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Beszámoló .jelentés a Nehézipari Műszaki Egyetem TDK Karszthldrológial Szakcsoport
1977« ávl munkájáról

Csoportunk 1977>ben folytatta feltáró munkáját és tudományos kutatásait a Bükk-fenn- 
slkon.
1977-ben a Zsivány-barlangra, Páosl bontásra, a 

Király Lajos-barlangra, az 
István-lápai-barlangra, az 
Egyetem-töbörre, a 
Fekete-barlangra ás a
Kismező-Lusta-völgy közötti területre kártünk az OTvH-tól kutatási engedályt.

Részletes beszámoló 
a/ Táborok

Az év folyamán a tanulmányi szabadsághoz 1 azodva 3 tábort szerveztünk« Kát egyhetest 
ás egy kéthetest, amelyeknek átlagos létszáma 12 fő volt«
1/ Téli tábor

1977« január 3 1-tól február 6-ig a tábor programja az István-lápai-barlang továbbkuta- 
tása lett volna« Az István-lápai leszállásokra azonban a magas karsztvizállás következ
tében elzáródott szifonok miatt nem kerülhetett sor. Ehelyett a Fekete-barlangban, az 
Egyetem-töbörban és a Fenyves-réten dolgoztunk.

Az Egyetem-töbörben négy ember négy alkalommal dolgozott. A szálkőzet repedésének tá
gításával 134 munkaórát töltöttünk.

A Fekete-barlangban fotóztunk és eltávolítottunk egy 2-3 q-ás követ az egyik akna te
tejéről, mert veszélyesen ingott. A barlangban 51 órát töltöttünk.

A Fenyves-réten egy uj barlangot tártunk fel, amelyik a Szendvios-barlang nevet kap
ta. A 18 m mély barlang feltárásának időszükséglete 180 óra volt. A fentieken kivül el
végeztük a MEAFC Barlangkutató csoport részére a szokásos osepegésmérést a Vizes-bar
langban. Két alkalommal jártunk az István-lápai—barlangban, amikor be- és kiszereltük a 
köteleinket.
2/ Nyári tábor

1977. augusztus 26-tól szeptember 9-ig István-lápa.
A kéthetes táborozás alatt az István-lápai—barlangot akartuk lezárni. Ehhez 3 helyről 

Ígértek támogatást: a Barlangtani Intézettől, a Miskoloi Vízmüvektől és az LKM mészkő
bányájától.

A lezárási terveket a Borsodi Szénbányák Bányafejlesztési ás Komplex Szooialista Bri
gádja brigádmunkában készítette el. A lezárni kívánt uj bejárat bányászati módszerrel, 
robbantással mélyült volna. A robbantásokat az LKM mészkőbányája vállalta. A lezáráshoz 
szükséges nyersanyagokat a Vízmüvek Ígérte beszerezni és felszáll!tani. Az egyéb költ
ségeket és a munkabért az OTvH fizette volna ki. Azonban a táborozás előtti héten a Víz
müvek megváltoztatta Ígéretét és a méretre hajlított vas, kevert beton beszerzése és 
felszállitása helyett pénzt ajánlott fel. Ennek a felajánlott pénznek a számlánkra való 
tényleges átutalása viszont csak novemberben történhetett meg, a Barlangtani Intézet pe
dig nem tudott előre fizetni. Ezért a mészkőbányával úgy állapodtunk meg, hogy amig nem



- 236 -

Xtis pins, addig ваш robbantanak, banam a szocialista brigádmozgalom keretiben segíte
nek nekUnk a Icizi Jövesztésbeu is a tábor idejére felvontattak egy ligsüritot pikamerek- 
kel.

Á légkalapáoosal való munkának minden alónyit kihasználva is osak 2,5 m-t tudtunk 
•lőre haladni az uj bejárattal az igen szívós kőzetben. A táborozás kit hete alatt vég- 
zett munkáink:

Három lábat is a peregéstől vidő áosolatot kiszitettünk a leendő bejárat föli. Elvé- 
geztük a kiviteli tervben előirt földmunkákat: 15 ■* talajt mozgattunk meg. A bejárattól 
nem messze egy 2x3 miteres felvonulási épületet emeltünk a cement majdani tárolásához. 
H0sszubirotől Északra ló órán át bontottunk egy töbröt, bejutás nem törtint.

