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A SZEMLO-HEGYI-BARLANG AEROSZOL-MONITORING
PROGRAMJÁNAK EREDMÉNYEI

ÖSSZEFOGLALÁS

A Szemlő-hegyi-barlang levegő-összetétel stabilitásának megállapítására 30 napos folyamatos aeroszol 
mintavételt és aztán havonta 1x24 órás szakaszos mintavételt végeztünk, mely minták sziIárdanyag-tar
talmát és fém-komponenseit vizsgáltuk meg. Kiderült, hogy> a kéreg eredetű alkotók heti szintű stabilitást 
mutattak, míg az antropogén szennyezők aránya naponta véiltozott. Az időszakosan kiemelkedő mértékű szi- 
lárdanyag-terhelésért elsősorban a mosatlan overall használata a felelős, melyben a felszabaduló szálló por 
aeroszollá alakul át, majd a mintavételi eljárásban ismét szilárd anyagként elemezzük tovább. A télen vég
rehajtott fogadóépület-felújítás jelentős terhelést adott a barlang egyes járatainak, de a terápiás szakaszon 
már nem érzetette hatáséit. A kéreg eredetű komponensek maximuma egybeesett a július-augusztusi feláram
lások maximuméival. A cikk rámutat a barlangi légtér sebezhetőségére, az üzemeltető egyedüli felelősségére.

1. BEVEZETÉS

Gyógybarlangjaink aeroszol vizsgálata kezdetleges módszerekkel az 1960-as évek második felében
r

történt meg (KERENYI et al. 1966). A barlangi aeroszol jelentőségére Fodor István is felhívja a figyelmet, 
és összefüggést mutat ki a légáramlással (FODOR 1984). A légköri aeroszol tanulmányozásában PIXE-

r r

módszerrel történő elemanalízist vezettek be (BORBELYNE et al. 1992), melyet sikeresen alkalmazott 
a Szemlő-hegyi-barlangban egy 3 napos méréssorozat alatt Kertész Zsófia, rámutatva az elemanalízis bar-

r

langi aeroszol vizsgálatokban betöltött szerepére (KERTÉSZ 2000). Hosszú távú vizsgálataink célki
tűzése a Szemlő-hegyi Gyógybarlang levegője valódi stabilitásának meghatározása, melyet leginkább 
az aerosol összetételének nagypontosságú elemzésével és 24 órás mintavételével értük el. A vizsgálatok
ban a STIEBER Környezetvédelmi Kft. levegőtisztaság-védelmi vizsgálólaboratóriumának munkatársai 
vettek részt. A méréseket Stieber József vizsgálómérnök, barlangi-kutatásvezető vezette, míg a szükséges 
mintavételeket Hartlné Izmindi Zsuzsanna és Meizner Zsolt környezetmérnökök végezték el.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálati módszer alapja a nagy térfogatáramú mintavétel, melyet szilárdanyag-mintavevő beren
dezés telepítésével értünk el. Kísérletképpen a berendezéseket elláttuk egy PM10 leválasztó fejjel, így 
gyakorlatilag a 10 mikron feletti részeket leválasztottuk és nem mértük. Ezzel a módszerrel úgy gondol
tuk, hogy kizárjuk a ruházaton keresztül behozott, nagy szemcseméretü port.

Az első vizsgálati ciklusban 30 napra telepítettünk le automatikus, szekvenciális levegőmintavevő- 
készüléket a barlangba, mely 24 órán keresztül szívott közepes térfogatáramú (1,5 NmVh), pontosan 
rögzített mennyiségű levegőt a mintapapírra, majd átállt a következőre. A mintákat 7 napos átlagértékek
re bontottuk és tömegspektrometriásan elemeztettük. 2 napot külön kivettünk és megelemeztettük, mert 
ezek jelentősen eltértek a többitől (MSZ EN 12341, 2000).
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A második mérési ciklusban havonta egy alkalommal 24 órán keresztül működtettük a szilárdanyag- 
mintavevő berendezést, mely egy szűrőpapírra vette le a mintát. A mintákat szintén laboratóriumban 
elemeztettük.

2.1 Alkalmazott eszközök

• RAAS 10-300 típusú szilárdanyag mintavevő készülék: első mérési ciklus, 2010.02.16-2010.03.15. 
között 30 napos mintavétel (7. fotó).
• OH 611-CIC Totál és PM)0 szállópor mintavevő készülék: 2011-ben havonta egy alkalommal 24 órás 

mintavétel (2. foto).

