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A világ ivóvízellátásának több mint 25%-át 
karsztvízből oldják meg (gazdasági fontosság)karsztvízből oldják meg (gazdasági fontosság)
Magyarországon is jelentős, ld. pl. Tettye
A á f l í é k 1 5 % k b át kő tAz ország felszínének 1,5 %-a karbonátos kőzet
4069 barlangot tartunk nyilván (2011. március)

- 129 hosszabb, mint 200 m és 37 barlang mint 1 
km 

- 97 db 50 m-nél nagyobb vertikális kiterjedés
Kb 1100 nemkarsztos barlang/üreg
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Kb. 1100 nemkarsztos barlang/üreg



A barlangok legfontosabb adatait 
tartalmazó Országos Barlangnyilvántartás
vezetése a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium feladata, melyet a Természetvédelmi 
Hivatal Barlangtani és Földtani Osztálya lát el. (Az 
OB felállításáról a Természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény rendelkezik) 
A barlangok a magyar állam tulajdonát képezik, 
kezelésüket a nemzeti park igazgatóságok látják el. p g g g j
Új barlang, vagy barlangszakasz felfedezését 8 
napon belül kötelező bejelenteni az illetékesnapon belül kötelező bejelenteni az illetékes 
nemzeti park igazgatóságnál, akik továbbítják az 
infót a BO felé.
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infót a BO felé.
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Leghosszabb barlangjaink (2011 adatok alapján)Leghosszabb barlangjaink (2011 adatok alapján)Leghosszabb barlangjaink (2011. adatok alapján)Leghosszabb barlangjaink (2011. adatok alapján)
össz. 256 kmössz. 256 km--nyi barlangunk vannyi barlangunk van

Baradla-bg. (20.500 m) Aggteleki-karszt
Pálvölgyi Mátyáshegyi barlangrendszerPálvölgyi- Mátyáshegyi-barlangrendszer 
(19.000 m) Budai-hg.
A i d b l d (12 000 ) C é iAriadne-barlangrendszer (12.000 m) Csévi-
szirtek
Harcsaszájú-Hideglyuk barlangrendszer
(7.500 m) Budapest( ) p
István-lápai-bg. (7.300 m) Bükk
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Legnagyobb vertikális kiterjedésű Legnagyobb vertikális kiterjedésű 
(mélység+magasság) barlangjaink (2011 adatok(mélység+magasság) barlangjaink (2011 adatok(mélység+magasság) barlangjaink (2011. adatok (mélység+magasság) barlangjaink (2011. adatok 

alapján)alapján)

I t á lá i b l (254 ) BükkIstván-lápai-barlang (254 m) Bükk
Vecsembükki-zsomboly (236 m) Alsó-hegyy ( ) gy
Ariadne-barlangrendszer (203 m) Csévi-
szirtekszirtek
Alba-Regia-barlang (200 m) Bakony
Jáspis-barlang (193 m) Bükk
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Magyarország barlangjainak száma területenkéntMagyarország barlangjainak száma területenkéntMagyarország barlangjainak száma területenként Magyarország barlangjainak száma területenként 
(2011. márciusi adatok alapján)(2011. márciusi adatok alapján)
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Buda



Bükkben közel 63 km-nyi
B d i h é b 61 5 kBudai-hegységben 61,5 km
Aggtelek 51 kmgg
Balatonfelvidék-Bakony 34,5 km
Pili b 23 kPilisben 23 km
Mecsekben 10 km-nyi barlangszakaszt y g
ismerünk
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www.termeszetvedelem.hu
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Országos 
Barlang-
nyilvántartás
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Barlangkataszter 
szerinti felosztás
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Kataszteri számok
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Barlangnyilvántartás
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Keresés, pl. 
név, hossz, 
mélység 
szerint
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Keresés, ,
pl. 
Mecsek 
(4120)(4120)
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Trió-
barlang:
leírásleírás, 
fotó, stb.
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Lát th tó áLátogathatóság,
kutatási adatok
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Turizmus számára megnyitott Turizmus számára megnyitott g yg y
barlangokbarlangok

