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1982 tavaszán a Kutató Állomás dolgozói, Berhidal Tamás ás Tarjányi András kezdték 
meg a bontást, barátjuk, Papp Kálmán segítségével. Nyár elejétől a Cerberus Barlangku
tató Csoport folytatta a munkát.

A víznyelő nagyméretű, eltömődött, Időszakosan aktív nyelő. Bezáró kőzete a jól 
karsztosodó kőzépső-trlász wettersteini mészkő. Mivel vlzfestés eddig nem volt lehet
séges, feltételezéseink szerint a nyelő egy jelenleg ismeretlen, a Haragistyán K-NY-i 
irányban húzódó, nagyméretű karsztrendszer tagja. Erről többet az idei évben tudhatunk 
meg az ELGI segtiségével, mivel 1982 őszén geoelektromos módszerrel végigszelvényezték 
a Haragistyát.

A barlang bontása számos technikai problémát vet fel, ezért a korábbi munkahelycink
hez képest itt viszonylag lassan halad a munka. A munkagödör felső 3 m—e laza, kőtör
melékes agyagban halad, ezt folyamatosan ácsolással kellett biztosítani. Innen nyílik 
a jelenleg 6 m mély függőleges járat, amely oldalirányban kimegy a kutatógödör alól, 
ezért az akna tetejét is biztosítani kell. Az akna kőtörmelékkel van kitöltve, s mivel 
teljes szelvényben nem tudjuk kibontani, a lefelé haladás is csak folyamatos ácsolással 
lehetséges.

A Veres Pálné Gimnázium Szekula Mária Barlangkutató Szakosztályának 1982. évi .jelentése
Tóth Attila

1982. Julius 23-tól augusztus 7-ig kutatótábort szerveztünk Bakonybólben a Kőris- 
hegyen. A víznyelő, amelyben a kutatást megkezdtük az erős vizbefolyás miatt, a kiácso- 
lás ellenére, beomlott. A feltárását megkezdtük, azonban elekor a kezdődő esős időjárás 
a kutatás felhagyására kényszeritett. A környék bejárásakor több, kisebb üreget talál
tunk, valamint több víznyelőben berogyást figyeltünk meg.

Beszámoló a tatabányai Bányász Művelődési és Oktatási Központ "Vértes László" Karszt- 
és Barlangkutató Csoportjának 1982. évi tevékenységéről 
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Összefoglaló
Csoportunk a Tatabányai Szénbányák Bányász Művelődési és Oktatási Központjában 

mint Barlangász Klub tevékenykedik. Létszámunk az 1981. évi osuos utáni lemorzsolódá
sokkal 45-50 főben normalizálódott. Ebből 37 fő tagja a Magyar Karszt- és Barlangku
tató Társulatnak.

Barlangkutatási tevékenységünket kutatási helyenként röviden a következőkben fog
lalhatjuk össze:
1. Hapci-barlang

Olyan pozíciót értünk el, hogy a további feltárás lehetetlenné vált. A munkát ezért 
itt befejeztük, a kutatási zárójelentést elkészítettük.
2. Veres-hegyi-barlang

Megtisztítottuk a Fehér-termet, alatta az 1981-ben feltárt folyosó folytatásaként 
újabb 20 m-es szakaszt tártunk fel. A jelenlegi végpont is igen biztató. A barlangban 
geológiai, klimatológiai vizsgálatokat végeztünk.
3. Keselő—hegy

kutatási tervünket a bányaművelés miatt módosítani kellett. így az I. Triászbányá
ban és a szomszédos Lázár-hegyen dolgoztunk. Kisebb feltárási sikereket értünk el, do
kumentációnkat 4 uj barlang anyagával bővitettük.
4. Pisznice-barlang

A legnagyobb energiát e barlang kutatására fordítottuk. Kitisztítottuk a nagy csepp
kő melletti beugrót és a Bejárati-terem alsó szakaszát. Nagy erővel dolgoztunk a NY-i 
alsó ág feltárásán. Ez évben nagyobb feltárási siker nem volt, de feldolgozó munkánk 
itt volt a legeredményesebb, geológiai, hidrológiai, klimatológiai, biológiai stb. vizs
gálatok, megfigyelések történtek. A Pisznice vált a Gerecse-hegység egyik legjobban meg
kutatott barlangjává.
5. Hosszu-vontatói-viznyelőbarlang

Rendkívül nehéz körülmények között végeztük a törmelékdugó bontását, további nehéz 
munkára van kilátás.
6. 4650. sz. barlangkataszteri terület

Befejeztük a kataszterező terepi munkát. Idén két üreg dokumentációját készítettük 
el. A terület barlangjairól összefoglaló jelentést állítottunk össze.

A hétvégi munkaturákon és az öt kutatótáboron csoportunk tagjai a feltáró munkán 
kb. 125OO munkaórát dolgoztak. Ebben a számban a feldolgozó jellegű tevékenységre for
dított idő nem szerepel. Ennek eredményeként feltárásainkban ez évben közel 75 m uj 
barlangjáratot sikerült "összedolgozni". Ez a gerecsei viszonyokat figyelembe véve jó
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eredmény.
Fent már ismertetett kataszterező munkánk mellett a 1+621. , 1+630. és 1+61+0. számú 

egységek már meglévő anyagát 12 újabb barlang dokumentációjával egészítettük ki. Össze
sen 21 barlangban 2 lU m járathosszt térképeztünk, ez valamennyi első Felmérés. Ezen 
felül elkészült a Pisznioe-barlang bejárati szakaszának ujrafelmérése is. Ezt különbö
ző szakirányú térképeinkhez használtuk. A dokumentációk a térképek mellett a barlangok 
rövid leírását és a bejáratról készített fényképfelvételt is tartalmazzák.

Szakmai munkánk lehetőségei bővültek, viz- és kőzetkémiai, Uledéktani, klimatológiai 
vizsgálatok is tudtunk végezni. Széles körű kapcsolatokat építettünk ki tudományos 
szervekkel, intézményekkel, igy több saját erőnket meghaladó vizsgálat elvégzésére is 
lehetőség adódott.
I. Kutatási jelentések
1. Hapoi-barlang

A barlang feltárását rendszeres hétvégi m unka túrákon és egy 8 napos tábor alkalmá
val végeztük. A táboron a rossz időjárás, a barlangba befolyó esővíz, a talpon felgyü
lemlett hig sár miatt osak három napig tudtunk dolgozni.

Az 1981-ben elért 1*+ m-es mélységet már osak 1 méterrel tudtuk növelni. Ehhez kb.
6 i* anyagot kellett a felszínre szállítani. 15 m-es mélységben a szelvény 3 m hosszúra 
nyúlt, de 0,2 - 0,3 m-re szűkült. Itt a további bontás lehetetlenné vált. A kitöltés 
a talpon sárgásbarna szinü, kőtörmelékes, gyengén löszös agyag.

A barlangot 1982. november 13-án felmértük. Mélysége - egyben összhosszusága- 15 
méter.

A barlang kutatását befejezettnek nyilvánítottuk, a kutatási zárójelentést elkészí
tettük.
2. Veres-hegyi-barlang
2.1. Az 1982. évi feltáró kutatás ismertetése

Feltáró munkánk az 1981-ben feltárt szakasz továbbkutatására koncentrálódott. Már 
az óv elejétől bontottuk a Fehér-terem mélypontját, igy kb. 30 m' anyag kitermelésével 
és felszínre szállításával elértük, hogy az uj szakasz és a terem között járható össze
köttetés jött létre.

Tavaszi kutatótáborunkon már az uj szakaszt tudtuk tovább bontani. A tábor időtar
tamára a Fehér-terembe és a bejárati aknába csigaállásokat, a felszínre a bejárat és 
a meddőhányó közé szállító kötélpályát építettünk ki. A barlang bonyolult járatrendsze
re miatt igy is 17 főnek kellett egy műszakban dolgoznia, hogy a végpontról kibontott 
anyag a meddőhányóra kerüljön. További 20 ш’-nyi termeléssel elértük, hogy az eddigi 
kuszójárat meredeken lejtő tágas folyosóvá változott. Falait foltokban borsókő borítja, 
igazi látványossága azonban a szépen kipreparálódott kalcittelérek bonyolult hálózata.
A bontás a tábor 5. napján eredménnyel járt. A talpponton kis rés vált szabaddá, melyet 
kitágítva újabb szakaszba jutottunk.

