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A két egyetemnek 15 hallgatója és az elmúlt évek során folyamatosan végzettek kö
zül nyolcán - lehetőségünkhöz képest maximálisan - vettek részt folyamatosan a csoport
barlangturáin. A csoport továbbra is - az elmúlt évek során bevált gyakorlatot követ
ve - elsősorban a barlangi fotódokumentáció gyarapítására, ill. minél teljesebbé téte
lére törekszik. Ezen célunk megvalósítása érdekében dokumentáció készítésével kisért
barlangturáink voltak.
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Bevezetés
Az 1982-es kutatási év végén ismét jelentkezünk immár hagyományos évkönyvühkeel,
amelyben csoportunk eredményeiről és életünkről adunk számot. Értékelve elmúlt évi te
vékenységünket, tömören igy fogalmazhatunk: nehéz, de sikeres év volt!
Sajnos a népgazdasági és társadalmi gondok hatásai kollektívánkban, mint társadalmi
kiscsoportban is jelentkeztek, igy a kutatómunka színvonalának tartása, sőt emelése
még odaadóbb munkát, nagyobb áldozatvállalást követelt. A nehézségek ellenére mégis
elmondhatjuk, hogy szinte minden téren fejlődés jellemezte tevékenységünket. Tavasszal
bővitettük kutatóállomásunkat egy elsősegélynyújtó és oktató helyiséggel, miközben
je entősen gyarapodott technikai eszköztárunk és úttörő jellegű eredmények születtek
a barlangi mikrobiológiai kísérletek során.
Kemény emberi és technikai próbatétel volt a kréta-mészkőben keletkezett Bongó—zsom
boly kibontása, melynek jelentőségét csak a tiz éve megismert "huszonnyolcáé" - /Csip
kés-zsomboly/ feltárásához hasonlíthatnánk; - mindkettő mérföldkő a Tési-fennsik meg
ismerésében és kutatástörténetében.
Egész évben folytattuk a fennsik karsztobjektumainák módszeres adatgyűjtését, vala
mint több, korábban megkezdett vizsgálatsort.
Nyáron tapasztalatokban bővelkedő külföldi túrán jártunk, de sok hazai és külföldi
kutatót fogadtunk területünkön is.
Jó közéleti szereplésünket oklevelek és pályadijak, elismerő hangú nyilatkozatok
fényjelzik.
Vass Imre sirja Sárospatakon
A magyar barlangkutatás kiemelkedő alakjának,Vass Imrének a sirja a sárospataki
Református temetőben van. Egy csoportban található itt a Vass család három tagjának
/Vass Imre, Vass Imréné, Szigeti Vass Imre/ hantja. A sirok a temetői főút keleti olda
lában /az úttól 10 m-re/, eléggé elhanyagolt környezetben, elburjánzott, elvadult bo
zótosban vannak. Eeliratuk csak nehezen olvasható. Lehet, hogy a teljes pusztulás előtt másoltam le. Álljon itt minden további kommentár nélkül a sírkövek teljes szöve
ge :
ITT NYUGSZIK
VASS IMRE
Gömör megyei és 48-as hadifőmérnök
Aggteleki barlang feltalálója és ő
készítette a Dorozsmai sánczot
ÉLT 68 ÉVET
MEGH. 1863 MÁRCZIUS 20-ÁN
Béke hamvaira
Emeltette szerető leánya Ilka 1906
Dittrich A. Kispest
ITT NYUGSZIK
VASS IMRÉNÉ
született
PÁPAY TÓTH ROZÁLIA
ÉLT 58 évet
MEGH. 1863 február 2-án
Béke hamvaira
Emeltette szerető leánya Ilka I9O 6
Dittrich A. Kispest
SZIGETI VASS IMRE
ügyvéd
1841-1902

Feltárókutatás
A feltárási munkák ismertetésénél csak az uj feltárások helyét közöljük, a korábbi
években bontott barlangok ismételt részletes leírásától eltekintünk. Az objektumok
nevük és kataszteri számuk alapján jól azonosithatók az 19 8 1 . évben közölt "A Tésifennsik és karsztobjektumai - I98I." c. M = 1: lOOOO-es térképünkön.
