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Abstract: The paper deals with the influence of visitors on the climate of the Zichy-cave situated in the Pădurea 
Craiului Mountains, Romania. Discovered in 1903, the cave was first open to the public in 1905, but the first 
illumination system wasn’t built until 1912. After several periods when several of these illumination systems were 
used, in December 2006 a more modern one has been installed. Our field measurements try to establish the influ-
ence of the light sources and tourists on the temperature and humidity of the cave. During two periods – 9 days in 
total – we obtained 10304 measurements of which 5152 temperature data are the most important. Around 560 
tourists have visited the cave during these days. With the help of some experiments we have tried to determine the 
ideal number of visitors in a group, who doesn’t alter the temperature, the influence of the illumination system as 
well as the regeneration period. 

 
 

1. Bevezetés 
 

A Zichy-barlang 305 m tengerszint feletti magasságban, a Sebes-Körös bal 
partján fekszik, Vársonkolyos és Körösrév települések között, a Királyerdő 
hegységben. Aktív, fejlődésben levő barlang, törésvonalak mentén alakult ki 
(ez a törésvonal nagyon jól megfigyelhető a Purgatórium falán), lineáris 
jellege van, egyetlen hosszú járattal, két szinttel. A felső szint fosszilis, az 
alsó pedig aktív, patak folyik keresztül rajta (RUSU 1988,  RACOVIŢĂ et 
al., 2002). 

1903. november. 10-én tárták fel több robbantás során Handl Károly 
és Czárán Gyula vezetésével (TULOGHDI 1944). A barlang bejárata tehát 
mesterséges: magassága 1,7 méter, szélessége pedig 5 méter. A barlangot 
hivatalosan 1905. augusztus. 27-én avatták fel, és nyitották meg a nagykö-
zönség előtt. Ekkor épült fel a menedékház, – amely ma már csak romjaiban 
látható, – és az első Körösön átívelő híd is. A következő évben készült el a 
vasúti megálló, 200 személyes várócsarnokkal, valamint az első térkép az 
addig feltárt részekről, Monoky Gyula által. Első kiépítése 1912. június 12-
ig fejeződött be. Ekkor találták meg a barlangon átfolyó patak eredetét, víz-
festéses módszerrel. A víz a Pokol vagy Handl barlangból érkezik (ma 
Öregember barlangjának is nevezik), amely 4,25 km-re fekszik (légvonal-
ban). 1905 és 1910 között 2593 személy látogatta meg a barlangot. 1921-
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1929 között többen is kutatják, főleg az állatvilág szempontjából: Bokor 
(1921), Puşcariu (1923), Jeannel és Racoviţă (1929). 

A ’60-as években kiépített világítási rendszer tönkrement. Ezt 
újították fel és adták át a nagyközönségnek 2006 decemberében. A felújítás 
során 87 hidegfényű lámpát és 22 reflektort szereltek fel, biztosítva a 
szakaszos világítás lehetőségét.  

 
2. Célkitűzések, módszerek 

 
A barlangok klimatológiai tanulmányozása nem új keletű tudományterület 
(FODOR 1998-1999; GÁDOROS 2000), azonban az általunk végzett vizs-
gálatok talán annak számítanak. A barlangban 1980-1991 között végzett 
mérések, amelyek általában hőmérsékleti, hidrológiai, kémiai jellegűek, 
megállapították a barlang klímájának relatív stabilitását, valamint a hidroge-
ológiai viszonyok stabilitását (EVANGHELOS 1992). 

Az új világítási rendszernek köszönhetően a látogatottság felélénkü-
lésére lehet számítani, így a látogatók és a világítás hatását szerettük volna 
vizsgálni. Kutatásunk elsősorban kísérleti jellegű volt, hiszen nem találtunk 
egységes szakirodalmat kimondottan erre a témára. Egy olyan méréssoroza-
tot akartunk elindítani, melynek eredményei elősegíthetik a fenntartható 
barlanglátogatás elvének a megvalósítását. Lehetőleg oly módon kell meg-
valósítani a barlang turisztikai hasznosítását, hogy a barlang jelenlegi álla-
pota hosszú távon is megmaradjon.  

A méréseket két, – a Cholnoky Jenő Földrajzi Szakkollégium által 
rendelkezésünkre bocsátott – hordozható meteorológiai állomással végez-
tük. Ezeknek a hőmérséklet- és a páratartalom-érzékelőit használtuk fel a 
barlangban:. a műszer 4 percenként rögzítette az adatokat, a hőmérsékletet 
ºC-ban, a páratartalmat %-ban. Méréseink időtartama alatt összesen 10.304 
adat gyűlt össze, amelyből 5152 a relatív páratartalomra- illetve 5152 a hő-
mérsékletre vonatkozik. A barlangban mért relatív páratartalom 100%, a 
műszer nem mutatott ki változásokat, így ezekkel nem foglalkozunk a to-
vábbiakban. 