A meredeken lejtő járat kezdetben szűk, 8 m után fokozatosan kitágul. Kritikus sza
kasza 5-7 m között van. Itt két oldalát omladék alkotja, mely nagyon omlásveszélyes.
10 m-nél alsó és felső ágra oszlik. Felül tágas kürtő nyílik, de kőtörmelékkel el van 
tömődve. Alul egy kis fülkével végződik, melyből ökölnyi szűk csatorna vezet tovább.
Az uj szakasz irányát K-NY-i törés határozza meg. Képződményekben szegény, de borsókö
veket, kis cseppköveket is láthatunk falain. Kitöltése nagymennyiségű kőtörmelék, a
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végpontnál szürke agyag.
Az uj feltárással a barlang hosszúsága 20 m-rel, mélysége 8 m-rel növekedett. A to

vábbi bontás biztatónak Ígérkezik, de a nagy anyagmennyiség, magas létszámigény miatt 
a jövőben osak kutatótáborok szervezésével valósítható meg.
3. Keselő-hegy
3.1. Az 1982. évi feltáró kutatás ismertetése

Az óv első hónapjaiban a feltáró munka a tervek szerint a Keselő-hegyi-barlangban 
és a Keselő-hegyi 2. sz. barlangban folyt. Mindkét barlang végpontján kedvező pozíciót 
értünk el. Március közepén a Kőbánya Üzem értesítette csoportunkat, hogy a bányaművelés 
miatt a kutatást itt előre láthatólag szeptember végéig szüneteltetni kell.

Ez után erőinket az X, Triászbányára csoportosítottuk át. Dolgoztunk a 6. sz. és 7. 
sz. barlangokban, kisebb feltárási sikereket értünk el. Októberben bontottuk meg a 9. 
sz. barlang eredetileg 0,3 x 0,4 m-es bejáratát, 4 m-es bontással itt egy közel ló m 
hosszú uj üreget tártunk fel.

Tüzetesen átvizsgáltuk a Keselő-hegytől É-ra található Lázár-hegy területét is. Itt 
három kisebb üreget dokumentáltunk, bontásra érdemes objektum azonban itt nincs.

А Д.1. Triászbányában 1982 december végéig még nem tudtuk újrakezdeni a munkát!
3.2. Keselő-hegyi-barlang

Munkánk itt kétirányú volt. Megkezdtük az ÉK-i ág mélyszakaszának bontását. A kb. 
100-110 m-es mélységben található jelenlegi végponton agyagdugó gátolja a továbbjutást. 
Ennek nagy részét eltávolitottuk. Ez a munka deponálási problémák miatt meglehetősen 
nehézkes volt. Jelenleg szűk légrésen enyhén lejtő folyosó néhány m-es szakaszát lehet 
bevilágítani.

A feltárással párhuzamosan végeztük a felmérési fixpontok kiépítését is. A Nagy—te
remből az ÉK-i ág Kos-terem alatti patakmedréig jutottunk el. A munka során a Kos-terem 
alatt egy kb. 10 m mély, 4-5 m hosszú, 30-50 cm széles hasadókaknát sikerült bejárnunk. 
Az újonnan megismert barlangszakasz falait szép aragonitképződmények díszítik.
3.3. Keselő-hegyi 2, sz, barlang

Az alatt a rövid idő alatt, mig a barlangban dolgozhattunk, a végpont bontását vé
geztük. Ezt egy méterrel sikerült süllyesztenünk, igy a barlang jelenlegi mélysége 33 
m. A munka meglehetősen nehézkes volt, mivel a kibontott anyagot egy kellemetlen szűkü
leten kellett átszállítanunk. Sok problémát jelentett az alsó ácsolat kijavítása is, mi
vel a mögötte lévő törmelék a közeli robbantások hatására megrogyott.
3.4. Keselő-hegyi 6.sz, barlang

Az 1981-ben megismert hasadókaknában a szűkület miatt nem tudtunk továbbjutni, ezért 
a hasadék DK-i folytatását bontottuk meg az eredeti bejárattól 3 m-re. Fél méteres tör- 
melókdugó átbontásával itt is elértük a nyitott hasadékot, de 6 m-nól mélyebbre ebben 
sem jutottunk. A szűkület alatt 1—1,5 m—rel kb. 0,8 x 1 m—es keresztmetszetű akna lát
szik melyben a ledobott kövek hosszasan kopognak.
3.5. Keselő-hegyi 7. sz, barlang

Itt a munkát az omladékos bejárat megtisztításával kezdtük, majd letermeltük az előt
te található törmelékkupot. Ekkor lettünk figyelmesek arra alapos, szűk járatra, mely a 
bejárat után közvetlenül NY—ra indul. Ennek kibontásával újabb kis termet sikerült fel
tárnunk. A terem 6 m hosszú, 2—3 m széles, 1,8—2,5 m magas. Mennyezetéből kis kürtő
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indul, mely 5 m után a bányafalra lyukad. A terem erősen oraladákos, a talpon is nagy
mennyiségű kőtörmelék halmozódott fel. Az épen maradt falfelületeken több helyen kis 
borsóköveoskák, apró 1-2 mm-es kaloitkristályok figyelhetők meg. Az omladák kitakarí
tása jelenleg is folyik.
3.6. Keaelő-hegyi 9. az. barlang

A Tatabánya mellett emelkedő Keselő-hegyen, a Kőbánya Üzem X. Triászbányájának D-i 
végződésétől DK-re kb. 25 m-re található, kb. 290 m tszf. magasságban. Bejárata a bá
nyafal és a meddőhányó találkozásánál nyílik, 1,5 m magas, 1,8 m széles, közel négy- 
szögletes alakú. A barlang hosszúsága 15,7 m, szélessége 0,8-3,5 m, magassága 1-2,5 m 
között változik. 10 m—nél járhatatlanul keskeny függőleges hasadék nyílik a talpból, 
a ledobott kövek itt kb. 8-10 métert gurulnak.

A vastagpados dachsteini mészkőben létrejött üreg irányát egy ÉEK—DDNY irányú törés 
határozza meg. E törés mentén a kőzet erősen brecosásodott, a törésvonalban a barlang 
tnngelyét alkotva 10-20 om vastagságú kalcittelér fut végig. A kalcit vörösbarna szí
nű, mikrorétegzett, felületén gyakran limonites, bekérgeződés figyelhető meg. A falak 
felszíne gyengén mállott, letompult, de jellegzetes eróziós bemélyedésekkel tagolt. 
Foltokban erősen roncsolt borsókőbevonat is látható. Az üreg kitöltése kőtörmelék, a 
bejáratnál aprózódott robbantási törmelék. Élővilága - nagy számú szúnyog - jelentékte
len.
3.7. Lázár-hegyi-barlang

A Tatabányától ÉK-re emelkedő Lázár-hegy DNY-i oldalában található, a tarján! müut 
mellett lévő anyagraktártól kb. 100 m-re DK-re 20 m-rel magasabban. Bejárata 2,5 m szé
les, 1 m magas, ovális alakú. Dachsteini mészkő vastag padjának tövében nyílik.

Az üreget 5,7 m hosszú, k-2,5 m széles, 0,á m magas kuszoda alkotja. Roncsolt gömb
üstjei forráseredetre utalnak, de már a szögletes kifagyásos formák az uralkodóak. Fa
lain foltokban apró mészgömböcskék is megfigyelhetők. Kitöltése kőtörmelékes humusz. 
Élővilága — szúnyogok, pókok, a falakon mohás, zuzmós bevonat — jelentéktelen.
3.8. ■ázár-hegyl-hasadék

A Tatabányától EK—re emelkedő Lázár-hegy NY-i oldalában található, a tarjáni müut 
mellett lévő anyagraktártól kb. 150 m-re ÉK-re, 30 m-rel magasabban. Bejárata 0,5 m 
széles, 1,8 m magas, a dachsteini mészkő sziklafal nehezen megtalálható helyén nyílik.

A barlang közel É-D irányú törés mentén alakult ki, hasadékjellegü. 5 m hosszban jár
ható, 1,6—2,2 m magas, 0,3—0,5 m széles járata D—i végén keskeny, járhatatlan repedés
sel a felszínre nyílik. Falai korrodáltak, rajtuk foltokban pusztuló aragonit nyomai 
láthatók. Kitöltése kevés kőtörmelék. Élővilága — a falakon mohás, zuzmós bevonat — je
lentéktelen.
Lázár-hegyl-kőfülke

A Tatabányától EK—re emelkedő Lázár—hegy NY—i oldalában található, a tarjáni müut 
mellett lévő anyagraktártól kb. 80 m-re DK-re, 20 m-rel magasabban. Bejárata 1,5 m szé- 
los, 1,1 m magas, közel négyszögletes alakú. Dachsteini mészkő vastag padjának tövében 
nyilik.

