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Bevezetés
Nehéz évet tudunk magunk mögött. A néha erSnket meghaladó feladataink végrehajtásán
túl, sikerrel oldottunk meg váratlan problémákat és tovább erSsitettUk kutatómunkánk tár
sadalmi és népgazdasági kapcsolatait is.
"Mai fiatalokból" álló csoportunknak jó próbatétel volt, hiszen bizonyíthatta szerve
zőkészségét, munkabiróképességét, ügyszeretetét.
Még be sem fejeztük 1976-os évkönyvünk készítését, már a két kataszteri pályamunka
összeállításán fáradoztunk. Sok-sok kilométer terepbejárás, többszáz térkép, ezernél
több fotó, leírás; - de határidőre elkészültünk.
Februárban aztán kiadtuk az uj jelszót: "minden hétvégén Csőszpusztán", — és teljes len
dülettel a XXII. Vándorgyűlés megrendezésének jegyében betervezett munkákhoz láttunk.
Nemcsak a szervezések, de az előkészítő munkálatok is óramű pontossággal folytak.
Közben több előadást tartottunk, kiállításokat rendeztünk, tavaszi kutatótábort tar
tottunk a Hárskúti fennsíkon. Megkezdtük barlangjaink fokozottabb biztosítását és le
zártuk az Álba Regia-barlangot.
Aztán jött a XXII. Vándorgyűlés, s mi talpon voltunk éjjel-nappal, — de talán nem hiábal
Barlangkutatóink lelkesedése, Jó hangulata és a sok-sok köszönet nekünk ezért megért
minden fáradságot.
Júliusban aztán megkezdhettük a tényleges kutatómunkákat, a barlangokkal kapcsolatos
vizsgálatokat, felméréseket, feltáró kutatást és jelentős méretű uj barlangot sikerült
feltárnunk, melynek a "Szelelőlyuk-barlang" nevet adtuk.
Szolga Fereno
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Szpeleológiai kutatások a Hárskuti-fennaikon
Csoportunk már hosszú ideje foglalkozik a Bakonyra jellemző fedettkarsztokkal

úgy

el

méleti , nint gyakorlati téren. Figyelmünk ebben az évben a Hárekuti-fennsikra irányult,
amely az eddigiekben kutatott Té si-fennsíkkal sok, rokon vonást mutat mint fedettkarszt,
azonban számos — általunk még nem vizsgált olyan karsztfejlődéstani varienoiával rendel
kezik, amelyek elemzése során komplexebb és közelibb képet nyelhetünk a fedettkarsztoa
denudáoióról, — továbbá újabb barlangok felfedezésére nyílhat lehetőség ezen a még keve
set kutatott területen is.
Б programunk érdekében több alkalommal hajtottunk végre terepbejárást a fennsíkon, —
valamint április elején egyhetes kutatótábor során kezdtük meg a karsztobjektumok rész
letesebb vizsgálatát.
A Hárskuti-fennsik tagja a Bakony főtömegét felépítő Ш у -ÉK irányú mezozoós sasbérovonulatnak, a Középső Hajag és Hárskút község között fekszik kb. 16 ka* területen. Átla
gos tengerszintfeletti magassága 440-500 m között alakul.
A fennsik teljes egészében karsztosodó kőzetekből — legnagyobb részt mészkőből — épül
fel, amely a fennsik egész területén biztosítja a karsztdenudáoió lehetőségét.
Karsztkőzetei: felső triász nori emeletbeli daohsteinmészkő,
alsó jura daohsteintipusu mészkő,
hierlatz mészkő, tüzköves mészkő,
alsókrétakori táblásmészkövek, orbitoliteszes mészkő,
eooénkori márgás mészkő.
Fedettségi viszonyok: A karsztkőzeteket 80 %-ban 0,5-2,О m vastag vályogon, középhegységl jegyeket mutató lösztakaró borítja. 25-30 £-ban fedőanyagként szerepel a mlooén ere
detű kvarokavios is, amely optimális esetben mint eróziós faktor is szerepet kaphatott.
Karszthidrogeológiai sajátosságok
A regionális főkarsztvizrendszerbe kaposolódó főkarsztvizszint nyugalmi szintje 240260 m tszf. magasságban található. A főkarsztkőzetekre települt krétamészkövekben önálló
karsztvizrendszer tározódik, melynek forrásai legnagyobbrészt 430-475 ш magasságban a
felszínre bukkanva a főkarszt víznyelőibe jutnak, a fennsik területén. A támaszkodó
karsztvizrendszer a denudáoióban úgy szpeleológlai, mint karazthldrológiai szempontbál
szubordInált szerepet kap.
Kutatási programunk végrehajtása
A következőkben vázlatosan áttekintést nyújtunk programunk végrehajtásának lépéseiről,
azok eredményeiről.
1/ Adatgyüjtés
A fennsik geológiai és topográfiai térképei, valamint korábbi kutatások adatai alap
ján lehatároltuk az átvizsgálandó területet.
2/ Előzetes terepbejárások
Helyszíni kiszállásaink alkalmával felkutattuk és vázlatosan rögzítettük a térképre
a karsztobjektumokat. Az objektumokat a helybeli lakosok, erdész stb. útmutatása, a
topográfiai térkép és morfológiai meggondolások alapján, részben pedig módszeres te
repé tku tatásokkal fedeztük fel.
Terepbejárásaink során 52 objektumot ismertünk meg.
Ezek közül:

3 állandó víznyelő,
25 időszakos víznyelő,

- 38 24 vízgyűjtő nélküli berogyás
3/ Kataszterezés
Az objektumokat helyileg egy l:20000-es méretarányú térképre raktuk fel, továbbá területosoportoeitásu kataszteri számot kaptak. A területegységet betű jelzi, amelyhez
területenként l-től növekvő nyelőszámot kapcsoltunk /Pl. G -6 a Gombás tanyai körzet
ben lévő б-os számú nyelőre utal/.
Ily módon az Édesvízi tanya körzete:
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betűjelzést kapott, plusz minden nyelő egy számot. /Lásd a kataszteri térképet/
A terület barlangjait is feldolgoztuk, de ismertetésükre az alábbiakban kerül majd
sor. Karsztmorfológiai vizsgálatainkhoz nélkülözhetetlen volt a jellemző víznyelők és
töbrök szintvonalas térképének elkészítése is. Az elkészített kataszter térképét és ta
pasztalatainkat átadtuk a siófoki barlangkutató osoportnak, akik a kővetkezőkben a Hárs
kút i-f érmei kkal kívánnak foglalkozni.
A Hárskúti kutatótábor eredményei:
A megfelelő előzetes vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a fennsík víznyelői
vel feltáró kutatás szempontjából is érdemes foglalkozni, ezért próbakutatások oéljával
a helyszínen 1977. április 4-10-ig kutatótábort szerveztünk, sátortábor formájában.
Az expedíció céljai a következők voltak:
- az "Ereszes—zsomboly" továbbkutatása,
- két másik víznyelő bontásának megkezdése,
- a fennsik kataszterezósének befejezése,
- a barlangok feltérképezése,
- karsztmorfológiai megfigyelések végzése.
A következőkben vázlatosan ismertetjük a tábor során végrehajtott munkákat.
1/ Feltáró kutatás:
a/ Ereszes-zsomboly /Н-1—es időszakos víznyelő/:
Bejárata a Gombás tanyától 155 fokra, l400 m távolságban található, 44l m tszf.
magasságban. Kutatásainkat megelőzően eooénkori /?/ mészkőben képződött fő aknája
már 10 ra mélységig ismert volt*
Már a felszíntől nagy szelvényben, szálkőben induló eróziós aknái fejlett viz*»
nyelőbarlangra utalnak, ezért fŐ raunkahelyünkkül ezt az objektumot választottuk#
A barlang kis kitöltöttsége, nagy hidrológiai aktivitása, sikerrel biztatott# A
lejárati 8 m—es aknába a biztonságos és gyors közlekedés érdekében fémhágosót épí
tettünk be*
Első lépésként a "Nagyakna" alján induló iszapos kuszodát tágítottuk ki, amelyen

h m után egy kis terembe jutottunk# A továbbvezető, járhatatlanul szűk hasadékot
sikerült véséssel annyira kitágítani, hogy lépcsőzetes lejtéssel újabb 8 m—ea sza
kaszba jutottunk, amely egy eróziós formákat mutató kis teremmel végződik, ahonnan
nem sikerült továbbjutnunk#

A

végponti szűkületen keresztül egy kis lejtésű eró

ziós kuszodába látni, amely már járhatónak tűnik# A továbbjutást a tábor végére
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sem elkerült megvalósítani, az időközben megindult nyelőmüködéa miatt.
A barlang a továbbiakban ia feltehetően lépcsőzetesen, eróziós aknákkal, kuszo^ Ifir. 1

halad. Fejlett eróziós aknái arra engednek következtetni, hogy a továbbju

tást szárazabb időszakban érdemes megkísérelni, egy valószínűleg jelentős viznyelőbarlangba való jutás reményével.
Jelenlegi mélyrége 16 m, ösazhoaszusága 28 m. /Térképet mellékeljük/
b/ Szuperszlklás-zsomboly /Gy- З / s
Már téli terepbejárásaink során átvizsgáltuk is k m mélységig sikerült feltár
nunk tektonikus eredetű aknáját, amely egy kis, vízgyűjtő nélküli sziklás töbörben
található Gyenespuszta közelében.
Újabb kiszállásaink alkalmával a szűkületet átbontva elértük 12 m mélyen jelen
legi végpontját. Erőteljes tektonikusán preformált főhasadékában eróziós és evorziós nyomok is felfedezetők. Kőzete daohstein tipusu liászmészkő. A fejletlen, el
sősorban korróziós eredetű zsomboly továbbkutatását nem láttuk célravezetőnek, amit
a tábor során elvégzett próbabontás is igazolt.
о/ Kishavas-zsomboly /Gy-12/s
•Téli terepbejárásunk során figyeltünk fel a kis töbör alján olvadó hóra, amely
klszellőzésre utalt. Kutatótáborunk második felében ezért kezdtük meg bontását a
kettős töbör kisebb, mellékberogyásában.
A felső omladékzónán keresztül, egy müszaknyi bontással egy omladékos, de vi
szonylag tág keresztmetszetű, hasadékszerü zsombolyba jutottunk, mintegy 12 m mély
ségig, amely dachsteintipusu juramészkőben képződött. Mélypontján instabil kövek
között folytattuk a bontást, miközben a szabad nyílásokon ledobott kő 8 -10 métert
esett, jelezve a tágas folytatást.
Xíisebb-nagyobb omlások - és az idő rövidsége miatt - további járatokat nem si
került feltárni. Feltáró kutatásával érdemes lenne foglalkozni.
d/ Mammut-nyelő /Н-1б/а, H-l 6/b/:
Az Ereszes—zsombolytói D—re 300 m —re található kettős töbör, igen előrehaladott
felszín alatti denudáoióra utaló formajegyei alapján keltette fel érdeklődésünket.
Ikertöbrében - amely feltehetőleg a nyelőosoport tekintetében a denudáoió egyik
súlypontja lehetett - az időszakosan vizet nyelő É-i berogyásában mélyitettünk ku
tatóaknát. A befolyó vizet visszaduzzasztás nélkül nyeli. Kutatóaknánkat 3i5 я
mélységig hajtottuk, azonban a nagy kitöltésmennyiség miatt barlangjáratot nem si
került feltárni. Az objektum kőzete - az Ereszes-zsombolyéhoz hasonlóan - valószí
nűleg eocénkor! márgás mészkő.
e/ H-2-es víznyelő
A táborunk területén lévő jelentős méretű időszakos víznyelő mélypontján kevés
szerves akkumuláoió eltávolítása után egy szálkőzetben kialakult, alján Járhatat—
lanul beszűkülő 5 m mély zsombolyba jutottunk. További kutatása a keskeny csővé be
szűkülő járat miatt nem volt megvalósítható.
f/ G-5-ös Szömörcsök-nyelő
A Gombás tanyától D-re k$0 m-re található időszakos víznyelőben a tábor végén
csupán rövid próbabontás történt, de a jelek szerint kutatásával érdemes foglalkoz
ni. A töbör mélypontján szálkő kibükkanás látható, egy friss felszakadásban, amely

- 4o tektonikus preformáoiót mutat. Határozott tektonikai vonalra illeszkedik.
g/ Táborunk során átvizsgáltuk, térképeztük és továbbkutatás lehetőségének szempont
jából elemeztük a Gyenes pusztai fosszilis víznyelőbarlangot, valamint a "Törköllikakat" is, amelyekről bebizonyosodott, hogy fejlődési stádiumuk, illetve morfogenetikai funkoiójuk miatt további feltárásra érdemtelenek.

