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Vass Imre-barlang

Béke-barlang
Kalandvágyó látogatók elôzetes bejelentkezéssel felejthetetlen túrát tehetnek a több,
mint 7 km hosszú Béke-barlangban. Az elágazó, aktív patakos barlang fôágát
helyenként a víz teljes szélességben kitölti. A járatokat gazdagon díszítik a változatos
színû és formájú cseppkôképzôdmények.
A 3 órás barlangtúra a Kötélhágcsós-szifonig tart. A túrához a nemzeti park kézi
lámpákat és igény szerint védôruhát biztosít.

A Papp Ferenc Kutatóállomás közelében található 1 km hosszú
idôszakosan aktív patakos barlang hidrológiai jelentôségérôl ismert.
Az 1 órás túra során a látogatók a változatos színû, formájú és a rendkívül ritka
görbe cseppkövekben gyönyörködhetnek. A képzôdmények különleges
színvilágát jól tükrözi legnevezetesebb képzôdménye,
a Narancszuhatag.

Solymári-Ördöglyuk
A Solymári-Ördöglyuk kb. 2 km hosszú, 60 m mély. Zegzugos folyosók és kisebb termek
labirintusából álló, hévizes eredetû barlang. A járatokat cseppkôvek, borsókôvek és gipsz kiválások díszítik.
A túraútvonalon kúszni-mászni kell, a nehezebb részeken beépített vaslétrák és kapaszkodó
sodronykötelek segítik a továbbhaladást. A túrákra az Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia
Egyesületnél lehet jelentkezni, a következô telefonszámon: 06-23-373-551 Bôvebb információ
a www.ibbs.civilport.hu honlapon található.

Hosszú- és speciális túrák a Baradla-barlangban
Fotó: Hász András
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Elôre bejelentett csoportok hosszú- és speciális (retek-ági) túrát tehetnek. Az 5, illetve
7 óra idôtartamú túrák kézi lámpákkal járhatók, a közlekedést csak a szükséges helyeken létesített hidak,
lépcsôk segítik, ezért túracipô vagy gumicsizma és túraruha használata ajánlott. A 6,6 km-es fôág egy
felszín alatti patak medre, a kanyargó sziklaalagút átlagosan 10 m széles és 7-8 m magas. A
hosszútúrához kapcsolódó speciális túra a 3260 m hosszú Retek-ágba vezeti be a látogatókat, ahol
a Csodák-terméig eljutva számtalan lenyûgözô képzôdményben gyönyörködhetnek.

Mátyás-hegyi-barlang
A Mátyás-hegyi-barlang (Budai-hegység) meleg vizes források által kioldott
járatait ma már közel 5 km hosszan ismerjük. A barlangra jellemzôek az oldal falakon és a mennyezeten tanulmányozható oldásformák, amelyeket általában
nem borítanak kiválások. Az oldalfalakon sokfelé láthatók a barlangot magában
foglaló tengeri eredetû szépvölgyi mészkôben kagyló, tengeri sün és egyéb
ôsmaradványok. A barlang nem kiépített, villanyvilágítás sincs benne, de a szom szédos, a nagyközönség elôtt is megnyitott Pál-völgyi-barlang pénztárában –
elôzetesen – overállos különtúrára lehet jelentkezni.

Baradla-barlang
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A világörökség részét képezô Aggteleki- és Szlovák-Karszt barlangjainak legjelen tôsebb képviselôje a 25 km összhosszúságú Baradla-Domica-barlangrendszer. A
barlang nagyméretû járatai a felszínrôl a mélybe jutó vizek oldó és koptató munkájának eredményeként jöttek létre. A barlangot az érdeklôdôk több túraszakaszban
tekinthetik meg. Legismertebb az aggteleki túra, amelyben a látogatók 1000 m
hosszú, kiépített szakaszon
1 órás földalatti sétát tehetnek. Egyre kedveltebb a Vörös-tótól induló vörös-tói túra,
melynek hossza 2,3 km.

TURISTABARLANGOK
MAGYARORSZÁGON
Sátorkôpusztai-barlang

Rákóczi-barlang
A Bódva folyó mentén elterülô Esztramos-hegy gyomrában található ez a csodálatos bar lang, melyet a valamikori bányászat során hajtott táróval
nyitottak meg. A képzôdmények gazdagsága, forma- és színvilága elkápráztatja
a látogatókat. A barlang két tavának csillogó, zöld víztükre nem mindennapi látványt nyújt.
A barlangba mesterséges tárón át jutnak be a vendégek, majd vaslétrákon, hidakon
közlekedve tekinthetik meg azt. A túra idôtartama 1 óra.

A kiadvány elkészítésében közremûködött: Borzsák Péter, Gruber Péter barlangtani felügyelô (ANP), Hász András, dr. Leél-Ôssy Szabolcs, Lieber Tamás,
Salamon Gábor igazgató (ANP), Szabó Mónika, Szilvay Péter, Szitányi Zsuzsanna, Szûcs László. Nyelvi lektor: dr. Balázs Géza.
Kiadja: Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület – BEBTE (Cím: 2510 Dorog, Schmidt Sándor ltp. 36. 3/15., telefon: 06 20 520-1261,
e-mail: bebte@drotposta.hu, internet: http://bebte.findhere.org) Felelôs kiadó: Lieber Tamás BEBTE elnöke.
Készült a Novoprint Rt. dorogi nyomdájában 2003. áprilisában.
A plakát kiadását támogatta : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KAC) .

A Doroghoz közeli Nagy-Strázsa-hegyben található a jellegzetesen hévizes kialakulású
Sátorkôpusztai-barlang. A 46 m mély és 286 m hosszúságú üregrendszer gipsz- és
aragonitképzôdményeirôl valamint gömbfülkéirôl a szakmai körökben világszerte ismert.
A barlang a dorogi BEBTE felügyelete mellett elôzetes bejelentkezés alapján látogatható.
Telefonos információ kérhetô a 06-20-9558-211-es számon.

