
RADONMÉRÉSEK AZ ISTVÁN-LÁPAI-BARLANGBAN.

D r.Hunyadi Ilona - Kertész Zsuzsa - Maucha Gergely

1992 novemberétől mérjük a radon aktivitáskoncentráció eloszlását az 
István-lápai-barlangban és környékén, 23 barlangi és 5 felszíni kis méretű 
nyomdetektoros radonmérő eszközzel. Összehasonlítás céljából hasonló 
mérőeszközöket helyeztünk el a Szent István-barlangban már több éve létesített 
radon mérőhelyeken. Az átlagos radon koncentráció 600-800 Bq/m3 csaknem 
az egész barlangban, és csekély évszakos változás volt észlelhető.

BEVEZETÉS

A MTA Atommagkutató Intézetének Nyomdetektor Csoportja már 1978 
óta végez folyamatos radon aktivitás-koncentráció méréseket Magyarország 
különböző karszt barlangjaiban barlangász csoportok aktív közreműködésével. 
A 3.8 nap felezési idejű radon-222, amely alfa sugárzó nemesgáz, a minden 
kőzetben kisebb nagyobb koncentrációban előforduló uránium-238 anyaelemből 
kiinduló rádióaktív bomlási sor tagja. A porózus kőzetekből könnyen kijutó 
radon a barlangi mikroklíma természetes rádioaktív nyomjelzője lehet, mert 
felezési ideje rendkívül előnyös a geológiai változásokhoz képest nagyon gyors 
transzportfolyamatok, légáramlások megfigyelésére.

A Szent István-barlang, az István-lápai-barlang, a Létrás-tetői- 
(Szepesi)-barlang és a Létrási Vizes-barlang része annak a feltételezett nagy 
bükki barlangrendszernek, amelyet a Jávorküt-Létrástető-Lillafüred vonalban 
húzódó földtani nagyszerkezet határoz meg (Kordos L.1984.). Az űn. anizuszi 
(újabb kutatások szerint ennél fiatalabb) jól karsztosodó és számos 
karsztobjektumot tartalmazó mészkő sávot északról porfirit és dolomit, délről 
agyagpala, szaruköves mészkő és diabáz határolja. A Szent István- barlang, az
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István-lápai-barlang és a Szepesi-barlang fő járatainak irányát az a KNy-i 
törésvonal határozza meg, amely Létrás-tetőn és István-lápán húzódik át, metszi 
a Szinva-völgyet, utána folytatódik a Fehérkő-lápán át egészen a diósgyőri 
Várhegyig. Ezek alapján sokan azt gondolják, hogy a fenti barlangok nemcsak 
egységes rendszert alkotnak, de közöttük remélhetőleg megvan a még 
feltáratlan, járható összeköttetés. Ezt a reményt erősíti az, hogy 1993-ban a 
miskolci kutatók felfedezték a Szepesi és a Láner Olivér barlangok közti 
összeköttetést.

Az István-lápai- és a Szepesi-barlangokban 1984-ben 337 illetve 422 
napig folytak nyomdetektoros radonmérések a barlangok egyes helyein 
levegőben, vízben és a talajfelszínen. A Szepesi-barlangban 1991-ben újraindult 
egy teljes vertikumot felölelő méréssorozat, amely a cserék nehézségei miatt 
azonban 2 éven belül abbamaradt.

A Szent István-barlangban 1988 óta a barlangterápia előkészítése, 
beindítása, majd később ellenőrzése céljából a barlangi klímaparaméterek 
(hőmérséklet, csepegéshozam, huzatviszonyok, radon aktivitás-koncentráció) 
mérése mind a mai napig rendszeresen folyik.

Az István-Iápai-barlangban az 1980-as években elvégzett új térképezési 
munkák (Szenthe I., Nagymihály Z. 1979-86.) után 1988-tól Nagymihály Zoltán 
vezetésével több csoport kutatói rendszeres vízméréseket végeznek (Maucha G., 
Nagymihály Z. 1993.), és 1992-től felvállalták a radon detektorok 27 
mérőhelyen való rendszeres cserélését is.

