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Dr. Philipp Hauselmann és a UISIC „ Topográfia és térképezés ”  munkacsoportja

BARLANGOK FENNTARTHATÓ TÉRKÉPEZÉSE

Bevezetés

Talán furcsának tűnik a cikk címe, de manapság szinte minden közérdekű dolog címében szerepel 
a „fenntartható” szó. Mindamellett ez nem vicc, mert ha úgy határozzuk meg a „fenntartható” szó jelen
tését, hogy „minimális behatás mellett őrizzük meg a környezet állapotát”, akkor fenntartható (barlang-) 
térképezés igenis létezik. Munkánknak nem az a témája, hogy ennek vagy annak, a térképezésben használt, 
nem mérgező jelzőanyagnak a használatát támogassa vagy éppenséggel ellenezze, hanem hogy megmutas
sa. a térképezés csak akkor fenntartható, hajói csinálják. Máskülönben néhány év múlva elkerülhetetlenül 
újra kell térképezni a barlangot, ami jócskán megterhelő lehet az érzékeny barlangi környezet számára.

A tapasztalat szerint a barlangok újratérképezése örökké ismétlődő feladat. Rengeteg ok miatt válhat 
szükségessé egy barlang újratérképezése. Például az eredeti térkép elveszett, vagy ha meg is van, ada
tai eltűntek vagy hozzáférhetetlenné váltak. Esetleg nem készültek keresztszelvények és/vagy kiterített 
hosszmetszetek. Talán az eredeti felmérés minősége már nem felel meg a jelenlegi elvárásoknak. De ami 
még ennél is csüggesztőbb, hogy ha sok barlangász lelkesen dolgozik egy barlang újramérésén, de nem 
készítik el például a hosszmetszeteket, vagy fontos adatokat hagynak le a térképről. Végül, hogy ezek 
a lemaradt adatok is szerepelhessenek a térképen, a barlangot ismét csak fel kell mérni...

Gyakran amiatt készülnek hiányos térképek, mert a térképezést végző barlangászok egyszerűen nem 
tudják, mit és miért csinálnak. Éppen ezért ennek a cikknek az a célja, hogy a térképezni készülő bar
langászokat informálja, miért is van szükség minőségi felmérő munkára és ennek melyek is az elemei. 
A barlang alaprajza, kiterített hosszmetszete (a járatok keresztszelvényeivel együtt!) és egy szöveges 
leírás alkotja a barlangtérkép „Szentháromságát”. Mi, a világ barlangtérképészei reméljük, hogy ez a cikk 
a lehető legszélesebb körben ismertté válik, ezáltal a jövőben egyre kevesebb alkalommal kell barlango
kat újratérképezni és a lehető legtöbb információhoz juthanak akár nem geológus barlangászok is.

A térképezés alapjai

Sokféle térképezési mód létezik világszerte, egyik jobb, mint a másik. Mindazonáltal, nem az a célunk, 
hogy egy adott standard módszert támogassunk (ez egy külön cikk témája lenne), hanem az, hogy emlékez
tessük a barlangtérképészeket arra, hogy a felmérések alapjai nem változnak. Ezek pedig a következők:
-  Megfelelően karbantartott, jól működő, lehetőleg hitelesített mérőeszközök (mérőszalag, lejt- és irány

szögmérő, lézeres távmérő stb.) használata.
-  A térképezésben, felmérésben segítő barlangászoknak tisztában kell lenniük a pontos adatgyűjtés fon

tosságával, gyakorlottnak kell lenniük a mérőműszerek használatában és pontos leolvasásában. A térképe
zés vezetőjének tudomása legyen a segítők esetleges látási zavarairól (dioptria, szemtengelyferdülés stb).
-  Nagyon óvatosnak kell lenni a különböző fémtárgyak (karbidtartály, kiépített barlangok korlátái, lán