Az elmúlt időszakban a Tési-fennsikon tizennégy karsztobjektűin ban folytattunk fel
tárókutatást, összesen 101 munkatura alkalmával. Az egyes kutatási helyeken elért ered
ményeket az alábbiakban ismertetjük:
1. Álba Regia-barlang /I - h k . / Orsz, bg.kataszteri sz.: U k Z 2 / l
Folytattuk az előző években megkezdett módszeres járat átvizsgálásokat, egészen a
Fő-ág végpontjáig, kiraásztuk az Erdész-ág kürtőjét, de kiágazó járatot, járatkezdeményt
nem találtunk. A barlang végpontjain több továbbjutási kísérletet is tettünk:
a/ Hirtelen-ág /-l40 и/ a tavaly feltárt oldalágba két műszakkal 1 , 2 m-es keményfa
deszkákat szállítottunk le a végpont elé. A továbbjutó brigád a deszkákat folyamatosan
előre fektetve haladt a Pokol lapos kuszodájában, amelynek alját mély és hig iszap al
kotja.
A leküzdött nehéz szakasz néhány méter után egy kövekkel és agyaggal erősen föltöl
tődött, un. lapitóba torkollik, ahol a fő tében haladó csorga kettéágazik. A kisebb
szelvényű továbbhalad előre, mig a tágasabb jobbra, dőlésirányba fordulva halad lefelé
és bontással tovább lehetne jutni.
b/ Szarka-ág /-I50 m/ végpontján továbbmenni nem sikerült, de egyik eróziós csorgájából jobbra kibontva átlyukadtunk a már ismert Inter-ágba, igy ezen keresztül a Fő-ágba.
с/ Forrás-terem alsó.járat /-1Ó5 m/ szikkadt agyagkitöltés mélyítésével újabb kb. ^ m,
befelé táguló szakasz vált láthatóvá, amely bontásra feltétlenül érdemes.
d/.Erdész-ág vége /-19б и/ az 1976 -ban pánikszerűen felhagyott helyen /rossz szellőzés,
széndioxid, hig iszap és lefelé kanyargós járat/ ismét próbálkoztunk. Túljutva a "hír
hedt" S-kanyaron, lejjebb egy kis kürtőt találtunk, majd eróziós jellegű továbbvezető
kuszodát, amelynek agyagos talpát kb. 2 m hosszban kellene mélyíteni, utána járhatónak
látszik a szelvény.
e/ Jobboldali végpont /—200 m/ a szálkőzetben keletkezett szűkületen igen vékony kuta
tók próbáltak kérésztülbújni, de néhány cm miatt ez most sem sikerült. Megerősítették
azonban azt a korábbi megfigyelést, hogy a szűk csapásirányu járat egy tágasabb dőlésirányú folyosóba torkollik.
Végeztünk még feltárómunkát a Hu-kürtő alatt, továbbá a Cseppkő-folyosó feliszapolt
oldalágaiban, de szabad járatszelvényt nem értünk el.
2. Т-113, sz. objektum: az Álba Uegia-barlang bejáratától 300° irányban, 520 méterre
azonos rétegsikban elhelyezkedő, talalaku karsztobjektum, amely számításaink szerint
a barlang baloldali zónájához /Hirtelen-ág/ csatlakozik be, egy még feltáratlan oldal
ágon keresztül. Bontását idén kezdtük, a barlangrendszer kiszellőztetésének reményé
ben. Egy nagyobb /2,5 X 3,5 m/ és egy kisebb szelvényű kutatóaknát hajtottunk le humu
szos, majd löszös kitöltésben. Mindkettő alján kb. 1,5 m—re megjelent a kőzetfelszin.
A tágasabb gödör aljának mélyítésével, laza oraladék kitermelése után kb. 6-7 méterre
jutottunk le, ahol nagyobb omladéktömbök között keskeny,szabad hasadékok mennek lefe
lé. Bár a kiáramló levegő C02 tartalma magas, semmi jel nem utal az Álba Regia-barlanggal való aerodinamikai kontaktusra. Felső részét faácsolattal biztosítottuk.
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3. A Bongó-zsomboly /1-110,/ feltárása
/Nevét különleges akusztikai hatása miatt kapta./
A barlang Bakonynána határában, attól D-DK-re 2,8 km-re Kistés-pusztától ENY-ra 2
km-re, a Csengő-hegy EK-i oldalában 4^5 m tengerszint feletti magasságban, füves, bok
ros területen nyílik, táblás kréta mészkőban, az 1-110. sz. időszakos víznyelő EK-i
végéből.
A területen történt tarvágás után 1980. évi terepbejárások során több kisebb mellett
találtunk rá a legfejlettebb, az EK-DNY irányban közel 50 m hosszan elnyúlt karsztobjektumra, amelyet az I-110-es kataszteri számmal jelöltünk meg. Akkor egy próbagödröt
ástunk benne, s ezévi nyári táborunk során kezdtük meg rendszeres feltárását, az évek
óta folyó "kréta-program" keretében.
