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маяу.ЛмптЛ A TATABÁNYAI BÁNYÁSZ MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT "VÉRTES 
T.ÁR7.I.0» K-tR.47.T- fes RARLANQKUTATÓ CSOPORTJÁNAK 1980. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Juhász Márton

Bevezető
Csoportunk a tatabányai Bányász Művelődési és Oktatási Központban mint barlangász klub 
működik. Munkánkban az 1980. évben 27 fő vett részt, ebből 20 fő törzstagnak tekinthető.
A tagok többsége tagja az MKBT-nek.
Feltáró kutatást 5 barlangban folytattunk. Ezekben 97 munkatúrán 349 fő 2670 órát dolgo
zott. Egyéb munkákkal - felmérés, fotózás, stb. - kb. 5000 a terepen teljesitett munka
órák száma. A hajagosi víznyelőkben és a Veres-hegyi-barlangban a munka a tervek szerint 
haladt. Jelentős feltárási sikert az év utolsó napjaiban a Fisznice-barlangban értünk el. 
Az MKBT 1980. évi Vándorgyűlésén csoportunk társrendezőként vett részt.

Vértes László-barlang
Kihasználva a téli időszak "barlangi szárazságát" 1980 első két hónapjában a szifon bon
tásán dolgoztunk. A szifonról leszivott kb. 1,6-2 m5 vizet a Xravi-teremben, fóliával 
bélelt medencében helyeztük el. A szifonjárat mélyitése során tapasztaltuk, hogy a terem 
DK-i sarkában viz-elszivérgás van. A szivárgási helyet megbontva egy kisebb terembe lyu
kadtunk. A termecske kb. 2x2,5 m átmérőjű, 1,5 m magas. Talpa kb. l',8 m-rel van az ere
deti szifonszint alatt. Két oldalról szálkővel határolt, a Szifon-terem felé eső és 
É-i oldalát agyagos törmelék alkotja.
Feltárásának időpontjában /jan. 26./ alját 20 cm-es yiz boritotta. Meglepő volt, hogy 
nem egész 2 m szintkülönbségben két, egymástól független vizszint alakult ki.
A február közepi olvadás hatására megindult erőteljes csepegés, csorgás vizei az új ter
met hamarosan teljesen feltöltötték, a vizszint az eredeti szifon szintjében állandó
sult. Egész évben rendszeresen ellenőriztük, de a száraz nyári időszakban is csak 
max. 10 cm-t apadt. Ez az állapot krdésessé teszi a szifon további feltáró kutatását, 
mivel ilyen nagy mennyiségű vizet nem tudunk kiemelni és elhelyezni.
A bontás során a szifon kitöltésében néhány kvarckavicsot találtunk. A kavics anyag csak 
a Kovács-hegyről származhat. Ez bizonyltja, hogy a barlang, egyben az egész hajagosi 
viznyelőrendszer hajdan lényegesen nagyobb vízgyűjtő területtel rendelkezett a mainál. 
/Kavicsok azóta a Szende-barlangból is előkerültek./
Ez után többponton is próbálkoztunk kerülőág feltárásával, de ez a nagymennyiségű omla- 
dék veszélyessége miatt nem sikerült. 28 m mélységben feltártunk egy néhány méteres 
rányelő ágat. Itt is az omladék miatt kellett beszüntetni a munkát. Itt az agyagos - hu
muszos kitöltés felszinén egy ló /Equue caballus/ fogát találtuk, ezt Dr. Kordos László 
határozta meg.
A barlangban 21 leszálláson 76 fő 410 munkaórát dolgozott.
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Vártea László-barlang 1980 november 23-án ASSMANN-féle aspirációé pszichométerrel mért 
klimaadatok /elöl a száraz hőmérséklet/ :

Felszin 2,2 - 1,4
I. terem - 6 m 5,0 - 4,2
Hasadék-terem -16 m 6,2 - 5,8
Lebujó alatt -25 m 6,8 - 6,2
Nagy hasadék -35 m 7,6 - 7,2
Nagy-terem -41 m 7,5 - 7,2
Travi-terem -52 m 7,8 - 7,6
Szifon-terem -59 m 7,8 - 7,8