\ feltáró kutatással kaposolatos tapasztalatok összefoglalása
l/ A karsztdenudáoió éírvényrejutása és stádiumai igen differenoiáltan Jelentkeznek,
amelynek oka elsősorban a petrovarienoiális eltéréseknek tulajdonítható,
2/ A fennsik genetikailag a lösz és kvarckavics fedőanyag ellenére autogén karszt. Eró
ziós Járatokkal őseik a relative idős, fejlett víznyelőkben számolhatunk.
a/ Az eooén mészkőben tapasztalataink szerint a barlangjáratok juvenilis állapotúak,
fejlett barlangjáratot az Ereszes-zsomboly kivételével a kőzetosoportban nem ta
láltunk. A kőzet szerkezete, kis állékonysága és primer litoklázishálózatának hiá
nya miatt nem kedvez a speleogenezisnek, ezért a víznyelők, még a jelentősebb fel
szín alatti üregek kialakulása előtt inaktivizálódnak.
b/ A krétamészkő vékony rétegsora nem biztosit megfelelő vertikális mozgási lehetősé
get a karsztvizek számára, ezért ebben sem számíthatunk fejlett barlangosodásra.

0/ A fennsíkon a főkarsztkőzetek — elsősorban a jura és daohsteinmószkővek jelentik
a karsztdenudáoió bázisát. Feltáró kutatásra e kőzetosoportok víznyelői a legígé
retesebbek.
3/ A feltáró munkahelyek kiválasztásánál ezért a következő szempontokat érdemes figyelem
be venni :
- kőzetminőség,
- hidrológiai aktivitás,
- eróziós tevékenység lehetősége /elsősorban a múltban/
- tektonikus preformáltság.
E tényezőkben szintetizálódnak azok a morfogenetikai hatások, amelyek a barlangok fej
lettségét, fejlődési stádiumát és morfológiai jegyeit determinálják.

Kárpát József

/
- Ű1 R« т-langle zárás, kiépítés, állagvédelem
Kutatóterületünket mind gyakrabban keresik fel a barlangok iránt valamilyen formában
"érdeklődő" egyének, akik illetéktelenül behatolnak a még feltárás alatt lévé, lezárat
lan barlangokba. Testi épségük veszélyeztetésén túl, sajnos a képződményeket is letörde
lik, kormoznak, technikai eszközöket rongálnak meg, a lejáratba köveket, fákat dobálnak.
Az eddigi legvandálabb pusztítás éppen egy héttel a XXII. Vándorgyűlés előtt történt
az Álba Regia-barlangban, amikor ismeretlen várpalotai fiatalok a Felfedező-ágban sok
oseppkövet megsemmisítettek, leszaggatták a feltartózott telefonkábelt és a beépített
osatlakozó egységeket, valamint szerszámokat vittek el a barlangból.
Eddig sajnos bíztunk abban, hogy a szűk, omladékos bejárati szakaszok visszariasztják
a laikusokat, dé éppen a Vándorgyűlés égetően sürgős, előkészítő munkái közepette kellett
rájönnünk, hogy a barlangot azonnal le kell zárni.
Roham munkával, több brigádban ténykedtünk. Készültek a tervek, méretezések, folyt az
anyagbeszerzés. Ez alatt előkészítettük a lejáratot a beépítéshez, megkezdtük az anyagok
helyszínre való fuvarozását. Betonvasat Kincsesbányán kaptunk, a lakatos és kovács mun
kákat, heggesztést a várpalotai "Jó szerencsét" tsz osőszpusztai gépjavító állomásán vé
gezhettük el, ahol fuvarost is biztosítottak számunkra. Ezúton is szeretnénk megköszön
ni a gyors segítséget. Az idő sürgetett - hát cselekedtünkI Két nappal az elhatározás
után az Álba Regia-barlangot lezártuk. Az alábbiakban kissé bővebben ismertetjük a kiala
kított "barlangajtót", mivel jól tipizálható, és hasonlóan szeretnénk a jövőben több,
Tési-fennsikon lévő barlangot lezárni.
A barlanglejárat és a zárszerkezet megtervezésekor a következő szempontokat tartottuk
szem előtt:
- egyszerű és olcsó legyen, de megbízható védelmet nyújtson illetéktelen behatolások
ellen,
- kerülni a preoiziós zárakat az eliszapolódás, az idegen tárgyakkal való próbálkozások,
eltömődés miatt,
- helyszínre szállítás után gyorsan beépíthető legyen, tekintettel az 1—2 napos munka—
periódusokra,
- a nyelő aktivizálódása esetén további zavartalan víznyelőst biztosítson,
- védjen a beomlástól, akkumulációtól,
- tegye lehetővé a zavartalan légáramlást a barlang szellőzéséhez.
A fenti elvek szerint kialakított barlanglejáratot a mellékelt rajzon láthatjuk. A
lejárat fő része a zárófedés /l/, mely egy betongyűrűre /4/ illeszkedik. A szoros illesz
tést és egyúttal a lezárást a zárszerkezet /10/ biztosítja. A zárófedél 0 22 mm /MSZ
339 D 50. 35./ osavarbordázott szelvényű betonacélból készült nyoloszögalaku keret, mely
a szelvény csökkentése oéljából további belső ráosozattal van ellátva. Elemeit heggesztéssel kötjük egymáshoz, s a heggesztések felületének és szilárdságának növelése végett
a kereszteződés! pontoknál kis aoéllemez papuosokat alkalmazunk. A zárófedél forgáspont
ja a 2 db sarokpánt /3/, mely 60 x 10 mm laposvasból melegen kovácsolva készül, s a be
tongyűrű külső palástjához simulva lenyúlik annak aljáig, ahol visszahajlitott kampójá
val kapaszkodik az alsó peremhez. A zárszerkezet stabil ellenpontja a betongyűrű tartá
sát szolgál 2 db "U" profilaoél konzolok egyikén /17/ van kialakítva. A zárszerkezet
felső /mozgó/ része és a fedél közötti kaposolatot a szintén betonacélból készült, ket
tős szárú zártartó inga /2/ létesíti, mely ugyan о sak 60 x 10 mm laposvas osuklókkal
kaposolódik a fedélhez.
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A betongyűrű /h/ normál máretü kutgyürü /belső ff 0,8 m/, s a járat folytatásában ha
gyományos guritóhajtással kialakított faáosolatot alkalmazunk, esetleg újabb betongyűrűt.
A "betongyűrű-fedél" egységet ömlesztett betonba ágyazott, nagyszilárdságú, bányászati
betonidomkő koszorúval vesszük körül, Így megakadályozva a perem erőszakos osorbitását.
A zárszerkezet működési elvét nem közöljük, mivel azt osak csoportunk tagjai Ismerik,
és szolgálati titokként kezeljük. A bejárathoz 3 db kulosot rendszeresítettünk. Az Is
mertetett, un. "víznyelő tipusu" lejárat és zárszerkezet tervdokumentáoióit, költségve
tési tervét, valamint a lezárásra javasolt további tiz barlang jegyzékét megküldtük az
OTVH Barlangtani Intézetének.
Előzetes megállapodásunk alapján az OTVH vállalná az anyag és fuvarköltségeket, cso
portunk pedig a további ügyintézést, az ajtók komplett elkészítését, a helyszíneken va
ló beépítését.
Az Alba_Regia-barlang
lezárásával párhuzamosan annak omladékos bejárati zónáját oementezéssel, sin, fa és be—
tonidomkő felhasználásával igyekeztünk biztonságosabbá tenni, számítva a vándorgyűlés
nagyszámú közönségére. A közlekedés gyorsítására újabb létrákat építettünk be a nehezen
Járható szakaszokhoz. Leszállítottunk, - végleges jellegű telefon-r és távmérővonal ki
építése oéljára - 600 m négyeres un. "nehéz vezetéket", melyet előzőleg 50 m-es szaka
szokra daraboltunk, a szakaszok végeit pedig négyhüvelyes osatlakozó egységekbe kötöt
tük. Két ilyen egységet azonban a betöréskor leszakítottak és elloptak.
A rongálódások ellenére a kábel stabil és "rejtett" beépítését a Kismó-szükülettől
az "U"—szifonig elvégeztük. A felerősítést Hilti-szögekkel és bilincsekkel oldottuk meg,
és a kábelt a járatoknak olyan részein vezettük, ahol a közlekedést nem gátolja, nem
sérül meg, ugyanakkor esztétikailag sem zavaró, omlástól és áradmányvizektől védve van.
A vonalépitési munkát hamarosan folytatni szeretnénk.
A Három-kürtő-zsombol£_/l-12/
uj bejárati szakaszában történő közlekedéshez 3 m vaslótrát rögzítettünk