Az üreg 3,5 m hosszú, 1-1,5 m széles, átlagosan 1 m magas, közel vízszintes. Kifagyá
sos utón jött létre, de falain gyenge korróziós oldásformák is felismerhetők. A falakon 
elszórt foltokban apró mészgömböcskék is megfigyelhetők. Kitöltése kőtörmelékes humusz. 
Élővilága - a falakon mohás, zuzmós bevonat - jelentéktelen.
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U. Plázniое-barlang
á.l. Az 1982. évi feltáró kutatás Ismertetése

A barlang nehézkes megközelítése és a létszámigényes munka miatt a hétvégi munkatu- 
rák száma az előző évihez képest csökkent, viszont ennek ellensúlyozására két kutató
tábort is rendeztünk. Célunk elsősorban az alsó szinti szakaszok feltárása volt, de ki
sebb bontásokkal máshol is próbálkoztunk.

A Palota-ág Tizek-termében megbontottuk a törmeléket a terem NY-i oldalának kis be
ugrójában. Kb. 1,5 n> kibontása után beszüntettük a munkát, mivel az innen induló járat 
0,2 m átmérőjű Járhatatlan csatornává szűkült.

A Fő-ág Forrásosatornáját több Ízben próbáltuk véséssel tágítani, ez a munka azon
ban nagyon lassan halad. A jövő évben itt gépi erővel tovább dolgozunk.

A Fő-ág Cseppkőgátjának NY-i beugróját teljesen kitisztítottuk. A több »’ törmeléket 
a felszínre szállítottunk. A beugró alján 1 m-es szintsüllyedés után bejött a szálkő, 
igy itt is beszüntettük a feltárást.

A Bejárati-terem alsó szintjét 90 %-ban kibontottuk. E szakasz É-i és K-i részéből 
induló járatokat feltártuk, ezek 3, ill. á m után szálkőben végződtek.'További feltárá
si lehetőség itt a D-i oldal, melynek bontásával valószínűleg hamarosan a felszínre 
lyuka'dva a jelenlegi bejárat alatt á-5 m-rel újabb bejárat alakulna ki.

A legtöbb munkát a NY-i alsó ágban végeztük, a kitöltésszint süllyesztésével halad
tunk előre a kuszodába. Az utolsó métereken kaiéitbekórgeződésbe ütköztünk, ennek vésé
se jelenleg is folyik.
5. Hosszu-vontatói-viznyelőbarlang

Folytattuk az 1981-ben megkezdett feltáró munkát. Ez évben a barlang kutatása feb
ruár elejétől Julius közepéig 6, egyenként 2-3 napos munkatura és egy 9 napos kutató 
tábor alkalmával történt. A tavaszi munkakezdéskor először a bejárati akna kitisztítá
sát kellett elvégeznünk, mivel a hóolvadás vize ide kb. 1,5-2 в’ anyagot mosott be. Ez
után folytattuk az alsó akna bontását. A közel É-D irányú, 1-1,5 ni széles hasadékban 
19,5 m mélységig tudtunk lejutni, itt az összeszűkülő szálkő megakadályozta a továbbha
ladást. Ezt követően az alsó és felső akna kereszteződésében -10 m-en lévő törmelékdu
gót bontottuk meg. Ezt az idei munkák befejezéséig -iá, 5 m-ig mélyítettük. A talpon je
lenleg közel в’-es összeékelődött kőtömbök találhatók.

A rendkívül nehéz munka könnyitóse érdekében a bejárat és a meddőhányó között szál
lító kötélpályát építettünk ki, a bejárati ácsolaton és az alsó akna tetején csigaállást 
létesítettünk. Így kb. 16-I8 ю> anyagot tudtunk a felszínre termelni.

A kitöltés agyagos-humuszos mészkötörmelók volt, mely között nagy számban voltak 
kvarckaviosok is. Az anyagból néhány osont is előkerült, ezeket dr. Kordos László hatá
rozta meg:

Glis glis - nagypele 
Cricetus crioetus - hörcsög 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Canis sp. - kutya 
Vulpes vulpes - róka 
Cervus elaphus — szarvas

Aves indet. - madár 
Talpa europaea — vakond

Bős sp. - marhaféle 
Equus caballus — ló
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A osontok kora legfejlebb néhány száz év.
A barlangot a tábor utolsó napján felmértük. Mélysége 19,5 m, járatainak összhosz- 

szusága 28 m.
A barlang feltűnően hűvös. 1982. Julius 6-án egy záport követően a felszínen 18,6, 

a bejáratnál 14,2 -17 m-en 3>8 °C-<'t ráértünk, A két bontási pontnál változó erősségű 
légmozgás észlelhető.
6. 4650. sz. barlangkataszteri terület
6.1. Pisznicei Pillér-barlang

A Pisznice D-i oldalában, a kőfejtő-sor középső szakaszán található, a Szeglet-bar
langtól DK-го kb. 10 m-re. A bányaudvarban meghagyott kis kőzetblokk NY-i oldalának tö
vében nyilik. Bejárata 0,7 m magas, 2 m széles, de a bányászok által hajdan ide halmo
zott kőtörmelék 0,8 m-esre szükiti.

Az erősen feltöltődött üreg egy 9 m hosszú, 1-2,5 m széles, 0,3-0,9 m magas kuszó- 
járatból jött létre. Belső részén a mennyezet a réteglapok mentén leszakadozott. A já
rat K-NY irányú, a kőzetdőlóst követve befelé enyhén emelkedik. A bezáró kőzet vékony
táblás jura mészkő. A kőzetfelszin mállott, jellegzetes formái babszeranyi likacsok, me
lyek sűrűn egymás mellett helyezkednek el. Foltokban erősen pusztuló borsókőszerü kép
ződmények is megfigyelhetők. Kitöltése felül kőtörmelék, alatta kőtörmelékes vörös a- 
gyag. Élővilága - néhány szúnyog, pók és lepke - jelentéktelen.
6.2. Póc-kői-barlang

A Póc-kő E-i, EK-i oldalában mélyedő kőfejtősor K-i végénél található, a bányafal 
felső részében. Csak ereszkedéssel közelíthető meg. Bejárata 4 m széles, 2 m magas, o- 
vális alakú. Előterében, a bejárat alatt keskeny függőleges csatorna - a lemüvelt foly
tatás maradványa - nyilik. Az üreg erősen psuztuló gömbfülkeroncs. Legnagyobb beöblösö- 
dése 3 m, magassága 0,6-2 m között változik. Vékonytáblás jura mészkőben alakult ki. A 
kőzet erősen töredezett, omladókony. A falak felszine gyengén mállott, ezen elszórt fol
tokban apró gömbszerü mészkiválás figyelhető meg. Kitöltése agyagos-humuszos kőtörme
lék. Élővilága - néhány szúnyog és pók - jelentéktelen.
Kiegészítések a 4621. sz. terület barlangkataszteréhez 
Pusztamaróti-barlang

A Hajduugrató sziklaszirtjétőlЖ-га emelkedő dombocska meredek, sziklás K-i oldalá
ban találhatója pusztamarót! kövesuttól D-re kb. 150 m-re, kb. 280 m tszf. magasságban.

Bejárata 1,2 m magas, 3,5 m széles, közel félkör alakú, dachsteini mészkő vastag 
padjának tövében nyilik. Meredeken lejtő, 6 m hosszban járható üregének jellegzetessé
gei a jólfejlett eróziós üstök és a mennyezetbe mélyedő keskeny eróziós csatornák. Mind
ezek azt mutatják, hogy a barlang valamikor forrásbarlangként működött. Л falak felszi
ne gyengén mállott, helyenként foltokban apró gömbszerü mészkiválásokkal. A végpontnál 
forrasmeszkő kiválás nyomai figyelhetők meg. Az üreg kitöltése kőtörmelékes humusz. 
Élővilága - néhány szúnyog és pók, a falakon mohás, zuzmós bevonat - jelentéktelen.
Hajagosi 1. sz. barlang

A Hóregtől Ny-ra emelkedő llajagos DK-i oldalát tagoló vögy D-i oldalában található, 
a völgytalptól kb. 50 m-re, 20 m-rel magasabban kibukkanó dachsteini mészköszirt tövé
ben, kb. 350 m tszf. magasságban.