Az erdőirtás során nagymennyiségű gallyat dobáltak a nyelőbe, igy ennek eltávolítá
sával kezdődött a munka. A kitisztított mélyponton laza, humuszos kitöltésben indult a
2 x 2 m-es kutatóakna hajtása. 3
m mélységben egyre nagyobb kövek kerültek elő és
az EK-i aknafalban keskeny hasadók bontakozott ki. Ezen keresztül lejjebb bejutottunk
egy kis cseppköves fülkébe /-6 m / , amelyből a szálkőfalból kiálló rétegvállak alatt
karnyi lyukak haladtak befelé.
A továbbiakban kb. 0,6-1 m széles hasadékban bontottunk lefelé, a kitöltés felszín
re szállításával. Bár szabad üreg nem látszott, a kalapácsütések, kiáltások tompa bongással visszhangzottak. Közben a hasadék omladék-boltozata és homlokfala omlásveszélyessó vált, ezért 2 db "U"-vasból és keményfa padlókból álmennyezetet építettünk,
majd az omladékot aláékeltük. Szapora vödrözéssel egy enyhén, réteglapok mentén lejtő
2 m-es kuszodát bontottunk ki, amelynek végén szálkőzetben kb. kobak nagyságú szabadnyilás volt /-10 m/.
Félszermnel jobbra, egy tágasabb kereszthasadékba láttunk, ahonnan néhány jól irány
zott dobás hangja igen mélyről és tágas üregből hallattszott, de a bejutás reményte
lennek tűnt.
Visszavonultunk a kutatóházba, majd alapos technikai felkészülés után aggregátor és
furókalapács sogitségével folytattuk a munkát. Több órás vésés nyomán augusztus lá-én
21 órakor leereszkedhettek az első kutatók a tágasabb kereszthasadékba /-iá m/, majd
hágcsó beépítése után annak K-i vegéből induló első tágas aknába /-35 m/.
Az Elosztónak elnevezett kereszthasadék kőzetanyaga még szürke táblás mészkő és a
rétegvállaktói erősen tagolt falak szinte lépcsőként mászhatok. A hasadék NY-i irány
ban összeszűkült és a szűkületen egy omladókos aljú, ovális alakú kis terembe láttunk
át, mig E-i falában réteglapok közötti kis résen /5 x 10 cm/ újabb mély aknát jelez
tek a bedobott kövek. /Mint kiderült, ez az akna adta a különleges visszhangot, ezért
még látatlanban Bongó-aknának neveztük el./
Az Elosztó hasadék alsó K—i vége egy meredek, csszerü szakasszal csatlakozik az a—
latta mélyülő aknába, miközben a szürke táblás kifejlődésü mészkő sárgásfehér, sárgás
szürke tömött rekviéniás mészkőre vált ált. Az akna szelvénye itt hirtelen kitágul,
ellipszis alakú, ueresztmetszete átlag 3 x 5 ra lesz.
Ny-i falában kb. 6 m-es szakaszon egy függőleges 0,7 m átmérőjű "fél-cső" oldódott
ki, amelynek milliméterre elvékonyodó áthatási élei különleges látványt nyújtanak. Az
aknába 2/3 magasságban K-i irányból egy kürtő csatlakozik be, amely felfelé fokozato
san összeszűkül. Ugyanebben a magasságban a NY-i falban két nyílást találunk egymást
alatt, mindkettő egy párhuzamos aknába vezet át. Mindezt leszámítva az akna falai kö
zel függőlegesek, szelvénye egyenletes. A falakat gazdagon borítják a kipreparálódott
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ősmaradványok és azok metszetei, sok helyen 3-5 си átmérőjű vasoxidos "rózsák" látha
tók, néhol fészkesen fennőtt kalcitkristályok.
Az impozáns méretű barlangszakasz — a befoglaló üledék—sor vezérkövületéról — a
Rekviéniás-akna elnevezést kapta. Alul a kőzetanyag minősége ismét megváltozik, sárgás,
rózsaszínű és márgás jellegű lesz, gyér faunával.
