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1. Bevezetés 

 

Dr. Erőss Anita vezetésével működő OTKA (PD 116227) pályázat keretén belül adtuk be 

engedélykérelmüket a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságához 2017-ben, a Villányi-hegység 

barlangjainak hidrogeológiai szempontú vizsgálataihoz. A kérelem beadását követően 2017. december 6.-

án megkaptuk a határozatot, miszerint engedélyezi a Baranya Megyei Kormányhivatal a következő 

barlangokra a kutatást: Beremendi-kristálybarlang (kataszteri száma: 4150-1), Nagyharsányi-

kristálybarlang (kataszteri száma: 4150-4), Váraljai-barlang (kataszteri száma: 4150-18), Siklósi vár 

kútjának 1., 2., és 3. számú barlangjai (kataszteri számai: 4150-20, 4150-21, 4150-22), Máriagyüdi-

barlang (kataszteri száma: 4150-17), Borpince-barlangja (kataszteri száma: 4150-13). A kutatás célja, 

hogy a térség melegvizes eredetű barlangjainak képződési körülményeit jobban megismerhessük és 

azokat elhelyezzük a felszínalatti víz áramlási rendszerek fejlődéstörténetében. Ehhez olyan barlangok 

vannak a fókuszban, ahol a mai napig található langyos vagy melegvíz, vagy van irodalmi hivatkozás 

arról, hogy egykor volt bennük víz. 

A kutatás megkezdésekor felvettük a kapcsolatot a Beremendi-kristálybarlangban jelenleg is kutatási 

engedéllyel rendelkező Dezső Józseffel (Geornis BT), hogy munkánkat összehangoljuk, segítsük 

egymást, ahol tudjuk, ezzel a barlangot is kíméljük. 

2. Leszállási alkalmak 

 

A 2019-es évben a fentebb megnevezett barlangok közül csak a Beremendi-kristálybarlangban végeztünk 

kutatásokat. Leszállás összesen 2 alkalommal történt: 2019.05.03.-án és 2019.09.06.-án. 

2019.05.03 – Leszállás a bejárat – Tavas-terem szakaszra, lent töltött időtartam: 1 óra. 

A leszállás alkalmával begyűjtésre kerültek az oldódási kísérlethez tartozó, soron következő mészkő lapok 

a víz alól, a levegő víz határról és a levegőből. Rögzítésre kerültek a barlangban található víz fiziko-

kémiai paraméterei úgy, mint vezetőképesség, hőmérséklet, pH, oldott oxigén, redox potenciál YSI 

ProPlus műszer segítségével. Emellett mintavétel történt általános vízkémiai elemzésekhez. A terepi és 

laboratóriumi mérések eredményeit az Eredmények fejezet tartalmazza. A leszállás alkalmával 

kiolvasásra került a folyamatosan működő Dataqua műszer, illetve a 2018 márciusában letelepített Diver 

műszert kihoztuk a barlangból. 

2019.09.06 Leszállás a bejárat – Tavas-terem szakaszra, lent töltött időtartam: 1 óra. 
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A negyedik alkalom során szintén begyűjtésre került egy-egy darab mészkő lemez, emellett vízmintavétel 

történt általános kémiára és rögzítésre kerültek a fiziko-kémiai paraméterek is YSI ProPlus műszer 

segítségével. Ezen alkalomkor extrém alacsony volt a barlangban a vízállás az eddigi tapasztalatokhoz 

képest. A terepi és laboratóriumi mérések eredményeit az Eredmények fejezet tartalmazza. A leszállás 

alkalmával kiolvasásra került a folyamatosan működő Dataqua műszer. 

3. Eredmények 

 

A Beremendi-kristálybarlangban folyó oldódási kísérletnek a kiértékelése még folyamatban van, jelen 

kutatási jelentés elkészültéig messzemenő következtetéseket nem lehetett ezzel kapcsolatban levonni. A 

barlangba betelepített műszerek adatait feldolgoztuk és összevetettük a Kistapolcán található tó forrásába 

telepített Dataqua adataival, illetve csapadék adatokkal (1. ábra). Az adatok alapján jól látható, hogy a két 

pont vízszint változásai együtt mozognak, tehát ugyan arra a hatásra reagálnak. A csapadék adatokkal 

összevetve látszik, hogy nagyobb csapadék események hatására változás alakul ki a vízszintekben, 

azonban ezeknek a pontosabb meghatározásához még további vizsgálatok szükségesek. 2019 

szeptemberében az észlelési időszak kezdetétől a legalacsonyabb vízállást rögzítette a műszer.  

 

1. ábra: A Beremendi-kristálybarlang és a kistapolcai tó vízszintjeinek, illetve a csapadék 

mennyiségének diagramja 

A barlang vizének vízkémiai elemzései során azt tapasztaltuk, hogy a vízkémiai paraméterek nagyon kis 

mértékben változnak a különböző időpontokban a kísérlet kezdete óta (1. táblázat). A vízkémiai 
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eredmények részletesebb feldolgozása a jelentés készítéséig nem készült el, így a jelentés ezt nem 

tartalmazza. A barlangban található víz vezetőképesség értékében sem voltak észlelhetők nagy 

változások, ami összhangban áll a vízkémiai elemzések eredményeivel. 

1. táblázat: Terepi, illetve általános vízkémiai eredmények 

Dátum 2018.03.09 2018.06.01 2018.10.19 2019.05.03 2019.09.06 

Hőm. 18,1 18,1 18,3 18,3 18,3 

Vez.kép. 425 428 423 421 477,6 

pH  8,28 8,34 8,3 7,31 8,01 

oldott ox.           

[mg/l]       

89 103 90 84 77 

oldott ox. 

  [ %] 

8,4 10,1 9,1 7,9 7,3 

redox pot. 118 37,9 50,6 - 192,5 

HCO3 

[mg/l] 

210 202 215 205 196 

Ca [mg/l] 37 37,6 58,2 39 34,4 

Mg [mg/l] 21,9 20,5 14,8 23 22 

Cl [mg/l] 7,98 9,6 11,8 7,4 20,9 

SO4 [mg/l] 35,5 25 30 35 33 

K [mg/l] 2,59 3 3 3 3 

Na [mg/l] 19,8 26 19 21 19 

TDS[mg/l] 366 324 352 333 328 

 

 

_________________________     ________________________ 

 Erőss Anita        Leél-Őssy Szabolcs 

 Projekt vezető           Kutatásvezető 

 

_________________________          ________________________ 

 Csondor Katalin       Hegedűs András 

          Kutatásvezető-helyettes      Kutatásvezető 

 

Budapest, 2020. 02. 14.  
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A barlangban elhelyezett műszerek és mészkő lemezek helye a 2019-es állapotok szerint 
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