Hapci-barlang

Továbbra is a bejárat alatti dugót bontottuk. 6,6 m mélységig kőtörmelékes humuszban ha
ladtunk. Ebből az anyagból néhány csontmaradvány is előkerült:

Sus serofa - disznó
Bős sp. - marha
Capreolus capreolus - őz

A leletek kora holocén, nem rég kerülhettek a barlangba /Dr. Kordos László meghatározása/. 
6,6 m mélységben a kitöltés anyaga hirtelen megváltozott, a kőtörmelékes humuszt sárgás
barna agyag váltotta fel. Benne néhány mm-es sárga, szürke agyaggumók, mészkő, - és kal- 
cittörmelék figyelhetők meg. Települési vastagsg^a 0,8-1’,*2 m. Ez alatt 10-20 cm vastag
ságban agyagos lösz, majd a barlang jelenlegi talppontjáig - 9,7 m-ig - homokos lösz te
lepül. 4 m mélységtől a kitöltésben sok kalcitdarabot találtunk, köztük néhány 10-20 
kg-os tömböt is. A kalcitok sárga, barna, vörös szinüek, durvakristályosak, felületük 
erősen korrodált, visszaoldódott.
A bontás a szűk bejárati nyilás és a bejárat alatti nagy kőtömb miatt rendkivül nehézkes 
volt, mivel anyagki termeléskor + 2 főnek kellett a vödröt irányitani. Az USE Hermann 
Ottó és Szilvási A. csoportjai siettek segítségünkre agregátorral és ütvefúróval. 
Szeptemberi táborunkon közös erővel kb. 4 m követ véstünk szét, a törmeléket kitakarí
tottuk. Ezután a munka lényegesen könnyebbé vált.
A korhadó bejárati ácsolatot eltávolitottuk,ta barlangszájra beton kútgyürüt helyeztünk. 
Evvel a bejárat hosszú időre biztositva van.
A barlangot decemberben felmértük.
Az év végéig 9,2 m-es mélységet értünk el, úgy, hogy a járatot végig teljes szelvényben 
bontottuk. Kb. 12 m^ anyagot termeltünk ki. Ezt 24 munkatúrán 96 fő részvételével, 680 
munkaóra teljesítésével értük el.
Biztató, hogy az esőzések után befolyó nagy mennyiségű viz a talppontról hamar elszivá
rog. Reméljük, ez a kitöltés maradékának kis vastagságát jelenti.

Sz ende-barlang

20 alkalommal 98 fő 470 munkaórát dolgozott a feltáráson..Tüzetesen átvizsgáltuk az 
1979-ben feltárt folyosószakaszt. A 12 m hosszában a nagyfokú feltöltöttség miatt csak 
kúszva járható rész mindkét végét omladék zárja le.
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Ennek megbontása az omlásveszély miatt lehetelen. A falakon eróziós formák láthatók.
A kitöltés felszinébe vizfolyási medrek vágódtak. Minden jel arra mutat, hogy itt valaha 
nagy mennyiségű viz áramlott. Az áramlási irányok tanulmányozása után úgy döntöttünk, 
hogy a bejárati akna Ny-i beugróját bontjuk tovább. A beugró kb. 0,5 m-es mélyitése után 
váratlan akadályba ütköztünk. Az eddigi humuszos kőtörmelékes kitöltés alatt rendkivül 
kemény anyag következett. Az eredetileg valószinüleg löszös-agyagos ágyazott mészkő és 
kvarckavicsos réteget erősen vasas oldat cementálta. Ennek hatására ez betonkeménnyé vált. 
A mészkődarabok 1-15 cm nagyságúak, közepesen koptatottak. A kvarckavicsok 1-10 cm-esek, 
jól gömbölyítettek. A kötőanyag sárgás-barnás szinü, néhol pirosas limonitos feldusulá- 
sokkal, \w2 cm-ee üregekkel, melyeket 1-2 mm-es fehér, fennőtt kalcit von be.
A kvarckavicsok jelenléte a Kovács-hegyről történt szállításra utal.
Ezen a rétegen 2 m vastagságban kinlódtuk át magunkat, mely után ismét légteres járat 
következett. A kb. 4-5 m hosszú új szakasz bevezet a kuszoda déli omladéka alá. Itt már 
biztonságosan szálkővel határolt járatból lehet megkísérelni a továbbjutást.
A barlangot 1980 június 15-én vázlatosan felmértük. Az ezutáni feltárással együtt mély
sége kb. 11 m, összhosszúsága kb. 25 m.