Morfológiailag a fennsik vonatkozásában szokatlan, hogy alján nem a több méter vas
tag összeékelődött álfeneket találjuk, hanem a kismennyiségü omladék alatt, szinte ki
tapogatható a tál alakú szálkő-talp, amely ÉK-i irányba lejt, ahol egy keskeny, kanyar
gós járatban folynak el a szivárgó vizek. Ezen csak oldalra fekve, vékony embernek le
het becsúszni kb. 4 m-t előre, ahol a szűk járat egy újabb kb. 1,5 m mély aknába tor
kollik, amelynek alján viz áll. Túlsó végében a kis járat keskeny légróssel folytatód
ni látszik. Ez a szifon ma a barlang legmélyebb ismert pontja.
A Rekviéniás—akna NY—i falában lévő /már említett/ also ablakon bemászva a kisebb,
2-2,5 m átmérőjű párhuzamos aknába jutunk, amely felettünk 7 m után beszűkül, alattunk
pedig 10 m mély. Talpán kevés outiadékkai, a Rekviéniás-akna felé lejt, s abba kb. 2 m
magasan /egy már járhatóra bővített/ lapos nyílással át is lyukad. /Többek között innen
elnevzzése is : Lyukas-akna/.
A Lyukas-aknából kb. 5 m magasan egy kürtőbe mászhatunk fel, ennek aljába egy víz
szintes lapos járat torkollik be, szivárgó vizeket szállítva. /А szomszédos 1-111 töbör alól /?/./ A kürtő kb. 12 m magas és omladékkal boltozódik be. Átmérője 0,7-1 m,
falai erősen korrodáltak, tagoltak. A Lyukas-akna É-i falában van egy másik kisebb ak
na lejárata is, amely kb. 7 m mély, átmérője 0,6-0,7 m. Az aknarendszer alapos átvizs
gálása után meggyőződtünk arról, hogy a még ismeretlen Bongó-aknába az eddigi részek
ből bejutni nem tudunk.
Ezután az Elosztó hasadék NY-i végét kezdtük tágítani,és sikerült átvésnünk egy 5 m
magas terembe, aminek teteje cseppkő kérgesen fokozatosan összeszűkült, alján egy
szűk nyíláson igen melyre estek a kövek. Úgy gondoltuk, hogy ezen keresztül biztosan
a Bongó-aknába jutunk, ezért kb. 6 órán át véstük. A kitágított lyuk egy 4 m mélyen
levő álfenékre állhattunk le, ahonnan éppen ellenkező irányba, NY felé húzódott egy
kb, 10 cm széles, de igen mély hasadék.
Most már világossá vált, hogy nincs más lehetőség, mint az Elosztó E-i falán lévő
karvastagságnyi rést járhatóvá tágítani. Gépeink és kutatóink igazi próbája következett
- ajtót vágni a szálkőzetben !
Kihasználva a kedvező rétegtani sajátosságokat, sikerült a közel egy méter vastag
falon áttörnünk, és augusztus 18-án 21 órakor leereszkedni a 18 m mélységű 2,5-3 m át
mérőjű hatalmas csőszerű aknába.
Az akna teteje az áttöréstől felfelé néhány méter után beszűkül /ez tart a bejárat
alatti fülkéhez/, szemben csépikőkérgeződések láthatók. Az áttörés alatt kb. 2 m-re
egy párkány fut körbe, amelyen a sűrűn aláhulló vizcseppek csészéket, barázdákat mélyí
tettek, lyuka’ ■' vájtak át.
Az akna alján alig van omladék, a szálkőtalp szintén a Rekviéniás-akna felé lejt,
és egy keskeny /egyelőre járhatatlanul szűk/ hasadék mentén be is csatlakozik. Ugyan
innen egy kb. 0,8 m átmérőjű oldalkürtő indul felÉlé, amely 8 ra magasan visszalyukad
az aknafalon.
Ezzel a barlangrendszer három fő aknáján kívül négy kisebb akna, ill. kürtő vált
ismertté. Felmérését elvégeztük, térképét mellékeljük. Legnagyobb feltárt mélysége
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37,2 m, összes járathossza 133 га. Bejárati kutatóaknáját fa keretácsolattal biztosí
tottuk, végpontjáig 4-eres telefonkábelt vezettünk be. Viz-, talaj- és kőzetmintákat
vettünk további elemzés céljára; az előkerült osontmaradványokat feldolgozása folya
matban van.
A Rekviéniás—aknába 18 m, a Lyukas-aknába 9 m függesztett laposvas létrát építet
tünk be, az aknák közötti átlépés biztosításaként lánckorlátot nitteltünk a falra. A
beszállóhelyeken a biztosítás számára kötélgyürüket szereltünk fel.
