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A BARLANGKLÍMA-VIZSGÁLATOK TÖRTÉNETI 
VISSZAPILLANTÁSBAN

Dr. Fodor István

A karsztok és jelenségeik, köztük az ember szá
mára különösen vonzó barlangok vizsgálata mindenkor 
igazi multidiszciplináris feladatot jelentett. Ilyen a karsz
tosodás és a vízellátás kapcsolata, vagy a barlangok 
klímája is. A karszt geológiai, hidrológiai, morfológiai 
viszonyai pl. mind meghatározó alakítói a barlangklímá
nak, nem is beszélve arról, hogy ha a szpeleoterápiás 
hatásokat akarjuk kutatni.

A felszín alatti terek különleges mikroklímája 
régóta izgatja a köznapi embert és a tudományt egyaránt. 
Különleges ez a mikroklíma, mert alapvető fizikai, meteo
rológiai törvényszerűségei lényegesen eltérnek a felszín 
feletti terek mikroklímájától. Mig a felszín feletti mik
roklímákat döntően a Nap sugárzó energiája alakítja a 
felszín alaki, anyagi, fizikai tulajdonságaitól, növényzettel 
való borítottságától befolyásolva, addig a felszín alatti 
terek mikroklímájának alakításából a Nap sugárzó ener
giájának közvetlen érvényesülése teljesen ki van zárva.

Ez magyarázza, hogy az alagutaknak, metróvona
laknak, felszín alatti bányáknak és a barlangoknak a 
földfelszín felettitől sajátosan elütő klímájuk van. Az itt 
végbemenő mozgási, hőtani folyamatokat és a víz hal
mazállapot-változásait közvetlenül már nem az általános 
légkörzés nagy energiaforrása, a napsugárzás irányítja. A 
légkör energia-folyamatai a légcserén, az átáramló 
vadózus vizek és a külszínről bekerülő hordalék révén 
azonban jelentősen befolyásolják a barlangok klímáját.

A barlangi levegő fizikai állapotában bekövetkező 
változásoknál ugyanazon sztatikái és dinamikai törvények 
érvényesek, mint a földi légkör egészében, csupán ezek a 
változások sokkal lassúbbak, mérsékeltebbek. A barlan
gok belső légterében lejátszódó fizikai folyamatoknál ki 
vannak zárva a váratlan, gyors, egyik percről a másik 
percre bekövetkező időjárási hatások, az erőteljes felme
legedések és lehűlések, bár az esetleges árvizek okoz
hatnak hirtelen változásokat is.

A barlangok éppen a zárt vagy részben zárt geo
morfológiai felépítésükkel olyan természetes környezetet 
nyújtanak a különböző éghajlati elemek, természeti 
jelenségek kutatásához, ahol a vizsgálatok ugyanazon 
feltételek mellett, sokszor megismételhetők, és lehetővé 
teszik tudományos törvényszerűségek megállapítását. Ez

kedvező feltételeket biztosít a sajátos barlangklíma 
vizsgálatokhoz.

Éppen Dénes Györgynek a szpeleológia terén vég
zett forrásanyag kutatásai hívják fel a figyelmet azokra a 
korai leírásokra, értékes forrásmunkákra, amelyeknek nem 
csupán a tudománytörténeti jelentősége nagy, de fontos 
forrásanyaga a barlangok éghajlatára vonatkozó korai, 
elsősorban sporadikusan gyűjtött meteorológiai feljegyzé
seknek (DÉNES GY. 1960, 1969, 1970a,b, 1971 slb.).

Ezek a kutatások jelentős segítséget nyújtottak a 
XIX. században végzett hazai barlangklíma-megfigyelé- 
sek feltárásához, amelyeknek nem csupán történeti, de 
máig tartó tudományos szerepe a hosszú sorú klíma
megfigyelések összerendezésénél igen nagy.

Townson (1797) munkájában többek között a 
Styx-patak hőmérsékletére konkrét mérések alapján 
találunk adatokat. Raisz Keresztély 1801. július 6 -án 
kezdte meg a Baradla feltérképezését Gömör vármegye 
megbízásából. A barlangról készített leírásából tudjuk, 
hogy a patak hőmérséklete 9 °R = 11 °C-nak adódott. Ez 
megfelel a napjainkban végzett kutatási eredményeknek is 
nyári árvizek alkalmával. Vass Imre kutatásaival új 
fejezetet nyitott a Baradla tanulmányozásának történeté
ben. 1825-ben felfedezte a vaskapui átjárót és új hatalmas 
barlangszakaszt tárt fel. A ma már tudománytörténeti 
szempontból is értékes „Az aggteleki barlang leírása” 
című müvében ( fá i/)  sok, ma is helytálló megjegyzést 
tesz. Figyelmét nem kerüli el a barlang klímája sem. „...a 
barlang nem mindenkor egyforma meleg, változást okoz
hat benne a végig folyó víz, amely az esztendő külön 
részeiben más és más hévértékű...”