Tömegturizmus (nagy létszámú csoport, 
szakvezető, kiépítettség)p g)
Zöld turizmus (viszonylag érintetlen bg-ban, kis 
csoportban, szakvezető, turistaöltözetben)
Kalandturizmus (overallos túra: viszonylag 
zavartalan bg-ban, kis csoportban, szakvezető, 
barlangász alapfelszerelés)
Gyógyturizmus (gyógybarlanggá minősítés, 
kiépítettség, orvosi felügyelet)
Fürdő turizmus (bg-ban található, klb. hőfokú 
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vízre települve gyógy vagy rekreációs tev.)
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Az AggtelekiAz Aggteleki--karsztkarszt
Középsőtriász, 
wettersteini mészkőwettersteini mészkő
Több mint 270 
barlang

Aggtelek

barlang
Leghosszabb, 
l é bblegrégebben 
kutatott: Baradla-
b lbarlang
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BaradlaBaradla barlangbarlangBaradlaBaradla--barlangbarlang

Leghosszabb (kb. 25 km a 
Domicával)
LegismertebbLegismertebb, 
Világörökség része, télen-
nyáron látogatható
Legrégebben kutatott
Többszintes (Hosszú- és 
Rövid Alsó-bg.)Rövid Alsó bg.)
Régészeti lelőhely
Főág + mellékágak
Időszakosan aktív, 
patakos, több bejárattal
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Föld alatti folyóvölgyrendszer
Vízgyűjtő területe 22 km2: mészkőfennsíkról agyagos-
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Vízgyűjtő területe 22 km : mészkőfennsíkról, agyagos-
kavicsos dombhátakról (nemkarsztos geológiai előtér)
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BékeBéke barlangbarlangBékeBéke--barlangbarlang

Mo. 6. leghosszabb 
barlangja (2 éve még 3.)
Víznyomjelzés alapján
A Baradlától tejesen 
különálló vízrajzi 
rendszerű 
Mé t f át k tMésztufagátak sorozata
Gyógybarlang
3 b já F lf d ő á3 bejárat: Felfedező-ág 
(Ø), szanatórium, 
Szomor-hegyi
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Szomor hegyi
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SzabadságSzabadság--barlangbarlang

Égerszög határában
a hegység harmadik leghosszabb rendszerea hegység harmadik leghosszabb rendszere 
szűk, meanderező, változatos színű és 
f ájú kö kk l d dí ít ttformájú cseppkövekkel gazdagon díszített 
szakaszt erősen feltöltött kuszoda, majd 
űk k l l k l é ű í ókból észűk, kulcslyukszelvényű szorítókból és 

szépen díszített tágas termekből álló szakasz 
l j f lváltja fel 
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A terület további barlangjaiA terület további barlangjai

Vass Imre-barlangVass Imre barlang
Danca-barlang
Kossuth-barlangKossuth barlang

Esztramos barlangjaiEsztramos barlangjai, 
pl. Rákóczi I., II.

+ Alsóhegy barlangjai
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KossuthKossuth--barlangbarlang
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Alsóhegy barlangjaiAlsóhegy barlangjai

112 zsomboly, 64 magyar oldalon
L bb í lőb l j M tLegnagyobb víznyelőbarlangja a Meteor-
barlang (az ország 2. LN barlangterme a 
Titánok csarnoka 110*30 m)
Ugyancsak lépcsőzetes a Pócsakői-Ugyancsak lépcsőzetes a Pócsakői
víznyelőbarlang is

( )Vecsembükki-zsomboly (-236 m)
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MeteorMeteor--barlangbarlang
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VecsembükkiVecsembükki--zsombolyzsomboly
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Al á iAl á i b lb lAlmásiAlmási--zsombolyzsomboly
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SzabóSzabó--pallagipallagi--zsombolyzsomboly
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SzékiSzéki--zsombolyzsomboly
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Az EsztramosAz Esztramos barlangjaibarlangjaiAz EsztramosAz Esztramos--barlangjaibarlangjai

Rákóczi-barlangok 
(bányaművelés ( y
következtében tárult 
fel) 

1. Búvár merülő hely
2. Surrantós-barlang: 60 

m hosszú föld alatti tó

Földvári-barlang
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Az Aggteleki NP idegenforgalmi barlangjaiAz Aggteleki NP idegenforgalmi barlangjai

B dl b lBaradla-barlang
Vass Imre barlangg
Rákóczi 1. Barlang

Bék b lBéke-barlang
Kossuth-barlangg
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A BükkA Bükk--hegységhegység
Több mint 1100 
barlang (legtöbb 
és legnagyobb 
összhosszúság)

Bükk, Upponyi 
hg.