Ebben a munkában elsősorban az István-lápai-barlangban végzett 
folyamatos mérések főbb eredményeit mutatjuk be.

RADON (Rn-222), A BARLANGI KLÍMA TERMÉSZETES
NYOMJELZŐJE

A barlangot magába foglaló kőzetekből kiszabaduló radon (222Rn) 
diffúziós hossza levegőben csak méter nagyságrendű, viszont áramlással több 
száz méterre is eljuthat keletkezési helyétől mielőtt elbomlik. A radon nagyon 
jól oldódik vízben is, így nemcsak a levegő mozgásával terjed, hanem a vizek 
is szállítják.

Egy barlang falából és talajából kilépő radon fluxust elsősorban az adott
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kőzet uránium-238 (ill. rádium-226) tartalma, valamint a kőzet porozitása 
határozza meg. Másodsorban viszont ezt az értéket jelentősen befolyásolja a 
kőzet nedvességtartalma. Különböző laboratóriumi kísérletek azt mutatták, hogy 
a radonfluxus a nedves kőzetek esetében a legnagyobb. Száraz és vízzel teljesen 
átitatott kőzetek esetében a radonfluxus értéke alacsonyabb.

Ha a barlangok zártak lennének, akkor néhány felezési idő elteltével 
(15-20 nap) kialakulna a rádioaktív egyensúly, s a radon koncentrációja telítési 
értéket érne el. A barlangok azonban nem zártak, kapcsolatban vannak a 
felszínnel a járatokon és a repedésrendszeren keresztül, így az atmoszférából 
bejutó alacsony aktivitású levegő befolyásolja a barlangi Rn koncentrációt, és 
ez időnként gyors változásokat okoz, de időnként dinamikus egyensúlyi 
állapotok alakulhatnak ki. Ilyen módon a barlangi radonmérések lehetővé teszik 
a barlangi légmozgások nyomonkövetését.

A barlangi levegő radontartalmát más tényezők is befolyásolhatják, 
nevezetesen a barlangi vizek. A patakokban és a tavakban történő 
vízmozgásoknak jelentős hatásuk lehet a légtér radonkoncentrációjára. Egyrészt 
a vizeknek és az általuk behordott hordaléknak lehet akár lényegesen nagyobb 
is a radon- illetve rádiumtartalma, mint a barlangi kőzeté, másrészt a szifonok 
zárulása és nyílása befolyásolja az összefüggő légterek nagyságát s ezáltal a 
légáramlási viszonyokat is.

SZEMELVÉNYEK A SZENT ISTVÁN-BARLANGBAN VÉGZETT 
KLIMATOLÓGIAI MÉRÉSEKBŐL

Az 1992-ben Jósvafőn a Kossuth Emléknapokon tartott konferencián már 
bemutatásra kerültek az addigi mérési eredmények (LénártL., Hakl J., Hunyadi 
I.,Bállá B-né. 1992.).

Most a radontranszport szempontjából legfontosabb adatok átlagértékeit 
mutatjuk be a mért radon aktivitás-koncentrációk teljes idősorával együtt 
(Lábra). Látható, hogy a külszíni hőmérsékletváltozások hatása a barlangba 
befelé haladva csökkenő mértékben jelentkezik, és egészen a Fekete-teremig 
megfigyelhető. A hőmérséklet gradiensek hatására kialakuló légmozgások a 
radonkoncentrációt a barlang teljes hosszán azonos jelleggel és mértékben 
változtatják (nyáron maximumot, télen minimumot eredményeznek). Ez a kép 
éves periodicitással változik.

