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KLIMAVIZSGÁLATOK AZ ABALIGETI-BARLANGBAN

Az Abaligeti-barlang klímavizsgálatairól az első 
részletes leírást dr. Gebhardt Antal kandidátus 1927- 
böl származó monográfiájában találhatjuk. 1955-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudo
mányos Intézetéből Kevy és Urbán végzett kevés
számú mérést a barlangban. 1959-ben dr. Szabó 
Lajos, valamint a Baranya megyei és a Pécsi Közegész
ségügyi és Járványügyi Állomás munkatársai alapos 
vizsgálatnak vetették alá a barlang levegőjét. Ennek 
eredményeiről az Egészségügytudomány 1960. évi 4. 
számában számoltak be.

Vizsgálatainkat I960 1961. években tovább foly
tattuk. Ezeknek már határozott célkitűzéseik voltak: 
a barlang biológiai hatásának tanulmányozása légző
szervi (asthmás) betegekre, közelebbről a barlangi 
levegő differens tényezőinek felmérése abból a szem
pontból, hogy milyen objektív, illetőleg szubjektív 
elváltozásokat képes létrehozni az emberi szervezet
ben. A levegőhőmérséklet, páratartalom és légmozgás 
vizsgálatára Assmann-féle aspirációs psichrométert 
továbbá Hill-féle katatermométert, illetve Recknage- 
féle szárnyas anemométert használtunk.

Egy éven keresztül (I960. VIII. 1 — 1961. VII. 31.) 
hetente végeztünk méréseket a fenti műszerekkel a 
barlang tizenkét pontján és a külszínen. A mérési 
pontok a bejárattól kezdve a barlang végéig egymástól 
kb. 40 50 méter távolságra voltak. A méréseket fej
magasságban az oldalfalaktól kb. 10 cm-re, a levegő- 
áramlásmérést a talajtól, illetve mennyezettől mint
egy 15 cm-re végeztük.

A napszaki és napi változások regisztrálására a 
barlang három különböző helyén (Flórián-forrás, 
Karthágó romjai, Színház-terem) meteorográfokat 
állítottunk fel. A Turista Szállónál szintén elhelyez
tünk termo-barográfot. A regisztráló műszerek hitele
sítése psichrométerrel, illetőleg aneroid-barométerrel 
történt.

A levegő fizikai jellemzőinek vizsgálatán kívül meg
határoztuk annak összetételét, mikroflóráját, elvégez
tük a barlang vizek elemzését és radiometrikus ellen
őrzését.

Vizsgálataink eredményeit a következőképpen 
összegezhetjük:

/ /  őmér sé к let mérés
Rendszeresen mértük mind a barlangi levegő, 

mind a barlangi patak vizének hőmérsékletét. Meg
határoztuk a 13 mérési ponton a kataértéket és a hő
mérsékletértékeket három helyen folyamatosan rög
zítettük.

Adataink alapján a következő következtetéseket 
vontuk le:

A barlang hőmérsékletének évi átlaga: 11,4 C° 
(minimum: 8,8 C°, maximum: 13,3 C°). Az átlagba

nem számítottuk bele a barlang bejárati szakaszának 
öt mérési pontját, mely a teljes hosszúságnak egyhar- 
madára (160 m) vonatkozik. Az első öt mérési pont
ban erősen érezhető az évszakok változása. A barlang
folyosó belső részein a hőmérséklet közel állandónak 
vehető, azonban néhány tizedfokos eltérések még itt is 
adódnak a külső levegővel való összefüggés következ
tében. A havi átlagok maximumát augusztus hónap
ban, a minimumot februárban kaptuk (a külszínhez 
képest kb. egy hónapos eltolódással).

Napszakos hőmérséklet-ingadozás nincs, ellenben 
már 15—20 főből álló csoport látogatása esetén is a 
léghőmérsékletben és a levegő páratartalmában szá
mottevő változás áll be, amint ezt az egész napon át 
tartó vizsgálataink igazolták. Néhány órával a turisták 
elvonulása után a klímaviszonyok ismét normalizá
lódnak.

A barlang legmelegebb helyének a Színház elneve
zésű emeleti termet tartjuk. Ez egyben a barlang leg
magasabban fekvő pontja (a lépcső aljától -L 16,0 m, 
a bejárattól ! 20,0 m a szintkülönbség). Adataink dr. 
Gebhardt kandidátus tapasztalatait igazolják, ameny- 
nyiben a felső régiókban mi is nagyobb hőfokot mér
tünk, mint amennyi a barlangi átlag.

Legalacsonyabb a hőmérséklet a Hajóágyú nevű 
képződménynél. Ez a jelenség az intenzív csepcgés, 
valamint légáramlás eredménye.

Hőleadási viszonyok. Száraz katatermométerrel. 
minimálisan 5,0, maximálisan 15,5 és átlagosan 8.5 
fokot határoztunk meg. A kataértékek ilyenképpen 
való alakulása arra figyelmeztet, hogy a barlangban 
járkálva, sétálgatva nem fázunk ugyan, de hosszabb 
ideig nyugalmi állapotban (gondoljunk a betegek 
órákig tartó üldögélésére) csak megfelelő ruhanemű
vel, takarókkal szabad tartózkodni.

Megjegyezni kívánom, hogy a hőmérsékleti átlago
kat a psichrométer száraz hőmérője által mutatott 
értékből számítottuk. A hőmérsékletírók kereken egy 
sokkal magasabb értéket adtak és ez nagyságrendileg 
jól megközelíti a más szerzők által közölt adatokat.

Vízhőmérséklet. Fontos szerepe van a belső klíma 
kialakításánál a barlangi patak vizének. Ennek hő
foka egész éven át közel azonos a levegő hőfokával, 
csupán tizedfokos eltérések állapíthatók meg. Az átlag 
11,2 C°, a minimum 10,3 C°, a maximum 12,5 Cc volt.

Légnedvesség. Meghatározására psichrométert, a 
folyamatos regisztrálásra higrográfot használtunk. 
A barlangi levegő vízgőz-tartalma általában magasnak 
mondható. Vizsgálataink időszakában minden eset
ben 90% felett volt a relatív nedvesség, többször mér
tünk teljes párateltséget az egyes pontokon.
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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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