Veres-heg.vi-barlang

A barlang Tatabánya külterületén, az alsógallai Veres-hegy DNy-i lejtőjén található, 
kb. 270 m tszf. magasságban. Régóta ismert, többen is kutatták. 1980 elején mélysége 
kb. 15 m, összhosszúsága kb 60 m.
Csoportunk 1980-ban kezdte meg a barlang rendszeres kutatását. Terveinkben szerepelt egy 
- a felszint néhány méterre megközelítő folyosón keresztül - új bejárat megnyitása, ezt 
azonban az OKTH és MKBT képviselőivel közösen tartott helyszíni szemle és tervegyeztetés 
után elhalasztottuk. Az eredeti bejáratot a nyár folyamán lezártuk, igy a nyugodt mun
kavégzés feltételei adva vannak. Elhárult a balesetveszély is, melyet az 5,5 m mély be
járati akna jelentett a kirándulók számára.
A feltáró munka a Bejárati-terem megtisztításával kezdődött. Itt a bejárat alatt nagy 
mennyiségű törmelék és szemét halmozódott fel. Ez részben a felszínről került ide, rész
ben a barlang különböző pontjain régebben végzett feltárási kísérletek terméke.
A "szemétdomb" felső részét 0,4 - 1,5 m vastag kőtörmelékes humusz alkotta. Alatta boly
gatott, áthalmozott agyag volt, melyből az alábbi három tipust lehetett megkülönböztetni:

- Sötét szürkésbarna, erősen humuszos, Kevés apró, üde felületű mészkőtörmeléket 
és faszén maradványokat tartalmaz.

- Barna, vörösbarna, faszénmaradványos. Változó nagyságú, mállott felületű mész
kőtörmeléket tartalmaz.

- Vörös, faszénmaradványokat, apró, mállott felületű mészkőtörmeléket tartalmaz.

Az agyagtipusok eredeti települési helyét eddig nem tudtuk megállapítani. A terem kitöl
tés anyagáhól - réteghez nem köthetően - kisebb kalcittömbök, valamint kis számban csont- 
maradványok és cseréptöredékek kerültek elő.
Az év végéig a termet megtisztítottuk, talpszintjét egy "tanufal" kivételével 1,5-4 m-rel 
süllyesztettük. A kitermelt kb. 16 m^-nyi anyagot a felszínre szállítottuk. A barlang igy 
lényegesen megváltozott, mivel az eddig félig szálkőben, félig törmelékben haladó kukac- 
járatok megszűntek, beleolvadtak a Bejárati-terembe.
A Bejárati-terem kipucolásával lehetőség nyilt a terem ÉK-i sarkából induló járatok újra 
feltárására is. Ezek a 70-es évek elején még nyitottak voltak, azóta tömődtek el.
Kb. 3 m^ törmelék kitermelésével újra járható a déli irányú /Fehér-terembe vezető/
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ée az északi /ÉK-i ágba csatlakozó/ szakaszok. A bontás Borén itt elért kemény, kőtörme
lékes, sárga agyagréteg és az alatta található vörös agyag már eredeti településű.
A Fehér-terem alját Lendvay Á. leírása szerint 1965-ben még agyagos kitöltés alkotta. 
Jelenleg ez csak néhány helyen figyelhető meg, itt is nagy mennyiségű kőtörmelék van 
felhalmozva. Innen kb. 3 m^ anyagot juttattunk a felszínre.
A munkák sorén előkerült csontmaradványokat Dr. Kordos László határozta meg:

- Bejárati-terem:

- Iker-terem:

ÉK-i folyosó

Boa sp. - marha
Ovis seu Capra - juh V .  keci
Felis catus - macska
Sciurus vulgaris - mókus
Cervus elaphue - szarvas
Talpa europaea - vakond
Lepus europaeus - mezei nyúl
Homo sapiens - ember
Vulpes vulpes - róka
Canis lupus kutya V .  :