A zsomboly feltárása úttörő jelentőségű a Tési-fennsik húsz éve folyó barlangkutatá
sában, mivel bizonyítottá vált, hogy a terület földtani felópitésében nagy szerepet
játszó kréta mészkövekben is kialakulhattak, az ember számára is járható méretű karsz
tos üregrendszerek.
4. Jubileumi-zsomboly /1-29./; a tavaszi és nyári rendkívüli esőzések nyomán a kutató
akna D-i oldala beomlott, a felső szakasz eltömődött, igy júliusig a barlangba nem tud
tunk lemenni.
Ekkor kezdtük el /А térképező adó-vevővel tavaly kitűzött helyen/ az uj kutatóakna
kihajtását, amely pontosan a várt szakaszon, a Pajszer-akna előtt lyukadt a barlangra,
5 m mélyen. A továbbiakban feltártunk egy kb. 8 m hosszú járatot a Harcsaszájtól ol
dalirányban, valamint egy kb. 10 m mély hasadékot a -80 m szinten. Próbálkoztunk tovább
jutni a végponton is, ahol a sok áradmányviz az agyagot kimosta az álfenékből, de a
nagy és beékelődött kőtömböket szétverni még nem tudtuk.A további feltárás előkészíté
seként a zsomboly öt nehezebb szakaszán építettünk ki laposvas létrákat a -90 m-es
szintig. Részletesen felmértük, térképét mellékeljük.
5- Csengő-zsomboly /1-51./: a -53 m szinti omladékban kihajtott kutatóakna faácsolátának állaga leromlott, emiatt a végponton jelentős feltáró munkát nem végeztünk. Sike
rült azonban a tavaly feltárt alsó szakasz elején az omladék alá bejutni, egy 7 m hoszszu és 1,5 m széles terembe, amely 5-6 m magas mennyezetén hatalmas oraladóktömbök lóg
nak, alja szintén omladék. Falain kb. 1 m szintkülönbséggel blokkelmozdulás nyomai lát
szanak.
6. Szaftos-barlang /l-бО./: sáros, vizes barlang felső zónájában sikerült egy 15 m
hosszú, végpontján egy uj 20 m hosszú szűk járatot feltárni. A végpont egy iveit plafonu, eróziós jellegű keresztfolyosóba csatlakozik, amely járhatatlanul fel van töltőd
ve. Felmérése megtörtént, hossza 103 m, mélysége 14 m.
7- Doboshegyi-barlang /1-43./: aljáról /-12 m/ újabb 1 в’ törmeléket depóztunk a fel
színre, a higfolyós kitöltést pedig PVC zsákokba mertük. A végponti vizes szifon felet
ti szálkőfalon egy "ablakot" nyitottunk furókalapáccsal és feszitőkupokkal, kb. 0,6 m
mélységben előre, igy a szifon hozzáférhetővé vált.
8. 1-142. sz. objektum: ebben az évben vettük kataszterbe, igy pontos helymeghatáro
zását Jelen évkönyvünkben a Kataszterkiegészités c. cikkben közöljük. Kőzetanyaga kré
ta mészkő és bontását szintén a nyári táborban, az 1-110. sz. objektummal párhuzamosan
végeztük.
Laza, löszös, köves kitöltésben egy 8,5 m mélységű és 0,8-1,2 m átmérőjű kutatóak
nát hajtottunk le, de szabad üreget nem értünk el. Felső részét fa keretácsolattal biz
tosítottuk. 7 m mélységben - a kitöltésbe ágyazódva - egy többezer egyedből álló és
több fajhoz tartozó, gyermekfej nagyságú löszcsiga-halmazt találtunk, amely feltehető
en vízszállítással keletkezett "csigatemető". /Mintát dr. Kordos Lászlónak adtunk át
belőle./
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9. 1-9. sz. Időszakos víznyelő: mélypontján egy kb. 3 m mély kutatóaknát ástunk, ahol
nagy kövek között egy hasadékba láttunk. A kőtömbök szétszedése után láthatóvá vált
egy kb. 3 m mély és 0,5 m széles hasadék, amely alul összeszűkül.
10. Pergő-lyuk /1-3./: az 197^-ben feltárt barlang eleje időközben összeomlott, ezért
idén újra feltártuk és elértük a régi végpontot. Ácsolását részben elvégeztük.