egy hasadékba.

Kéteres telefonvezetéket huztunk ki, és e vonal segítségével voltunk összeköttetésben a
vándorgyűlés ügyességi versenyének résztvevőivel. További létrákat kívánunk még beépí
teni az Alpesi-fal alatti aknarendszerbe, illetve felülvizsgálni a most bennlévőket.
A Tábla-völg£i-barlang_/l-3l/
bejáratát idén újra kellett feltárni, mivel több köbméret anyag /lösz, törmelék, kőtöm
bök/ omlott le a felette lévő töbörrészből. Kibontás után 3 m mélységig erős faáosolattal, majd depófogó palánkkal láttuk el.

A

barlang zsomboly-szakasza a bemosott törmeléktől és kisebb omlásoktól több helyen

eltömődött. Ezeket újra kibontottuk, igy a barlang végig járható. Az alján lévő szer
számokat kihoztuk, és uj 4,5 m vaslétrát építettünk be a Hágosős—terembe.
A Tavas-barlang /1-66/
a tavasz folyamán szintén beomlott, s igy 4 m mélységig teljesen újra kellett feltárni.
Löszös, omladékos szakaszait ezúttal időtállóan kiáosoltuk.
látható, hogy a feltárásokat követő azonnali áosolás elmulasztása miatt gyakran tö
mő dik el, vagy omlik össze a barlangok bejárata, melyeket esek nagy munkával tudunk is
mét járhatóvá tenni. Ilyen szomorú a helyzet a Vörös-barlang /1-4/ és a Csipkés-zsom
boly /1—28/ esetében is, mivel a nagy esőzések során akkumulálódtak, s több próbálkozás—

aal aem elkerült újra bejutnunk a nagy tömegátrendeződések miatt. Okulva a tapasztalta
kon, az elmúlt időszakban ezért fordítottunk nagyobb gondot a barlangok állagvédelmére.
Jelenleg megbízható áosolattal vannak ellátva az 1-12; 1-31; 1-32; 1-35i 1-38; 1-44;

1 - 6 3 ; 1 - 66 . kataszteri számú barlangok.
Szolga Pereno

Feltáró kutatás /Lásd még: "Speleologiai kutatások a

Hárskúti fennsíkon"