A terápiás célokra használt Fekete-terem és a belőle nyíló Pokol
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bejáratain különböző magasságokban és évszakokban mért huzaterősség értékek 
a bejáraton keresztül kiegyenlítődő szezonálisan változó irányú légkörzések 
kialakulására utalnak. Az eredményeket jól magyarázza a Géczy Gábor et. al. 
által felállított légkörzési modell [5]. A barlangok bejáratánál nyáron erős kifelé 
tartó huzat tapasztalható, télen viszont a légmozgás iránya megfordul, így befelé 
tartó huzat érzékelhető. A bejáraton ki- és beáramló levegőnek a 
repedésrendszeren keresztül kell kiegyenlítődnie. Télen a repedésrendszeren 
keresztül a meleg barlangi levegő kiáramlik, és helyébe a bejáraton hideg, 
alacsony aktivitású levegő zúdul be. Ha a felszíni hőmérséklet a barlangi fölé 
emelkedik, megfordul a légkörzés iránya, és a bejáraton keresztül kiömlő hideg 
levegő helyére a repedésrendszeren keresztül magasabb radontartalmú meleg 
levegő érkezik. Ez a modell a hegyláb típusú barlangokra érvényes; a külső 
hőmérséklettel erősen korreláló leghosszabb adatsorokat a Szemlő-hegyi-, a 
Hajnóczy-barlangokban, és a Létrási Vizes-barlang bejárati szakaszán mérték. 
A légkörzési modell helyességét bizonyítja pl. a Hajnóczy-barlang felett felszíni 
repedésekben végzett radonmérések. A felszíni detektorokon ugyanis egy 
határozott téli maximum, és nyári minimum jelent meg (Hakl I., et.al. 1992.).

A lillafüredi Szent István-barlang az 1. ábrán látható több éves adatsor 
alapján szintén ebbe a csoportba tartozik. Bár szerettünk volna felszíni méréssel 
erre vonatkozó direkt bizonyítékot szerezni, még nem sikerült jól 
megközelíthető, alkalmas mérőhelyet találni a barlang felett. *

MÉRÉSEK AZ ISTVÁN-LÁPAI-BARLANGBAN

Nagyobb részletességgel foglalkozunk az István-Iápai-barlangban folytatott 
mérésekkel, mivel az 1992 ősze óta itt gyűjtött új és megbízható adatok alapján 
(figyelembe véve a régebbi szórványos méréseket is), új gondolatmenetekkel 
kísérletezhetünk egy, a bükkfennsíki barlangokra vonatkozó általános és 
átfogóbb légmozgási kép kialakításában. A radon térbeli és időbeli 
viselkedéséből esetleg új bejáratok, vagy ismert barlangrendszerek közötti 
levegőmozgások indikációjára kerülhet sor.

A detektorok elhelyezkedése a 2. ábrán látható. Összesen 28 detektort 
helyeztünk ki, öt a felszínen és 23-at a barlangban.

A több, mint 500 napos mérési időre vonatkozó átlagot a barlang 
vízszsintes ágában elhelyezett 6-22 számú detektorokra számítottuk ki. A 
barlangi átlagot minden ábrán feltüntettük: vastag folytonos vonal jelöli.

1. A barlangi átlag: Mint látható, a barlangi átlag nem mutat sem téli
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minimumot sem nyári maximumot, csupán egy enyhe emelkedés vehető észre. 
Ez közvetve a csapadékossággal állhat kapcsolatban. Ha több csapadék hullik, 
akkor a barlangi kőzetek nedvesebbek lesznek, s ez a fentebb említett módon 
eleinte megnövelheti a falakból kiáramló radon gáz mennyiségét.

A barlang radonaktivitás-koncentrációja viszonylag alacsony: 600-800 
Bq/m3 értékeket vesz fel, hasonlóan a Szent István-barlanghoz. Ez a befoglaló 
kőzet alacsony uránium- és rádiumtartalmára utal. Érdekes megjegyezni, hogy 
a Szepesi-barlang és a Létrási- Vizes-barlang bejárati szakaszán mért aktivitás 
ennek kb. kétszerese.