Fényes Elek (1851) későbbi leírásában szubjektív 
megfigyelései alapján értékeli a barlang klímáját: „Ami a 
barlang meleg mérsékletét illeti, ez körülbelül hétszer 
hidegebb, mint a külső levegőé.” Ez a nagyon szubjektív 
értékelés még a nyári viszonyokra sem áll.

Adolf Schmidl (1856) ugyancsak értékes adatokat 
közöl a barlang hőmérsékletére. Megállapítja például, 
hogy az álló tavacskák hőmérséklete a barlang előterében 
hidegebb (6,2 °R a Csontház és Teknősbéka környékén), 
mint ugyanott a folyó víz hőmérséklete, amelynek átlagos 
értéke 7,7 °R, augusztusban. Ezek a megfigyelések azért
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jelentősek, mert több mint száz év távlatából igen 
pontosan kísérhetjük figyelemmel a Baradla-barlang 
hőmérsékleti viszonyainak alakulását és a későbbi kutatá
sokkal, valamint saját vizsgálataimmal egybevetve, fontos 
következtetéseket vonhattunk le a barlangok klímájára.

Hasonló, mintegy százéves irodalmi anyag van az 
Abaligeti-barlangról is. A források szerint az Abaligeti- 
barlang főágának felfedezése Mattenheim József nevéhez 
fűződik 1768-ból, de a barlang bejárata már korábbról is 
ismert. Első részletes leírását Kölesy Vince Károly (1820) 
adja, aki a korabeli viszonyok megrajzolása mellett, 
érdekes megállapításokat tesz a barlang klímájára 
vonatkozóan is. 1830-ban a Geographiai Szókönyv már 
Európa nevezetességei közé sorolja az Abaligeti-barlan- 
got.

A XIX. században a barlangkutatás szélesebb ala
pokon folyt. A barlangok már nemcsak természeti szép
ségük, hanem gazdasági értékeik alapján is kihasználásra 
kerültek. Egyre szélesebb körben figyeltek fel a sajátos 
barlangklíma adta lehetőségekre, amint arra számos pél
dát említettünk.

Kossuth Lajos már 1871-ben tapasztalta a 
monsummanói barlang gyógyhatását (1894).

A barlangklíma vizsgálatok a XIX. sz. végén, il
letve a XX. sz. elején még többségükben a hőmérséklet 
időszakos megfigyelését jelentették (PENCK, A. 1889), 
illetve a rendkívül érdekes természeti jelenségek, a jeges
barlangok klímájának vizsgálatára irányultak (FUGGER, 
E. 1888, KRENNER J. S. 1874. OEDL, R. 1923, STEINER 
L. 1922). Egyre több kutató foglalkozott már a barlangok 
kialakulásával, fejlődésével, általános leírásával és 
osztályozásával.

Fugger, E. (1888) hosszan tartó jégmegfigyelése
ket végzett és hőmérsékleti feljegyzéseket készített 1876- 
1887 között az untersbergi barlangban. Munkájában a va
lódi jegesbarlangok hőmérsékleti viszonyait magyarázza.

A barlangklíma-kutatás első szakaszát A. Penck 
munkásságával zárhatjuk le. Penck 1889-ben teszi közzé a 
St. Canziani barlang hőmérsékleti viszonyainak vizsgálati 
eredményeit. Munkája azért jelentős, mert a barlangra 
vonatkozó értékes hőmérsékleti tényanyag mellett Hanke, 
Marinics, Müller és Pazze feljegyzéseiben leírt 
tapasztalatokat, valamint Richter és Fugger tanulmányait 
is figyelembe véve, a barlangok első jelentős osztályozá
sát végzi el klimatikus alapon.