Zömében triász
Régészeti ásatásokRégészeti ásatások 
(Istállós-kői-bg., 
Peskő-bg., g ,
Szeleta-bg., Suba-
lyuk)             
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y )
őskőkor kutatás 
legtöbb anyaga



F l h ő l b l dFeltehetően egyetlen barlangrendszer: 
Létrási-vizes-bg., 
Speizi-vizes-bg., 

Szepesi-Láner Olivér barlangrendszer, 
István-lápai-barlang

- Zöme a Nagy-fennsíkonZöme a Nagy fennsíkon
- gond a karsztvízszint, a szifonok sokasága
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IstvánIstván--lápailápai--barlangbarlang

A Bükk leghosszabb 
barlangja (több mint 7 km)
Hazánk legmélyebb 
barlangja (-254 m)
Lépcsőzetesen mélyülő 
aknasor
200 m mélységben tágas 
szintes járat, mindkét végén 
szifonnalszifonnal
Meanderező patakmeder, 
örvényüstök
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örvényüstök
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BolhásiBolhási JávorkútiJávorkúti barlangrendszerbarlangrendszerBolhásiBolhási--JávorkútiJávorkúti--barlangrendszerbarlangrendszer

Garadna-forrás 
rendszeréhez tartozikrendszeréhez tartozik
5 km feletti hosszúság
A Bolhásiból jutottak átA Bolhásiból jutottak át 
szifonátbontással
Nyelő labirintusokNyelő-labirintusok, 
aknák, emeletes 
járatokból álló főág, szűkjáratokból álló főág, szűk 
oldalágak, agyag és 
kavicsszifonok
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Árvízveszélyes barlang!!!



FeketeFekete--barlangbarlang

Árvízveszélyes 
(időszakos víznyelő)(időszakos víznyelő)
2,5 km (Bükkben 7. 
leghosszabb 3leghosszabb, 3. 
legmélyebb);

k daknarendszer
befoglaló kőzet 
változatossága 
(mészkő, dolomit, 
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porfirit)



További barlangokTovábbi barlangokTovábbi barlangokTovábbi barlangok

Diabáz-bg. (fotó)
Já i bJáspis-bg.
Szepesi-Láner barlangrendszer
Balekina-bg.
Pénz-pataki-víznyelőbg.
Kiskőháti-zsomboly 
(denevérkolónia)(denevérkolónia)
Mexikó-völgyi-víznybg.
Szamentu-bg.
Hajnóczy-bg.
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A CserhátA Cserhát

C
s
e
r
h
á
t

Majdnem 200 barlang
Naszályi-víznyelőbarlangNaszályi-víznyelőbarlang 
(1900 m), aktív kutatás 
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A BudaiA Budai--hegységhegység
mészkő és dolomit
LegaktívabbanLegaktívabban 
kutatott
234 b l234 barlang
leszivárgó karsztvizek B

u
d

+ felemelkedő hévizek 
labirintus alaprajzú, 

a
i
-
h

gazdag ásványkincsű
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MátyásMátyás hegyihegyi PálPál völgyi barlangrendszervölgyi barlangrendszerMátyásMátyás--hegyihegyi--PálPál--völgyi barlangrendszervölgyi barlangrendszer

2. leghosszabb Mo.-on 
(2001 óta, 19 km)
üstös oldalformákkal 
díszített, zömmel 
hasadékjellegű, labirintus
hévízműködés, keveredési 
k ó iókorrózió szerepe
ásványlerakódások, 
cseppkövek sokaságacseppkövek sokasága
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HarcsaszájúHarcsaszájú--Hideglyuk Hideglyuk z jz j g yg y
barlangrendszer (4. leghosszabb bg.)barlangrendszer (4. leghosszabb bg.)

