
- 15 6 -

A Herman Ottó Karazt- és Barlangkutató Csoport 1977. évi .jelentése

A csoportunk az Ady Endre Művelődési Ház és a DVTK Természetjáró Szakosztályának ke
retében, az MKBT Észak-magyarországi Területi Osztály irányítása mellett dolgozik, végzi 
a feltáré, adatgyűjtő, mintavételezési tevékenységét. Csoportunk létszáma 28 fő, tagja
ink főleg munkások és tanulók.

A csoport vezetését 1977. júliusától Szikszai Tibor vette át. Csoportunk életében 
mindig nagy szerepet kap a tábor. Ebben az évben 3 tábort szerveztünk. Tavasszal 4 napos 
tábort tartottunk Dorongóson. Nyári táborunkat az MKBT Kszak-magyarországi Területi Szer
vezetével egyetértésben Bolháson rendeztük, julius l6-tól 31-ig. November b -8 között 
szintén Bolháson táboroztunk. A táborok eredményeiről a feltáró tevékenységnél számolunk 
be.
Feltáró tevékenység 

Dorongósl időszakos víznyelő
Dorongós tisztás É— i részében található. Közvetlen az Ilona kút felé vezető ut mellett 

holyezkodilc el.
A kutatást indokolttá teszi, hogy a Dorongós tisztás nagy vízgyűjtő területtel rendel

kezik, oz kedvező a víznyelő számára. Hóolvadási időszakban a viz a hótömböket hömpölyög
ve viszi bolo a víznyelőbe.

A barlang föltárásával célunk a feltételezett Miskolc—Tapolcai források vizgyüjtü te
rületének vizsgálata, valamint az alsóbb rendszerbe való bejutás. Aktiv vizes szakaszon 
festési vizsgálat elvégzése. A barlang felső szakasza erősen törmelékes jellegű, minde
nütt tisztára mosott, agyagos eltömődós sehol nem található.

Tavasszal h napos tábort szervoztünk a feltárásra, a szálkőzetben való szükülot átbon— 
tására. Élthez sogitségct kaptunk az EVIZIG-től /1 db kompresszort/. A szűkület átvésóso 
után 7 méter mély aknába jutottunk, amelynek alján egy újabb szűkület zárja el a tovább
jutást. Л szűkületen át bedobott kő esésének a zaját 10 másodpercig lehet hallani. Remél
jük, hogy az újabb akadály elhárítása után szabad járatokat találunk.

Boróká sl-töbür területe
A Szinva-völgyétől Ny-ra fennsiki környezetben, az un. fonnsiki mészkő területen ta

lálható, közel 3 kil—nyi nagyságban. A fennsiki mészkő vonulat K-Ny-i csapással húzódik át 
a területen, a Bükk-hcgység központi részéről egészen a Szinva-völgyig. Ebből a mészkő
ből faliad 5-35 ozor e’/nap vizhozamu Szinva főforrás is.

A borókási terület környezetében a fennsiki mészkő uralkodó rótcgcsapas iránya mint 
emlitottük K-Ny-i és erre közel merőlegesek a haránttörósek. Ezeket a főirányokat köv e 
tik a felszin alatt és felett kialakult hidrogeológiai jelentőségű karsztformák.

A terület kutatását az indokolja, hogy a vizsgált borókási terület a Szinva főforrás 
vízgyűjtőjének legjolontősebb része. Mivel a Szinva főforrás fő szerepet kap Miskolc ivó
víz ellátásában, ezért lényeges szempont annak a ténynek a megismerése, hogy a borókási 
területtől É-га húzódó karsztvizduzzasztó kőzeteken milyen mértékben jut keresztül a fő
forrással már nem csapolt anizuszi mészkő terülotre. A területen lévő feltárásaink is ezt 
a óéit szolgálják.
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Fokéteaár IX. számú-zsomboly

Mészáros Károly-barlang
A borókást töbrök ÉNy-i töbör sorában a második.
Feltételezéseink szerint a borókás! területen ez a barlang volt legtovább nyitott, 

ezért itt van a legnagyobb valószínűsége annak, hogy viszonylag könnyen lehet lejutni a 
karsztvizszintre. A barlang mélysége Jelenleg 10 méter, hosszúsága 90 méter.

A barlangban lévő levegőmozgás minimális, ezért feltáró munkát osak rendkívül nagy kö
rültekintéssel lehet végezni. Ebben az évben az inaktiv patakmeder agyagos eltömődését 
bontottuk, melyben sikerült 7,5 méter hosszan előrejutni.
Borókás XV-ee-zsomboly

Tektonikus hasadékban keletkezett. A legmélyebb borókáéi barlang l40 méter mély. Rend
kívül nehezen járható, vonalvezetése léposőzetes. A zsomboly cseppkövekben szegény, egyes 
részei ajctivak. Jelenlegi végpontján szifon zárja el a továbbjutást.