Homo sapiens ember
Cervus elaphus 

ó :

szarvas

Boa sp. — marha

A leletek holocén korúak.
A cseréptöredékek középkoriak. Meghatározásuk a tatai Kuny Domonkos Múzeumban történt.
A Fehér-teremben és az Iker-teremben etilénglikolos rovarcsapdákat helyeztünk el, ezek 
anyaga figyelmetlenség miatt sajnos megsemmisült.
A Fehér-teremben vett talajminta futtatása negatívnak bizonyult.
Összefoglalva az 1980. év a Veres-hegyi-barlangban elért eredményeit: 22 alkalommal 
130 fő, összesen 870 munkaórát dolgozott itt. Kb. 22 m^ anyagot termeltünk a felszínre, 
ezzel a bejáratközeli szakaszt sikerült rendeznünk. A barlangot lezártuk. A várhatóan 
sok további munkához a feltételeket megteremtettük.
Veres-hegyi-barlang 1980 november 30-án AsSMann-féle aspirációs pszichrométerrel mért 
hőmérsékleti adatok /elől a száraz hőmérséklet/:

Felszín
Bejárat
Bejárati-terem 
Fehér-terem eleje 
Fehér-terem vége 
Iker-terem eleje

-2,8 -1,5 
7,2  -  6,8  
7,6 - 7,2 
8,0 -  7,6 
8,0 -  7,8 
8,2 -  7,8

Iker-terem vége 
ÉK-i ág közepe 
ÉK-i ég vége 
Ny-i ág eleje 
Ny-i ég vége

8.5 - 8,4
8.8 - 8,5
8.8 - 8,7
8.6 - 8,4 
9,0  -  8,8
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Veres-hegyi 2. az. kőfülke

Terepbejárás, a Veres-hegyi-kőfülke keresése közben bukkantun rá 1979 ászén. /Az 1. sz. 
kőfülkét azóta sem találtuk meg./ 1980 szeptember 27-én vesztett pótokkal felmértük.
A Veres-hegy D-i, Tatabányára néző oldalában, a csúcstól kb. 50 m távolságban, kb.
310 m tszf. magasságban található. Ovális bejárata szikiapad tövében nyilik.
Bokrok takarják, nehezen lehet észrevenni.
Az 5 m hosszú, befelé enyhén lejtő üreg dachsteini mészkőben alakult ki, valószinüleg 
hévizes tevékenység hatására. Első részében a szögletes kifagyásos formák belső kiöblö- 
södésében a gömbüstök a jellemzőek. A bejárat közelében a falakon apró mészgömböcskék 
figyelhetők meg. A végpontnál a talppont durvakristályos vöröskalcit található. Kitölté
se humuszos kőtörmelék. A fülke élővilága rovarokból, elsősorban szúnyogokból áll.