A Szent István-lápa területin geológiai megflgyeliseket a kit hit alatt folyamatosan 
vigeztünk. Felszíni bejárást a Bükk dili területeire kit alkalommal tettünk, A Szt. Ist
ván— lápán egy rigl elagyagosodott forrást találtunk, amelynek elkezdtük a kitisztítását. 
Eey alkalommal bontottunk az Egyetem-töbörben is egy leszállást hajtottunk vigre az Ist- 
ván-lápa nyugati ágába.

3. Őszi tábor
19 77. november 4-től november 9-ig Létrástető.
A táborozás során a Fekete-barlang feletti terepen vigeztünk geofizikai miriseket. El

ső lipisben geodiziailag kitűztük a felszíni mérőhálózatot, majd a hátrálivő napokban 
mintegy 30 miriet vigeztünk. Vertikális elektromos szondázásokat hajtottunk végre. Egy
ógy VESZ máris ideje másfil - kit óra volt. A mérések oilja, hogy pontosabban megismer
hessük a terület települési viszonyait, is elhatároljuk a felszínen egyébként nehezen 
követhető képződményeit. A mérések kiirtikelisit tavasszal fogjuk befejezni. A geofizikai 
mérésekkel párhuzamosan több tuoat kőzetmintát gyűjtöttünk, is geológiai leírásokat ké
szítettünk bejárásaink során. A tábor ideje alatt folyamatosan tovább mélyítettük az 
István-lápai-barlang uj bejárati aknáját. 380 munkaórát teljesítettünk, átlagos létszá
munk 6 fő volt.
b/ Hétvégi munkautrák

A Bükk—hegység közelsége révén, szinte minden szombat-vasárnap lehetőségünk nyílt a 
barlangi munkákra. A hétvégeken kutatási területünkön átlagosan 6-7 fő dolgozott. A mun
kák geofizikai mérésekből, robbantásból, bontásból, járatblztositásból, barlangbeJárás
ból, térképezésből, fotózásból, kőzetminta gyűjtésből, geológiai megfig elésből álltak.
1/ István-lápai-barlang

Az év eleje a barlang lezárás előkészületeinek Jegyűében telt el. A lezárási terv és 
a költségvetés elfogadtatása után a lezáró vasajtót készíttettük el.

Nyár végén kezdtük el az uj bejárati akna mélyítését. Először légkalapáoosal dolgoz
tunk, de a szívós mészkősziklákat osak robbantással tudtuk eredményesen aprítani. Az év 
végéig 9 m-t haladtunk lefelé.

Négy alkalommal szálltunk le a barlangba. Megfigyeléseket végeztünk a majdani elekt
ronikus vlzszlntészlelő detektor optimálie elhelyezéséhez. A tervek szerint a detektor 
plezokerámiából készül, amely által nyújtott elektromos jelet felerősítve a felszínen 
folyamatosan mérnénk.



a/ Király Lalo«-barlang
A htr^ - g  legmélyebb pontját « Kut-at négy alkalommal bontottuk, üjabb részbe még 

■lkorUlt bojutni.
3/ Emvetem-töbör

A bontás továbbra Is reménytkeltó. Megfelelő, a vésőnél ás kalapáosnál hatékonyabb 
eszközökkel gyorsabban haladna a munka. Hat hétvégen dolgoztunk a zsombolyban, jolont6s 
mintegy 10 máteros slSrshaladás történt.
k /  Foka to-barlang

Hétvégi túráink során 15-s*ör szálltunk la a barlangba. Tovább térképeztük a járato
kat. Sokat Fotóztunk. A barlang legmélyebb pontján továbbfolytattuk a már elkezdott bon
tásunkat - sikerrel. 80 m uj szakaszt tártunk fel. Tavasszal befejeztük a bejárati akna 
felső szakaszának áosolását, az alsó rész biztosítása azonban még megoldatlan.

Lévay Tibor
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