének megfelelő nyomáskülönbségek folytán. 
Ha a két bejárás nincs ugyanazon magasságban, szintén keletkeznek áramlások a 
barlang alsó és felső bejárása magasságkülönbségének és a külső és belső levegő 
sűrűségkülönbségének megfelelő nyomáskülönbség folytán. Hideg napokon (télen), 
amikor a külső levegő hidegebb a belsőnél, felfelé irányuló áramlás keletkezik, 
meleg napokon (nyáron), amikor a külső levegő melegebb a belsőnél, az áramlás 
lefelé tart. A szálcsőről előadottak illusztrálására a Badlhöhle (Peggau mellett, 
Stájerországban) szolgál.

Ezen általános megfontolások,, után részletesen tárgyalja a szerző az áramlá
sok hatását a hőmérsékletre egy bejárásű és lefelé nyúló légzsákokban. Ily légzsákok
ban uralkodó alacsony hőmérsékletet az áramlások teljesen megmagyarázzák. 
Amikor a külső hómérséklet alacsonyabb a barlang falának és levegőjének hő
mérsékleténél, a külső levegő betódul, benn felmelegszik és felemelkedve ismét 
távozik. E lolvamatnál a barlangból hő vonatik el. Amikor a külső levegő melegebb 
a  barlang falánál és levegőjénél, légcsere nem jön létre (vagy csak csekélyebb mér
tékben). Az áramlás sebessége nemcsak a külső levegő és a barlang hőmérsék
letének különbségétől függ, hanem függ a barlang alakjától és mélységétől is. Mennél 
szélesebb és mélyebb a barlang, annál erősebb a barlangot hütő légáramlás, to
vábbá mennél nagyobb a barlang szája, annál gyorsabban hül le. Oly helyeken, 
hol a téli hőmérséklet 0° C alá sülyed, lefelé nyúló légzsákból jégbarlang lesz, ha 
nem juthat túlságos sok víz a barlangba, amely nyáron — mivel hőmérséklete a 
külső levegőével körülbelül egyenlő — a télen át keletkezett jeget megolvasztaná, 
továbbá ha a kőzetből előtörő meleg légáramlások vág}’’ a barlangba bejutó köz
vetlen napsugárzás a jég megmaradását nem gátolják. Ily hideg légzsáknak (jég
barlangnak) ellentétje a meleg légzsák, mely a szájától felfelé nyúlik. Mindkét 
fajta légzsákra számos példa kínálkozik; hideg légzsák pl. a Noégrotta Nabresina 
mellett, a Barrandegrotta Csehországban, a Dobsinai jégbarlang s tb .; meleg lég
zsákok az Erich-barlang Morvaországban, a Sárkány-barlang Mixnitz mellett (Stájer- 
ország) stb.

A hőmérsékleti viszonyokat szélcsövekben is a létrejövő áramlások határoz
zák meg. Szerző mathematikai fejtegetései úgy itt, mint a légzsákok mathematikai 
tárgyalásánál nem mindig egész világosak. Következtetéseiből megemlítjük a követ
kezőket. Ferde szélcsőnek meleg felső és hideg alsó bejárata van. A szélcső leve
gőjének középhőmérsékletére a téli nagy hidegek és a nyári nagy melegek van
nak döntő befolyással oly módon, hogy előbbiek csökkentik, utóbbiak növelik a 
szélcső középhőmérsékletét akkor is, ha a külső levegő évi átlagában nincs lénye
ges változás. Oly szélcsőben, mely egy vízszintes és egy lefelé nyúló csőből áll, 
a középhőmérséklet magasabb a külső évi középhőmérsékletnél, és kisebb, ha a 
horizontális rész folytatása felfelé irányul.

Légáramlások hütő hatása szélcsőnél is jelentkezhet jégképződésben.
A jégbarlangok keletkezésének m egm agyarázására irányuló  törekvésekben 

g\akran túlbecsülik a párolgás hütő  h a tá s á t;  igy p l.:  Lohm ann a  nagy  lehűlést
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azzal magyarázza, hogy a barlangban levő víz elpárolgása által sok hőt von 
el a levegőtől. E felfogás a jég keletkezését is főkép a nyári hónapokra teszi. 
Egyszerű számítás megmutatja, hogy — ha nagyon száraz levegő tódul is be a 
barlangba, amely tehát még sok párát fogadhat magába — a telítéséhez szükséges 
vízmennyiség elpárolgásánál a levegőtől elvont hőmennyiség sokkal kisebb, 
mint amennyi a levegőnek 0°C-ra való lehűlésénél felszabadul. A párolgásnál a 
levegőtől elvont hő a jégtömegek megmaradását elősegíti, de azok keletkezését nem 
magyarázza meg. Ahol nyári jégképződés van, ez nem a párolgás által elvont 
hőben leli magyarázatát, hanem a betóduló levegő páratartalmának a barlang hideg 
falán történő lecsapódásában, a lecsapódásnál felszabaduló hő a nyári levegő 
melegítő hatását elősegíti. Télen a betóduló hideg levegő a barlangban felmeleg
szik ; ha párával telített volt is — ami télen gyakori eset —, felmelegedése folytán 
több párát vehet fel, a jég párologni fog, ami hőelvonással jár és így a párolgás 
a légáramlás hütő hatását növeli.

Lapszusnak tekinthető szerzőnek az az állítása (és a belőle vont kisebb 
jelentőségű következtetések az áramlások gyorsaságára), hogy a levegőben foglalt 
pára lecsapódása a levegőt könnyebbé és párák felvétele nehezebbé teszi (139—141. 
lap). Ép az ellenkezője áll, mert a vízpára sűrűsége a levegőének 0-6 szorosa.

A nedvességviszonyok illusztrálására szolgál a Badlhöhle Peggau mellett és 
a Wienerfall mellett levő barlang Salzburgban.

A jégbarlangokban uralkodó hőmérsékleti és áramlási viszonyokra, amelyeket 
természetesen a barlang alakja és falának alkata is befolyásol, tanulságos adatokat 
szolgáltatott a „Dachstein-Riesenhöhle“ meglátogatása 1912 március 24.-én. A 
légáramlás kívülről a barlang belsejébe irányult ép oly hevességgel, mint nyáron 
az ellenkező irányban. (A „Dachstein-Riesenhöhle" szélcsőnek tekintendő). A bar
lang falának réseiből előtörő meleg levegőnek és a szivárgó víznek (4 C°) mele
gítő hatására is értékes tapasztalatokat gyűjtöttek ez alkalommal.

Szerző megfontolásai nagyon alkalmasak arra, hogy teljesen megdöntsék 
azokat az elméleteket, melyek a jégbarlangok keletkezésére és megtartására a 
párolgás hütő hatását (Lohmann), a téli hideg felraktározását (Fugger), kapilláris 
hasadékokon átszivárgó víznek túlhütését (Sclnvalbe), a sóoldatok utján történő 
hűtést tekintik elsőrendű tényezőnek (bár mindezek a tényezők másodrendű sze
repet játszhatnak); szerző fejtegetéseiben légáramlásokra, a barlangba áramló téli 
hideg levegő hütő hatására vezeti vissza e gyönyörű, de egyszersmind tudományos 
érdekességű jelenségnek keletkezését. S te ix e r  L ajos dr.