Keselő-hegy

A Geológiai Szakközépiskola Barlangkutató Csoportjának munkaterülete, de az évek óta erő
södő jő kapcsolat és együttműködés értelmében lehetőségein szerint bekapcsolódtunk az 
itteni kutatómunkába.
A Keselő-hegyi-barlangban a tavaszi leszállásokon az ÉK-i ág végpontján dolgoztunk.
Ennek eredményeként kb. 30 m-es új járatot tártunk fel, mely két kürtőből, és egy ezeket 
összekötő közelszintes hasadékból áll. A nyári munkák az MKBT Vándorgyűlés ide tervezett 
túráinak előkészítését szolgálták. A veszélyesen omladékos szakaszokat megtisztítottuk, 
a nehezen járható aknákba 35 m hágcsót szereltünk be.
A Keselő-hegyi 2. sz. /Füstös/ - barlangban ellenőrző túrákat tettünk. Elkészítettük a 
barlang feltárási tervét, ezt a Geológiai Szakközépiskola rendelkezésére bocsájtottuk. 
Megkíséreltük a feljutást a bejárat feletti kürtőbe, ez azonban nem sikerült.
A Keselő-hegyi 3. sz. barlang 1980 tavaszán a bányaművelés során nyilt meg. Az OKTH fel
kérésére a barlangról részletes dokumentációt készítettünk.
A tatabányai Keselő-hegy ÉNy-i oldalában, a Mész és Cementmüvek Kőbánya Üzemének terüle
tén található. Bejárata a 230 m tszf magasságú bányaudvarról, a Keselő-hegyi-barlangtól 
délre kb. 200 m-re a kőbányafal 15 m-es magasságában nyilik. A lerobbantott törmeléken 
felkapaszkodva volt megközelíthető. Ennek eltakarítása után már csak a felső bényaud- 
varról történő kötélereszkedéssel érhető el.
A barlang 1980 tavaszán a bányaművelés során nyilt meg. Bejáratára a Geológiai Szakkö
zépiskola és a Vértes László csoport barlangkutatói bukkantak rá. Ekkor még csak rövid 
szakasza volt látható. A belső részt omladék zárta el. Ezt a szakközépiskola kutatói 
bontották ki. Felmérését a Vértes László csoport végezte el 1980 junius 1-én. A mérés 
állandósított pontokról /piros jelzés/, függőkompasszal és fokivvel történt.
E szerint a barlang hosszúsága 25 m, a legmélyebb és legmagasabb pontja közti szintkü
lönbség 4 m.
Leírására már csak részben volt lehetőség, mivel illetéktelenek rongálták, képződményeit 
kirabolták - s rövid időn belül szinte teljesen elpusztították.
A barlang felső triász un. dachsteini mészkőben alakult ki.
A kőzet vastagpados, dőlésiránya ÉK-i, dőlésszöge 10°. A mészkő világos barnásszürke, 
tömött, kemény, szilánk03 törésű. Az üreg mentén 5-30 cm vastagságban bontott sárgás szi- 
neződésü, gyengén porlódó, sürü repedéshálózat járja át. A repedések ÉK-DNy alárendel
ten erre merőleges irányúak, közel függőleges lefutásúak. A barlang járatainak irányát 
ez a tektonikai irányitottság határozza meg.
A barlang egy kis teremből és egy ebből kiinduló, összeszűkülő - kitáguló folyosóból áll.
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A bejárati termecske 5x2 m alapterületű, 0,5-1,5 m magas. Előtte kis sziklaterasz van,, 
mely a kőfejtés során keletkezett. A terem nyugati sarkából induló folyosó 0,5-2,2 m 
széles, 0,5-2,6 m magas. Szükebb részei csak kúszva, nehezen járható. Közepesen fejlett 
gömbfülkék láncolata alkotja. Két legjobban fejlett gömbfülkéjét a járószint felett 
1 m-rel 0,5 m széles, 0,2-0,5 m .magas kuszoda köti össze, ezen a rövid szakaszon a bar
lang két szintre oszlik. Ezután a folyosó ellaposodik, már nem járható, de bevilágitva 
az újra kitáguló járatot kb. 5-6 m-ig még lehet látni. A barlangnak kitöltése eredetileg 
nem volt. A robbantási tevékenység hatására azonban több helyen omlás történt, a képződ
mények nagy része is ekkor szakadt le. Jelenleg a talpat kőtörmelék és az ásványképződ
mények törmeléke boritja. Ez a barlang bejárását rendkivül megnehezíti. A barlang igazi 
érdekességét, értékét ásványgazdagsága, ennek szépsége adja meg. A falakat szinte min
denütt kristályképződmények boritják. Bér ezek felépítésében csak három ásvány - kalcit, 
barit és aragonit - vesz részt, változatos társulásaik, formagazdagságuk igy is figye
lemre méltóak. Az ahyakőzeten először 2-10 Cm vastag kalcit vált ki. A kristályok rombo- 
sak, max. 2 cm nagyságúak, sárgás árnyalatúak, áttetszőek. A szabad kristálycsúcsokon eny
he v,i88zaoldódás tapasztalható. Ezt a lalcitréteget a barlang több részében is sárga 
szinü mikrokristályos, 1-2 mm vstag kalcitlepel vonja be. A kalcitra több helyen, elszórt 
foltokban, barit települ. Kristályai táblásak, kékeszöldszinüek, élhosszúságuk a 50 mm-t 
vastagságuk az 5 mm-t is eléri. A baritkristályokon is megfigyelhető a visszaoldódás.
Az ásványtárolás utolsó tagja, az aragonit formailag a leggazdagabb. A bejárat közeli 
szakaszon borsókő, a belső részen tükristályos formában képződött. A borsókő piszkosfe
hér szinü, helyenként szürke vagy sárga szineződésü. Nem ritkák a borsószem nagyságú 
gömböcskék sem. A tükristályos forma hófehér, a kristálycsúcsok viztiszták, átlátszóak.
A kalcitra vagy baritra fennőve tenyérnyi halmazokat alkotnak, a belső nagy gömbfülke 
alatt kb. 5 m -es területet boritanak be. A tűk általában 0,5-1 cm, maximálisan 2 cm 
hosszúak.
A Keselő-hegyi 5. az barlang keletkezésének alapjául a tektonikai preformációt tekinthet
jük. Az ÉK-DNy irányú törés rendszere szervesen kapcsolódik a közeli Keselő-hegyi- és 
Keselő-hegyi 2i sz. barlangok hasadékrendszeréhez. Az előbbi barlangoktól eltérően itt 
a fő genetikai tényező nem a tektonika, hanem a feltörő melegvizek üregképző hatása volt. 
Ezt a melegvizes hatást a barlang jellegzetes formakincse, elsősorban a barit előfordu
lása bizonyltja. Sajnos a behatóbb vizsgálatok elvégzését a barlang gyors pusztulása 
megakadályozta, ez a bányaművelés figyelemmel kisérésével, az új üregek gyors vizsgála
tával pótolható.