cai, elemek, mindenféle fényforrások) miatt előadódó eltérések miatt! Bebizonyították, hogy még a mo
dem LED-es lámpák is számottevő mágneses mezőt generálhatnak (igaz, egyesek csak bekapcsolt álla
potban)! Mindezek miatt gyakran ellenőrizni kell a közelben lévő mágneses objektumok hatását!
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-  A módszerek változtatásának, cseréjének veszélye miatt határozottan javasoljuk a „pontról pontra" tör
ténő térképezés módszerét. Semmiképpen se használjuk térképezési pontnak a járat közepén álló túratárs 
sisakját!!! Válasszunk fix pontot inkább a falon, egy nagyobb sziklatömbön vagy bárhol, amit könnyen 
meg lehet jelölni és később is könnyen azonosítható lesz. Használjunk állandósított fix pontokat, melyek 
megjelölésére kiválóan alkalmas pl.a piros körömlakk, ami csak egy kis diszkrét, de tartós foltot hagy 
a falon. (A körömlakkot a szerző nem viccnek szánja: a svájci barlangász-térképész „jellegzetessége" 
hogy piros körömlakkot hord a nyakában. -  A fordító megjegyzése). Egy másik lehetőség fényvisszave
rő szalaggal jelölni meg a pontot. Rögzíteni kell, hogy a ponthoz képest milyen messzire van a jobb és 
baloldali fal, illetve, hogy a pont mennyire van a menyezettől és a járat talpától. (Ez egyébként standard 
módszer járatméretek rögzítésére). A fix pontnál esetleg érdemes felvenni egy keresztszelvényt, megköny- 
nyítve ezáltal a pont helyének későbbi azonosítását.

Nem szabad szándékosan kerekíteni a mért adatokat pl. 3,56 m-t 3,55 m-re vagy akár 3,6 m-re! Ha a le
olvasott érték már megvan, miért rontanánk a mérés pontosságát?
-  A fix pontok kialakítása kényes kérdésnek tűnik. Néhányan e cikk bírálói közül ellenzik az állandó

sított fixpontok használatát, hogy megőrizzék a barlang eredeti állapotát. Mások támogatják a könnyen 
látható, tartós és feliratozott pontok használatát, legalább a járatok elágazásánál, mert az oldalágak térké
pezésénél később ezek még igen hasznosak lehetnek. Személyes véleményem szerint olyan fix pontokat 
kell használni, amik csak akkor válnak észrevehetővé (és feliratuk alapján beazonosíthatóvá), amikor 
valóban keressük azokat.
-  Végül, de nem utolsósorban, fontos a pontos és részletes vázlatok elkészítése. (Ennek jelentőségét 

taglalja e cikk „Miért kellenek pontosan rajzolt térképek?” című része.) Vannak, akik már a barlangban 
méretarányos vázlatokat készítenek, mások még szögmérőt és vonalzót is használnak. Ezzel a módszerrel 
lassabban megy a felmérés, de kisebb a hiba és pontosabb az eredmény.

A barlangtérképek „Szentháromsága”

Az első kérdés, ami az emberben megfogalmazódhat, hogy miért készítsünk többet egy egyszerű alap
rajznál, különösen horizontális barlangok esetében. A válasz egyszerű: bár a Föld felszíne egy kétdimenzi
ós rendszernek fogható fel, ami könnyen leképezhető egy felülnézeten, (mint a földrajzi-, geológiai- vagy 
autóstérképeken), de a barlang (mégha vízszintes is) valójában egy háromdimenziós rendszert alkot, amit 
nem lehet egyetlen térképi síkban ábrázolni. Még a kimondottan horizontális barlangok járatszelvényei 
is olyan értékes információkat hordoznak, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Alább ismertetjük 
a barlangtérképek három, elengedhetetlenül szükséges elemét, bemutatjuk előnyeiket, és hogy általában 
milyen információt tartalmaznak. Ezután elmondjuk, miért hasznosabb pontos vázlatokat készíteni, mint 
csak egy „felfedezői vázlatot”, vagy a térképezési adatok alapján készíteni a térképet. Végül hangsúh óz
zuk a térképek és eredményeink publikálásának fontosságát.

Miért van szükség alaprajzra?

-  Először is az alaprajz mutatja meg a járatok elhelyezkedését, azok szélességét, más járatokhoz való viszo
nyát és a járatok részleteit. (Nyilvánvalóan ez az első motivációs tényező egy barlangtérkép készítésénél .)
-  Másik, speciálisan a barlangokhoz kapcsolódó szempont, hogy az alaprajzok segítségével szerezhetünk 