11. Vörös-barlang /1-4./; az 197^-ben feltárt érdekes barlang K-i fala később becsú
szott és a bejáratot feltöltötte. Idén újra kibontottuk és sikerült elérni az eredeti
végpontot / - 1 8 m/, ahol egy lapos kuszóka vált szabaddá szálkőzetbe, ennek végében
szűk kereszthasadék látszik. Ezen a ponton reménytelen a továbbjutás.
12. I-lfr./a objektum: a Nyomasztó-barlang vizvezető árkának oldalából nyiló hasadékon
át egy kb. 10 m hosszú lapos részbe jutottunk, ennek végében hasadék látszik, amely
ből hallani lehet a barlangba folyó viz dübörgését, de Járhatatlanul szűk.
13. Borju-kuti-zsomboly: kiácsolatlan kutatóaknája beomlottt, igy több műszakkal sem
sikerült elérni a 8,5 m mélyen lévő eredeti végpontot. Megbontottuk a közvetlen mellet
te lévő mellékberogyást, itt kemény löszben, 1 m mélységben hirtelen vödörnyi lyuk sza
kadt át, amely lejjebb kövek között kb. 1 , 2 m-t folytatódik.
iá. 1 -1 1 , sz. időszakos víznyelő az utóbbi években időszakosan aktívvá vált, ennek nyo
mán jelentős morfológiai változások történtek benne. Kb. 3
hordalék és kidőlt fák,
bokrok kitermelésével előkészítettük jövőbeni feltáró munkánkhoz.
Voltak még kisebb szemrevételező túrák az 1-19., 1-32., 1-31.,1-107., 1-10. sz. objek
tumokban, jelentősebb eredmény nélkül.
Az I-lá2.es karsztob.jektum
A Keleti-Bakonyban, Bakonycsernye közigazgatási területének majdnem legdélibbb
pontján /kb. 50 m-reBakonycsernye, Isztimór é s Tés határának találkozási pontjá ól a Bakonycsernye Isztimér határát jelentő erdővágástól ló m-rel északra/ a áá22-es bar
langkataszteri területen találjuk az I—1Á2—es karsztobjektumot, A Tési—fennsik északi
letörésén 368 m-es tengerszint feletti magasságban egy kisebb völgy talpán alakult ki.
Legegyszerűbb a Csősz-pu- ztáról való megközelítése. A Csősz-puszta északi részét érin
tő országos kék turistauton nagyjából keletre /isztimér felé/ menjünk mintegy 60O m-t.
Itt a turistaösvényt keresztezi egy erdei szekérút. Erre forduljunk rá balra /észak
felé/ és a lejtős szekéruton kb. 500 m-t ereszkedjünk az utat átszelő erdőnyiladékig.
Az ut és a nyiladék találkozásánál forduljunk jobbra /keletre/ és a nyiladékon lefelé,
nagyjából 70 m után elérünk egy völgvtalpat. Innen a völgytalpon lefelé ló m-re talál
juk meg a karsztobjektumot egy elhanyagolt erdei ut bal szélén. A környék valószinüleg
jura- /kréta?/ korú könnyen törő, Belemniteses mészkövet takaró löszön fejlődött rendzina talajjal van boritva. A vegetációt jelenleg kevés aljnövényzetü szálerdő képvise
li. Korábban szintén erdős terület lehetett, amit az objektum közelében található egy
kori szénégető telepek nyomai is igazolnak.
1982 . augusztus 12 -én találtunk rá a völgytalpon levő 5-6 m átmérőjű, 130 cm mély
ségű kisebb nyelőre, melyhez azért jelentős /10-12 hektár/ vízgyűjtőterület tartozik.
Korábbi irodalmi említéséről nem tudunk.

A víznyelő alján aknát mélyítettünk 3 m-es mélységig, ami előbb bemosott köveket
tartalmazó löszös rendzina talajt, majd sárga löszt, végül kőtörmeléket harántolt. Az
aknát háromszögácsolattal biztosítottuk. A 3 m—es mélység után kőtömbök közötti többé—
kevésbé eltömődött természetes üreg mélyül. A falak felszínén több helyen eróziós 'ere
detű kanelurák figyelhetők meg. A kőtörmelék és lösz kitakarításával Jelenleg egy 7 m
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mélyen levé "járószintig" jutottunk le. Innen lefelé még több mint 1 m-es rések vezet
nek, igy az objektumnak a víznyelő aljától mért teljes mélysége 8,3 m. Ezidáig csak
a víznyelő alatti omladékzóna üregét ismerjük. A 7 m mély szinten sem sikerült még el
dönteni, hogy elértük-e a szálkőben képződött járatot. A további feltárás e szint északi részének további mélyítésével látszik biztatónak.