cimü cikket/

Az 1977-es évben az elmúlt évekhez viszonyítva osoportuhk egyéb irányú tevékenységei
miatt a gyakorlati barlangfeltáró munka viszonylag kisebb intenzitású volt. Ennek elle
nére több már régebben ismert barlangban és több uj víznyelőben is folytattunk feltáró
kutatást, igy az 1-32. objektumban is, ahol egy Jelentős méretű uj barlangot sikerült
feltárnunk az őszi időszakban.
Célunk továbbra is a kb. 280 m mélységben feltételezetten kialakult karsztvizszinti
barlangrendszer elérése volt, a víznyelők kutatásán keresztül. A következőkben e tervünk
megvalósítását oélzó kutatásokról szólunk kissé részletesebben.
1, Az Álba Regia-barlang /1-44/ képezte továbbra is kutatásaink súlypontját.
a/ A barlang mélypontján /-210 m/ ismételt leszállásokkal mérlegeltük a továbbjutás
lehetőségét. Megfigyeléseink alátámasztják a korábbi álláspontot, mely szerint a
kb. 2 m hosszon járhatatlanul ellaposodó járat beljebb egy tágas, dőlésirányba
lejtő, valószínűleg időszakosan vizvezető folyosóba torkollik. Tekintve, hogy ezen
a ponton a továbbjutás pillanatnyilag lehetetlen, a végpont megkerülésére keres
tünk lehetőségeket.
b/ A végponti divergáló járatzóna baloldali tagja az Erdész-ág. Itt egy próbálkozás
történt az igen szűk, csőszerű agyagos járatban, amelyben 5 m-t ereszkedve újabb
szűkületek jelentkeztek, igy a továbbjutás a légzési nehézségek mellett nem old
ható meg ezen a ponton sem.
Érdemesnek látszik az Erdész-ág elején található Erdész-terem kürtőjének a megmá
szása is, mivel morfológiai jegyei esetleges kürtőrendszer vagy emeleti barlang
szakasz létezésére utalnak, amely esetleg a végponton való tuljutáshoz is segít
séget nyújthat.
о/ A -430 m-es szinten a Fehér-teremnél induló és

a főággal közel párhuzamosan lefe

lé tartó lapító szelvényű folyosó a Szarka-ág. Ennek omladékkal kitöltött alsó vé
gén egy leszállás alkalmával omladék bontása árán kb. 5-8 m—t sikerült továbbjut
ni, ahonnan hasonló munkával az előrehaladás megoldható.
Valószínűnek látszik, hogy a Forrás-terem /-I 63 m/ felől Ny-ra feltárt 10 m-es
oldalág és a Szarka-ág végpontja kapcsolatban van, igy a Szarka-ág ebben a zóná
ban visszaosatlakozik a főágba. Az oldalág felmért hossza 103 m.
Az év elején bemásztuk a Kupola-terem kürtőit, de azok 12-16 m magasan záródnak,
Járható folytatás semerre nem indul belőlük, igazolva a keveredési korróziós és
tektonikus eredetüket.
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d/ A barlang; továbbkutatásának alapvető feltétele a végponti zóna részletes térképé
nek elkészítése, melynek segítségével feltárva a járatok egyráshoz való viszonyát
lehetőségünk nyílhat a jelenlegi végpont megkerülésére, illetve más továbbjutásra
alkalmas munkahely kijelölésére.
2. Az 1—12. Három—kürtő-zsombolyban mérések alapján már az elmúlt évben megkezdtük egy uj
bejárat rólyukasztását a barlang labirintusszakaszának egyik felszínhez közeleső pont
jára.
Az átlyukasztást a súlyos omlásveszély ellenére elvégeztük, majd a bejárati zónát
omlasztásokkal, kőpillérezéssel stabilizálva, és a bejárati aknát kiáosolva, egy uj,
biztonságos bejáratot nyertünk.
Ugyanezen barlangban májusban a zsombolyszakasz -22 m-es mélységű pontján, egy ak
na oldalfalán nyiló hasadékon átbújva egy uj terembe jutottunk, melynek alapterülete

6 X 2,5 m, magassága 6 m. Időszakos vízfolyás! nyomokat mutat, arai arra enged követ
keztetni, hogy valamelyik nyelőpont zónájában helyezkedik el.
A barlang továbbkutatásánál a zsomboly mélypontjának további bontása eredményre ve
zethet, továbbá érdemesnek látszik a töbörosoport ÉNy-i jelenleg is aktiv nyelőpontjá—
nak bontása, mely az eddig feltárttól független, esetleg mélyebben konvergáló akna
rendszerbe vezethet.
Őszi kutatásaink során két alkalommal szerveztünk bontást a zsomboly mélypontjára,
melynek eredményeképpen az 19 76 -ban feliszapolódott végpont újra járható, és ismét be
látni a továbbvezető szűk részbe. A beépített hágcsó azonban elöregedett, többször le
szakadt, igy a hatékony és biztonságos föltárás érdekében felül kell vizsgálni a köz
lekedésre használt létrákat, kapaszkodókot.

3 . 1 -29 »sz. objektum - időszakos víznyelő
- nagy anyaghiánnyal rendelkezik,
- a kőzet néhol a felszínre bukkan,
- a Tábla-völgyi-barlang /1-31/ zsomboly szakaszát is predisztináló tektonikai irány
vonalra illeszkedik.
Ilyen indítékok alapján mélyítettünk három próbagödröt a nyelő mélypontján, melyek
közül a legmélyebb 5 m. Alján vizfolyási nyomokat és kisebb üregesedést tapasztaltunk.
Kiácsolás után bontásával érdemes foglalkozni.
4. 1-32. sz. objektum
DNy-i felébe csatlakozó vizvezető árok végén egy 3 m átmér jü és 4 m mélységű, füg
gőleges falu felszakadás keletkezett kora tavasszal. /Lásd "Kataszter kiegészítés" o.
részben/ A beszakadt fákat, korhadékokat kitermeltük, majd az ÉK—i fal mentén egy

2 ,5 m kis szelvényű aknát ástunk a további kitöltés vizsgálatához.
A teljes mélység jelenleg 7 m, s e mélységig - az alsó néhány cm kivételével csak lösz található, az alján ugyanis ökölnyi, erősen korrodált dolomitos mészkőgumók
jelentek meg. Valószínű, hogy egy hajdan akkumulálódott viznyelőbarlang újra felszakadásáról van szó. Erre utal a nagy szelvény, a függőleges, nyiródási nyomokat muta
tó fal, a viszonylag nagy /kb 30 в’/ természetes anyaghiány, a morfológiai változás
gyors időbeni lefolyása, s az a tény, hogy az objektum közelében /1-33» és a Szelelő
lyuk-barlang/ már a felszíntől számítva 1 -2 ,5 m mélységben megjelenik a kőzetfelszin.
A felszakadás morfogenetikai vizsgálata tehát a továbbiakban is indokolt.

Mivel várható, hogy a felső peremzóna hamarosan besuvad és megkezdődik a töloséresedés, ezért az általunk mélyített aknát erős fapadozattal lefedtük.