Méréseink kulcseleme a műszerek helyének meghatározása. A leg-
fontosabb szempont az volt, hogy a kiválasztott hely megfelelő távolságra 
legyen a bejárattól (legalább 150 m) hogy a  külső hőmérsékleti ingadozás 
hatását kiküszöböljük. A második szinten találtuk meg a megfelelő, kisebb 
termet, ahol a látogatók több időt töltenek („Mennyország” terem). Az egyik 
érzékelőt egy reflektor közvetlen közelébe helyeztük, a másikat a reflektor-
tól 5 m-re, úgy hogy itt semmiképpen ne legyen érezhető a reflektor hatása. 
A műszerek magasságát úgy állítottuk be, hogy a szenzor viszonylag egy 
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szinten legyen a látogatók kilégzési zónájával, az ún. „breathing zone”-al. 
Megjegyezzük, hogy a második műszernek a helye gyakorlatilag a járat egy 
boltozódásában van, tehát elképzelhető, hogy a felmelegedett levegő ide 
felszáll és felgyűl. 

Kísérletünk során két méréssorozatot végeztünk: 2007. március. 24–
27 illetve április 27–május 1 között. A kilenc nap alatt összesen 560 sze-
mély látogatott el a barlangba. A turistacsoportokkal kapcsolatos adatokat 
helyben rögzítettük, feljegyeztük a csoportok létszámát, összetételét, beme-
neti- illetve kimeneteli idejét, tartózkodási idejét. A tartózkodási idő a bar-
langban eltöltött időt jelenti. Nem követtük a csoportokat így nem tudhatjuk, 
hogy mennyi időt töltöttek el a műszerek közelében. A feljegyzett adatokat 
a műszerekről letöltött adatok mellé illesztettük, majd számítógép segítsé-
gével összesítettük és grafikonok formájában elemeztük. 

Méréseinkkel három fő témát tudunk elemezni: a mesterséges világí-
tás hatását, az ember közvetlen hatását, valamint a kettő együttes hatását a 
barlang hőmérsékletére. A továbbiakban – négy grafikon segítségével – rá-
mutatunk legfontosabb eredményeinkre.  

A grafikonok helyes értelmezése érdekében a következőkre kell fel-
hívnunk a figyelmet (1. ábra). A bemutatott értékek a reflektortól távol el-
helyezett érzékelő által rögzített adatok. Mivel a műszerek érzékenysége ± 
0,1ºC, előfordulhat, hogy egy adott hőmérsékleti szint körül a mért értékek 
az előbbi határon belül ingadoznak. Ebben az esetben az értékeket korrigál-
tuk. A grafikonon a turisták jelenlétét kis fekete rombuszsorozatok ábrázol-
ják, a szimbólum hossza az illető csoport benntartózkodási idejét jelenti. 
Ebben az esetben a teljes barlangban töltött idő jelenik meg, ennek csak egy 
kis része telik el közvetlenül a műszerek közelében, általában nem több mint 
10 perc.  

 
3. A turistacsoportok létszámának hatása a hőmérsékletre  

 
Először is az a kérdés merült fel bennünk, hogy mennyiben határozza meg a 
hőmérséklet emelkedését, hogy hány személy tartózkodik egyidőben a bar-
langban. Az alábbi ábrából választ kapunk kérdésünkre. Az első csoport 37 
tagú, hatásukra 9,5ºC-ot mért a műszer, a csoport kereken egy órát tartózko-
dott a barlangban. A második csoport 22 tagú, hatására a hőmérséklet 9,4ºC-
ra emelkedett. Ez a csoport is közel egy órát tartózkodott a barlangban. 
Ugyanitt megfigyelhető, hogy egy délutáni 3 tagú csoportnak már nincs 
hatása a hőmérsékletre, igaz, hogy ők rövid ideig tartózkodtak a barlangon 
(1. ábra).  
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1. ábra: A látogatók létszámának hatása a hőmérsékletre 