I. foto (a szerző felvétele) ■

3. EREDMÉNYEK

3. 1. A 30 napos mintavételi időszak eredményeinek bemutatása és értékelése

Mintavételi időszak: 2010. 02. 16-2010. 03. 15.
A mintavétel eredményeit az 1-12. ábrák segítségével mutatjuk be.

/. ábra. Szemlő-hegyi-barlang 7 napos aerosol mintavé
tel (1. hét), első fémcsoport tömege a mintában

pg/Nm'-ben

2. ábra. Szemlő-hegyi-barlang 7 napos aerosol mintavé
tel (I. hét), második fémcsoport tömege a mintában

pg/Nm'-ben
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3. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 7 napos aerosol mintavé- 4. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 7 napos aerosol mintavé
tel (2. hét), első fémcsoport tömege a mintában tel (2. hét), második fémcsoprt tömege a mintában

l¿g/Nm3-ben pg/Nm3-ben

5. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 1 napos aerosol mintavé
tel (1. hét, 4. napja), első fémcsoport tömege a mintában

pg/Nm3-ben

6. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 1 napos aerosol min
tavétel (l. hét, 4. napja), második fémcsoport tömege 

a mintában pg/Nnf-hen

7. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 7 napos aerosol minta
vétel (3. hét), első fémcsoport tömege a mintában

pg/Nmj-ben

8. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 7 napos aerosol mintavé
tel (3. hét), második fémcsoport tömege a mintában

pg/Nnf-ben

9. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 7 napos aerosol mintavé- 10. ábra. Szemlö-hegyi-barlang 7 napos aerosol minta
tel (4. hét), első fémcsoport tömege a mintában vétel (4. hét), második fémcsoport tömege a mintában

pg/Nm3-ben pg/Nm3-ben

73



11. ábra. Szemlő-hegyi-barlang 1 napos aerosol 
mintavétel (3. hét 18. napja), első fémcsoport tömege 

a mintában pg/Nm3-ben

12. ábra. Szemlő-hegyi-barlang 1 napos aerosol min
tavétel (3. hét 18. napja), második fémcsoport tömege 

a mintában pg/Nnr'-ben

A földkéreg alkotó elemei (kéreg eredetű elemek) közül a Ca, Mg, Ba, és Fe közel azonos heti elosz
lást mutattak, annak ellenére, hogy téli időszakban történt a mintavétel, amikor a felszínről a kőzetrepe
déseken keresztül a barlangba befelé áramlott a felszíni levegő.

A mennyiségi eltérést más jelenséggel magyarázhatjuk: a mintavétel a Halál-keresztfolyosóban történt, 
ahol a mélyből meleg, C02-ben dús, aeroszol borsóköveket is produkáló mélykarsztos levegő áramlott 
fel, melyet a felszíni levegő hőmérsékletváltozása által indukált légáramlás különböző mértékben higított.

3.2 Az antropogén szennyezők változása, a szilárdanyag-mintavételek értékelése

Az antropogén szennyezők közül a Pb, Cr, Cu és a Ni heti mennyiségi változásában már sokkal na
gyobb eltérés mutatkozott, amiből arra következtettünk, hogy ezek nem ugyanazon a csatornán jutottak 
be, mint a kéreg-eredetűek. Ezeket a szennyezőket kisebb mértékben a felszínről a kőzetrepedéseken be
áramló levegő, nagyobb részben maguk a barlangászok hozták be a barlangba (13. ábra). Az ábrán látható 
kimagasló értékek minden esetben olyan napokon keletkeztek, melyeken nagyobb létszámú (6-10 fős) 
barlangászcsoport haladt el a mintavevő előtt, mosatlan overallban.

13. ábra. Szemlő-hegyi-barlang 30 napos aerosol mintavétel, agyag-szennyeződés tömege a mintákban pg/Nnő-ben

Korábbi feltételezésekkel ellentétben megállapítottuk, hogy a barlangi aeroszol összetétele térben és 
időben sem állandó! Mintavételünk helyszínét szándékosan választottuk meg úgy, hogy ott természetes 
és antropogén tényezők is befolyással bírjanak. Megkülönböztethetjük azokat a kimagasló értékeket,
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amikor nagy létszámú barlangászcsoport vonult el a berendezés előtt. Az overállokon behozott szennye
ződés agyagtartalma egyértelműen kimutatható volt. Ezen szennyezés 24 órás átlagértéke nem haladta 
meg egyetlen esetben sem a felszíni levegőre rendelettel előírt határértéket, de feltételezhető, hogy az el
vonulás időszaka alatt csúcsértéke jóval az elviselhető mérték felett volt. Mindez arra hívja fel a figyel
met, hogy tisztítatlan overállban történő barlangjárással jelentősen terheljük a barlangi levegőt és az élő 
szervezeteket. Azokon a napokon, melyeken barlangászok nem jártak a mintavételi helyszínen, kimu
tatható volt időbeni változás, mely feltételezhetően természetes tényezőkre vezethető vissza. A barlang 
ezen szakaszon a mélykarsztból lélegzik, és a feláramló aeroszol összetétele sem állandó.