információt egy adott terület barlangjai közötti esetleges kapcsolatokról. Ezért pl. még zsombolyok esetében 
is igen hasznosnak bizonyultak az alaprajzok, holott sokukról csak hosszmetszeteket készítettek. Az alap
rajz a barlang valódi térbeli kiteijedésének megmutatásával felhívhatja a figyelmet arra, hogy milyen kis 
távolság van egy-egy közeli, talán jelentősebb barlanghoz. (7. ábra). Az alaprajzot felszíni pontról indított 
felmérésekkel kiegészítve megmutathatok felszíni és barlangi objektumok közötti kapcsolatok is.
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1 .ábra. A Stageschacht (Lépcsöház-zsomboly, Walop, Svájc) kiterített hosszmetszete, vízszintes keresztszelvényei és 
alaprajzi térképe. A kiterített hosszmetszeten jól látszik, hogy; a barlang nagyjából egy lejtős vetőt követ, sőt, mitöbb 
a rétegződést is mutatja (és ezek gyűrődÖtt szerkezetét a felső aknában). A kiterített hosszmetszeten két olyan rész 
látható, ahol a járatot elfordítottuk. Az elsőt azért, hogy ■ látható legyen, hogy a „ Verstürzte Hoffnung ” felé vezető 

akna párhuzamos a fő  aknával. A második fordítás azért van, hogy’ az alaprajz és a hosszmetszet összefüggő legyen. 
A legalsó, majdhogynem vízszintes szakasz alaprajzára rátettük a horizontális keresztmetszeteket. Ezáltal jól látható 

a járatok közötti kapcsolat az egész barlangban, csakúgy t mint a fő  vető iránya.

47



2. ábra. Az Angloruszkaja-barlang (Kaukázus, Oroszország) egy szűkén meanderezö járatának alaprajza.
Itt az alaprajz tartalmaz néhány fejlődéstani információt. Természetesen ez a járat kiterített hosszmetszetben jóval 
hosszabb lenne, de egy másik barlanghoz vagy egy felszíni dolinához való kapcsolata csak az alaprajzon látható.

-  Bár az alaprajz alapján rendszerint kevés információt kaphatunk a barlangok eredetéről, bizonyos ese
tekben mégis segíthet, ha például a barlang jelentős vetők mentén helyezkedik el, vagy ha járatai nagyon 
meanderes jellegűek (2. ábra).
-  Az alaprajz sok információt nyújt a barlangi üledékekről is. Az üledékek elhelyezkedésének ismerete 

néha nagyjelentőségű a továbbjutás szempontjából, vagy annak a kérdésnek az eldöntésénél, hogy vajon 
ezek eltömhették-e a főágat? Bár ezek az információk a barlangban általában könnyen felismerhetők, 
de ha nem rögzítjük őket a térképen, nem beszélhetünk szisztematikus feltárásról.

Az alaprajz legnagyobb hiányossága, hogy nem mutatja sem a járat alakját, sem a függőleges irányú 
kiterjedést (azaz a barlang kiterjedését a másik két dimenzióban).

Mi szükség van a kiterített hosszmetszetre és a keresztmetszetekre?

-  Először tegyük fel megfordítva a kérdést, hogy miért nem elegendő egy vetület? A válasz az, hogy 
a vetületeken sok fontos információ nem látszik. Vegyünk egy példát: Vetítsük egy barlang képét egy 
K-NY-i síkra (3. ábra). Amíg barlangunk nyugatra tart, addig korrekt a vetület, de amint északnak fordul 
(és ugyanazzal a lejtszöggel megy tovább), úgy a térképnek ez a része úgy fog kinézni, mintha egy akna 
lenne a barlangban. Ha ettől kezdve jelentős eltérések adódnának is a járat keresztmetszetében, az a térké
pen nem fog megjelenni, azaz bizonyos információkat elveszítünk. Természetesen jó térképész készíthet 
vetületet az alaprajz és a hosszmetszet alapján, de sokkal bonyolultabb ebből kiszedni a hosszmetszetet, 
sőt, ha a járat lejtése változik, ez már lehetetlenné válik.