Fig. 1.  The influence of the number of tourists on temperature 
 

4. Az ideális csoportlétszám kérdése 

 
Az előzőek alapján egyértelmű a turisták hatása a hőmérsékletre. Kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy van-e olyan létszámú csoport amelynek nincs hatása a 
hőmérsékletre. Ezért a továbbiakban különböző létszámú csoportok hatását 
vizsgáltuk. A 2. ábrán látható egy egész nap látogatási menete. Megfigyel-
hetjük a különböző létszámú csoportok eltérő hatását. A fenti kérdésre a nap 
vége felé kapunk választ. Látható amint egy 15-ös létszámú csoport után a 
hőmérséklet visszaáll az eredeti állapotba. 40 perc után a barlangba érkezett 
egy 8 fős csoport amely 28 percig tartózkodott odabent. Ezalatt a hőmérsék-
let nem emelkedett meg. Újabb fél óra eltelte után egy 9 tagú csoport érke-
zett, amely összesen 44 percet volt a barlangban. Hatásukra a hőmérséklet 
ismét emelkedett, igaz, hogy csak 0,1 fokot, de ez az emelkedés tartós, így 
biztosan a csoport hatásának tulajdonítható (2. ábra). Ezek alapján levonha-
tó az a következtetés, hogy a 8 ill. ez alatti létszámú csoport, amely még 
nem gyakorol hatást a hőmérsékletre. Ezt a feltevést más napokon végzett 
megfigyelések is alátámasztják. Persze felvetődhet az a kérdés, hogy vajon 

turisták jelenléte 

hőmérséklet változása
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mennyi időt töltöttek a csoportok a műszerek közelében. Ennek tisztázására 
további mérések szükségesek. 
 

 
 

2. ábra: A különböző létszámú csoportok hatása a hőmérsékletre, valamint az ideális létszám kérdése 
Fig. 2: The question of the maximal number of tourist in a group which doesn’t hav influence on temperature 

 
5. Kísérlet 

 
Az eddigi megfigyelések alatt a turistacsoportok a kivilágított barlangban 
töltöttek el bizonyos időt. Tehát a jelenlétük által kifejtett hatás összetettnek 
tekinthető, hiszen a világítás hatása hozzáadódik a testük által kifejtett ha-
táshoz. Az emberek közvetlen hatásának kimutatására egy kísérletet végez-
tünk.  

A kísérlet időpontja este 8 óra, három órával az utolsó csoport távo-
zása után történt. Számításaink szerint a hőmérséklet ekkor már visszaállt az 
eredetire. Nem használtuk a barlangi világítást. 13 személyből álló kis cso-
portot alkottunk, és elemlámpával végigsétáltunk a látogatási útvonalon. A 
műszerek környékén 10 percet időztünk (20.02-20.12 között). 

A barlangban tartózkodásunk alatt a hőmérséklet alig 10 percen belül 
8,9ºC-ról 9,3ºC-ra emelkedett. A változás meglepően magas volt, hiszen az 
eddigi mérések alatt egy 10 személyből álló csoport 0,2ºC-os változást idé-
zett elő. Ebből talán arra következtethetünk, hogy a többi csoport nem tar-
tózkodott 10 percet a műszerek közelében, tehát a tartózkodási időnek is van 

turisták jelenléte 

hőmérséklet változása
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hatása. Távozásunk után egy órával fokozatosan visszaállt a hőmérséklet 
8,9ºC-ra (3. ábra). 

 

 
 

3. ábra:  A turisták lámpa nélküli hatása 

Fig. 3:  The effect of tourists without light 

 
6. A világítás hatása 

 
A világítás közvetlen hatását  a mért adatokból olvastuk ki, hiszen – a fenti 
kísérletet leszámítva – a csoportok a kivilágított barlangban tartózkodtak. A 
hidegfényű lámpák nem bocsátanak ki számottevő hőt, ezért konkrétan nem 
is vizsgáltuk azokat. A műszer nem jegyzett fel hőmérsékletváltozást a kö-
zelükben. A beépített reflektorok ezzel szemben nagymennyiségű hőt sugá-
roznak, ezek hatását próbáltuk felmérni és vizsgálni. A világítótestek a bar-
lang morfológiáját követik, elhelyezésükben nem találtunk rendszerességet, 
a reflektorok pedig az alakzatokra hívják fel a figyelmet. A mért adatokból 
kitűnik, hogy a reflektor közelében elhelyezkedő műszer értékei sokkal ma-
gasabbak a reflektortól távolabb eső műszer értékeinél. Míg az előbbi érté-
kek heves ingadozást mutatnak, addig az utóbbi értékek viszonylag stabilak. 
A hőmérséklet emelkedések párhuzamosak az egyes csoportok látogatásai-
val. Ekkor égnek ugyanis a lámpák. A következő ábrán a két műszer adatai 
egymás mellett jelennek meg. A reflektor melletti műszer által mért értékek 
jelennek meg folytonos vonallal, a távolabbi műszer értékei pedig rombusz-
sorozattal (4. ábra).  

turisták jelenléte 

hőmérséklet változása
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4. ábra: A reflektor melletti és a reflektortól távoli műszerek összehasonlítása 
Fig. 4:  Comparison between the sensor near the light source (continuous line) and the one beeing further 

 
7. Hosszú távú hatás 

 
Eddigi méréseink igazolták, hogy a látogatók és a világítás befolyásolja a 
barlang hőmérsékletét. Azonban minden esetben a hőmérsékleti értékek 
viszonylag gyorsan visszatértek az eredeti értékekre. Annak kimutatásához, 
hogy van-e hosszútávú, visszafordíthatatlan hatása a látogatásnak, hosszabb 
adatsorra lenne szükség. 2007 novemberében 4 napos mérés sorozatot vé-
geztünk. A mérések annak megállapítására irányultak, hogy melyik az a 
pontja a barlangnak ahol még érezhető a külső hatás, illetve van-e különb-
ség a barlangon belül a különböző helyszínek hőmérséklete között. A mérés 
alatt nem voltak látogatók, a lámpák nem működtek. 