5 . Szelelőlyuk-barlang /1-32./
Ugyanezen

objektumban /a felszakadástól É-Ék-re kb. 20 m-re/ volt található egy

gyenge vízfolyás! nyomokat mutató, jelentéktelen, kb. 1 , 2 m átmérőjű, tálalaku mé
lyedés, az alján bedobált kővekkel. 1976 telén itt "légzést" tapasztaltunk, majd idén
ősszel megkezdtük a bontását.
A kutatóakna 2,5 m mélységben elérte a triászkori, dolomitos mészkőből álló kőzetfelszint. Ez hamarosan Uregesedett és igen erős légáramlás indult meg. A továbbmélyitett akna egy tágas hasadékhoz vezetett, melynek felső zónája tektonikallag erősen
megdolgozott, de jól nyomon követhető. E hasadékban halad a járat É-i irányba, majd
egy merőleges irányú kereszthasadék mentén kialakult, jellegzetes "T" szelvényben
folytatódik lefelé. Itt az álfenék átbontáeával sikerült lejutnunk a mélyebb szinten
húzódó, igen markáns főhasadékba. Ennek átlagos szélessége 1,2 m körül van, de helyen
ként a 2 m-t is meghaladja.
A huzófeszültségek hatására létrejött főhasadék szálkőfalai viszonylag simák, konkordánsak, közéjük hatalmas kőtömbök szorultak, s ezek több álszintre osztják a bar
langot /Háromszög-terem, Alsó-Felső-nagyterem stb./. Több kisebb-nagyobb kereszthasa
dék is megfigyelhető, melyek drainszerüen csatlakoznak a főhasadékba. A barlang Ék-i
végét is 1- a már előzőekben is említett - nagyobb kereszthasadék zárja le. illetve
ennek vertikális zónájában a másodlagosan kialakult, kisebb korróziós kürtőrendszer.
Az utóbbi időszakban több kisebb felsőjáratot, termet sikerült feltárnunk, de mun
kánk súlypontját a barlang legmélyebb részének továbbkutatása képezte. Kb. 3 ш’ anyag
kivödrözésével szintben 2 m-t, teljes hosszúságban 7 m-t jutottunk előre, az Ek-i ke
reszthasadék mentén. Biztató, hogy a bontási helyen szabaddá vált keskeny járatból
erős huzat jön. /itt jegyezzük meg, hogy a hideg időszakban a barlang bejárata szinte
lövelli ki a párát - innen a neve is./ A barlang kitöltése döntően lösz, kisebb há
nyadban vörösagyag, kevés kőhordalék. Bontás során 5 - Ю om vastagságú, finomrétegzett—
ségü oseppkő töredékek kerültek elő. A falakat, repedéseket néhol szép hidegvíz! bor—
sókövek díszítik és nyomokban mangános, bitumenes kiválások figyelhetők meg.
Formái közül a tektonikus formák uralkodnak, de a kis kürtőrendszer mentén szép
ivü oldás! nyomok is előfordulnak. Feltárása óta /esetleg előtte is/ több denevér lak
ja, ezenkívül szúnyogokat, pókokat, bogarakat és gilisztákat figyeltünk meg. A barlan
got közvetlenül az első bejutás után felmértük, bejáratát deszkaáosolattal láttuk el.
Felmért, akkori hossza 65 m, mélysége -22 m. Jelenlegi becsült hossza 100 m, mélysége

-2k m. Térképén látható, hogy a főhasadék iránya 20°-20O°, igy ennek D-DNy-i folyta
tására illeszthető az 1-32. friss felszakadása, valamint az 1-31. sz. Tábla-völgyibarlang /Markó-barlang/ eddig feltárt hasadékrendszerének irányai. Valószínűnek lát
szik, hogy ez utóbbi objektumon keresztül, szabad szelvényen történik az intenzív
légáramlás. Ezt eddigi megfigyeléseink is alátámasztják. A két barlang bejárata kö
zötti távolság 90 m. Kutatását a jövőben is folytatni szeretnénk.

6 . Az I-38-as víznyelő
A kutatóházunktól K-re 1200 m—re található víznyelőt a következő indítékok alapján
javasoltuk bontásra:
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_ ugyanabban az igen kedvező denudáoiós sajátosságokkal M r ó juramészkő rétegsorban
fekszik, mint az Álba Regia-barlang,
- határozott tektonikai vonalra illeszkedik,
- a környezet domborzati viszonyai már a pleisztooénra vonatkoztatva is intenzív víz
nyelő tevékenységre utalnak,
- sziklás nyelőlyuk visszaduzzasztás nélkül nyel, korábbi próbabontásaink során huza
tot észleltünk.
.A nyelő bontására augusztus 5-20-ig tartó nyári táborunkban került sor. Sorozato
san ismétlődő omlások közepette aknánkat 8 m mélységig hajtottuk. Az omladékban erős
üregesedés és huzat jelentkezett. Az áosolás ellenére is megújuló omlások miatt a
munkát egyelőre beszüntettük. Tervünk szerint a jövőben az aknát egy másik, bejutás
szempontjából optimálisabb helyen mélyítjük.
7, Az I-63-as, Löszbabák-barlang.1a
Járatait az elmúlt évben 12 m mélységig tárta fel osoportunk. Az idén a XXII. Or
szágos Vándorgyűlés során rendezett bontóversenyben a miskolci Maróéi Loubens csoport
tagjai három műszak alatt mélységben 3 ,0 m-t, összhosszban 1 *» m—t jutottak tovább.
Folytattuk a munkát, de sajnos az erősen beszűkülő szelvény miatt mélységben 2,5 m-t,
hosszúságban k m-t sikerült továbbjutnunk. A munka folytatását ezen a helyen nem ter
vezzük.
Feltárások a kréta rétegsorban