Időszakosan aktiv víznyelő az I-1^2-es karsztobjektum. Genetikája, litológiája,
hidrológiája és a többi jellemzője a kezdeti és csak részbeni feltárás miatt még nem
fogalmazható meg. 6 m körüli mélységben egy hasadékban 8-10 fajhoz tartozó valószínű
leg a korai holooénban ólt csigák házának tömegét találtuk - alighanem a viz hordta
azokat egy csoportba. A kibontott üregbe szúnyogok telepedtek; bogarak, csigák, békák
hullottak. Az egykori szénégetők közelsége miatt sok a bemosott faszéndarab a kitöltés
ben.
A részbeni feltárás után még csak jelentéktelen, kisebb üreg az objektum, de további
feltárása jelentőségét növelheti, kibontakoztathatja.
A Várvölgy 11. sz, barlangja /V.11./
Kétlyuku-barlang
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, a város felől
haladva az utolsó házaktól kb. láOO m-re, a völgy bal oldalában, az úttól kb. 50 m-re,
kb. 5 m relativ magasságban, a sziklafal aljában található. A barlang előtt jobbra
egy 2,5 m magas kőoszlop áll.
A barlang az útról nem látszik, a jobb oldali völgyperemről látható. Az útról jól
látható V. 1. barlang után kb. 100 m-rel, az ut két szélén álló kb. 1 m magas szikla
tömböknél kell letérni balra.
Tengerszint feletti magasság: 235 m /Térképről leolvasva/
A barlang 237° irányú hasadék mentén, oldódással keletkezett, dolomitba. Két bejá
rati nyílása van. A bejárat magassága 3 m, az 5 m hosszú barlang befelé elkeskenyedik.
Kitöltése nincs. A bejárat jobb oldalán pusztuló cseppkőkéreg látható. A barlang össze
van kormozva, tehát ez az eléggé eldugott helyen lévő barlang sem ismeretlen a kirán
dulók előtt. Bejárati része eső ellen menedékül szolgálhat.
A kőoszlop felett jobbra a völgyperem alatt egy hasadék mentén kialakult 1 m szé
les, 1 , 5 m magas és 1,5 m hosszú, háromszög szelvényű, mállásos eredetű sziklafülke
van.
A Várvölgy 12, sz. barlangja /V. 12./
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, a város felől
haladva az utolsó házaktól kb. 1300 m-re, a völgy jobb oldalában, az úttól kb. 20 iu
re, kb. 5 m relativ magasságban, a sziklafal aljában található. A barlang az útról nem
latszik. A V. 2. barlanghoz felvezető kőfolyásos ösvény után ló m—rel kell jobbra le
térni.
Tengerszint feletti magasság térképről leolvasva: 235 m.
A barlang egy 123° irányú hasadék mentén oldódással képződött, dolomitban. A szűk
folyosó 2,5 m hosszan járható, ott egy szűkületen át egy keresztirányú hasadék mentén
kialakult kisebb terembe látni be. Képződményei nincsenek, kitöltése kőtörmelék és hu
musz.
A Várvölgy 13. sz. barlangja /V. 13./
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, a város felől
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baladva, az utolsó házaktól kb. 2700 m-re, a völgy bal oldalában, az úttól kb. 50 m-re,
kb. 10 m relativ magasságban van. A sziklafal alján lévő hasadák az útról látszik.
A barlang a Várvölgy csaknem derékszögű nagy kanyarjában lévő időszakos tó duzzasz
tógátjáról visszafelé kb. 250 m-re van.
Térképről leolvasott tengerszint feletti magassága 280 m.
A kis jelentőségű, szűk barlang egy 260° irányú hasadék leboltozódásával keletke
zett. Hossza 2,5 m. Kifelé erősen lejtő, 0,á m széles, 1,5 m magas. Kitöltése humusz.
Képződményei nincsenek.
A Várvölgy iá. sz. barlangja /V. 14./
/Várvölgyi sziklaeresz/
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, az utolsó házak
tól kb. 2000 m-re, a völgy nagy kanyarjában lévő időszakos tó duzzasztógátja előtt, a
völgy bal oldalában, az úttól kb. 50 m-re, kb. 8 m relativ magasságban, egy sziklatömb
oldalában van, az útról látható.
A Várvölgy 15. sz. barlangja /V. 15./
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, annak NY-i irányt>a tartó szakaszán, a völgy nagy kanyarjában, az első nagy sziklatornyok alatt, a
város felől haladva a völgy bal oldalán található. Relativ magassága 10 m. Az útról lát
ható.