A jelentéktelen kis kőfülke bejárata 2 m széles, 1,5 m magas. Az üreg hossza 3»5 m,
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legnagyobb szélessége 2,5 m, magassága 0,6-1,5 ш között változik. Az üreget kifagyás 
hozta létre, igy benne jellemzőek a repedezett kőzetfelületek, szögletes, sarkos for
mák. A kőzetfelszin gyengén mállott, képződmény nincs. Kitöltése kőtörmelékes humusz. 
Élővilága - a falakon foltokban mohabevonat - jelentéktelen.
Ha.lagosi 2. sz. barlang

A Héregtől NY-ra emelkedő Hajagos meredek, sziklás DNY-i oldalában található, az er
dészeti földuttól kb. 150 m-re, kO m-rel magasabban, kb. 350 m tszf. magasságban.

Két bejárata dachsteini mészkő vastag padjának tövében nyilik, nehezen megközelíthe
tő helyen. Az üreget K-NY irányú kuszójárat alkotja, mely 0,5-0,8 m magas, 0,5-1 m szé
les, 4 m hosszú. Kelet felé enyhén lejt. Hasadék mentén elsősorban kifagyással tágult.
A szögletes formákat mutató gyengén mállott kőzetfelszinen elszórtan apró mészgömböes- 
kók is megfigyelhetők. Kitöltése kevés kőtörraelékes humusz. Élővilága - szúnyogok, pó
kok, a falakon foltokban mohás bevonat - jelentéktelen.
Ha.lagosi 3. sz. barlang

Hóregtől NY-га emelkedő Hajagos meredek, sziklás DNY-i oldalában található, az er
dészeti földuttól kb. 100 m-re, 20 m-rel magasabban, kb. 3^0 m tszf. magasságban.

Az üreg dachsteini mészkőszirt tövében nyilik. Bejárata 1 m széles, 0,8 m magas, 
háromázög alakú. Befelé meredeken emelkedő keskeny járata 2,5 ш hosszú. ÉK-DNY irányú 
hasadék mentén kifagyásos és korróziós hatással tágult. Falai gyengén korrodáltak, fol
tokban apró mészgömböcskék is megfigyelhetők. Kitöltése kőtörmelékes humusz. Élővilága 
- szúnyogok, pókok, a falakon foltokban mohás bevonat - jelentéktelen.
Kiegészítések a **630. terület barlangkataszteréhez 
Veres-hegyi-kőfülke

A Veres-hegy ÉNY-i oldalában emelkedő sziklacsoport alsó részén található, kb. 300 
m tszf. magasságban. Bejárata dachsteini mészkő vastag padjának tövében nyilik, 0,8 m 
széles, 1 m magas.

A barlang ÉK-DNY irányú törés mentén alakult ki, 2,5 m hosszban járható, ez után 
járhatatlanul szűk csatornában folytatódik. Falain jellemzőek a gömbüstös formák, me
lyeket több helyen pusztuló borsókőképződmények diszitenek. Az üreg kitöltése kőtörme- 
lékes humusz. Élővilága - szúnyogok, pókok, a falakon mohás, zuzmós bevonat - jelenték
telen.
Veres-hegyi 3. sz, kőfülke

A Veres-hegy meredek, sziklás ÉK-i oldalában található, kb. 300 m tszf. magasságban. 
Bejárata daohsteini mészkő vastag padjának tövében nyilik, 1,5 ш széles, 0,^ m magas.

A barlang réteglapok közötti kőzetkipattogzással keletkezett, 3 x 5 m alapterületű, 
0,3-0,5 m magas, csak kúszva járható. A falak gyengén korrodáltak, rajtuk elszórtan 
apró korallszerü mészkiválások figyelhetők meg. Az üreg kitöltése kőtörmelékes humusz. 
Élővilága - szúnyogok, pókok, a bejárati sziklákon mohák - jelentéktelen.
Kiegészítések a h6k0. sz. terület barlangkataszteréhez 
Hosszu-vontatól-sziklaeresz

A Hosszú-vontató É-i oldalában található, kb. 350-360 m tszf. magasságban. Az üreg 
a Büdös-kut felett vezető földuttól D-re, kb. 100 m-re emelkedő sziklaszirt alsó részé
ben mélyed.

A vastagpados daohsteini mészkőben kialakult sziklaeresz 15 m hosszú, 1-1,5 и magas,
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beöblösödése 0,5-3 m. Elsősorban kifagyás hozta létre, de a falakon ujbenyomatszerü 
korróziós formák is megfigyelhetők. Kitöltése nincs. Élővilága — szúnyogok, pókok, a 
falakon foltokban mohás, zuzmós bevonat - jelentéktelen.
S zomódi-barlang

Szomódtól ÍNY—ra, a Les—hegy DNY—i oldalában található, kb. 180 m tszf. magasság
ban. Nehezen megtalálható. Bejárata a lankás, sűrű bozóttal és fenyvessel borított 
hegyoldalba mólyedő, szabálytalan alakú, 30—áO m átmérőjű, 2—10 m mély beszakadás É—i 
részében nyílik.

A bejárat 5 m széles, 0,^-1 m magas, szabálytalan alakú, egy kőzetpillér két rész
re tagolja. Előtte a szakadék oldalából leomlott sziklatömbök találhatók,

A bejárat után kis termeoskébe jutunk, mely 5 m hosszú, 3>5 m széles, 1-1,5 m magas, 
ÉK-DNY-i irányitottságu. ÉK-i oldalának mennyezetéből 3 m magas vakkürtő nyílik, mely
ben roncsolt gömbüstös formák ismerhetők fel. A teremből két járat indul, egymásra 
csaknem merőlegesen ÉK—re és ÉNY—ra. Az EK—i kb. 5 ш hosszúságig járható keskeny, la
pos, erősen feltöltődött kuszoda. Az ÉNTY-i ág 12 m hosszú, 7 m-ig kényelmesen, innen 
már őseik kúszva járható. Mindkét folyosó közel vízszintes. A barlang járatainak össz- 
hosszusága 25 m.

A Szomódi-barlang forrásmészkőben alakult ki. A kőzet piszkosfehér, barnás árnyala
tú, durvaszemcsés, meglehetősen porózus, mállékony. Vékony mésziszap-, agyag- és ka- 
vioskonglomerátum-rétegek tagolják. Ezek a rétegek elsősorban a barlang mennyezeti ré
szein figyelhetők meg, omlásos, leszetkadásos formákban. Az üreg kitöltése kőzethomok 
és kőtörmelék.

A barlang egykori forrásjárat maradványa, mely az erózió bázis süllyedésével vált 
inaktívvá. Pusztuló állapotú, a bejárat előtti kráter is egy vagy több barlangterem be
szakadásából alakulhatott ki.

Élővilága - szúnyogok, pókok, a bejárati szakaszon a falakon foltokban mohás, zuz
mós bevonat - jelentéktelen. A szomódiak elbeszélése szerint benne а II. világháború 
idején néhány napig egy lelőtt repülőgép pilótája rejtőzködött.
Kőplte-barlang

A dunaalmási Kőpite-hegy NY-i oldalába mllyedő kőfejtő középső szakaszán található, 
a bányaudvar szintjénél 5 m-rel magasabban. Bejárata 0,8 m magas, 0,5 ra széles, nyúj
tott szilvamag alakú. A barlang édesvízi mészkőben K-NY irányú törés mentén alakult ki, 
valószinüleg forrástevékenyeég hatására. Jellemző formái a szépen fejlett eróziós üs
tök, vájuk, simára koptatott falfelületek. A kőzetfelszin gyengén mállott, porlódó, 
képződmény nincs. 6 m hosszúságban járható, 0,7-1»5 m magas, 0,3-1 m széles. 1,5 m-nél 
keskeny hasadékkürtő indul felfelé, ez 3,5 m-rel magasabban a bányafalra nyílik. 5 m- 
nél is található egy felfelé törő keskeny forráscsatorna. Az üreg kitöltése kevés kő
törmelék. A bejáráskor életnyomokat nem tapasztaltunk.
Neszmélyi Lösz-barlang

Dunaszentmiklós és Almásneszmély között található, az utóbbitól DK-re kb. 1,2 km-re, 
a Meleges-hegy vastag lösztakaróval boritott, mély, meredek oldalú völgyekkel szabdalt 
ENY-i oldalában, kb. 220 m tszf. magasságban, a Disznós-kuti-völgytől К-re párhuzamo
san futó völgy felső szakaszában. Legegyszerűbb megközelítése: a Dunaszentmiklós - Nesz
mélyi Téglagyár műútról a Pincegazdaság előtt NY-ra leágazó földúton kb. 300 m megtéte
le után К-re letérve kb. 50 m-re az úttól található meg.
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GERECSE-HEGYSÉG

Pl SZNI CEI P ILLÉR-BARLANG

F e lm é r te  V e r te s  L á s z ló  K a r s z t - é s  B a r la n g -  
k u ta tó  C s o p o rt 1982 . OS. 12 
J u h á s z  M , P a ta k i K .