A nyár folyamán vizszintsüllyesztést végeztünk. A szifon vizszintjét sikerült h méter
rel mélyebbre helyezni, azonban ez még a továbbjutáshoz nem elegendő. A továbbjutáshoz 
még 1,5-2 méter süllyesztésre van szükség. A jelenleg elért vizszint nem jelenti a terü
let karsztvizszintjót.

A feltárt zsombolyból több helyen kürtő halad felfelé. Legjelentősebb az alsó szaka
szon van, ahonnan állandó vízfolyás érkezik a kürtőből, a leszállások alkalmával vízhozam 
mérést végeztünk, mely 1-150 l/perc között változott, az időjárás függvényében. A betor
kolló kürtő feltételezhetően a XX-es zsombolyhoz ér fel.

A barlangban összefüggést és vízkémiai vizsgálatot végeztünk, amelynek értékelésére 
a későbbiekben visszatérünk.
Mexikó-völgyi-barlang

A barlang felfedezése a csoport nevéhez fűződik. 1907-ben tárták fel. A Miskolo-Tapol- 
oai források vízgyűjtő területén helyezkedik el. A források szennyeződés! lehetőségének 
behatárolása teszi indokolttá a kutatást.

Ladini mészkőben keletkezett barlang. A mészkő erősen tört és gyűrt,, igen nagymérték
ben limonltos bevonatú. A tektonikai vonalak meglehetősen szabálytalanok, mert az álló 
síkoktól az egészen laposig mindenféle előfordul, ez indokolja a barlang kusza járatainak 
keletkezését. Jelenlegi mélysége 80,20 méter, a felmért összhosszuság 700,50 méter.

Több helyen végeztünk feltáró munkát, ahol a járatok irányának méghatározása történt.
A végpont szálsziklában elszükül, további feltárás azonban lehetséges. A mérési adatok 
alapján 25 méter szükséges az aktiv vizes szakasz eléréséhez. A barlang feltárását, a do
kumentáció növelését tovább fogjuk végezni.

Ilona-kuti-barlang
A felszíni megfigyelés nagy barlangot Ígér, bejárata bükki viszonylatban nagy szelvény

nyel indul. A feltárást rendkívül megnehezíti a több tonnás kövek kitermelése, szétverése. 
Az ehhez szükséges felszerelést ritkán tudjuk beszerezni. A továbbjutáshoz a továbbiakban 
még nagyarányú kutatómunka szükséges.

A barlang bejárati szakaszán kijavítottuk a meghibásodott áosolatot. A végponton lévő
teremből bontással 1,5 métert sikerűit előrejutni. A régi felmérési Jegyzőkönyv alapján
elkészítettük a barlang térképét.
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Szeleta-zsomboly

A Szeleta-barlang mellett található. Időszakos víznyelő. A zsomboly triász mészkőben 
keletkezett. A feltárást a végponton végeztük 110 méter mélységben. A szálkőzet vésése 
rendkívüli erőfeszítést igényel, az előrejutás igen lassú, csak centiméterekben mérhető.
A kutatást minden körülmények között folytatjuk.
Mély-völgyj-lyukak

A terület barlangjainak, kőfülkéinek, lyukainak azonosítása történt. Ezeket egy alap
vonalra raktuk fel.
Táborbeli tevékenység /jul. 6-31.. nov, 4-8./
Bolhási-viznyolő-barlang

A nagyfennsik közepén találjuk. A völgyek összegyűjtött vizét az anizuszi mészkőnek 
vezetve alakult ki a Bolhási-viznyelő-barlang. A területet átszelő ut É-i oldalán, fehér, 
jól rétegzett anizuszi mészkő jellegzetes megnyilvánulásait figyelhetjük meg, az időn
ként előbukkanó mészkőfejek formájában. D-re ladini agyagpala, tufitos homokkő és tüzkö- 
ves mészkő betelepülések találhatók. Az anizuszi összlethez képest gyengén karsztos terü
let.

A barlangot 1953-ban az MHT zsombolykutatói tárták fel. Az elmúlt években több csoport 
kísérletezett a barlang szifonsorának átbontásával, de tartós eredményt nem tudtak elér
ni, mert amit egyik nap bontottak, azt a viz másnapra visszatemette. Ennek a ténynek az 
ismeretében elhatároztuk, hogy a barlang aknarendszerét viztelenitjük a tábor időtarta
mára. Első feladatunk a már meglévő, de rossz állapotban talált gát kijavítása, raegerősi- 
té.se volt.

