A barlang légcseréjében beállt erős változás is megfordíthatja a kiválás típusát. Járatelzáródás (omlás,
szifon) a cseppkő képződésének kedvez, míg ha a huzat élénkül meg (bejárat felnyílása, szifon leapadása),
akkor a borsókövek kerülhetnek túlsúlyba (Szabadság-barlang).
Akiválások alapos megfigyelése sok ismerethez juttathatja azt a barlangászt, aki ráérősen vizsgálgatja
azokat, és nemcsak néz, de lát is. Közben pedig gondolkozik...
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S. (1993): A Szemlő-hegyi-barlang vízszintváltozásai — Karszt és Barlang p. 47-53.

ALTERNATION OF PISOLITH AND DRIPSTONE
ABSTRACT

Owing to the carbon dioxide released from the solution filtrating intő the cave part o f the C aC 03
seceding as dripstone. If there is a possibility to evaporation, further precipitation takes piacé that often
creates small roundish pisolites. These secessions can vary in cave formations due to climate shifts during
the Pleistocene.
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KÖNYVESPOLCA
450 ERDÉLYI TÚRA
Túrakalauz
Irta és szerkesztette: Pusztay Sándor, Zsigmond Enikő
Kométás Kiadó 2008.
A 520 oldalas, keskeny AJ5 formátumú kalauz végigvezet Erdély
és Partium valamennyi hegységének legfontosabb, legjelentősebb tú
raútvonalain.
Mivel nem barlangász könyv, a jelentős barlangokat is csak említés
szerűen tartalmazza, azokat is több fejezetben elszórva, többször ismét
lésekbe bocsátkozva, néhány tárgyi tévedést is tartalmazva.
H. T.
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A BARLANGOKTÓL A TŰZHÁNYÓKIG
Úti beszámolók
Szerkesztette: Lieber Tamás
BEBTE 2009.
Az elmúlt két évtized utazásainak legemlékezetesebb történeteit.
12 szerző foglalja össze. A beszá-molók olvasása közben leereszkedhe
tünk többek között a Cserszegtomaji-kútbarlangba, vagy a horvátorszá
gi Mamet-barlang 206 méteres szédítő aknájába, kirándulást tehetünk a
Gerecse és a Börzsöny lankáin, bepillantást nyerhetünk a Kárpátok és az
Alpok lenyűgöző szépségű sziklavilágába, elutazhatunk az Ibériai-félszi
getre, valamint távol-keleti vidékekre, és kalandos túrákat tehetünk DélOlaszország aktív tűzhányóin.
A 278 oldalas könyvet 77 fekete-fehér és 24 színes felvétel illusztrálja.
H. T.
BARLANGTÚRÁK
Föld alatt a Föld körül
Szerkesztette: Kucsera Márton és Lieber Tamás
Kornétás Kiadó 2009.
A 40 szerző közreműködésével készült könyv 20 ország 87 barlangját
mutatja be. Rendhagyó túrakalauzként beszámolókat, leírásokat közöl bar
langkutatóink külföldön átélt kalandjairól, miközben tudományos alapos
sággal ismerteti a barlangok legfőbb jellemzőit, valamint túralehetöségeit.
H. T.

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI ATLASZA ORSZÁGJÁRÓKNAK
Szerkesztő: Budai Tamás, Gyalog László
Magvar Állami Földtani Intézet 2009.
A 12 szerző és mintegy 40 közreműködő segítségével megjelent szép ki
állítású, 248 oldalas kötet először 36 oldalon közli az ország 1:200 000 mé
retarányú földtani térképét. A térképek holtterein egyes hegységeink ásvá
nyait, ősmaradványait és jelentősebb gyűjteményeit fényképek mutatják be.
Az ezt követő Magyarország földtani értékei fejezet 92 geológiailag érdekes,
laikusok számára is látványos képződményt mutat be tájegységenként, igé
nyes helyszínrajzzal, magyar és angol nyelvű ismertetéssel és néhány szép
fényképfelvétellel. Köztük 22 barlang ill. karsztos objektum található. A kö
tetet geológiai kislexikon és a látogatható barlangok, földtani tanösvények,
gyógyfürdők, gyűjtemények és bányászati emlékhelyek listája egészíti ki.
H. T.

44