Az aktív kutatásnak köszönhetően ma már 
7500 m hosszúságú (2010 ben 2700 m t7500 m hosszúságú (2010-ben 2700 m-t 
tártak fel)
Pálvölgyi szomszédságában, összefüggő, de 
még fel nem tárt rendszerg

65



66



SzemlőSzemlő hegyihegyi barlang (2 2 km) Ferencbarlang (2 2 km) Ferenc hegyihegyiSzemlőSzemlő--hegyihegyi--barlang (2,2 km), Ferencbarlang (2,2 km), Ferenc--hegyihegyi--
barlang (6 km), Józsefbarlang (6 km), József--hegyihegyi--barlang (5,6 km)barlang (5,6 km)

Tömegturizmus, gyógyturizmus (1991.)
Rózsadomb kezdődő beépülése során, 1930-asRózsadomb kezdődő beépülése során, 1930 as 
években tárult fel (1,2).
Szőlőfürtökre emlékeztető borsókövek,Szőlőfürtökre emlékeztető borsókövek, 
„karfiolok”, kalcitlemezek, gipszkiválások 
meleg vizes eredet
József-hegyi (1984.): hófehér gipsz, tűs aragonit 
kristályok tömege, több dm-es „gipsztőrök”, 
csavarodó gipszvirágok
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További barlangokTovábbi barlangok

Molnár János-barlang 
(a Budai-hg. egyetlen(a Budai hg. egyetlen 
aktív hévizes 
barlangja, 6 km)barlangja, 6 km)
Gellért-hegyi-barlang
Hét l k b lHét-lyuk-zsomboly
Solymári-ördöglyuk 
(poligon)
Vár-barlang
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i
s

Több mint 400 barlang
Ígéretes kutatási terület
(300 db 10 m-nél kisebb 
üreg)
Ariadne-barlangrendszerAriadne-barlangrendszer 
(12 km, 2 éve még össz 7 
km volt!) A Csévi-szirtek 
5 nagy barlangjának a5 nagy barlangjának, a 
Leány-, Legény-, Ariadne-
, Rejtekút- és a Vacska-
barlangnak azbarlangnak az 
összekötésével jött létre. 
Összesen 6 bejárata van.

k i b l

Ariadne (VacskaAriadne (Vacska--Rejtekút bg.)Rejtekút bg.)
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Sátorkőpusztai-barlang 
(kőfejtés során tárult fel)Ariadne (LeányAriadne (Leány--Legény Legény 

bg.)bg.)
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Gerecse Gerecse VértesVértes
442 barlang (320 < 10 m)
Erősen összetört

115 barlang
Kevés, kisméretűErősen összetört, 

medencékkel tagolt 
karsztterület melegvizes

Kevés, kisméretű 
barlangok
Gánti-barlang (149 m)karsztterület, melegvizes 

eredet
L l b (585

Gánti barlang (149 m)
Csákvári-barlang 
(őslénytani lelőhely –Lengyel-bg. (585 m, 

magas CO2)

(őslénytani lelőhely 
őselefánt, őszsiráf 
maradványok)

Pisznice-bg. (560 m, több 
tízezres denevérkolóniák 

Vértessomlói-barlang 
(110 m)
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a múltban)



BakonyBakony
Közel 800 barlang (zöme 
inaktív, feltöltődő, pusztuló 
üreg)üreg)
Som- és Kőris-hegy
térségében (É-Bakony): 
Ö dö lik F tó ká

Bakony

Ördög-lik, Futómacskás-
barlang
Tési-fennsík: Alba Regia-g
barlang (3,6 km, -200 m), 
Háromkürtő-, Csengő-
Jubileum- zsomboly (-100 m-y (
nél mélyebbek)
D-Bakony: elszórtan, kb. 
150 bg

77

150 bg.



BalatonBalaton--felvidékfelvidék
Több mint 100 üreg, 
fele a vulkanikus 
eredetű Tihanyi 
félszigeten

Balaton 
felv.