48



(A vetületek a 3D-s barlangábrázolások szempontjá
ból fontosak, amikor a felszíni formákkal együtt kívánjuk 
a barlangot bemutatni. Ezek az ábrák viszont manapság 
számítógépen készülnek, mivel a térképezési adatokat 
ezzel dolgozzák fel az első lépésben.)
_ a  hosszmetszetek betekintést nyújthatnak a vetők 
irányultságába és a kőzetek rétegződési irányába, amik 
az alaprajzon önmagukban nem láthatók (3. ábra), továb
bá reprezentálják a járat teljes fejlődését.
-  A hosszmetszetek átfogó képet adhatnak a barlang 

bejárása során várható nehézségekről (aknák, kuszodák, 
vízesések stb.), amik a következő túra tervezésekor na
gyon hasznosak lehetnek.
-  A hosszmetszetek legelső és legfontosabb haszna az, 
hogy információt nyújt a barlang fejlődéséről. Az alapraj
zi térképen látható összes vető, összes feltüntetett üledék 
együtt sem képes annyi információt nyújtani, mint ameny- 
nyit egy hosszmetszet. Freatikus vagy vadózus eredetű-e 
egy járat (azaz csupán egy kerek cső vagy meanderező fo
lyosó)? Esetleg mindkét hatás érvényesült kulcslyuk-jára
tot hozv a létre? Ilyen, és ehhez hasonló kérdések megvála
szolásához szükséges információk a keresztszelvényeken 
is megtalálhatók ugyan, de ezeknek a formáknak a kölcsö
nös kapcsolata nagyon fontos, ami legjobban a hosszmet
szeteken ismerhető fel. Egy jó példa látható a 4. ábrán.
-  A keresztszelvények szintén elengedhetetlenek. 
Megadják az adott járat alakját, ami szintén 
nagyon fontos a járat fejlődéstörténetének ta
nulmányozásában.

A barlang fontos geológiai jellemzőinek 
ábrázolása céljából tehát mindhárom nézet 
(alaprajz, kiterített hosszmetszet és kereszt- 
metszet) megadása szükséges.

Mi a célja a szöveges leírásnak?

A válasz nagyon egyszerű. Rá lehet-e raj
zolni, persze méretarányosan, egy denevért 
a térképre? Vagy a falon észlelt legnagyobb 
árvízszintet? Be lehet-e mutatni pusztán tér
képi rajzzal a barlang fejlődéstörténetéről 
alkotott elméletet?

Egy szöveges leírás felbecsülhetetlen 
értékű információ-forrás lehet, nemcsak tu
dományos kutatóknak, hanem egyszerű bar
langászoknak is. A bejáráshoz szükséges 
felszerelés leírása, az árvízveszély, a közettí-

3. ábra. Egy elképzelt barlangjárat alaprajza 
(fent) és vetiilete (lent). A projekció hatására egy 

aknaszerű szerkezet jelenik meg a térképen, holott 
valójában a járat enyhén elhajlik a vetítési síktól.

Az ábráról nyilvánvalóan látszik, hogyt csak a 
kiterített hosszmetszetek reprezentálják a valódi 

fejlődéstörténetet (morfológiát).

4. ábra. A Humpleu-barlang (Muntii Apuseni, Erdély) bejárati 
része alaprajzának (fent) és kiterített hosszmetszetének (lent) 

vázlata. Mindkét vázlat elég rossz minőségű, szóval nem tekint
hető igazi jó példának. Ennek ellenére, már csak a hosszmet

szeten is megfigyelhető a barlang fejlődésének három jól elkülö
nülő fázisa. Ebből látható, hogy> még horizontális barlangokban 

is érdemes hosszmetszeteket készíteni!
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pusok, az omlásveszélyes helyek megadása, a gipsz vagy egyéb érdekes ásványok előfordulásának be
azonosítása, a barlangbiológiai, geológiai és fejlődéstörténeti kérdések kifejtése nem rajzolható le, csak 
írásban közölhető. így aztán a szöveges leírás nem egy mellékes, csak a térképről is leolvasható dolgokat 
felsoroló szöveg (pl. ...balra a járat egy aknába vezet... stb.), hanem minden fontos megfigyelést tartalmaz. 
És igen: mindenki megfigyelhet fontos dolgokat!

Miért kellenek pontosan rajzolt térképek, miért nem elégendőek a jegyzőkönyvi adatok 
vagy vázlatok?

Ez egy gyakran elhangzó, de igen fontos kérdés, mert a pontos, precíz rajz elkészítéséhez szükséges sok-sok 
idő a térképezést igen „unalmassá” teszi. Miért is nem elegendő egy durva vázlat? Tudományos szempontokból 
nézve nyilvánvaló, hogy egy pontos rajzon jóval több információ jeleníthető meg, mint egy vázlaton, de még az 
„egyszerű” túrabarlangász is rengeteg fontos információt találhat rajta. Példaként szolgáljon az 5. ábra. Felső 
részén egy barlang eredeti térképe található, az alsó részén pedig egy gondosan kimunkált „szép” változata. Na, 
most hol van a nagy járat folytatása? A „szép” térkép alapján nyilvánvaló, hogy ha a jobb alsó sarokban kez
denénk ásni, akkor megtalálnánk a nagy folytatást. Természetesen a feltárásnak ez az iránya pusztán a vázlatot 
szemlélve fel sem merülne bennünk.