Pi sznic e-barlang

A barlang már a 70-es évek közepén felkeltette érdeklődésünket, terveztük kutatását.
Ehhez újabb lendületet adott, hogy ez év elején sikerült hozzájutnunk Kadic Ottokár - 
Vigh Gy. valószinüleg 1925-ban készült térképéhez. /Ez utón is köszönjük Dr. Kordos 
László segitségét./ Néhány pótmérés - ezeket az elmúlt közel 50 évben történt változá
sok tettek szükségessé.- és az OKTH-val és MKBT-vel történt helyszini egyeztetés után el
készítettük a barlang kutatási tervét. Feltételeztük, hogy az eddig ismert szakaszoktól 
Ny-ra további barlangjáratok helyezkednek el.
A barlang feltáró kutatására 1980 december 27 - 1981 január 5. között tábort szerveztünk. 
Ezen csoportunk és az Újpalota Sport Egyesület barlangkutatói vettek részt.
Az első bontási pont a főfolyosó átjáróját szegélyező törmelékhalmaz volt. Ennek eltávo
lításával egy rövid, néhány méteres vakjáratot sikerült feltárnunk. Továbbjutási lehető
ség innen már nem volt.
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Ezt követően a főfolyosó déli kupolájából induló gömbfülkrsor végpontját bontottuk meg. 
Itt egy kicsi gömbfülkébe jutottunk, ahonnan szintén nem lehetett továbbjutni.
A harmadik feltárási kisérletet siker koronázta. December 29-én du. a főfolyosó un. 
ikerjáratának Ny-i kuszodája végpontját megbontva rövidesen feltárult a továbbvezető út. 
Az új szakasz az eddig ismert járatokkal párhuzamos, kétszintes, összhosszúsága kb.
120 m. Képződményekben rendkivül gazdag álló—  és függő cseppkövek, cseppkőoszlopok, 
görbe cseppkövek, borsókövek, kalcitkristályok, lublinit /szálas kalcit/ képződmények 
diszitik. Az uj barlangszakasz feltárásét az OKTH-nak jelentettük, egyben a barlang vé
delme érdekében javasoltuk a mielőbbi lezárást. A barlang kutatása során ez ideig kb.
10 m anyagot mozgattunk meg. liz műszakban 68 fő összesen 240 minkaórát dolgozott itt. 
Az idő rövidsége miatt - év végi feltárás - részletes dokumentációt 1981-ben tudunk ké
szíteni.
K Pisznice-barlangban 1980 december 28-án, 29-én és 30-án klimaméréseket végeztünk. A 
mérések Assmann-féle aspirációs pszichométerrel történtek, a délelőtti órákban 18 mérési 
ponton.

