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Budapest a barlangok fővárosa

©Kiss Attila ©Kiss Attila© Takácsné Bolner Katalin

© National Geographic Online

 A Rózsadomb 5-6 km2-es területe 
alatt több mint 60 barlang több 
mint 35 km összhosszal

 Gellért-hegy: kisebb barlangok



Budapest a termálvizek fővárosa
 A barlangok és a termálvizek szoros kapcsolata: a 

barlangokat a feláramló termálvizek hozták létre 
 nem „klasszikus” karszt, hanem ún. hipogén karszt: a 

barlangok eltérő formakincse, különleges megjelenésű 
ásványok 

www.sulinet.huwww.sulinet.hu



Budapest a barlangok fővárosa
 Száraz és részben vízzel telített 

barlangok 

©Kiss Attila

Szemlő-hegyi barlang
(Rózsadomb)

Molnár János barlang
(Rózsadomb)

Mátyás-forrás barlangja
(Gellért-hegy)

©Kraus SándorEzek a vízzel részben telített barlangok 
jelenleg is képződnek?



Oldódási kísérlet

0.3 m
 kőzetszeletek 

belehelyezése 
a barlangot 
kitöltő vízbe 

 felületről 
SEM felvétel 
kihelyezés 
előtt és után

 tömegmérés



Oldódási kísérlet - eredmények

dissolution experiment  set-up

4 hónap utánelőtte

biofilm bevonat

ásványkiválás (kalcit)

Mi okozza a vizek alultelítettségét?
Milyen folyamatok felelősek a barlangok 

kioldódásáért?



Barlangképződési folyamatok 

©Kalinovits Sándor

 Rózsadomb: keveredési korrózió a domináns
 Azonosított szélső tagok: 

 12°C, 775 mg/l összoldott anyag tartalom
 76,5°C, 1440 mg/l összoldott anyag tartalom



Barlangképződési folyamatok 
 Gellért-hegy: nincsenek keveredési szélső tagok

Leél-Őssy Cs. et al. 2007

Cross section of Citadella Cave, 
Gellért Hill

1 m

Gipsz 

Török-forrás

 Mikrobák által segített kénsavas barlangképződési 
modell



Mikrobák szerepe
 Barlangképződésben
 Vasoxi-hidroxid képződésében: a vas-oxihidroxid adszorpciós 

képessége miatt ez a kiválás rádium rezervoárként működik, 
amely a források magas (900 Bq/l) radon tartalmát okozza.

1 mm



Célok
 Az oldódási-ásványkiválási folyamatok és azok 

termékeinek tanulmányozása, valamint a mikrobák (pl. 
kénbaktériumok) barlangképződésben/ásványkiválásban 
betöltött szerepének értékelése a Budai Termálkarszt 
területén

 A bakteriális vas-oxihidroxid feltehetően a baktériumok 
felületéhez kötődik: SEM-el láthatóvá tehető 
(igazolható-e) ill. vizsgálható-e ez a jelenség? 
Kimutatható az adszorbeált elemek jelenléte?



Módszerek
 biofilm minták vizsgálata
 terepi kísérlet: különböző minőségű kőzetminták 

kihelyezése a barlangokat kitöltő vízbe, majd a minták 
felületi elváltozásainak, a minta felületén keletkezett 
ásványkiválásoknak, biofilmnek (mikrobáknak, pl. 
kénbaktériumok) vizsgálata SEM-el



Biofilm minták vizsgálata: mintavétel



Biofilm minták vizsgálata: mit is keresünk?

Casanova et al. (1999): mikrobák által szabályozott karbonát és 
vasoxi-hidroxid kiválás



Biofilm minták vizsgálata: eredmények



Biofilm minták vizsgálata: eredmények

baktérium sejtek osztódása 



Biofilm minták vizsgálata: eredmények

fonalak, felületükön ásványkiválásokkal

C; 11,78

O; 34,59

Na; 3,97

Mg; 
7,05

Si; 5,55
P; 0,65

Si; 2,22
Cl; 2,75

K; 0,8
Ca; 4,68

Mn; 0,79

Fe, 23.03

As, 2.13



Biofilm minták vizsgálata: eredmények

nagy gömbök – gombaspórák?



Biofilm minták vizsgálata: eredmények

Sci-fi?



Biofilm minták vizsgálata: eredmények

C; 8,58

O; 10,94 Na; 0,34

Mg; 1,38

Al; 13,59

Si; 1,6
P; 0,21

S; 27,5

Ca; 3,84

Fe; 32,03

bakteriopirit

0.01 mm



Problémák:
 „holdbéli táj” : a baktérium sejtek ún. extracelluláris polimer 

anyagot (EPS-t) választanak ki maguk köré (=szerves anyag: 
fehérje, szénhidrát…), mely dehidratálódva bevonatot képez

 Nagy oldott anyag tartalmú víz: bepárlódásával ásványkiválás
 Mintavétel eleve heterogén mintát eredményez: biofilm+ 

ásványkiválások
 Ez utóbbiak miatt elemanalízis során minden elem jelentkezik, 

ami a vízmintáimban is kimutatható.



További tervek
 A mikrobiológusok által SEM-hez preparált minták 

újravizsgálata 
 Más mintaelőkészítési módok tesztelése:
 mikrobiológusok által SEM-hez használt 
 savazás

 FIB-el keresztmetszetek gyártása, vizsgálata
 Oldódási kísérlet megismétlése



Köszönöm a figyelmet!
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