1 - 67 . ez. töbör
A löszben indított kutatóakna 1,5 m mélyen érte el az összetört kréta mészkő felszí
nét. Bontás során hamar üregesedett, majd egy kb. 0,3 m széles, függőleges hasadék vált
láthatóvá. Az ebben lévő laza omladékot osák nehezen tudtuk és tudjuk bontani. Egy pon
ton azonban sikerült átlyukasztani az alját képező álfenéket, s itt kb 6—8 métert le
dobni kisebb köveket. Sajnos hangjuk után Ítélve továbbra is szűk hasadékokra számítha
tunk. Jelenlegi mélysége kb. 3,5 m.
1-7*». Körömvesz tő-barlang
A kréta rétegsorban lévő időszakos víznyelők közül feltárás szempontjából a legbiz
tatóbb, mivel viszonylag fejlett eróziós formajegyeket mutat. Az 197*»—ben kibontott bar
lang bejárata időközben beomlott, igy a mélypontról a bontási anyagot felszínre adni nem
tudjuk. Ezért kezdtük meg a barlang ÉNy—i szűk, felszínre nyiló járatának tágítását, me
lyen sikerült is lejutnunk, a már régebben feltárt részbe, az un. "kis oseppköves" te
rembe. Ennek alját egy félkörivben oldott fal mentén mélyítettük tovább 0,8 m — t vályogo—
sodott löszben. Továbbkutatása biztatónak látszik.
Az I-81-es kistéspusztal nyelőben
néhány alkhlommal végeztünk bontást. 2 m mélységig hajtott kutatóaknánk mélyítése a nagy
kövek miatt igen nehézzé vált. Indokolt a továbbkutatása, mivel a fennsík e területének
karsztmorfológiai elemzéséhez nagy segítséget nyújtana egy barlang feltárása, amely az
eddig még kevéssé ismert támaszkodó kréta karsztvizrendszer tagja.
Egyéb próbabontások
A nyári tábor ideje alatt, ill. hétvégeken végzett munkával megbontottuk az 1—17; 1-36;
I-áO; I-*»l. sz. objektumokat, melyek közül továbbkutatásra az 1-17« "Kontroli-barlangot"
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tartjuk érdemesnek. Kb. 5 m mélységig sikerült kibontani, ahol fejlett üregesedés tapasz
talható, s alján lévő lyukon újabb 5-6 m-t esik a ledobott kő. A további feltáró munka
csak áosolás és szelvénynövelő omlasztások után valósítható meg.

Kárpát József - Szolga Ferenc

Kataszter kiegészítés Rákhegy II. bányaüzem, -64 m szinti barlang

4421 Isztimér, "Kinosesbánya" részterület.
Kincsesbánya területén a Rákhegy II. bányaüzemben található. Tengerszint feletti magas
sága: -64 m. Bejárata szintes, biztosítatlan bányavágatból, közvetlenül a talp felett
nyílik, a bejárati szelvény alsó kétharmad része idomkővel van elfalazva. Bezáró kőzete:
felsS triász dolomit. A barlang tulajdonképpen egy jellegzetes "lencse" keresztmetszetű
szenilis eróziós csatorna, amelyet egy kb. 60° dőlésű tektonikus sik predesztinált. Ki
töltése főleg agyag, melyet a belőle érkező kb. 5 - 1 0 l/p hozamú viz nagymennyiségben
mosott ki a feltáró bányavágatba. /Ezért is falazták el./ A járat vízszinteshez képest
45°-ban emelkedik. Hossza kb^ 4 m, /ennyit látni belőle, azután mintha nagyivben balra
kanyaró4pa?/ szélessége átlagosan kb. 0,5-0 ,6 m, magassága 0,8-0,9 m. A vágathajtás so
rán 1977-ben fedezték fel. Közelében a főtében található egy száraz, 1,5 x 0,6 m nyílású
kb. 1 m mélységű hasadék, melynek falait szinte mindenütt ásványos kiválások /kaloit7/
borítják. A vágat több részén megfigyelhetők meg tektonikusán preformált kisebb-nagyobb
vizjáratok.
4421 Isztimér kataszteri egység "Mellár" részterület.
Németföld 7. sz. /N 7/ objektum: fiatal felszakadás. Megtalálható a Németföld 2, sz.
objektumtól Ny—ra, 80 méterre az erdőszéli földuttól, DDk—re 70 m —re. Kőzetanyaga* tri
ász mészkő. Tengerszint feletti magassága kb. 390 m. Kis alapterületű felszakadás, al
ján laza humuszréteg alatt néhány kisebb kő látszik. Kerek, 2,5 m átmérőjű, 1 m mély.
Pereme határozott, viszonylag meredekfalu, tehát fiatal felszakadás. Sok a bedobált fa,
ezért nehéz észrevenni.
4422 kataszteri egység "Lyukas-tábla" részterület.
1 - 32 . sz. objektum. 19 76 -os kataszteri térképen "szivárgó" nyelőpontként jelölt terület
a rajta nőtt két fával beszakadt és 3 m átmérőjű, 4 m mély, meredekfalu üreg keletke
zett löszben. Alját megtisztítottuk, Ék-i fala mentén kis kutatóaknát mélyítettünk. Kő
zetet 7 m mélységben találtunk, triász dolomitos mészkövet. Az objektumot ebben az álla
potában felmértük, fotókat készítettünk róla. Az 1-32. sz. objektumban uj barlangot is
tártunk fel, részletes leírása a "Feltáró kutatás" c. oikkben található.
"Tés Délkelet" részterület.
1-64. sz. objektum. A jelenlegi nyelőponttól DNy-ra lévő kis felszakadás idén viznyelés
következtében kb. 3 m mély, 0,<7 m átmérőjű aknává tágult. Fala lösz, alján kőzet van.
"Tés Észak" részterület.
1-97. sz. objektum. Az 19 76 -ban felfedezett felszakadást teljesen kitöltötték és be
szántották. Időlegesen megszűnt.

Szolga Ferenc

- Íf8 Várvölgy 6.az. barlang /V 6/
A barlang Veszprém megyében, Vérpalota határában lévő Vér—völgyben található, a völgy
nek Ny-i Irányban a vár felé tartó szakaszán, - Innen kb. 200 m-re - baloldalt az alsó
nagyobb sziklatorony között kb. 30-35 m relativ magasságban, a Puszt.apalotai várromtól
76°-os irányban. A várpalotai vártól 320°-ra kb. 3 km-re. Tengerszint feletti magassá
ga 325 m /térképről leolvasva/. Hasadék iránya: 114°. Kataszteri terület:

4422.