1. Külszin
2. Bejárati-terem
3. Nyugati folyosó közepe
4. и и végpontja
5. Főfolyosó a létra alatt
6. Létra melletti kuszoda
7- Kupola a létra fölött
8. Főfolyosó a nagy cseppkőnél
9. Főfolyosó az átjáró utón

10. Főfolyosó, D-i kupola
11. Főfolyosó, D-i végpont
12. Főfolyosó az iker járatnál
13. Főfolyosó a forróscsatornánól
14. Főfolyosó a létrés kupolánál
15. Főfolyosó a hasadék előtt
16. Főfolyosó végpontja
17. K-i folyosó alsó járata
18. K-i folyosó felső vége

A méréseredmények ismeretében megállapíthatjuk, hogy a téli időszakban a külső klimaté- 
nyezők erőteljesen csak a barlang létrás szakaszáig érvényesülnek. E választóvonal 
/+4m szinteltérés/ után a hőmérséklet és páratartalom értéke közel azonosak. Kis elté
rést mutat a főfolyosó forráscsatornája, mely feltehetőleg eddig ismeretlen barlangsza
kasszal van összeköttetésben. A 30-i értékeket a 29-én délután feltárt új barlangszakasz 
megnyílása befolyásolhatta.



- 211 -

Piaznice-barlang 1980 december 28-30-án Assmann-féle aspirációé pszichométerrel mért 
klimaadatok /elől a száraz hómérsáklet/:

1. - 1,1 — -0,1 - 3,2 - -0,2 - 3,2 - 0,0
2. 1,9 - 0,8 - i,o - -0,3 1,8 - 0,0
3. 6,2 - 5,2 5,6 - 5,2 5,8 - 5,2
4. . 5,0 - 5,6 4,2 - 4,0 4,2 - 3,8
5. 7,5 - 7,2 7,2 - 6,0 4,8 - 3,0
6. 10,2 - 10,2 8,0 - 7,2 7,8 - 7,8
7. 10,0 - 9,8 10,0 - 9,8 9,6 - 9,2
8. 10,0 - 9,9 10,0 - 9,8 10,0 - 9,8
9. 10,5 - 10,3 11,0 - 10,4 10,4 - 10,2

10. 10,6 - 10,4 10,4 - 10,2 10,4 - 10,2
11. 10,5 -•-10,2 10,8 - 10,6 10,6 - 10,2
12. 10,6 - 10,4 10,0 - 9,8 9,8 - 9,8
13. 9,9 - 9,6 10,0 -- 9,8 9,6 - 9,6
14. 10,2 - 9,9 10,0 - 9,6 9,8 - 9,6
15. 10,4 - 10,1 10,2 - 10,0 9,8 - 9,6
16. 10,7 - 1QÍ5 11,0 - 10,8 10,8 - 10,6
17. 10,0 - 9,7 10,4 - 10,0 10,2 - 10,0
18. 10,6 - 10,3 10,2 - 10,0 10,0 - 9,8

dec. 28. dec. 291. dec. ЗС1.

Sárási-kői-barlang

A Sárási-kó déli végében, a kőfejtőtől néhány m-re emelkedő sziklaszirt keleti falában 
nyilik. Bejárata 1,5 m széles, 2,2 m magas, messziről látható. Borostyán-kői-barlangként 
is emlitik, ez az elnevezés azonban téves, mivel földrajzilag is rossz megjelölést ad, 
a környék lakosai sem igy ismerik.
A barlang vastagpados dachsteini mészkőben alakult ki. Közel K-Ny-i irányú, befelé eny
hén lejtő és egyre szílkUlő eróziós folyosó, valószinUleg egykori forrásbarlang maradvá
nya. Első részében kifagyáeos, belül az eróziós formák az uralkodóak. Végpontja közelében 
néhán/ kis méretű elaggott cseppkő is megfigyelhető. A falak nedvesek, több helyen csepe-r 
gée is van. A végpontnál kb. 2,5 m2 területű, 5-10 cm mély tócsa kezdődött /1980 nov. 25/ 
Ettő . jobbra lapos járat vezet tovább, ez már nem járható. Kitöltése agyagos humusz és 
kőtörmelék. Állatvilága gazdag, szúnyogok, pókok, lepkék figyelhetők meg, a tócsában bé
ka -anyázik. Mivel a fény kb. 10 m-ig behatol a barlangba, eddig a vonalig a falakon mo
hák, zuzmók, kis méretű páfrányok nőnek. A bejárat közelében néhány cserje is megtelepe
dett. Felmérése vesztett pontokkal történt, hossza 16 m.
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GERECSE-H EGYSÉG 