Röviden: a különböző járatformák és üledékek előfordulása, elhelyezkedése, a járatok méreteinek változása 
fontos információt ad a lehetséges folytatásokról, de mindezek csak pontosan szerkesztett térképeken láthatók.

(Apropó: ha te, unatkozó müszerleolvasó, vársz arra, hogy a rajzoló befejezze végtelen ceruzakapará- 
szását, mit csinálsz azon kívül, hogy fázol? Igen, elkezdesz oldaljáratokat keresni. Léteznek, legyél biz
tos, aki keres az talál! Egy másik intelligens formája a fázás elkerülésének, hogy visszafele is megmérsz

egy-egy poligonhosszt. Ezzel ellenőrizheted a mérés 
pontosságát. Készülj fel meglepetésekre!)

Gondot okozhat a térkép méretaránya. Ezt a térképe
zés céljának megfelelően kell megválasztani. Egy őslény
tani feltáráshoz szükség lehet 1:50-es méretarányú nagy 
térképlapra. Ezzel szemben egy nagy barlangot elegendő 
lehet 1:500-ban térképezni és a térképet atlaszként jelen
tetni meg. Közép-Európában a nagyon kicsi barlangokat 
általában 1:100-as méretarányban térképezzük, a 20 és 
500 m közötti barlangok esetében 1:200 használatos, 
míg az ennél nagyobbakhoz ajánlható méretarány 1:500. 
Egy azonos karsztterület barlangjainál lehetőleg kerülni 
kell az eltérő méretarányokat, hogy összevethetők ma
radjanak a térképek. Természetesen, ha tudjuk, hogy 
a végső térkép 1:500-ban lesz megrajzolva, nem szük
séges a felmérést 1:50-es pontossággal végezni, még ha 
meg is tudnák csinálni. Az viszont nem engedhető meg, 
hogy 1:500-as pontossággal felvett vázlat alapján otthon 
l:50-es méretarányú térkép készüljön. Erre mindenkép
pen gondolni kell, mielőtt nekifogunk térképezni!

Miért publikáljuk a térképünket?

Sikerült egy könnyen bejárható, szép, ígéretes barlangot találni, és nagy munkával szépen elkészült 
a térképe. Tartva azonban attól, hogy kocaturisták, felelőtlen barlangjárók, vagy ami a legrosszabb, ka-

5. ábra. A rajzolás részletességének fontossága jól lát
ható egy erdélyi barlangjáratának a térképén. A felső 
rajz egy alaprajzi vázlat, különösebb részletek nélkül, 
amíg az alsó ugyanannak a járatnak egy jóval részle
tesebb rajza (A részleteket emlékezetből rajzoltam be, 
így nem feltétlenül pontosak, de az tény, hogy a nagy> 

járat folytatódik valahol!). Csak pontos rajzok mutat
hatják meg a nagy’ járatok lehetséges folytatását, ami 

továbbvihet a nagy barlang fő  járatába!
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land-túráztató cégek tönkre fogják tenni a barlangot, érthető az a reakció, hogy titokban tartjuk felfe
dezésünket. A baj akkor kezdődik, amikor a felfedező már nem lesz aktív barlangkutató, vagy (amint 
az valóban megtörtént) a térképész összeveszett az anyukájával, aki elégette a „büdös kólók” összes 
térképét és ezzel megsemmisítette a barlangra vonatkozó összes információt. Könyörgöm, ne maradjanak 
publikálatlanok a térképek, adatok! Ha a publicitás tényleg veszélyt jelent a barlangra, akkor a barlangot 
fel kell vetetni a nemzeti barlangregiszterbe! Számos országnak vannak olyan barlangos nyilvántartásai, 
amik titkosan kezelik a barlangok térképeit és adatait. Ha úgy érezzük, hogy veszélybe kerülhet a barlan
gunk, élni kell ezzel a lehetőséggel! Ne tűnjön el a munkánk egy szekrény aljában!

