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Az Orvoaejcvateni Sport Club Barlangkutató éa Magié hegy Járó Szakcsoportjának
1977» évi munkájáról

Ая éves beszámolóba» osoportunk tevékenységét ая alábbiak szerint vizsgáljuk:
I. kutatási tevákenyság

XI. terepbejáró ás egyáb barlangkutató tevákenyság
III. technikai gyakorlatok
IV. egyáb tevákenyság
Barlangkutató osoportunk 1977. ávben látványos eredményeket, sikereket nem árt el.
UJ. barlangot vagy jelentős barlangszakaszokat nem sikerült feltárni.
I. Kutatási tevákenyság
1/ Fereno-hegyi-barlang
A kifejtett tevékenység a barlang szakaszos bejárásával merült ki. Számbavettük a
több mint egy éves lezárás szomorú eredményét, a barlang egyes - nemcsak a bejárati sza
kaszon - elhelyezkedő szemáthalmokat, a letört fogásokat, kiugrókat stb. A kutatási he
lyeinkről ellopott szerszámok hiánya azt jelezte, hogy a szigorú lezárás ideje alatt is
meretlen tettesek több Ízben megfordultak a barlangunkban. A bejutásukra kát magyarázat
lehetséges, vagy a lezárt bejáraton jöttek be, vagy pedig létezik egy harmadik bejárat
a barlangba. Ennek nyomára azonban a leggondosabb kereséssel sem sikerült rábbukkannunk.
2/ Poros-barlang
19 77 -ben 10 esetben történt leszállás a barlangba. Továbbjutással nem kísérleteztünk.

A feladat eddigi járatok mélyítése, kényelmessé tétele volt. Ez jelenleg már nagyjából
megoldottnak tekinthető, bár terveinkben szerepel a bejárat előtti térség megtisztítása.
3/ Répás-viznyelőbarlang

Fő kutatási helyünkön ez évben igen szomorú helyzet állt elő. Az éves nagy tábor al
kalmával derült ki az a szomorú tény, hogy jelentős esőzések vagy a megemelkedett karsztvizszlnt hatására a barlangot majdnem teljes egészében elöntötte a viz. Megpróbálkoztunk
a viz kiszivattyuzásával, sajnos teljesen sikertelenül. Augusztus végére a viz hirtelen
eltűnt, de sem a viz befolyási, sem eltűnési helyét nem sikerült megállapítani.
II. Terepbe.láró és egyéb barlangkutató tevékenység
Tekintve, hogy a tábor idején jelentős szabadidővel rendelkeztünk, több terepjárást
hajtottunk végre Répáshuta környékén.
Több kisebb barlangot sikerült a Hidegpataki-völgy oldalában felfedezni. Ezek helyei
nek pontos behatárolását, felmérését az 19 78 » évi feladatok közé soroltuk.
A Gyertyán-völgyben már régóta ismert volt előttünk az üveghutai temetőnél elhelyezke
dő víznyelő. Ez a víznyelő nyeli el a Gyertyán—völgy és

oldalvölgyeinek vizét. A víz

nyelő bejáratát megtisztítottuk, bekerítettük, majd tevékenységét két héten át folyama
tosan figyelemmel kísértük. A két hét során négy alkalommal esett az eső. A barlangban
maximálisan befolyó vízmennyiség kb. 1000-2000 liter/pero volt. Egy esetben kb. 6 óra
hosszat a barlang folyamatosan nyelte a 3-bOO liter/pero viamennyieéget. Az azóta eltelt
időszakban is a környéken több esetben esett kisebb nagyobb csapadék, melyet a víznyelő
folyamatostul elnyel. A Gyertyán-völgyben és környékén is jelenleg összesen 5 barlangot
Garas Árpáid — SzXoboda Fereuo
Ismerünk«