VERES-HEGYI -2.sz. KÖFÜLKE

F e lm erte 1 V ertes Lá sz ló  K a rsz t -é s  B b rtan gk u ta tó  

C so p o rt  1980.
J u h a s z  M.( Tóth Z.

Szerkesz tette - J u h á s z  M.
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GERECSE-HEGYSÉG 
SÁRÁSÍ-KÖ i-2.sz. BARLANG

VÁZLAT

Felmérte Vértes László Karszt-és Barlangkutató 
Csoport I960.
Heitz F, Juhász M.

Szerkesztette- Juhász M.
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GERECSE -  HEGYSÉG 

SÁRÁSÍ -  KÔi - 3. sz. BARLANG

Felmért«: Vértes László Karszt és Barlangkutató 
Csoport I960 
Heitz F, Juhász M.

Szerkesztette: Juhász M.
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GERECSE -  HEGYSÉG 

SÁRÁSÍ-KÓI-4sz. BARLANG

m

Fetmírtr Vertes László Korszt-is Barlangkutató 
Csoport 1980 
Heitz F, Juhász M.

Szerkesztette  ̂ Juhász M
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Sárási-kői 2. számú barlang
A Sárási-кбi-barlangtól É-ra, kb. 150 m-re található. Bejárata aziklapad tövében nyílik, 
1,2 m széles, 0,3 m magas, nehezen észrevehető.
Vaetagpados dachsteini mészkőben, réteglapok között keletkezett lapos, közel szintes ku- 
szoda, melyből több irányba is belátható további járat, de ezek már nem járhatók. A fala
kon eróziós bemélyedések, kis méretű elaggott cseppkövek figyelhetők meg. Kitöltése hu
musz és kőtörmelék. Élővilágát rovarok, elsősorban szúnyogok alkotják.
Felmérése vesztett pontokkal történt, mért hossza 4 m.

Sáráai-kői 3. számú barlang
A 2. számú barlangtól északra 5 m-re található. Széles, lapos üreg, vaetagpados 
dachsteini mészkő réteglapjai között keletkezett, elsősorban kifagyással, de a falakon 
korróziós oldásnyomok is megfigyelhetők. Élővilágát rovarok, mohák, páfrányok alkotják. 
Felmérve vesztett pontokkal. Hossza 6 m, legnagyobb beöblösödéae 3 m.

Sérási-kői 4. számú barlang

A Sárási-кб É-i oldalában található. Vastagpados dachsteini mészkőben kialakult tipikus 
kifagyásos rétegrésbarlang. Kitöltése kevés humusz és kőtörmelék. Élővilága: rovarok, 
mohák. Felmérve vesztett pontokkal. Hossza 3m.

A 4650. sz. kataszteri terület

Folytattuk a Nagy- és Kis-Pisznice területén található barlangok feldolgozását. Ez év
ben a hegy É-i és K-i oldalát vizsgáltuk át.xSok kis Üreget találtunk, de ezek egyike 
sem ütötte meg a barlangméretet.
Azonosítottuk a szakirodalomban szereplő "Kosztics-féle nagy dachsteini mészkőfejtő kür
tőjét” és a "Kosztics-féle vörös jura mészkőfejtő kürtőjét”. Mindkettő teljesen fel van 
töltődve, igy vizsgálatukat nem tudtuk elvégezni.
A Nagy-Pisznicei-zsombolyt többszöri keresés ellenére sem találtuk meg.
Érdemi munkát tulajdonképpen csak a Pisznice-barlangban tudtunk végezni.
A Kadic 0. - Vigh Gy. - féle térkép kiegészítésével - az újonnan feltárt szakasz kivétel
iével - a barlangról komplett térképanyagunk van. Folyik a barlang irodalmának feldolgo
zása is.
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