S z e r k e s z te t t e  J u h á s z  M
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vázlat

GERECSE-HEGYSÉG

РО С -KOI-BARLANG

FE L M E R T E ' V ertes  L ás z ló  K a rs z t-é s  B a r la n g 
ku ta tó  C so p o rt 19 82 .11 . 27. 
H e itz  F ,  Ju h ász  M. 

S z e r k e s z te t te ' Juh ász M.
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GERECSE -  HEGYSÉG

PUSZTAMARÓTI - BARLANG

H e itz  F. , Szabó 
S zerkesztette^ Juhász M.

0 1  2 3 4m................................

B - B '

Karszt -  és B urlang- 
1 9 8 2 .0 4 .1 8 .

G., Ju h ász M.
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GERECSE-HEGYSÉG

HAJAGOSI ts z .  BARLANG

FE LM E R TE  V erte s  László  K o rszt-és  B arlang  
kutató Csoport 1982 .11 .21 .
H e ltz  F  Juhász M.

S zerkesztette^ Juhász M.
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G E R E C S E -H E G Y S É G

HAJAGOSI 2sz. BARLANG

vázlat

FELMERTE V ertes L ás z ló  K a rs z t -é s  B a rla n g 
ku ta tó  Csoport 1 9 8 2 . 11.21.
H eitz  F  , Juh ász M.

S z e rk e s z te t te .  Juhász M
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G ER E C S E -HE G Y S É G

H A JA G O S I 3sz. BARLANG

в- s

FE LM E R TE  Martes László K o r s z t -é s  B arla n g 
ku ta tó  Csoport 1 9 8 2  11. 21 
H e ítz  F, Juhász M. 

S z e rk e s z te t te .  J u h á s z  M
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G ERECSE-HEG YSÉG  

V E R E S -H E G Y I  -  KOFÜLKE

É

1 ■ 1 1

FELM ERTE’ vértes L á s z ló  K a r s z t -é s  B u r la n g -  
ku ta tó  C soport 1982  0 4 .0 4 .  
Juhász M , \fendegh A. 

S z e rk e s z te tte ^  Ju h ász M.
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GERECSE -  HEGYSÉG 

VERES HEGYI 3.sz. KÓFÜLKE

F e lm é rte ■ V érte s  L ás z ló  K a r s z t -é s  B a r la n g -  
ku ta tó  C sopo rt 1 9 8 2 . OL 04
Juhász M , Vendégh A.

S ze rk e s zte tte - ' Juh ász M.
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GERECSE-HEGYSÉG

K Ó P IT E -B A R L A N G

v á z l a t

F e lm é r te  V é r te s  L á s z ló  K a r s z t - é s  B a r la n g -  
k u ta tó  C s o p o r t  198 2  12 0 5  
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A barlangot magába foglaló völgyben időszakos vizfolyás van, ez a nagyobb esőzések 
és a hóolvadás vizét vezeti le. Az erózió jelenleg is intenziven mélyíti, alakítja, en
nek alulról a mederben több ponton is kibukkanó kékesszürke szinü vízzáró agyagréteg 
szab határt. A lösz jó megtartású, állékony, ez tette lehetővé az "r''~ kialakulását.
A völgymélyülés egy korábbi - közelebbről meg nem határozott - periódusában a lefolyó 
vizek a völgytalpon elnyelődtek és az agyagréteg fölött áramlottak tovább. A meder mé
lyülése az elnyelési pont előtt tovább foljtatódott, mig a felszín alatti áramlási sza
kaszon megszűnt. Ez a folyamat hozta létre a jelenlegi, meglehetősen érdekes, egyedül
álló formát. A völgytalp mintegy 15 m hosszú szakaszon 5-10 m-rel magasabb környeze
ténél, ezt a "pillért" szeli át a barlang. Az üreg lényegesen nagyobb lehetett, de töb
bi része beomlott, ma már csak e rövid szakasz tanulmányozható.

A barlangnak három nyilása van. Felső - D-i - bejárata közel 4 m széles, 2,5 и ma
gas, félkör alakú. Előtte és a járat kezdetén friss omlásból származó, nagy lösztömbök
ből álló domb található. A járat 1-1,5 я magas, befelé 1,5 m szélességig fokozatosan 
szükül. Közel szintes, 6 m-nél ÉNY-ra megtörik. Itt kisebb kiöblösödós van, melyből 
2,5-3 m átmérőjű zsombolyszerü felszakadás nyilik a 6 ra-rel magasabban elhelyezkedő 
felszínre. A zsombolynyilás után folytatódó folyosó 0,7-1 m széles, átlagosan 1 m ma
gas , de egy felboltozódásban és az E-i bejáratnál a 2 m-es magasságot is eléri. Erózi
ós jellegű. A járatszelvény háromszög alakú, a többször enyhén megtörő járat meander- 
re emlékeztet. Az alsó bejáratnál is kisebb omlás látható. A barlang járatainak össz- 
hosszusága 22 m. Kitöltését, az időnként beszakadó löszanyagot, az átfolyó vizek foko
zatosan kimossák, elszállítják, ugyanakkor a völgy felsőbb szakaszaiból is történik 
anyags zálli tás.

Élővilága - szúnyogok, pókok - jelentéktelen. A Neszmélyi Lösz-barlang példája - 
elsősorban a völgyinélyülés sajátságos formája alapján - bizonyltja, hogy a megfelelő 
feltételek megléte esetén löszben is kialakulhatnak jelentősebb üregek, melyek gene
tikájuk, méretük, élettartamuk szerint is kielégítik a "barlang fogalom" követelményeit.
Vörös—kői—hasadékbarlang

Az almásneszmélyi Vörös-kő D-ről második kőfejtőjének K-i falában található. Bejára
ta 1 ,6 m magas, 0,6-1,8 m széles, a bányaudvar felett kb. 10 m-rel nyilik, a meddőhá
nyó és a bányafal találkozásánál.

A barlang édosvizi mészkőben ÉNY-DK irányú törés mentén jött létre. 6,5 я hosszúsá
gig járható. DK-re és függőlegesen lefelé folytatódó ürege járhatatlanul szűk. Mennye
zete réteglappal záródik. A falak felszíne mállott, képződménymentes. Kitöltése kőtör
melék és kőzethomok. A bejáráskor életnyomokat nem tapasztaltunk.
Zárójelentés a Hapci-barlangban végzett kutatómunkáról

A Hapci-barlang kutatását csoportunk az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi
vatal В.I. IOO-87/1978. számú, majd az OKTH Észak-dunántuli Felügyelősége 4/1980. és 
9O-2/1982. számú kutatási engedélye alapján végezte.
1. A barlang fekvése

a/ Közigazgatási:
Komárom megye, Tatabánya város és Vértesszőlős község között elterülő, a Vértesi
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében lévő külterület.

b/ Földrajzi :
Vórtesszőlős község templomától 115° irányban 3400 m-re;
Alsógalla /Tatabánya/ templomától 2° irányban 4200 m-re; /térképről lemérve/
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A Vértes László-barlang kiépített bejáratától i*5° irányban ZkO m-re /bemérve/
A bejárat tszf. magassága kb. ÉOO m.

A barlang a Halyagos-hegy ÉNY-i oldalában, a Farkas-völgy felső szakaszán, a piros 
sáv jelzésű turistaút /földút/ Vértes László-barlang - Arany-lyuk szakaszának felénél 
található, az úttól D-re kb. 50 m-re.
2. A barlang leírása

A barlang bejárata 5 x 6 m átmérőjű, 3 m mély, meredek, tölcsérszerü töbör aljában 
nyílik. A bejárat 1 m átmérőjű, 0,5 m magas betongyűrűvel biztosított. Ez alatta köz
vetlenül elhelyezkedő szálkőre van ráépítve, s megfelelően véd az omlások ellen. A be
járat alatt közel függőleges, 0,5-1,5 m széles, 1 ,5-^ m hosszú, 15 mmély hasadékjelle- 
gü akna nyílik. A fő hasadékirány ÉK-DNY-i. Kilenc méteres mélységben szűk hasadékjá- 
rat indul ÉK-i irányba, ez 2 m-ig járható. A talpon a szelvény 3 m hosszúm o,2-0,3 m 
széles. A járat szálkőben halad, csak a hasadókcsucsokon található néhol beékelődött 
kőtörmelék. A falak 6,6 m-ig élesre, csipkésre korrodáltak, ez alatt /ahol agyagos-lö- 
szös kitöltés volt/ ezek a formák letompulnak, a gyengén fejlett üstök a jellemzőek.
3. Kutatástörténet

A Hapci-barlang töbrót 1969-ben "28-as számú víznyelőként" vette nyilvántartásba a 
Tatabányai Szénbányák Barlangkutató Csoportja. A feltáró munkát 1977 januárjában kezd
te meg csoportunk. Öt éven keresztül - kisebb megszakításokkal - hétvégi munkaturákon 
és több kutatótáboron folyt itt a munka, a nehéz bontási körülmények miatt meglehetősen 
lassú előrehaladással. 15 m-es mélységben a beszűkülő szelvény miatt a további bontás 
lehetetlenné vált.

