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A CSAPADÉK ÉS A POSTOJNAI-BARLANG SZIVÁRGÓ VIZEINEK
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Dr. Jakucs László a Karszt és Barlang 1986. évi
I. számában megjelent tanulmányában ismertette 
az általa újkeletű cseppkődegradációs szindrómá
nak elnevezett jelenséggel kapcsolatos megfigyelé
seit és vizsgálatait. A csepegő vizek kémiai össze
tételének változási trendjeit elemezve több bar
langban — köztük a Postojnai-barlangban is — 
arra a következtetésre jutott, hogy az elsősorban 
a ma is aktív vízcsepegésű sztalagmitokon meg
figyelhető jelenség a recens karsztvizek megnöveke
dett szulfátkoncentrációjával lehet kapcsolatban, 
s végső soron a savas esők, ill. ülepedések hatását 
jelzik a karszt belsejében.

A cikk részletes vizsgálatsorozat elvégzésére kész
tette a Postojnai Karsztkutató Intézet két munka
társát, ahol az esővizek összetételének 1985 óta 
folyó elemzése a csapadék „savas” , — időnként — 
„igen savas” jellegét mutatta ki, 50 mg/l-ig terjedő 
szulfát-tartalmakkal. Az Intézet kutatási program
jának keretében 1977—81 között már végeztek 
csepegő víz-vizsgálatokat a Postojnai-barlang Szí
nes-folyosójában (Pisani rov) és Omladék-termében 
(Podorna dvorana), ahol a beszivárgó agresszív 
vizek a járattalp kőzetébe fél m mélységig terjedő 
lyukakat vájtak, illetve a falat és a rajta levő csepp
kőkérget korrodálták — az utóbbi jelenséget már 
Gams is ismertette (1967). E vizsgálatok eredményét 
Kogovsek 1983-ban publikálta.

A jelenlegi vizsgálatsorozat keretében a Postojnai- 
barlang hét szakaszán elemezték a csepegő, szivárgó 
vizek összetételét 1988 februárja és októbere között, 
köztük a Jakucs által is hivatkozott Kálvárián 
(Velika Gora). A vizsgálatok helyszíni hozam-, hő
mérséklet-, elektromos vezetőképesség- és pH- 
méréseket, valamint laboratóriumi szulfát-, nitrát-, 
klorid- és o-foszfát-tartalom meghatározásokat, 
illetve összes- és karbonát-keménység elemzéseket 
tartalmaztak.

A vizsgált csepegések zömének vize túltelített, 
cseppkövet lerakó jellegűnek bizonyult, ezek összes 
keménysége 4 mekv/l-ig terjedt, szulfáttartalmuk 
10—20 mg/1 volt. Recens korróziós jelenségek a 
vizsgált barlangszakaszok közül a Színes-folyosó 
(Pisani rov), a Szép-barlangok (Lepe jame) és a 
Varázs-kert (Carobni vrt) egyes pontjain voltak 
megfigyelhetők. A Színes-folyosóban a beszivárgó 
vizek agresszív jellegét közvetlen mérések is alá
támasztják: a nyári minimális hozam mellett a be
szivárgó vizet megjelenési pontján, majd a fal
felületen mintegy 2 m-es út megtétele után elemezve, 
az adott szakaszon literenként 10 mg CaC03 fel
oldása volt kimutatható. E pontok csepegő vizeinek 
kémiai jellemzői a vizsgálatok alapján csupán a 
keménység-értékek tekintetében mutattak lényeges

eltérést a túltelített, cseppkövet lerakó beszivárgá
soktól. (Az egyes paraméterek közölt maximális, ill. 
átlagértékeit a mellékelt összehasonlító táblázat 
mutatja be.)

A barlang egy másik vizsgált szakaszán, a Kris
tály-folyosóban (Kristalni rov), ahol a mennyezeten 
és a cseppkő-halmon láthatóan felszíni eredetű, 
fekete színű szennyeződés észlelhető, a rendszeres 
elemzésekkel a beszivárgó vízben kétségtelenül 
antropogén behatást tükröző, folyamatosan magas 
összes keménység, valamint szulfát-, klorid-, nitrát- 
és o-foszfát-tartalom volt kimutatható. Ugyanakkor 
e víz karbonát-keménysége nem különbözött lénye
gesen a tiszta beszivárgó vizekétől, s a kationok és 
anionok aránya állandó, a karbonátok nélküli 
anionok összmennyiségével arányos kation-többle
tet mutatott. Ez arra enged következtetni, hogy eb
ben a szivárgó vízben olyan további anionok is 
találhatók, melyekre a vizsgálat nem terjedt ki, de 
oldják a karbonátokat és viszonylag állandó meny- 
nyiségi arányban vannak jelen.

A barlangi csepegő víz vizsgálatokkal egyidejűleg 
folytatódott a csapadékvizek vizsgálata is, ennek 
során minden mért paraméter alacsonyabb értékeket 
ért el az előző évekhez képest. A klorid-, nitrát- és 
szulfát-tartalom az év során a csapadékban jellem
zően alacsonyabb volt, mint a Postojnai-barlang 
csepegő vizeiben.