Az István-lápai-barlang főágában szinte egész évben folynak a vizek, és 
a Keleti-ág végében van egy tó. A vizek mozgása okoz ugyan kis változásokat 
a levegőben mért radonaktivitás-koncentrációban, de a tavaszi áradáskor inkább 
csökkentette, mint növelte annak értékét. Ebből arra következtethetünk, hogy 
az István-lápai-barlangban a víz alacsony aktivitású forrásokból származik, és 
útja során nem folyik keresztül magas uránium- és rádiumtartalmú kőzeteken. 
Ezt alátámasztják az 1984-ben végzett radonmérések, amikor is a Szent István-, 
az István-lápai- és a Szepesi-barlangokban megjelenő vizek radon 
aktivitáskoncentrációjára 200-300 Bq/m3-t körüli értékeket kaptak.

2. A bejárati szakasz: A bejárati szakaszon elhelyezett 3-6 jz. 
detektorokon mért radon aktivitás-koncentrációkat a 3. ábra mutatja. A téli 
alacsony aktivitású külső hideg levegő hígitó hatása a bejárati akna alatti 3-as, 
és az akna alatt 50 m mélyen lévő 4-es számú detektoron még 
nyomonkövethető, de az 5-ös számú detektoron már nem észlelhető lényeges 
változás. Mind az 5-ös, mind a 6-os számú detektorral mért radon 
aktivitáskoncentráció szinte teljesen egybeesik a több mint 200 m mélységben 
lévő vízszintes szakasz átlagával. Nyáron megemelkedik a bejárati detektoron 
mért 222Rn aktivitás-koncentráció, amely egy gyenge nyári kifújással 
értelmezhető. Sajnos, eddig még nem végeztünk rendszeres hőmérséklet, 
nyomás és huzatméréseket az István-lápai-barlangban.

3. A Keleti-ág: A Keleti-ágon a radon aktivitás-koncentráció valamivel 
a barlangi átlag fölött van, mint az a 4. ábráról jól látható. Az eddigi 
legmagasabb aktivitás-koncentráció értéket, 1832 Bq/m3-t, ennek az ágnak a 
végében lévő 7-es sz. detektoron mértük.

4. A Nyugati-ág: A Nyugati-ágon a vége felé haladva a mért értékek 
egyre alacsonyabbak a barlangi átlagnál. Ennek egyik oka az lehet, hogy a 
Keleti- és a Nyugati-ág kőzetének más az uránium- (rádium-)tartalma, esetleg 
más a repedezettsége és a porozitása. Egy másik, nem túl valószínű ok az 
lehetne, hogy a barlang folyamatosan levegőt kap a Szent István-barlang felől, 
így a Keleti-ágra magasabb radontartalmú levegő érkezik a két barlangot
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összekötő járatrendszeren keresztül. Harmadik lehetőségként felmerül a víz. A 
vízmérésekből tudjuk, hogyy a barlangi vizeket több forrás is táplálja, így a 
keleti ág végében lévő tóba, és a nyugati ág szifonjaiba és patakrendszerébe 
máshonnan érkezik a víz. Könnyen elképzelhető, hogy ezeknek a vizeknek más 
és más a radontartalma.

A radon adatokat egybevetve az 1992-93-as vízmérések eredményeivel 
megfigyelhető, hogy az 1993 áprilisi nagy áradáskor, amikor a szifonok 
bezártak, és megemelkedett a tó a vízszintje is, a Rn detektorokon mért 
aktivitás-koncentrációk csökkentek. Ennek okát a szifonok lezárásában is 
kereshetjük, de sokkal valószínűbb, hogy a vízzel elárasztott kőzetekből 
kibocsájtott radon mennyisége is kevesebb.

5. A Bea ág: Az itt mért radon aktivitás-koncentráció értékek a 5. ábrán 
vannak feltüntetve. Jól látható, hogy ez az ág hasonlóan viselkedik a bejárati 
szakaszhoz, tehát nyári maximumot és téli minimumot mutat. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a Bea-ág kapcsolatban van a felszínnel.