A megfelelő biztonság érdekében úgy döntöttünk, hogy még egy gátat építünk a barlang 
bejáratától kb. 6 méter távolságra. Ennek a biztonsági gátnak lett volna a feladata egy 
esetleges felső-gátszakadás esetén a vizet addig tárolni, amig a lent dolgozó kutatók el- 
hagyják a veszélyes zónát.

A gátrendszer mögül a vizet szivattyú segítségével emeltük át az ut másik oldalára, és 
vezettük el semleges területre. Biztosítani kellett a felszin és a munkahely közötti ál
landó összeköttetést is, amit a honvédségtől kölcsönkapott tábori telefonnal és a szüksé
ges mennyiségű vezetékkel oldottuk meg. Így már megfelelő biztonsággal kezdhettünk neki 
a feltárásnak. Meg kellett oldani azonban egy másik évtizedes problémát is, a kibontott 
szifonsor törmelékes anyagának tárolását. Ezt fóliazsákos depózással oldottuk meg, ezzel 
sikerült megakadályoznunk a szifonok újra eliszaposodását, a viz visszaengedése után. 
Ezzel a bontásimódszerrel dolgozva egy 30 méter hosszúságú szifonsor átbontását követően 
egy kisebb terembe értünk. A teremből a járat 3-feló ágazott. Az egyik ág szikla szűkü
letének átbontásával 40 méter hosszúságú, cseppkövekben gazdag barlangágat sikerült fel
tárni, melyet Lantos—ágnak neveztünk el. A terembe visszatérve pár métert tudtunk szaba
don előreheladni a patakmederben, utána ismét egy hordalékos eltömődés állta utunkat. Ez 
ellen indítottunk támadást novemberi táborunkban. Ismét alkalmaztuk a fóliazsákos depó
zást. 10 méteres szakasz átbontása után erős huzatot észleltünk és ujult erővel folytat
tuk a munkát. Erőfeszítésünket siker koronázta. A feltárt barlangszakasz szépsége minden 
fáradságunkat feledtette. Az uj ágat Mészáros—ágnak neveztük el. A barlangág hosszúsága 
az eddigi mérésünk szerint 510 méter. A patakmederben ismét hordalékos eltömődés állja 
utunkat. Ennek a bontásához hozzákezdeni nem tudtunk, mert a szivattyúnk meghibásodott^ 
javítását alkatrész hiány gátolja.
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A BOLHÁSI VÍZNYELŐ -  BARLANG
alaprajza
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Sajnos az uj ágról készült színes fotódokumentációt mellékelni nem tudjuk, mert az 
OFOTÉRT az Ígért határidőre nem készítette el azokat.

A barlang védelmének érdekében a bejáratot kénytelenek voltunk lezárni, mert általunk 
ismeretlen, magukat barlangásznak nevezett egyének a képződmények pusztításához kezdtek.
Szirén-barlang

Átépítettük a barlang beomlott bejárati szakaszát. Megkezdtük a barlang térképezését, 
bemértük azt a pontot, ahonnan a legcélszerűbb egy uj bejárat nyitása.
Felső-Sebesvizi-nyelő

A Szinva főforrás vízrendszeréhez tartozó időszakos víznyelő a mészkő és a porfirit 
határán haladó bontásunkkal 8 méter mélységig jutottunk.

Barlangfeltárási tevékenységhez kaposolt megfigyelések, anyagvizsgálatok
Folytattuk az előző években megkezdett mintavételezési tevékenységet, anyagvizsgála

tot. Anyagvizsgálataink kiterjednek a különböző tipusu karbonátos kőzetekre és barlang
ki töltásokro. Ezek alapján vizsgáltuk a különböző kőzetek oldékonyságát, a barlang ki
alakulásának idejét. Folyamatosan végezzük a térképezési tevékenységet, az újabb feltá
rások felmérését, illetve a már meglévő térképek korrigálását, utánmérését.

A barlangok képződményeiről fényképeket készítettünk /leginkább diákat/, amelyek a 
csoport anyagában megtalálhatók. A nyári tábor alatt meteorológiai mérőállomást létesí
tettünk.
Karszthidrogeológiai mérések
Ebben a témakörben az alábbi vizsgálatokat végeztük:

l/ Víznyelők működési idejének megfigyelése, a befolyó vizek kémiai elemzése 
2/ Barlangi viz megfigyelések, vizsgálatok
3/ Összefüggés vizsgálat
4/ Források vizmintagyüjtése, biológiai, kémiai elemzése 

Víznyelők működési idejének megfigyelése, a befolyó vi^ek kémiai elemzése
Folytattuk az előző évben megkezdett megfigyelésünket 13 időszakos víznyelőnél. Az 

eddig kapott adatok még kiegészítésre szorulnak, hogy azok értékelhetők legyenek. A ta
vaszi időszakban vízmintákat vettünk, ezeket megelemeztük. A kapott adatokból vízkémiai 
adatsorokat kívánunk kialakítani.