Az elvégzett vizsgálatsorozat alapján a jugoszlá
viai kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a 
csapadék összetétele eddig még nem befolyásolja 
alapvetően a Postojnai-barlang csepegő vizeinek 
összetételét, ugyanakkor kimutatható a felszíni 
szennyvizek és hulladékdepóniák erőteljes össze
tétel-módosító hatása. A barlang egyes szakaszain 
észlelhető korróziós jelenségek oka nem a szulfátok, 
nitrátok és kloridok magasabb koncentrációja, 
hanem e szakaszok csepegő-szivárgó vizeinek ala
csonyabb keménység-értéke, azaz e korróziós hatá
sok nem lehetnek kapcsolatban a csapadék „savas” 
jellegével. Az alacsonyabb keménység-értékek okára 
vonatkozóan jelenleg még nincs magyarázat, ehhez 
további vizsgálatok szükségesek.

*  *  *

A cikk megállapításaihoz egyetlen megjegyzés 
kívánkozik: noha a közölt adatok alapján 1988-ban 
a csapadékvíz szulfát-, klorid- és nitrát-tartalma 
rendre alacsonyabb volt, mint a barlangi csepegő 
vizekben mért paraméterek, az 1986—87. évi csa
padékvíz-elemzések maximumai már többszörösen 
meghaladták ezen értékeket. Nem zárhatjuk ki a fel
színi csapadék összetételének „késleltetett” csepegő 
víz-összetétel módosító hatását, figyelembe véve
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Csapadékvíz A Postojnai-barlang csepegő vizei

1986-87. 1988. 1961. 1981. 1988.

(max.) (max.) (átl.) Jakucs
adatai

túltelített
vizek

agresszív
vizek

fekete szennyeződést 
lerakó vizek

(max.) (max.) (min.) (max.)

összes keménység 
(mekv/1) _ 4 kissé ±  2 5,88 7,62

karbonát-kemény
ség (mekv/1) — — — — — kissé > 4 2 4,58 4,84

SO2—4 (mg/1) 50 15 4,2 8,9 24,1 10—20 20 12 17
N 0 3— (mg/1) 21,4 6 1,2 4,2 20,3 8 5 11 36
Cl— (mg/1) 11 1,7 0,5 5,0 14,3 3 3 10 25
PO3 4 (mg/1) — — — — — 0,13 0,2 1,6 2,4

bizonyos anionok akkumulálódásának lehetőségét 
a talajzónában, ill. a hasadékkitöltésekben. Ez az 
észrevétel természetesen nem befolyásolja a vizsgá
latsorozat azon alapvető megállapítását, hogy ezen 
anionok gyakorlatilag azonos mennyiségben vannak 
jelen a Postojnai-barlang túltelített, cseppkövet le
rakó és agresszív, a cseppköveket is korrodáló

csepegő vizeiben is, azaz korábbi értékekhez viszo
nyított esetlegesen magasabb koncentrációjuk nem 
csak az agresszív vizek specifikumai.

Janja KOCO VSEK és Andrej KRANJC 
cikke alapján 

Takácsné Bolner Katalin

A FÖLDRAJZI MÜZEUM BARLANGTANI KIÁLLÍTÁSA
Öt év telt el azóta, hogy Érden megalakult a 

Magyar Földrajzi Gyűjtemény. Állandó kiállításán 
szerény mértékben helyet kaptak a hazai karszt- és 
barlangkutatás emlékei is (régi barlangtérképek és 
leírások, kutatási eszközök). A Gyűjtemény köré 
csoportosult szakemberek az elmúlt években ered
ményes tudománytörténeti kutatómunkát végeztek;

írásaik a szintén Érden szerkesztett Földrajzi Mú
zeumi Tanulmányok c. füzetekben jelentek meg. 
Az intézmény ötéves munkájával kiérdemelte, hogy 
a Művelődési Minisztérium országos gyűjtőkörű 
szakmúzeumi rangra emelje.

A Magyar Földrajzi Múzeum 1988-ban új épület- 
szárnnyal gazdagodott, amelyben megrendezésre 
került a Magyarország tudományos felfedezői c. 
kiállítás. Ebbe épült bele a kibővített új barlangtani 
gyűjtemény is. A kiállítás rendező elvének meg
felelően a hazai szpeleológia története a legkiemel
kedőbb kutatók életművének bemutatásával tárul a 
látogatók elé. A kiemelt személyek közt szerepel 
Vass Imre, Kadic Ottokár, Dudich Endre, valamint 
a vízalatti barlangkutatás mártírja, Plózer István. 
A kiállítás belső termeiben külön tárlókban és 
tablókon ismerkedhetnek meg a látogatók Cliol- 
noky Jenő, Szabó Pál Zoltán, Láng Sándor, Tulogdi 
János és Bogsch László karszt- és barlangtani mun
kásságával.

Az új barlangtani kiállítást Balázs Dénes és 
Székely Kinga rendezte. Megtekinthető keddtől 
péntekig 14—18 óra közt, szombaton és vasárnap 
pedig 10-től 18 óráig látogatható.

Kászoni Antal
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