Először a barlang bejáratától 47 méterre helyeztük a műszert, majd 
24 óra után beljebb költöztettük. A továbbiakban egyre beljebb haladtunk 
figyelembe véve a barlang morfológiáját. A 4 napos sorozat alatt nem fi-
gyeltünk meg semmilyen változást. A hőmérséklet minden pontban állandó 
volt, mégpedig 8,8ºC.  

Tehát megállapítható, hogy még a bejárathoz közeli pontban sem 
volt érezhető a felszín hatása. 

2008 márciusában ismét méréseket végeztünk. Az egyik műszert az 
előbbi, bejárathoz közeli pontba helyeztük, a másikat a látogatott útvonal 
mellé, a barlang relatívan legmagasabb pontjába. A mérés 10 napig tartott, 

reflektor melletti műszer

reflektortól távoli műszer 
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ezalatt nem voltak látogatók a barlangban. Semmiféle ingadozás nem volt 
kimutatható. A külső műszer folyamatosan 8,4ºC-t mért, ami 0,4 fokkal ke-
vesebb mint a novemberi mérés alkalmával. Ezt úgy értelmezzük, hogy a 
hideg tél után a barlang hőmérséklete lehűlt, de ez a változás rendkívül las-
sú, nem volt kimutatható. Valószínűleg a barlangon keresztülfolyó pataknak 
is van egy hűtő hatása. A belső, magasabban elhelyezett műszer folyamato-
san 9,0ºC-t mért, ami talán azzal magyarázható, hogy a melegebb levegő 
felgyűlt ebben a magasabban helyzetű térben.  

A külső hatás elmaradását a barlang morfológiájával magyarázzuk. 
A barlang forrásbarlang, tehát alapvetően kifelé lejt. Ugyanakkor a bejárata 
sem természetes, hanem robbantott és nem túl nagy méretű. Véleményünk 
szerint nyáron erőteljesebben kellene érződnie a külső hatásnak, mivel a 
könnyebb meleg levegő képes bejutni a bejáraton. Ennek a feltevésnek az 
igazolására azonban további méréseket kell végeznünk. 

 
8. Következtetések 

 
Az adatok elemzése után kiderült, hogy a Zichy-barlangban a látogatás hatá-
sára változás áll be a barlang hőmérsékletében. A hőmérséklet emelkedése a 
turistacsoportok látogatása során következett be. Feltételezésünk szerint a 
világításnak is van hatása. Azalatt míg a barlang zárva volt, nem voltak lá-
togatók, nem égtek a reflektorok, a műszer nem regisztrált változást a hő-
mérsékleti értékekben.  

A fent elemzett adatsorok a rövid távú emberi hatást látszanak iga-
zolni. A hőmérséklet minden esetben visszaállt az eredeti értékre. Feltevő-
dik azonban a kérdés, hogy ez a szinte mindennapos hőmérsékletingadozás 
milyen hatással van hosszútávon a barlangra; hogyan lehetne még idejében 
kiküszöbölni a barlangi klíma visszafordíthatatlan megváltozását. Ehhez 
hosszabb távú, több éves megfigyelésekre lesz szükség. A barlang mellett 
található menedékház – amely jelenleg romokban hever – hamarosan felújí-
tásra fog kerülni, így előreláthatóan a látogatók szám emelkedni fog, tehát a 
negatív hatás is erősödik.  

A világítóberendezés kicserélése és a szakaszos világítás megoldás-
nak tűnik, ha megfelelően alkalmazzák. Láthattuk, hogy a legnagyobb mér-
tékű hőemelkedést a reflektorok okozzák, ezeket kellene átalakítani, illetve 
a szakaszos világítást, ha már létezik, alkalmazni is kellene. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló mérések még nem elegendőek ah-
hoz, hogy a látogatók és a világítás hosszú távú hatásáról véleményt alkot-
hassunk. Ehhez sokkal hosszabb adatsorra lesz szükség. Jelenlegi méréseink 
azt igazolják, hogy a hőmérsékleti értékek visszatérnek az eredeti állapotba. 
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Jelenleg a barlang látogatottságának mértéke nem túl jelentős, ezért ennek 
hatása sem számottevő. A várható látogatószám növekedése nagymértékben 
módosíthatja a barlangi mikroklíma további sorsát.  
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