A barlang a "Hapci" nevet 1978-ban kapta. A Hófehérke-barlang közelében található 
objektumokat a hét törpe nevével kívánjuk felruházni.
k .  Földtani adatok

a/ Kőzettani viszonyok:
A Hapci-barlang felső triász vastagpados daohsteini mészkőben fejlődött ki. A kő
zet közel szintes településű, 2—3°—kai DNY—ra dől. Erősen tektonizált, a fő hasa
dékirány ÉK-DNY-i, az ÉNY-DK-i és ÉKK-DNYNY-i törések kisebb jelentőségűek.

b/ Ásványtani viszonyok:
A barlangban képződmény nem található. Négyméteres mélységtől a kitöltés tartalma
zott kalcitdarabokat, köztük néhány 10-20 kg-os tömböt is. Ezek a kalcitok sárga, 
barna, vörös színűek, durvakristályosak, felületük erősen korrodált, visszaoldó
dott.

с/ Üledéktani viszonyok:
A barlang ürege néhány kisebb lógróstől eltekintve teljesen kitöltött volt. A fel
tárt rétegsor a következő:
— Kőtörmelékes humusz. 6,6 m-es mélységig terjedt. Belőle néhány csontraaradvány 
is előkerült:
Sus sorofa - disznó 
Bős sp, - marha 
Capreolus capreolus - őz
A leletek kora holocén, nemrég kerülhettek a barlang /dr. Kordos László megha
tározása/.
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- Löszös agyag. 0,8-1,2 m vastagságú, sárgásbarna, néhány mm-es sárga, szürke 
agyagguraókat, mészkő- és kaloittörmeléket tartalmazott.

- Agyagos lösz. 0,1-0,2 m vastag, sárga, törmelékmentes.
- Homokos, agyagos lösz. 7,8-14,0 m mélység közt települt. Sárga, sárgásbarna, 
barna. Apró mészkőtörmeléket és 20 kg-ot is elérő kálóittömböket tartalmazott.

- Löszös agyag. 14,0-15,0 m-ig /talpig/ van feltárva.Sárgásbarna mészkőtörmeléket, 
néhány nagyobb kőzettömböt is tartalmaz.

5. Hidrológiai viszonyok
A Hapoi-barlang időszakosan aktiv viznyelőbarlang. Vízgyűjtőterülete kicsi, csak 

közvetlen környezetének vizét vezeti le. Aktiv nyelés a bejáraton keresztül csak hóol
vadáskor, nagyobb esőzéskor történik. Az elnyelt vízmennyiség ilyenkor is kiosi, mai. 
10-15 l/perc. A talpon időleges visszaduzzadás tapasztalható, ez azonban a vizutánpót- 
lás megszűntével néhány óra alatt elszivárog.
6. Biológiai viszonyok

A feltárás kezdetekor a barlangban életnyomokat nem tapasztaltunk. Az elmúlt időszak
ban a bejárat közelében fekete meztelen csigákat figyeltünk meg. Nyeléskor a befolyó 
víz rendszerint sok rovart is besodor»
7# Összefoglaló felmérési adatok

A barlang felmérésére 1982. november 13-án került sor.A felmérés függőkompasszal és 
fokivvel történt, vesztett pontokról.

A barlang főbb méretei:
_ a legnagyobb horizontális kiterjedés 6 ra,
- a legnagyobb vertikális kiterjedés -15 m.
Alapterület kb. 6 m*, köbtartalom kb. 60 и’.
A barlang mélységét a bejárati betongyűrű melletti terepszintről számoltuk.

8. A barlang genetikája
A Hapoi-barlang morfológiai sajátosságait elsősorban egy ÉK-DNY irányú törés hatá

rozza meg, mely mentén az üreg keletkezett. A barlangképződés első fázisában az e tö
rés mentén leszivárgó vizek korróziós tágitó hatása érvényesült. A következő azonosít
ható fázis megegyezik időben a terület lösztakarójának lepusztulási idejével. Ekkor a 
barlang víznyelőként működött, eróziós utón is tágult és benne jelentős löszös-agyagos 
üledékfelhalmozódás történt.

A terület jelenlegi felszíni formájának kialakulásával, a völgyek bevágódásával a 
vízgyűjtőterület jelentősen csökkent, a barlang időszakos víznyelővé vált. A felső zó
nába humuszos üledék mosódott be. A korrózió hatására a kőzetfelületek csipkésre maród
iak, a löszös-agyagos kitöltés zónájában - feltehetően időszakosan visszaduzzadt viz 
hatására -letompultabb formák jöttek létre. Visszaduzzadó, esetleg időszakosan stagná
ló viz hatásával magyarázható a nagy számú és méretű kaiéit képződése is.
9. Gyakorlati adatok

Megközelítés: Tatabánya Újvárosból a Szanatórium vagy a Turul emlékmű felől a piros 
kör majd sáv jelzésű turistauton. Szükséges felszerelés: leszállóruha, világítóeszköz, 
20 m kötél, önbiztositás.
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A "Vértes László" Karszt- és Barlangkutató Csoport 1977» 1978, 1979, 1980, 1981. 
évi kutatási jelentései.

/Juhász Márton/

Összefoglaló jelentés a Gerecse-hegység 4650. számú barlangkataszteri területén vég
zett terepi kutatómunkáról

A Gerecse-hegység 4650. számú barlangkataszteri területén csoportunk az OKTH liszak- 
dunántuli Felügyelősége 6/1980. sz. és 90-2/1982. számú kutatási engedélye alapján vég
zett dokumentációs munkát.

E tevékenység során összesen 25 üreg alapdokumentációját készitettük el. Az alap
dokumentáció rövid leírásból, térkép— és fotómellékletbol áll. Ezeket esedekes éves 
kutatási jelentéseinkben az OKTH és az MKBT részére megküldtük. Jelen összefoglaló a 
megvizsgált üregek rövid leirását tartalmazza. A komplett zárojeletés az irodalmi és 
egyéb vizsgálati anyagok összegyűjtése és azok feldolgozása, értékelése után készül el.

A 4550. sz. barlangkataszteri terület a Gerecse-hegység Pisznice, Eminkes, Iteoske- 
kő, Berzsek-hegy, Szágodó, Hajdu-hegy, Haraszt-hegy vonulatait és az ezeket kisórő 
dombvidéket foglalja magában.

A területen karsztosodé kőzetek - triász dachsteini mészkő, jura mészkő - jelentős 
felszíni kibukkanásai találhatók. A megismert üregek döntő többsége jura mészkőben a- 
lakult ki. A terület legnagyobb barlangja - a Pisznice-barlang - viszont dachsteini 
mészkőben található. A barlangok általában kis méretűek. Összes térképezett hosszuk 
696 m, az egy barlangra eső átlag 27,8 m.

További barlangok megismerésére az eltömődött üregek, megbontatlan töbrök feltáró 
kutatásával van lehetőség.

A barlangok elnevezésére és kataszteri számozására az MKBT Dokumentációs Szakosztá
lyához javaslatot adtunk be, ez változtatás nélkül elfogadásra került. A következőkben 
a terület barlangjait a kataszteri számozás sorrendjében ismertetjük.
1. Pisznice-barlang

A barlang a Pisznice D-i lejtőjén kb. 460 m tszf. magasságban található. Félkör ala
kú boltozatos bejárata a kőfejtők hányóinak K-i szélénél, a legalsó vastag mészkőpadok- 
ban nyilik. Megközelíthető a Bikol-Pusztamarót zöld jelzésű útról leágazó ösvényen.

