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A Herman Ott6 Barlangkutató Szakosoport 1981. évi .jelentése
Hernádi Béla

Dorongóal-vlznyelő
A dorongósi tisztás É-i rászán található. A már évekkel ezelőtt megkezdett függőle

ges akna felülvizsgálatát végeztük el. A munkánk megkönnyítésére egy uj bontást kezd
tünk el, hogy az akna tetején felhalmozódott törmeléket közvetlenül a felszínre tudjuk 
termelni. A régen kitermelt törmelék megfogásához egy törmelékfogó áosolatot készítet
tünk. A víznyelő további bontására 10 napos nyári tábort tervezünk.
Dolhásl-viznyelő

Legfontosabb feladatunknak tekintjük a részleges víztelenítés helyett a lejárati sza
kasz teljes víztelenítését, ezt a forrás vizének csatornán keresztül történő elvezetésén 
tudjuk megoldani. Ezért megkezdtük a csatorna nyomvonalának kitűzését, szintezését. El
készült a barlang leírása és a fotódokumentáció egy része, amit a barlangtérkép és a 
hiányzó fotódokumentáció elkészültekor közzé akarunk tenni. Ezt hátráltatja az előbbiek 
során már említett müszerhiány.

Hidrológiai vizsgálatot is végeztünk Jávor-kut térségében. 1981. évben újabb 500 mé
tert haladtunk előre. Uj járatot ismertünk meg a végponton lévő szifo” átuszásával. A 
barlang még tovább folytatódik, a további előrehaladást tökéletes felszerelés hiányában 
későbbi időpontra tettük. Hccsléseirlc szerint a víznyelő a Létrásl-vizesbarlang hosszá
val megegyezik, vagy még hosszabb.
.Távorkutl-viznyelőbarlang /Jávor I./

A barlangban ismétőlten elvégeztük a korábban már elvégzett nyomjelzési munkát és ki
egészítettük azt. Több barlangi kürtőt kimásztunk, de ez még eredményre nem vezetett.
Jávo r-barlang

A végponton bontást végeztünk. Munkánkat zavarja az, hogy a lejárat nagyon törede
zett és állandó mozgásban van a törmelék.
Borókás IX. sz. barlang

A végponton sziklafalat véstünk, mintegy 2 méteres szakaszon, sikerült átjutni a szű
kületen, de újabb szűkületeket kell átvésni a továbbjutáshoz.
Borókás XV. sz, barlang

A végponton található vizes szifon vlzszintingadozását regisztráljuk, amely még most 
is tart. A kiértékelés is tart.

Mészáros Károly-barlang
A csoport emlékhelye. Minden évben a megemlékezéskor túrát vezetünk a barlangba. Bon

tása körülményes, mert rosszul szellőző barlang.
Klskut-lápai-barlang /Borókás VT,/

A barlangot mély hasadék Jelöli. 20 méterig kibontottuk, a mélységben egy limonitos 
cementált kérgeződést törtünk át. A barlang bontott része erősen beszűkül. A barlangot 
később az erdészet, erdőirtás következtében bedózerolta. Így a további munkálatokat 
addig szüneteltetjük, ómig az erdészet ezen a területen tevékenykedik.
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Szeleta-zsomboly
A csoport 1976-ban kezdett a bontáshoz ás 1979-ben három évi kemény munka után sike

rült bejutni a "vízszintes" Járatrészbe, melynek mindkét vége bontható. Л barlang ÉK- 
DNY-i Irányú tektonikus hasadék. A barlang ék alakú, fokozatosan szélesedik. Fiatal 
tektoniz&ciók is nyomon követhetők. Vizsgálatok Jelenleg is folynak. A barlang kutatá
sának a megkezdéséhez elvégeztük a belétrázáshoz szükséges méréseket. 1981« Júniusban 
az ÉK-i végpontot átbontva 30 méter uj hasadékban folytatódó és szifonban záruló járat
tal bővült a barlang.

A Honvéd Bottyán János SE. Denevér Darlangkutató Csoport kutatási .jelentése
1981. évről

Sztárná Attila - Kulcsár Tibor - Klszely János 

A Hollóstetől-viznyelő környéke
A feltárást abban a remónybon kezdtük el, hogy a fellevegőzés holyén bejuthutunk a 

barlangjáratokba, mivel a víznyelőt több csoport bontotta már, do a bejutás nem sikerült 
- sót évek óta a viznyeló szádája eltömódött, a viz által bosodort törmelékkel. Utólagos 
megállapítás alapján még földcsuszás is lehetett a víznyelőben.

Az I98O. év elejétól a csoportunk a viznyeló szomszédságában talált follevegózós he
lyén elkezdte a feltárást. A föltárást gondos és alapos előkészületek után kezdtük meg. 
Május hónapban úgy előkészítettük, hogy 1980. évi nyári táborozás során Jól haladhatunk 
a feltárással.

A munka kezdetin a csoport egyik fele a fellevegőzés holyén folytatta a feltárást, 
mig a másik rész a víznyelőtől kb. 130 ш-re lévő inaktívvá vált un. kis barlangban foly
tatta a munkát. Az inaktiv un. kis barlangban a továbbjutást igen nehezítette az anyag 
tömörsége, valamint a helyszűke és a kitermelt törmelék kiszállítása az elkezdett munka 
nagyon lassan haladt - a feltárást 2-3 nap után felfüggesztettük, mivel erőinket a fel- 
levegőzés holyén történt jelentős előrehaladás miatt szükséges volt átcsoportosítani.

A follevcgőzés helyén történt feltárás során a megtalált oseppkőlefolyásos fal már 
biztos jel volt a továbbjutásra. Az 1980. évi tábor során kb. 10 m’ törmeléket és anya
got tormeltünk ki, igy jutottunk be a barlangjáratba, amely elvezethet a feltételezett 
barlangrendszerbe. Az 1980. évi nyári tábor orodménye 9 méter mély kb. 17 m hosszú bar
langjárat kibontása volt. A feltárt barlangjáratot a csoportról Hollóstetői Denevér-bar
langnak neveztük el.

Az 1980. évbon megkezdett munkát 1981. évben is folytattuk. A hollóstetői Denevér- 
barlangban. A jelenlegi barlangjárat végén egy mély, ferde kürtő képezi, melynek alján 
kőtörmelék van, a tönuolók közötti résekből erős hideg és légáramlás tapasztalható.

A feltárást folytattuk még a téli hónapokban is egészen április közepéig, okkor azon
ban a munkát fel kellott függeszteni, mivel a barlangjáratban lévő oldalsó kürtőből 
nagymennyiségű törmelék csúszott be a járatba. A kutatók biztonsága érdekébon a feltá
rást 2 hónapra felfüggesztettük a barlangban.

I98I. május végén tudtuk csak a munkát folytatni, amikor megfelelően biztosítottuk a 
törmelék továbbesuszását. Megkezdtük a törmelék kihordását, ez a munka több hónapig tar
tott, az év végére a törmeléket kitermeltük. Sajnos a tervezett 1981. évi nyári tábor 
személyi és időpontbeli problémák miatt elmaradt.