3.3. Az Agyagos-folyosó terápiás szakaszán végzett 24 órás nagytérfogatáramú (36 NmVh) minta- 
vételezések eredményeinek bemutatása és értékelése

A vizsgálatot szándékosan arra az időszakra tettük, 
amikor a barlang fogadóépületének felújítása zajlott. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a levett felső üvegajtón 
keresztül (a téli időszakra jellemzően) leáramló cigaret
tafüst, festékes oldószergőz és nagymennyiségű építési 
por milyen mértékben talál magának utat az ideiglenes
műanyag függönyön és az alsó vasajtón keresztül a bar
lang terápiás célra történő bővítése felé (14-16. ábra).

Az eredmények feldolgozását követően vált világos
sá, hogy a felújítási munkák időszaka alatt (január-feb
ruár) az összes szilárdanyag-tartalom a korábban mért ér
tékek 2-3 szorosára növekedett. A legnagyobb változást 

a mintákon belül az antropogén szennyezők hozták, tehát a felújításból származó szennyezők lejutottak 
az Agyagos-folyosóba. A kontroli-mérés időszakában (2 hónappal a munkák befejezése után) azonban

14. ábra. Agyagos-folyosó levegőjének PMm 
szííárdanyag- kon cent rációja a mintákban 

jug/Nm3-ben

visszaálltak az értékek a normális 
szint közelébe, vagyis a barlang ön
tisztulása 2 hónap alatt megtörtént.

*  2011. január 13.

2011. február 10. 

«  2011. május OS.
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15. ábra. Agyagos-folyosó 1 napos 
aerosol mintavételek, első fémcsoport 

tömege a mintában pg/Nnf-ben 
1. oszlop: 2011. jan. 13. 2. oszlop: 

2011. febr. 10. 3. oszlop: 2011. máj. 5.

*2011. január 13.

* 2011. február 10

•  2011 május 05.

vas magnézium ónk

16. ábra. Agyagos-folyosó 1 napos aerosol 
mintavételek, második fémcsoport tömege 
a mintában pg/Nnf-ben
1. oszlop: 2011. jan. 13.
2. oszlop: 2011. febr. 10.
3. oszlop: 2011. máj. 5.
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3.4. Az Óriás-folyosó terápiás szakaszán végzett 24 órás nagytérfogatáramú (36 NmVh) mintavéte
lezések eredményeinek bemutatása és értékelése

Ennek a mintavételi pontnak a különlegessége,
r

hogy az Óriás-folyosó terápiás szakaszának legmé
lyebb pontján pontosan arra a helyre raktuk a min
tavevőt, ahol egy hasadékon keresztül a nyári idő
szakban a mélykarsztból származó, szén-dioxidban 
is dús levegő áramlik a folyosóba (17-19. ábra).

Látható, hogy a szilárdanyag-koncentráció a leg
melegebb hónapokban érte el a legmagasabb érté
két, ami kétszerese volt a korábban mért értékek
nek. Az összetevőkből azonban láthatjuk, hogy ez 
a kéreg-eredetű alkotók koncentráció-változásából

18. ábra. Óriás-folyosó 1 napos aerosol mintavételek, 
első fémcsoport tömege a mintában pg/Nm3-ben

üO ll.júcutO S. 2 0 » .  jöSut U-14. 2011. u ép to m b« Ofc.

17. ábra. Óriás-folyosó levegőjének PMU) szilárdanyag- 
koncentrációja a mintákban pg/Nm3-ben

ré i vjlí majrutrhim csnfc

19. ábra. Óriás-folyosó 1 napos aerosol mintavételek, 
második fémcsoport tömege a mintában pg/Nm3-ben

és nem pedig az antropogén szennyezőkből származik. Megfigyelhetjük, hogy a kéreg-eredetű alkotók 
legmagasabb értékei éppen június elejére estek, amikor egyébként az összes-szilárdanyag mennyiség 
csak a fele értéke volt a júliusinak. Ez nyílván a nem mért egyéb komponensek későbbi túlsúlyával ma
gyarázható (Ca, Mg), amit a megnövekedett áramlás nagyobb mértékben szállított fel a hasadék-rend- 
szerben, mint korábban.