A századforduló táján és a XX. század első évtize
deiben a barlangklíma-kutatáson belül elsősorban a 
jégbarlangok viszonyainak vizsgálata került előtérbe. 
Köztük mindjárt felfedezésétől kezdődően igen figyelem
ben részesült a Dobsinai-jegesbarlang, amely a szakembe
rek sokaságát vonzotta. A tudományos vizsgálatok és 
adatgyűjtések különös érdeklődéssel irányultak a barlang 
klímájára. Maga a felfedező Ruffinyi J. is végez meteo
rológiai megfigyeléseket. Dénes Gy. kitűnő tanulmányá
ban veszi sorra a ma már szaktudományi és tudomány- 
történeti szempontból egyaránt fontos forrásmunkákat 
(1970a, 1971). FEHÉR N. (1872), KRENNER J. S.

(1874), SCHWALBE, H. (1887), KR1EG O. (1883), 
PELLECH E. J. (1884), F1SCHER M. (1888) és mások 
munkáiban is találunk adatokat a barlang hőmérsékletére.

A XX. század végére a karszt- és barlangkutatás új 
tudományos eredményeinek köszönhetően a barlangklíma 
kutatás is kiteljesedett és rendszerszemléletűvé vált. A 
multidiszciplináris szpeleológiai műhelyek kedvelt kuta
tási témája a klíma, amelynek az emberi közérzetre, 
egészségre (szpeleoterápia) irányuló sokféle hatása a 
további vizsgálódások előtt is szélesre tárja a kutatás 
kapuit.

Ilyen lehetőségeket nyújt pl. a barlangok levegő
forgalmának elemzése is.

A barlang és a felszín közötti levegőcsere kvanti
tatív mutatói erősen jellemzők az adott rendszer klímájára. 
Mennél nagyobb a barlangból ki-, illetve beáramló levegő 
mennyisége az adott rendszer belső légteréhez képest, 
annál jobban hat a felszíni klíma a barlang klímájára, 
különösen a hőmérséklet vonatkozásában.

Ennek az az oka, hogy a barlangon átáramló le
vegő, mint szállító közeg egyben a barlang energiafor
galmának is fontos eleme.

Másrészt a barlang és a felszín közötti levegőcsere 
mértéke és minősége szoros összefüggésben van az adott 
barlangra jellemző klímaelemek évi menetével.

A barlangi levegőcsere napi mennyiségi változá
saira először Jakucs L. (1953) végzett számításokat, mely 
szerint jelentékeny hőmérséklet-különbség esetén a Béke- 
barlang összes levegötartalma kb. 24 óra alatt kicserélő
dik. Balára D. mérései után Markó L. (1962a) számításo
kat végzett s eszerint az égerszögi Szabadság-barlangban 
a légcsere a barlangban található légtömegnek naponta 
csupán 0,01-0,05%-át teszi ki. Kutatásainak során ki
számítottuk a légcsere nagyságát az Abaligeti-barlangra.

A barlang térfogata Bokor E. (1925), továbbá Vass 
B., Rónaki L. és Szabó S. által készített feltérképezések és 
kiigazítások, valamint hosszanti és keresztszelvények 
alapján közelítéssel: v = 20 000 m3-nek adódott. Termé
szetesen ehhez a fedőkőzetben levő és a barlanghoz 
tartozó, de méréstechnikailag meghatározhatatlan üreg
rendszer levegője is járul. A légcsere havi nagyságára 
vonatkozó adatokat az alábbi táblázatban közöljük. Az 
első oszlopban a kicserélődött levegő összes mennyiségét 
adtam meg 5 évi átlag alapján. A barlangon átáramló 
levegő mennyisége — az átmeneti időszakokat kivéve — 
nem különbözik lényegesen egész év folyamán. A lég
csere januárban a legjelentősebb, amikor átlagosan 58-60 
ezer m!/nap levegő áramlik a barlangon keresztül.

Nyáron, augusztusban a legintenzívebb a barlang 
légcseréje, átlagosan 55-58 ezer m3/nap levegő áramlik át 
a barlangon. A légcsere intenzitása áprilisban és októ
berben a legalacsonyabb. A minimum áprilisban alakul ki, 
de az átszellőzés nagyságának és a barlang effektív, 
mérhető térfogatának egybevetéséből megállapíthatjuk, 
hogy többnyire 1 hét még áprilisban is elegendő a barlang 
teljes átszellőzéséhez; 0,1 m/s áramlási sebesség mellett 1 
nap alatt mintegy 18 ezer m3 levegő áramlik keresztül a
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barlangon. A barlangi légáramlás ilyen méretű kialakulása barlangklíma gyors regenerálódásának, azaz a stabilis 
egyik alapvető feltétele a mesterséges, vagy természeti állapot gyors bekövetkezésének, 
tényezők (pl. barlangi árvizek) által megváltoztatott