6. A felszín: Egy ilyen bonyolult barlang-rendszernél, mint az 
István-lápai, jól elhelyezett felszíni detektorokkal sok értékes kiegészítő 
ismeretet nyerhetünk a felszínt közelítő járatok elhelyezkedéséről, nyitottságáról.

A felszíni detektorok elhelyezkedése

1. A bejárattól kb 50 m-re lévő 7-8 m mély friss (2-3 éves) bontás alján.
2. A bejárattól NyÉNy-ra lévő domb tetején, egy sziklakibúvás hasadékában 
10-15 cm mélyen az avarba temetve.
26. Az előbb említett domb déli oldalában egy 2-3 m mély friss bontásban.
27. Az ún. sziklástebri bontásban. Ezt valamikor 20 m mélyen ásták ki, ma 
2-3 m mély.
28. A Szinva-völgy oldalában a Szent István-barlang bejárata felett 60-70 m-rel 
található régi 4-5 m mély kibontott sziklaüregben.

A felszíni detektorok adatai első pillantásra meglepőek. Mint a 6. ábrán 
látható, az 1-es számú felszíni detektoron mért radon aktivitás-koncentráció 
nyári maximuma tízszerese a barlangi átlagnak! A 6. ábrán a vastag folytonos 
vonal a barlangi átlagot jelöli, a szaggatott vonal pedig a 2-es, 26-os és 28-as 
detektorok adataiból vont átlagot. A 27-es detektor esetén is jól kivehető a 
határozott nyári maximum, és a téli minimum. Ugyanakkor a 2-es sz. 
detektoron megfigyelhető egy kis téli maximum (300 Bq/m3), és nyári 
minimum. A 27-es számú mérőhely viselkedését jól magyarázza az a 
feltételezés, miszerint a sziklástebri-bontás a barlangnak egy bejárata. Ugyanezt 
mondhatnánk a 1-es sz. mérőhelyről is, ha nem lenne ekkora különbség a
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barlangi és az itt mért radon aktivitás-koncentrációk között. Erre a kiugró 
értékre több magyarázat is adódik: az egyik az, hogy ez a bontás egy más, 
nagyobb radon-koncentrációjú barlangrendszerhez tartozik, de ez felettébb 
valószínűtlen. Másik lehetőség az, hogy az itt megjelenő víz aktivitása jóval 
nagyobb, mint a barlangban. A harmadik eshetőség pedig az, hogy a víz által 
ide behordott hordalék uránium- és rádiumtartalma jóval magasabb, mint a 
barlangi kőzeté. így a 7-8 m mély aknában több radon termelődik, és ha a 
bontást kitöltő levegő hőmérséklet szerinti rétegződése egész nyáron stabil 
marad, akkor a radon feldúsulhat, és a hígító hatású levegő keveredés csak a 
téli hónapokban következik be.

Ez a mérés még alig másfél éve indult el, tehát ezek az első értékelhető 
eredményeink. Természetesen folytatjuk a megkezdett munkát, de szeretnénk 
ki is bővíteni. Fontos lenne a rendszeres hőmérséklet, nyomás és huzatmérések 
bevezetése. Ezen kívül a felszínt detektorokkal mért kiugró értékeket is 
ellenőrizni kell.
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RADON MEASUREMENTS IN THE ISTVÁN-LÁPA CAVE

by

Dr.I.Hunyadi - Zs.Kertész - G.Maucha 

SUMMARY

Measurements on the distribution of radon activity concentration in the 
István-Lápa cave and the surroundings thereof have been started in November, 
1992, using 23 small trace detector radon measuring devices on the cave and 
5 on the surface. For the purposes of comparison similar devices were mounted 
in the Szent István cave at the radon sites established several years ago. The 
mean radon concentration was 600-800 Bq/in3 virtually in the entire cave with 
slight seasonal variations.
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