3.5. Az Óriás-folyosó karzat terápiás szakaszán végzett 24 órás nagy-térfogatáramú (36 NmVh) 
mintavételezések eredményeinek bemutatása és értékelése

20. ábra. Óriás-folyosó Karzat levegőjének PMW szi- 
lárdanyag-koncentrációja a mintákban pg/Nm3-ben

A Karzat első mintavétele alatt még a nyári légkörzés (barlangból a felszínre), míg a másodiknál már 
a téli légkörzés (felszínről a barlangba) volt tapasztalható. Mindkét mintavétel terápiás és idegenforgalmi 
időszakban történt, amikor a betegek és a turisták 
által behozott szennyezőanyag is jelen volt a bar
langban (20-22. sz. ábra).

2011.09.29 2011.10.27-28.
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21. ábra. Óriás-folyosó Karzat 1 napos aerosol mintavé
telek, első fémcsoport tömege a mintában pg/Nm3-ben

22. ábra. Óriás-folyosó Karzat 1 napos aerosol mintavé
telek, második fémcsoport tömege a mintában

pg/Nm3-ben

Láthatóan az antropogén szennyezők (Pb, Ni, Cr, Cu, Sn) is megnövekedtek az októberi mintában, 
miközben a kéreg-eredetű anyagok alacsonyabb értékeket produkáltak. Mivel ez a terület a barlang 
mélyen fekvő része, ahova a felszíni szennyezők már csak kisebb mértékben jutnak be, ezért feltételez
hetjük, hogy az antropogén szennyezőket a turisták és a terápián résztvevők juttatták be ruházatukon 
keresztül a barlangba.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A Szemlő-hegyi-barlang aeroszol-monitoring programja különböző helyszínekre és időtartamokra, 
különböző évszakokra terjedt ki. Megállapítást nyert, hogy a tiszta levegőjűnek tartott gyógy barlangjaink 
levegőszennyezéséért egyedül mi vagyunk a felelősek. A lezárt rendszerek elszennyezése vagy a szennye
zettség közvetlen bevitelével, vagy a lezárás megszűntetésével valósul meg. Lezárt gyógybarlangjaink 
igen jó szűrő- és öntisztuló képességgel rendelkeznek, azonban az a kijelentés, hogy bennük a levegő 
tisztasága (vagy az aeroszol összetétele) térben és/vagy időben állandó lenne, nem állja meg a helyét. 
Megállapítom, hogy gyógybarlangjaink levegőtisztasága veszélyeztetett tényező, melynek fenntartása 
csak rendszeres monitoring programmal igazolható. A programok végrehajtása a gyógybarlangot üze
meltetők kizárólagos felelőssége!
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A S Z P E L C O L Ó C U S  
K Ö N Y V E S P O L C A

„ÉNEKGYÁR” A KARSZTON 
KECSŐ-KECOVO MÚLTJA ÉS JELENE

r
Szerző: Lőrincz Árpád
Kiadó: Kecső-Kecovo Önkormányzata, 2014.

Kecső-Kecovo múltja és jelene címmel könyv jelent meg 
a Gömör-Tomai-karszt szlovák oldalán lévő karsztvidéki zsák
falucska történetéről.

A falu és környékének történetét mutatja be sok eredeti doku
mentum és monda leírásával, többek között a Domica-barlang 
és a íálu határában lévő karsztforrás -  mint a község közigaz
gatási területén lévő nevezetességek -  bemutatására is sort ke
rít a szerző.

Külön érdekessége a könyvnek a Büdöstó legendája:
„ regélik ugyanis, hogy valamikor a büdöstói csárdában egy 

Ancsa nevű korcsmárosné volt, ki zsiványokkal czimboráskod- 
ván a vendégeket meggyilkoltatta s a holt testeket az említett 
üregbe hányatta ... a büdöstói üregek csak bejárását képezik egy nagy barlangnak, mely talán a Paród
iával van kapcsolatban. Mert miként a Baradla, úgy a büdöstói üregek is kelet-felé csapnak

Kapható Kecső község polgármesteri hivatalában, ára 10 euro, de a Magyar Elektronikus Könyvtár
ban is elérhető:

http://mek.oszk.hu/13700/13756/13756.pdf
Adamkó Péter

■ • ;• .„v. • • ' ' ; 

Lőrinci Árpád

„ÉNEKGYÁR“ A KARSZTON
Kecső ~ Ktcifvo múltja és jelene

K w i -K t í « « .  2014
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