A bejárat után tágas, 15 m hosszú, 3—8 m széles, 4—6 m magas terembe érünk. Már itt 
is megfigyelhetjük a barlang egyik jellegzetességét: a folyosókat, termeket egymásba 
nyiló gömbfülkék alkotják. Több irányban is látszik továbbhaladási lehetőség, A legtá
gasabban, a Fő-ágban néhány méter után 4 m magas sziklaletöréshez érünk, ezen felka
paszkodva 3-4 m széles, 2-3 m magas folyosóba jutunk. Ennek D-i végződését a Bejárati
terem fölé is benyúló 4-5 m átmérőjű, 5-6 m magas gömbös kupolák alkotják. A folyosó 
közel vízszintes, enyhén befelé lejtő. Húsz méter után lezáródik, a járat teljes szel
vényét itt egy cseppkőzuhatag töltötte ki. A jobb oldalon nyiló keskeny összekötő já
rat az előzőhöz hasonló, avval párhuzamosan futó folyosóba vezet. D-i irányban látható 
a barlang legnagyobb kupolája, kb. 10 m magas. A folyosóban E-ra 7 m után újabb átjáró 
nyilik. Ez a barlang kb. 25 m hosszú szép kupolás mellékágába, az un. K-i ágba vezet.
A főágban továbbhaladva kb. 30 m után az eddig tágas, szép kupolákkal, egymás mellett 
haladó járatokkal tarkított folyosó elszükül, csalt egy szűk, hasadékjellegü járat ve
zet tovább, néhány méter után ez is véget ér.

1 0 .  I r o d a l o m
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A barlang legérdekesebb, leglátványosabb szakasza az 1980-ban feltárt Palota-ág. Be
járata a Fő-ágból, az első átjáró közeléből nyílik. A kb. 120 m hosszúságú, két szint
re oszló ágat változatos formakinosü hideg- és melegvizes képződmények, cseppkövek, 
borsókövek diszitik. Néhány rövid oldalággal együtt a barlang járatainak Összhosszusá— 
ga kb. iflO m. Négy szintre tagolódik.

A barlang szigorúan zárt területen található, bejárata lezárt. Jelenleg benne a Vér
tes László Barlangkutató Csoport végez kutatást,
2. Pisznlcel Borz-fülke

A Nagy-Pisznioe meredek, sziklás D-i oldaléban, kb. k50 m tszf. magasságban találha
tó, a Pisznice-barlangtól К-re, kb. 120 m-re. Bejárata 1,2 m széles, 1 m magas, dach- 
steini mészkő vastag padjának tövében nyilik. Az erősen feltöltött állapotban lévő kő- 
fülke á m hosszban járható, K—i oldala járhatatlanná laposodik. Falai gyengén korrodál
tak, néhány kisméretű elaggott cseppkő is megfigyelhető. Kitöltőn kőtörmelékes humusz. 
A kitöltés felszínen csontokat találtunk, ezek dr. Kordos László meghatározása szerint 
egy borz /Meles meles/ maradványai. Az üreg élővilága - szúnyogok, pókok, a falakon 
foltokban mohás, zuzmós bevonat - jelentéktelen.
3. Pisznicei-átjáró

A Üagy-Pisznice D-i oldalában húzódó kőfejtősor NY-i részén, a bányaudvar kijáratá
nál meghagyott pilléren átvezető folyosó. NY-i bejárata kis törmelékhányóról nyilik,
K-i nyilása 3 m-rel a bányaszint felett található. Mindkét bejárat növényzettel takart. 
A barlang erősen pusztul, gömbfülkóinek roncsai csak nehezen ismerhetők fel. Ez alól 
kivétel a belső részen nyiló szép gömbös kürtő, ahová azonban a szüle bebújó miatt nem 
tudtunk bejutni. Az üreg kitöltését a mennyezetről leszakadt kőtömbök és kőtörmelékes 
agyag alkotja, sok a muflonürülék is. NY-i bejáratánál piros TV-2 felfestés látható. 
Összhosszusága 17 m.
á. Pisznicei Rejtett-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők NY-i vége közelében a felső bányaszinten 
található. A gumós és táblás mészkő határán kialakult kúszójárat 5,2 m hosszban jár
ható, — becsült hossza 3 meter. Kitöltése kőtörmelék, befelé növekvő agyagtartalommal.
5. Pisznicei Szúnyog-folyosó

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők NY-i vége közelében a felső bányaszinten 
található. A gumós és táblás mészkő határán kialakult kúszójárat hossza 5,8 m. Kitöl
tése agyagos kőtörmelék.
6. Pisznicei Kétlyuhu-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. Növényzettel 
erősen takart bejárata a bányaudvar szintje felett 3 m-rel nyilik.Kétnyilásu bejáratát 
egy erősen roncsolt kőzetpillér tagolja. Gömbfülkéiben pusztuló cseppkőlefolyások lát
hatók. Kitöltése teljesen száraz agyagos kőtörmelék. Hosszúsága 10 m.
7. Pisznicei Bástya-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. Bejárata kis 
kőzetpadkáról közelithető meg. A bejárat feletti sziklafalban 10-12 m magasságig lehet 
kisémi a lemüvelt barlang roncsait. Borsókövei, jólfejlett cseppkövei még roncsolt 
állapotban is rendkivül szépek.

A barlang bejárati terme •'ekéjében nagymennyiségű muflonürülék halmozódott fel. A 
belső folyoso gömbfülkéit néhol 1—2 cm—es élő cseppkövek tarkitják. Kitöltése kőtönne—
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lókes agyag. A végponti szűkületnél közepes légáramlás észlelhető. Az üreg hossza 16 m.
8. Pisznicei Bagoly-fülke

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. Bejárata a 
bányafal kis beszögelésóben nyilik. Hévizes kürtő maradványa, felső részén több gömb- 
fülkével. A gömbfülkókben hévizes ásványkiválások, a legfelsőben fiatal oseppkövek fi
gyelhetők meg. Az üreg erősen huzatos. Hosszúsága 6 m.
9. Pisznicei Trepnis-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. A meddőhányó 
felett 3,5 m-rel nyiló bejáratát bokor takarja. Az egymásba nyiló gömbfulkék sorát a 
belső részen aktiv oseppkőlefolyások diszitik. Kitöltése a bejáratnál agyagos, humu
szos kőtörmelék, melyet befelé haladva kőtörmelékes agyag vált fel. Állati búvóhely. 
Hosszúsága 6,5 m.
10. Pisznicei Gömb-odu

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. Bejárata a 
nagy kőfejtő udvarán meghagyott kőzetblokk ÉNY-i oldalában nyilik.Az üreget több egy
másba nyiló gömbfülke alkotja, Falain roncsolt borsókövek láthatók. Hosszúsága 2,2 ra, 
magassága 3,2 m.
11. Pisznicei Omladékos-fülke

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. A nagy meddő
hányóról nyiló barlangroncs eredeti formáját a bányaművelés nagyrészt lepusztitotta, 
majd a felhalmozódó törmelék újra lezárta a megmaradt üreget. A falakon kezdetleges 
oseppkőlefolyások és borsókőszerü képződmények erősen rongálódott maradványai láthatók. 
HQsszusága 5,á m.
12. P sz icei Vas-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. A bányaudvar 
szintje felett 10 m-rel nyiló, bokroktól takart bejárata csak nehezen sziklamászással 
közelíthető meg. A be. árat melletti gömbfülkében sz p hévizes képződmények láthatók. 
Kitöltése agyagos kőtörmelék. Hossza 6 m, magassága 2,á m.
13. Pisznicei Vörös-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában húzódó kőbányasor középső részén, a MÁFI feltárástól 
NY-ra kb. 50 m-re található. Bejárata 0,5 x 0,5 m, a bányafal kis beugrójának tövében 
nyililc, a barlang liász vékonypados mészkőben alakult ki. Befelé enyhén lejtő 11 m 
hosszú folyosóból áll, mely az erős feltöltöttség miatt csak kúszva járható. Középső 
részén egy kényelmetlen szűkület nehezíti végigjárását. A barlang első részében a ré
teglap menti leszakadásos, belül a gö ^fülkés üstös formák a jellemzőek. Falai korro
dáltak, jellegzetes borsó nagyságú likacsokkal. Foltokban borsóköves bevonatok roncsolt 
maradványai, elszórtan fiatal apró cseppkövek is láthatók. A szűkületnél a mennyezeten 
gyönyörű kalcitkristály-csoport 1-1,5 cm-es fennőtt kristályai figyelhetők meg. Az üreg 
kitöltése a bejárat közelében kőtörmelék és kevert - áthalmozott - vörös és kékeszöld 
a(jyag, belül plasztikus vörös agyag. Élővilágát a téli bejáráskor néhány pok alkotta.
i k .  Pisznicei Szeglet-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található. Bejárata a 
MÁFI feltárástól NY-ra kb. 50 m-re nyilik, a bányaudvar szintje felett kb. 3 m-rel.
Az erősen feltöltődött gömbfülke sor kitöltése a bejáratnál agyagos-meszes kőtörmelék, 
belül agyag mállott mészkőtörmelókkel. Középső részén erős csepegés tapasztalható.
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Hossza l6 m,mélysége 2,5 m.
15. Plsznicel Pillár-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldalában, a kőfejtők középső szakaszán található, a Szeglet
barlangtól IJK-re kb. 10 m-re. A bányaudvarban meghagyott kis kőzetblokk NY-i oldalában 
nyílik. Bejárata 0,7 m magas, 2 m szóles, de a bányászok által hajdan ide halmozott 
kőtörmelók 0,8 m-esre szükiti.