Barlangi vizmegfigyelések, vizsgálatok
A barlangi vizek vizsgálatát biológiai és kémiai szempontból végeztük. Kémiai vizs

gálatok értékelését a kevés mintaszám miatt nem tudjuk elvégezni.
A Borókás! IV-es szifonéból 1977. április hóban vett minta vízkémiai vizsgálatának 

adatai :
Ca: 55,0 mg/l; Mg: 14,77 mg/l; k+Na: 5,75 mg/l; Fe: 0,10 mg/l; NH^: 0,20 mg/l; HCOy 
164,70 mg/l; Cl: 10,0 mg/l; S0^: 57,64 mg/l; Ж>2 s 0,10 mg/l; N 0 ^  3,80 mg/l; összes kat
ion: 75,82 mg/l; összes anion: 236,24 mg/l; 0^: 1,28 mg/l; Lugosság: 2 ,70; kémhatás fe- 
nolftaleinre: 18,0; karbonátos keménység: 7,56 nk°, összes keménység: 11,13 nk°, száraz 
maradék: 312,06 mg/l; pH: 6,90; Mn: 0,00 mg/l.
A vizsgálatot végezte: Majoros Lászlóné, oki. vegyész.
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A biológiai vizsgálatok röviden összefoglaljuk:
Az elmúlt évben 30 forrás, illetve barlangi viz vizsgálatát végeztük el. F61eg márci

usban, áprilisban és augusztusban gyűjtöttük a mintákat. A tavasszal vett vízminták nagy 
része víznyelőkből származott. Közös jellemzőjük volt az állati ostorosok, gyökérlábuak 
és csillék gyakori előfordulása. Mivel az algák nagyobb elszaporodása általában tavasz- 
vég, nyár és kora ősz hónapjaira esik, ezért algákat osak ritkán találtunk, azok is fő
ként bentonlkus kovamoszatok voltak.

A források közül a Diabáz és Vesszős forrásokat vizsgáltuk. Mindkettőben találtunk 
szerves szennyeződésre utaló élőlényeket. Az augusztusi vízminták olyan helyről származ
tak, amelyeket biológiai szempontból tavaly is vizsgáltunk. így lehetőségünk nyilt a két 
vizsgálati eredmény összehasonlítására, a kettő között lényeges eltérést nem tapasztal
tunk. A felsőtárkányi Szikla-forrás élővilága változatos: csillék, ostorosok, gyökérlá
buak, és kerekes férgek mellett ostoros moszatok és kovaalgák fordultak elő, A Kis-som- 
forrás néhány egysejtű állatot tartalmazott, vize aránylag tisztának tekinthető. Doron- 
gós I-II-es az egysejtű állatokon kivül algákat is tartalmazott. Több törzs is képvisel
tette magát: zöld, kék és kovamoszatokat találtunk a vizében. Az Ilona-kuti-forrás és 
zsomboly vizének népességösszeté >,ele hasonló. A zsomboly vizében megtalálhatók azok az 
algák isj amelyek a felszíni vízfolyásban elszaporodtak.

Összefüggés! vizsgálat
Csoportunk egyik kutatási területe a borókás! töbrök, ahol több barlangot is sikerült 

feltárni. Legjelentősebb a IV-es zsomboly, melyben aktiv vízfolyás van, mely összefüggés 
vizsgálatra alkalmassá teszi. Áprilisban a VITUKI megbízásából vizfestési vizsgálatot 
végeztünk. A barlang szifonjában lévő vízhez 10 1 fluoreszceint öntöttünk, a szifonhoz 
folyó viz ihO l/perc volt, ami megfelelő öblítést biztosított.

Megfigyeléseket az Anna /I., II., III./ forrásnál, Soltészkerti kifolyónál, Szinva 
/középső, felső/ forrásnál végeztünk. A nyomjelzett viz a Szinva középső forrásánál 3 
nap múlva jelentkezett, s ott 6 napig volt észlelhető. A többi megfigyelt forrásban a 
festékanyag nem volt észlelhető. A viznyomjelzés bizonyította azt a feltevésünket, hogy 
kutatási területünk a Szinva főforrás vízgyűjtő területén van.

Források vizmintagyü.1 tése, biológiai, kémiai elemzése
A források vizmintagyüjtését folytattuk. Ezekből kémiai és biológiai vizsgálatokat 

végeztünk. A kémiai jellegek különleges összehasonlításokat, értékeléseket nem mutatnak, 
illetve nem tesznek lehetővé. A biológiai vizsgálatok értékelését a barlangi vizeknél 
adtuk.

Csoportunk 1978-ban is folytatni kívánja feltáró, adatgyűjtő és mintavételezési te
vékenységét.

Szikszai Tibor