(Magyarországon a barlangok adatait -  köztük a térképet is -  az Országos Barlangnyilvántartás tar
talmazza, melyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal Barlangtani és 
Földtani Osztálya kezeli.
Címük: Budapest, 1025 Szépvölgyi u. 162/b, tel.: +36 (1) 325 9503 
Web: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg= menü_543
A magyarországi barlangtérképek nyilvánosak, elvileg bárki számára hozzáférhetőek. Hazánkban a be
vált gyakorlat a barlangok bejáratának lezárása. A fordító megjegyzése.)

A térkép publikációja akkor is fontos, ha a felmérés eredeti adatait számítógépre vitték (mondjuk azért, 
hogy egy 3D-s ábra készüljön a karsztterületről és a benne elhelyezkedő barlangról). A publikáció (és a 3D-s 
megjelenítés) nagyon lényeges lehet például akkor, ha egy kőfejtő menedzsmentjét kell meggyőzni arról, 
hogy merre NE robbantsanak! Vagy mondjuk a barlangban új járatokat találnak. Mindkét esetben életbevá
gó, hogy valahol legyen valami elérhető adat, akár otthon, akár a klubunk archívumában, akár egy központi 
nyilvántartásban. Soha NE semmisítsük meg a térképezés során készített jegyzeteket és vázlatokat, még ak
kor sem, ha esetleg sárosak, piszkosak. Mindezek segítségével akár egy teljes újratérképezés is megelőzhető. 
A jegyzetek helyszükséglete kicsi, a jövőbeli felhasználás haszna azonban óriási!

Vajon mit hoz a jövő?

A számítógépek egyre inkább felváltják a hagyományos tusrajzokat. Az utóbbi években már rajzprog
ramok (pl. Adobe Illustrator) segítségével készülnek pontos és igen szép térképek. A technika fejlődése 
előbb-utóbb lehetővé fogja tenni színes térképek készítését (pl. a homok barna, a víz kék stb.). Azok szá
mára, akiket érdekelnek a számítógépes rajzok, alább feltüntettünk egy webcímet, ahol rengeteg informá
ciót és az Illustratorral kompatibilis, elkészített könyvtárat találhatnak. Nem szabad azonban elfelejteni: 
a tartós archiválási forma még mindig a papír. A papír 20-500 évig tartós, ha nem tovább, amíg a CD-k 
akár már két év után is olvashatatlanok. Tehát miután számítógéppel megrajzoltuk a térképet, feltétlenül 
nyomtassuk ki archiválási célból (is). Mindig legyen elmentve munkánk eredménye!

Webcímek több információval

Számos weboldalon található használható információ térképezésről, térképezési problémákról, tech
nikákról, adatokról. Valószínűleg nem ismerjük az összes elérhető oldalt, de néhány hasznosat az alábbi
akban listáztunk:

http://www.sghbern. ch/hrh. html
Ez a HRH (Höhlenforschergemeinschaft Region Hohgant, Svájc) honlapja, sok cikk olvasható rajta tér

képezésről, hibákról stb. Németül íródott, de a legtöbb cikk angolul és franciául is megtalálható az oldalon. 
http://www. carto. net/neumann/caving/cave-symbols/

Az U1S barlangtérképészeti jelkulcsai. Letölthető pdf formátumban is. Angolul, franciául, hollandul, 
horvátul, németül, olaszul, portugálul, románul, törökül és szlovénül olvasható.
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http://www.sghbern. ch/surfaceSymbols/Symbol 1. html
Az UIS jelkulcsa felszíni objektumokra vonatkozóan, geomorfológiai térképek elkészítéséhez. Angol. 

http://www. ngdc. noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp 
Deklináció számításához, a Föld bármely pontján. Angol.

http://www.ssslib.ch (rubrique topo)
http://www. ssslib. ch/new_site/main.php?acc= ./page/topo Jr. htm&&lang=fr 

Adobe Illustrator könyvtárak (10-es verzió és CS), franciául és németül.

Köszönetnyilvánítás

Mindenkinek, aki információval segített bennünket, korrigált, tanácsot adott és akik lefordították ezt 
a cikket: Lukas Plán (Ausztria), Ralph Müller (Németország), Ken Grimes (Ausztrália), Gábriel Redonte 
(Argentína), Rafael Carreno (Venezuela), Jelena Calic (Szerbia), Erik Agrell (Svédország), Pat Kambesis 
(USA), Andy Dickert (Svájc), Yvo Weidmann (Svájc), Alex Hof (Svájc), Eckart Herrmann (Ausztria), 
Amauld Malard (Franciaország). Sokaknak jár köszönet a UISIC “Survey and Mapping” munkacsoport
jából is.