Az Abaligeti-barlang légáramlásának mennyiségi jellemzői

Hónapok A barlangon keresztül áramló 
összes levegötömeg 

(m3)

A barlang bejáratán keresztül befelé 
áramló levegötömeg (a barlang 

számára télen energiaveszteséget 
okoz)
(m3)

A barlang bejáratán keresztül kifelé 
áramló levegőtömeg (a barlang 

számára nyáron energianyereséget 
okoz)
<«3)

Január 1 844 078,4 1 808 827,2 35 251
Február 1 261 649,8 1 217 630,8 44 064
Március 1 341 013,6 1 133 912,8 207 101
Április 669 772,8 352 512,0 317 261
Május 1 342 483,2 138 067,2 1 204 416
Június 1 620 086,4 26 438,4 1 593 648
Július 1 482 753,6 17 625,6 1 465 128
Augusztus 1 772 841,6 29 376,0 1 743 466
Szeptember 1 227 916,8 130 723,2 1 097 194
Október 768 476,2 493 516,8 274 959
November 1 109 678,4 967 204,8 142 474
December 1 712 231,2 1 681 386,4 30 845
Összesen 16 152 982,0 7 997 221,2 8 155 807

Különösen a barlang hő- és nedvességforgalma 
szempontjából fontos azonban a barlangon keresztül 
áramló légtömegek nagyságának az áramlás iránya sze
rinti megoszlása is. Ezt mutatjuk be a táblázat második és 
harmadik oszlopában. Az így kettéválasztott levegötömeg 
fizikai állapota alapvetően különbözik egy mástól.

A második oszlopban feltüntetett légtömegek min
dig alacsonyabb hö-mérsékletüek, mint a barlangi levegő, 
páranyomásuk többnyire ugyan-csak alacsonyabb mint a 
barlangi levegőé (amely tehát magasabb hőmérsékleten a 
telítettségi állapothoz mindig közel van), relatív nedves
sége a felszíni légtömegekre jellemző szélsőségek között, 
ingadozik. Barlangi levegővé transzformálódása nagyrészt 
már a barlang bejárati vagy ki-egyenlítődési zónájában 
megkezdődik, a jelenség kihat az egész barlangra és 
különösen novembertől márciusig (amikor a felszíni 
levegő folyamatosan áramlik befelé és mennyisége a 
barlang térfogatához viszonyítva jelentős) komoly zava
rokat okoz a barlang hő- és nedvesség-forgalmában. Ezzel 
magyarázható, hogy a téli hónapokban a barlang klímája 
változékonyabb, mint az év bármely más részében.

A levegőcsere mennyiségi mutatóiból következtet
hetünk a légáramlás évi menetére is. E szerint ellentétes 
iránnyal kettős maximummal (január és augusztus) és 
kettős minimummal (április és október) számolhatunk. 
Közülük is a januári maximum és az áprilisi minimum a 
kiugróbb.

A barlangon átáramló levegő mennyisége — ab
szolút értékeit is figyelembe véve — szorosan követi a 
felszíni és barlangi levegő hőmérsékletkülönbségének 
változását. A két maximum akkor jelentkezik, amikor a At

legnagyobb, a két minimum pedig, amikor a At leg
kisebb.

Ha az áramlás irányát is figyelembe vesszük, akkor 
az irányhoz tartozó, átáramló levegömennyiség változása 
a felszíni léghömérséklet abszolút értékeivel is igen 
szoros összefüggést mutat. A barlangból kifelé áramló 
levegő mennyisége a felszíni levegő havi közép- 
hőmérsékletével igen szorosan korrelál r = 0,96, amely 
kapcsolat p < 0,001 szinten szignifikáns.

A szabadból a barlangba befelé áramló levegő 
mennyisége a felszíni léghőmérséklettel ugyancsak szoros 
korrekciót mutat negatív előjellel: r = 0,9, mely kapcsolat 
p < 0,001 szinten szignifikáns (FODOR I. 1981).

A barlangok levegöcseréjére vonatkozó vizsgála
tok további szempontot nyújthatnak a barlangokban zajló 
meteorológiai jelenségek magyarázatához, az uralkodó 
törvényszerűségek elemzéséhez, feltárásához.
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