A barlang a völgy tó utáni szakaszán lévő első jobboldali kis sziklafallai szemben
van.
Tengerszint feletti magassága 310 m. /Térképről leolvasva/
1 , 5 m széles, 1 m magas, 2,5 m hosszú, áltektonikus barlang. E^y kb. 1 m vastag kő
lap a sziklafal aljának támaszkodva hozta létre. Bejárata É felé néz. Kitöltése kőtör
melék. Mennyezetén zöld algatelepek vannak. Csak kataszteri jelentőségű kis üreg.

A Várvölgy ló. sz. barlangja /V. 16./
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, a város felől
haladva az időszakos tó Után, a völgy NY-i irányba tartó szakaszának elején, az első
nagy sziklatornyok alatt van. Az úttól kb. 20 m-re, kb. 6 m relativ magasságban van. Az
útról látható. A V. 15. barlang után kb. 20 m—re, az első jobboldali kis sziklafallal
szemben van.
Tengerszint feletti magassága 310 m /Térkép szerint/
A barlang dolomitban, egy 88° irányú hasadék mentén, oldódással alakult ki. Hossza
U m, magassága a bejáratnál 1,5 m, befelé keskenyedik, a vége elszűkül. Kitöltése kő

törmelék, humusz, képződményei nicsenek. A barlang sziklamászással közelíthető meg. Fe
lette, kissé jobbra van a V. ó. barlang.
A Várvölgy 17. sz, barlangja /V. 17./
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, a Pusztapalota
várromtól DNY—ra, kb. 200 m—re van. A várrom utáni első baloldali nagyobb sziklaalaku—
lat után, a völgytalptól kb. 150 m távolságra, kb. 35 m relativ magasságban, a V. 8.
barlang melletti kis mellékvölgy jobb oldalában található.
Tengerszint feletti magassága térképről leolvasva 375 m.
3 m széles, 2 m hosszú, 1 m magas, mállással és oldódással kialakult ki üreg. Felet
te 1 m vastag dolomitréteg van osupán. Az üreg hosszetengelyének iránya 23О0. Kitölté
se kőtörmelék, képződményei ninosenek, csak kataszteri jelentősége van.
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A Várvölgy 18. az. barlangja /V. l8./
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lóvé Várvölgyben, a Pusztapalota
várromtól NY-ra kb. 200 m-re lévő sziklafal szakasz NY-i oldalán, kb. 35 m relatív ma
gasságban, meredek lejtő tetején, alacsony sziklafal aljában van# Ez a sziklafal sza
kasz rejti a V. 9. barlangot is, amely a V- 18-tól visszafelé kb. 20 m-re van.
Térképről leolvasható tengerszint feletti magassága 370 m.
Dolomitban kialakult, tiszta, fehér falu, szinte szabályos félkör szelvényű, 2 m
hosszú, 1,5 m széles, 1 m magas üreg. A barlang kialakulását esetlegesen meghatározó
hasadék nincs. Genetikája bizonytalan, az apró kőtörmelékből, humuszból és avarból álló
kitöltés eltávolítása után esetleg eldönthető lenne. Jelenleg a falain a fagy okozta
aprózodás nyomai láthatók, de valószinü, hogy a közeli V. 9. barlanghoz hasonlóan oldó
dás, esetleg erózió is közreműködött a barlang kialakításában.
A Várvölgy 19. barlangja /V. 19./
/Fali fülke/
A barlang Veszprém megyében, a Várpalota határában lévő Várvölgyben, a Pusztapalota
várromtól NY—ra, a völgy bal oldalán, a harmadik sziklaalakulat NY—i falában, a fal
tetejétől kb. 5 m-rel lejjebb található. A völgytalp feletti relativ magassága kb. 25
m. Megközelíteni fölülről, kötélen ereszkedve lehet. A völgytalpról a fülke nem látha
tó, egy - a fal előtt álló - sziklatorony takarja.
Tengerszint feletti magassága térképről leolvasva 370 m.
A dolomitfalban lévő fülke két hasadék ’'•ereszteződésénél aprózódással és
alakult ki. Mé —etei szerények, jószerint csak a 3 m—es magasságával érdemli
minősitóst. De mivel érdekes karsztobjektum és egyik kiterjedése mégis csak
nél, felvettük a kataszterbe. A fülke D-i oldalán a falon szép narancssárga
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hidegvizes borsókövek figyelhetők meg.
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