Forrás-barlang
Lóczy-barlang 
(idegenforgalmi, 
141 m hossz, 
gyűrt rétegsor)
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KeszthelyiKeszthelyi--hegységhegység
100 barlang100 barlang
Csodabogyós-barlang: 
omladékos 
hasadékrendszer, 5,2 km
Döme-barlang

Keszthelyi 
hg

Berger Károly-barlang 
(3,2 km)
Tapolcai tavasbarlangTapolcai-tavasbarlang, 
Kórház-barlang
Cserszegtomaji-g j
kútbarlang (3,3 km, 
feltörő melegvíz hatása, 
dolomitporral kitöltött
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dolomitporral kitöltött, 
vízszintes labirintus –
térkép)
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VillányiVillányi--hegységhegység
Triász dolomit, jura és kréta 
mészkövek
Több mint 20 barlangTöbb mint 20 barlang
Meleg vizes eredetűek, részben 
ma is langyos vízzel kitöltött 
üregeküregek
Janus Pannonius TE 
Barlangkutató Csoportja kutatja
Beremendi-kristálybarlang
(1984, kőbányászat során, 850 
m, kardfogú tigris csontjai)
Nagyharsányi-kristálybarlang
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MecsekMecsek--hegységhegység
Zömmel triász
Több mint 225 karsztobjektum 164 járhatóTöbb mint 225 karsztobjektum, 164 járható 
barlang
8 k tf á í űjtő t ül t8 karsztforrás vízgyűjtő területe:

- Tettye-, Vízfő-, Kőlyuk-, Paplika-y y p
(Abaligeti-), Kispaplika-forrás, 
Mélyvölgyi-, Mészégető-, Melegmányi-y gy , g , g y
forráscsoport
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A Mecsek leghosszabb barlangjaiA Mecsek leghosszabb barlangjai

Abaligeti-barlang

Mé é tő

Szuadó

Spirál-víznyelő

Mánfai-kőlyuk

Vízfő

Mészégető

Tettyei-mésztufabg

Trió

y

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

átlaghosszúság
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Átlaghosszúság: kevesebb mint 50 m
200 m-nél hosszabb 8 barlang



A Mecsek legmélyebb barlangjaiA Mecsek legmélyebb barlangjai

100

120

80

100

40

60

20

40

0
Spirál-
víznyelő

Trió Szuadó Jószerencsét Remény Gilisztás
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50 m-nél mélyebb 5 barlang



Egyesületek és feltáró kutatási területeikEgyesületek és feltáró kutatási területeik

Pro-Natura Karszt- és Barlangkutató 
Egyesület: Szajha-barlang, Vadetetős-barlangEgyesület: Szajha barlang, Vadetetős barlang 
(Abaligeti-karszt)
Mecseki Karsztkutató Csoport: SpirálMecseki Karsztkutató Csoport: Spirál-
barlang (Büdöskút, Vízfő-vízgyűjtője)
SZKBE Ví fő í űj őj S dó öl iSZKBE: Vízfő-vízgyűjtője: Szuadó-völgyi 
nyelők, Rumba-barlang, Jószerencsét 
k b l ( f j j )aknabarlang (Vízfő-vízgyűjtője)
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SzuadóSzuadó--barlangbarlang

Kutatását 1994-ben 
kezdtük megkezdtük meg
1995 nyarán már 145 
m hosszúm hosszú
Újabb bejutás 2006-
b í 345 h úban, így 345 m hosszú 
(Mecsekben a 3. 
l h bb)leghosszabb)
Jelenlegi végpontja a 
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Mosoda



GilisztásGilisztás--barlangbarlang

2007-ben új 
lendülettel: az addigilendülettel: az addigi 
ismert 28 m-t újból 
kiásva 134 m hossz,kiásva 134 m hossz, 
-51 m
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TrióTrió--barlangbarlang

Kutatását 1997-ben 
kezdtük megkezdtük meg
Az áttörés 2001 
februárjában történtfebruárjában történt
A Búboskemence és a 

kő á lócseppkőzászló a 
büszkesége
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Búboskemence: 4800 éves (cseppkőminta Búboskemence: 4800 éves (cseppkőminta 
kormeghatározás, Kopasz I.)kormeghatározás, Kopasz I.)
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Eredmények:Eredmények:
Szuadó-bg.   345 m és -55 m
Gili tá b 133 é 51Gilisztás-bg. 133 m és -51 m
Trió-bg.       255 m és -52 mg
733 m új járat

d á i ál i d é k btudományos vizsgálati eredmények, stb.
és egy nagyon jó kis csapat!gy gy j p

93