A barlang nóri fődolomitban egy hasadék beboltozódásában keletkezett, mennyezetét nagy
méretű összeékelődött kövek alkotják. Kitöltése humusz, benne apróbb 3-4 om átmérőjű
kődarabok. A mennyezeten és oldalfalakon nyomokban hidegvizü borsókőképződmények látha
tók. A barlang teljes hossza 36 О om, mely végig felállva járható, felszerelés nélkül.
A bejárat nehezen megtalálható, elérése sziklás terepen lehetséges.
Megközelítése : Várpalotától a Vár-völgyben található piros jelzés mentén, a völgynek
Ny-ra a vár irányában elforduló szakaszán kb. 200 m-re baloldalt lévő első nagyobb szik
latornyok között. Ezen a szakaszon felmászva kb. 10 m magas sziklatorony alatt találhat
juk meg az üreget, a völgyből nem látható osak a sziklatorony.
A barlang összhossza 36 О cm, legnagyobb magassága 210 cm.
Várvölgy 7. sz. barlang /V 7/
A barlang Veszprém megyében Várpalota határában lévő Vár—völgyben található, a Várpalo
tai vártól 2l4°-ra, kb. 4 km-re. A Vár-völgynek Ny-i irányban a vár felé tartó szaka
szán baloldalt a vár előtt kb. 100 m-re a völgytalphoz közel, különálló sziklatömbben
a Pusztapalotai vártól 120°-os irányban. Tengerszint feletti magassága З Ю m /térképről
leolvasva/. Hasadék iránya: 70°. Kataszteri terület: 4422.
A barlang nóri fődolomitban tulajdonképpen csak egy sziklaátjáró, mely kb. 12 m magas
sziklatömb réteglapmenti elválásával, illetve megcsúszásával keletkezett. Jelenleg mind
két irányban nyitott. Fölötte 5 m magasságban még egy keresztül járható nyilás van. A
hasadék könnyen megtalálható és átjárható felszerelés nélkül.
Megközelítése: Várpalotáról a Vár—völgyben található piros jelzés mentén, a Vár—völgy
nek Ny-ra a vár irányában elforduló szakaszán, a vár előtt kb. 100 m-rel baloldalt, a
völgytalptól jól láthatóan egy magányos sziklatömb áll, ennek alján található a barlang.
Várvölgy 8 . sz, barlang /V 8/
A barlang Veszprém megyében Várpalota határában lévő Vár—völgyben található, a várpalo
tai vártól 211°-ra, kb. 4,5 km-re. A pusztapalotai vártól kb. 100 m-re, 230°-os irány
ban egy alacsony sziklaalakzatban, 20—25 m —es relativ magasságban. Tengerszint feletti
magassága 365 m /térképről leolvasva/. Hasadék iránya: 212°. Kataszteri terület: 4422.
A barlang nóri fődolomitban lévő kis sziklaüreg, mindössze 230 om hosszú, tektonikus
jellegű, egy hasadék mentén képződött. Alját nagyméretű kövek között humusz és avar ké
pezi. Az oldalfalakon hidegvizes borsóköveket figyelhetünk meg, valamint fejletlen
oseppkőlefolyási nyomokat.
Megközelítése: Várpalotáról a piros jelzés mentén, a pusztapalotai várig haladunk, on
nan kb. 100 m—re balra egy nagyobb sziklaalakzat után következő lejtős terepen, a völgytalptól kb. 50 m-re találjuk ezt a kis üreget.

Várvölgy 9« sz. barlang /V 9/
A barlang Veszprém megyében Várpalota határában lévő Vár-völgyben, a várpalotai vártól
310°-ra kb. 4,5 km távolságra található. A Vár-völgy Ny-i Irányú szakaszán, a pusztapalotal vártól 230°-os irányban kb. 180 m távolságra, 30-35 m-es relatív magasságban. Ten
gerszint feletti magassága 370 m /térképről leolvasva/. Járatiránya: 202°. Kataszteri
terület: kkZZ.
A barlang nóri fődolomitban, egy meredek sziklafalban nyílik, nagyméretű 870 om hosszú
és í»3.0 om magas bejárati szelvénnyel, befelé a mennyezet fokozatosan laposodik és a be
járati nyílástól 370, illetve 550 om-re végződik. A jobb oldalából nyílik egy fokozato
san felfelé szűkülő járat, mely 5 m-ig még Járható. A barlang falai simák, mindenütt ol
dást nyomok és formák figyelhetük meg, egyes helyeken utólagos kifagyásos jelleg figyel
hető meg. A bejárati szakasz olyan jellegű, melyet kívülről ható viz oldóhatása alakí
tott ki. A jobb oldalon lévő Járat főtójén egy 2-3 om széles bekérgeződött egykori hasadék figyelhető meg, mely valószínű ennek kialakításában döntő szerepet játszott. A Jobb
oldali járatban a mennyezeten sűrűn három 15 om hosszú cseppkő, valamint 20 -30 om-es
оseppkőfüggönyök figyelhetők meg. Az aljzaton semmiféle kitöltés ninos. A bejárati sza
kaszon lapos, a mennyezetről vékony rétegben levált összetöredezett kövek találhatók. A
barlang .mindenütt száraz. A jobboldali járatban néhány pók figyelhető meg. A barlang a
völgyből nehezen észrevehető, csak sziklamászással közelíthető meg, télen felszerelés
is szükséges. A jobboldali járatnál világítóeszköz szükséges. A bejárati rész méreteinél
fogva alkalmas táborozásra, bivakolásra.
Megközelítése: Várpalotáról a piros jelzés mentén, a Vár—völgyben a pusztapalotai várig
haladunk, onnan kb. 180 m-re beloldalt a második sziklafalszakaszban 30-35 m relativ
magasságban, nehezen felismerhetően észrevehetjük a nagyméretű bejárati szelvényt. Jobb
ra pár m-rel lejjebb egy hasadék figyelhető meg. A völgyből vagy a bejárattal szemben,
vagy a sziklatömböt balra megkerülve, a bejárat magasságáig kapaszkodunk fel és innen
közelíthetjük meg.
A barlang járható hossza 9,6 m, legnagyobb magassága h 30 om.

Szarka Gyula