FÜGGELÉK

F4BARLANG  

Elhelyezkedés
Az Innerbergli platón, az FI barlang be

járatától északra egy nagy kőfal kelet-délke
leti irányba mutat. 70 m után függőlegessé 
válik, majd újabb 25 és 70 m után, egymást 
követően, a két elliptikus bejárat a fal aljá
ban található (sárga C betűvel jelölve).

Leírás
Az északnyugati bejárat meredeken egy 

szűk, vetőorientált járatba vezet, amiben 
sok törmelék található. 10 m után, egy nagy 
sziklánál a járat jobbra (északkelet) fordul 
és továbbvisz egy nagyobb, kerek szelvé
nyű járatba. A járat alján néhány szűk, jár
hatatlan nyílás látható, amik aknákba vezet
nek. Azonnal jobbra (dél-délkelet) egy szűk 
oldalág folytatódik, egy rétegződési vetőt 
követve, egyenesen fel a másik bejáratig. 
10 m-rel arrébb a fő járat megint jobbra for
dul (délkelet), de hamarosan egy omladék- 
ban végződik. Ezen a területen néhány rö
vid oldalág található, továbbá néhány kürtő, 
csepegő vizekkel.
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Seitenriss

HRH / SGHBS '94 - T.B.

Gemeinde: Habkem
Koordinátán: 633576/181221 
Höhe: 1778 mü.M.
Lángé: 50 m
Tiefe: -11 m
Vermessung: 23.7.1994 MG TB 
BCRA: 4C

1 :200

-10.5 m

52

http://www.sghbern
http://www
http://www.ssslib.ch
http://www


Üledékek
Az északnyugati részt jellemzően törmelék uralja. A délkeleti bejáratnál talaj is látható a kisebb sziklák 

között. A végpontnál agyagot is találtak.

Morfológia és fejlődéstörténet
A barlang egyike a tipikusan horizontális, freatikus járatoknak, amelyek maradványbarlangok és 

az egész karsztmezőn megfigyelhetők. A szabályosan kerek szelvényű járatok leginkább a rétegződési 
vetőt követik. A barlang helyzetéből adódóan az F5 barlanggal elképzelhető, hogy kapcsolatban van. 
Máskülönben, 1770 m magasságban nem található máshol freatikus eredetű járat. A következő magasan 
fekvő freatikus járatok 1790 m magasságban találhatók.

Történet
R. Wenger 1977. július 7-én mérte fel a barlangot. T. Bitterli és M. Gasser 1994. július 23-án újravizs

gálta a barlangot és feltárta a két bejárat között elhelyezkedő járatokat.

Fordította: Dr. Tompa Károly
Fordítást lektorálta: Egri Csaba, Dr. Szunyogh Gábor és Vremir Mátyás

Günter Stummer

A STÁJERORSZÁGI 
KRAUS-BARLANG

A Hieflau melletti, 767 m hosszú Kraus-barlang 
igazi világ- és európai szintű látványosság. Egyrészt 
ásványkiválásai, gipszkristályai miatt (Európában ke
vés ilyen kiválású barlang ismert), másrészt keletke
zése okán. Ez a barlang, eltérően a karsztbarlangoktól, 
az Alpok egyetlen olyan barlangja, mely kénsav oldó 
hatására keletkezett.

A barlangot felfedezőjéről, Franz Kraus kor
mánytanácsosról (1834-1897) nevezték el, aki egyik 
megalapítója volt Bécsben a világ első barlangtani egye
sületének (1879), és az első német nyelvű barlangtani 
szakkönyv szerzője (1894). A barlangot 1881 -ben tárta 
fel egy mesterséges bejárati táróval. Eredetileg a barlang 
csak az ún. „Annerlbauemloch”-on keresztül, felülről le
ereszkedve volt elérhető (a barlang elülső szakaszában 
ez a természetes lejárat és falétrája még látható).

Franz Kraus megvásárolta a barlangot és 1882-ben 
egyik első idegenforgalmi barlangként megnyitotta. 
Már 1883-ban bevezette a villanyvilágítást, s ezzel ez

Kraus 1894-ben megjelent Barlangtan " c. könyvé
nek reprint kiadása
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