Az erősen feltöltődött üreg egy 9 m hosszú, 1-2,5 m széles, 0,3-0,9 m magas, kuszó- 
járatból áll, mely gömbfülkék láncolatából jött létre. Belső részén a mennyezet a réteg
lapok mentén leszakadozott. A járat K-NY irányú, a kőzetdőlést követve befelé enyhén 
emelkedik. A bezáró kőzet vékonytáblás jura mészkő. A köze tfelszin mállott, jellegze
tes formái babszemnyi likacsok, melyek sűrűn egymás mellett helyezkednek el. Foltokban 
erősen pusztuló borsókőszerü képződmények is megfigyelhetők. Kitöltése felül kőtörmelék, 
alatta kőtörmelékes vörös agyag. Élővilága - néhány szúnyog, pók és lepke - jelenték
telen.
ló. Pisznicoi Itatár-barlang

A Nagy-Pisznice D-i oldlálában, a kőfejtők középső szakaszán található. Bejárata a 
MAFJ feltárás tövében, messziről is jól látható helyen nyilik. Első szakasza befelé 
enyhén lejtő, nagyoroszt feltöltött kúszójárat. Innen egy derékszögű kanyar után mere
dek törmeléklejtőn felkapaszkodva jutunk a Felső-terembe. Л termet egy 4 m magas kupo
la és mellékfülkéi alkotják. Hátsó részen újabb törmeléklejtő, mely a barlang legmaga
sabbra felnyúló gömbfülkéihez vezet. Ezeket szép lefolyások, a végpontnál 10-15 cm-es 
cseppkövek diszitilc. Néhol gyenge csopegés tapasztalható. A Felső-teremből agyaglejtőn 
leereszkedve érjük el az Alsó-termet. Л terem gömbfülkéit valaha gazdag hévizes kép
ződmények díszítették, ma már csalt az alsó sávot borítja 5-6 cm vastag gipsz-aragonit 
kéreg. A terem aljáról szült bebújó után jutunk a Huzatos-almába. Ez 4 m mély, falain 
aragonittüskékkel, karfiolokkal. Alja laza kőtörmelék, melyen erős légáramlás hatol át.
Л barlang kitöltése a bejáratnál mósszel cementált kőtörmelék, a belső részen kőtörme
lékes agyag. Az Alsó-teremben felhalmozódott a gömbfülkékből nagy táblákban leszakadt 
gipsz és aragonit. A barlang mélysége 6,8 m, összhosszusága 35,6 m.
17- Sárkány-lyuki kőfejtő 1. sz. barlangja

A Berzsek-hegy E-i oldalában található Sárkány-lyuki kőfejtő K-i oldalában, a bánya
udvar szintje felett 8,5 m-rel nyilik. Bejárata 5,5 m széles, 0,5-1,2 m magas, félkör 
alakú, egy nagy kőtömb tagolja. Belső ürege egy gömbfülkés szerkezetű 4 x 5 m alapterü
letű, 1-2,5 m magas teremből áll, mely kis ablakkal NY-on is a bányafalra nyilik. Össz
hosszusága 8 m. Alsó liász vékonypados mészkőben alakult ki. Falait piszkosfehér, sár
gás árnyalatú 2-10 cm vastag durvakristályos kalcitbevonat boritja. A fennőtt kristá
lyok csúcsain visszaoldódási nyomok figyelhetők meg. Mindezt vékony szürkésfehér raész- 
lepel fedi. A képződmények sok helyen frissen roncsoltak. Az üreg kitöltése felül kő
törmelék, alatta kőtörmelékes, agyagos lösz. Élővilága - szúnyogok, pókok, a falakon 
moliás, zuzmós bevonat — szegényes.
18. Sárkány-lyuki kőfejtő 2, sz. barlangja

A Berzsek-hegy E_i oldalában található Sárkány-lyuki kőfejtő DK-i oldalában nyilik. 
Két bejárata a bányaudvar szintje felett 3, ill. 6 m-rel található, nehezen észrevehe
tő és megközelíthető helyen. NY-i bejárata a bányafal 6 m-es magasságában nyilik, 1 m 
széles, 1,2 m magas. Gömbfülkés termecskébe vezet, mely 4,6 m hosszú, 1,5-2,5 m széles,
2 m magas. A terem ENY-i sarkából 8 m magas kürtő indul. K-i oldalán meredeken felfelé
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törő gömbfülkecsoport van, melynek központjából nyíló aknácska a barlang alsó termébe 
vezet. Ugyancsak ide juthatunk le a felső terem D-i végéből induló szűk hasadókon is.
Az alsó terem 10 m hosszú, 3-^ m széles, 1-3 m magas, szintén gömbfülkés szerkezetű. 
Belőle 2 irányban is rövid eltömődött járat indul. Az ÉK-i sarkából nyiló kuszoda 7 m 
után a bányafalra lyukad. A barlang járatainak összhosszusága 30 m. Alsó liász vékony
táblás mészkőben alakult ki. Gömbfülkés jellegű. Falait 2-5 cm vastag, sárgás szinü, 
mállótt felületi kalcitréteg borítja. Felső kürtőjét szép cseppkőlefolyások diszitik.
Az üreg kitöltése a felső teremben kőtörmelék és kevés humuszos lösz, alul nagymennyi
ségű kőtörmelékes, gyengén agyagos lösz. A K—i bejaratnál mikrorótegzett agyagrétegek 
láthatók. Élővilágát szúnyogok, pókok és lepkék alkotják, a bejáráskor 3 denevért is 
megfigyeltünk.
19. Sárkánv-lyuki kőfejtő 3. sz, barlangja

A Berzsek-hegy É-i oldalában található Sárkány-lyuki kőfejtő középső részén, a bá
nyaudvar szintje felett kb. 10 m—rel helyezkedik el. Két bejárata a kőfejtés által fé
lig lemüvelt teremroncsból nyilik. /К—i /also/ bejárata 1,5 m széles, 1 m magas. Ez be
felé lejtő 2-5 m széles, max. 4 m magas terembe vezet, mely 12 m után meredeken felfelé 
vezető kúszódával folytatódik. A kuszoda 7 m után egy hasadékjellegü folyosóvá tágul.
Ez 0,5-1 m széles, 1-2 ra magas, felső része 7 m-ig felboltozódik, 13 m-nél törmelékben 
végződik. A NY-i /felső/ bejárata 2,5 m széles, 3,5 m magas. Meredeken felfelé törő 
folyosóba vezet, mely ló m hosszúságban járható. Felső részéből 7 m hosszú mellékjárat 
nyilik. A barlang járatainak összhosszusága 65 m.

A barlang ÉNY-DK irányú törésvonal mentén alakul ki, felső liász vékonytáblás mész
kőben. Járatai hasadékjellegüek, letompult gömbüstös formákkal. Falai általában képződ
ménymentesek, enyhén mállótt felületüek. Kristályképződmónyek a K-i járat belső szaka
szában találhatók. Itt a falakat 5-10 cm vastagságban sárga szinü kalcit nagy fennőtt 
kristályai fedik, erre foltokban fehér borsókő települ. A barlang kitöltése kőtörmelék, 
kőtörmelékes, löszös agyag. Élővilága - szúnyogok, pókok - jelentéktelen.
20. Sárkány-lyuki kőfejtő 4. sz, barlangja

A Berzsek-hegy É-i oldalában található Sárkány-lyuki kőfejtő középső részén, a bá
nyaudvar szintje felett kb. 10 m—rel nyilik. Bejárata l x l  m—es, mögötte 2 x 2,5 m—es 
alapterületű termecske található, melynek aljáról kezdetben szűk, majd alul 2 x 3 m- 
essé táguló akna indul. Ez 8 m mélységben törmelékdugóval végződik. Az üreg vékonytáb
lás felső liász mészkőben alakult ki. Jellemzőek gömbfülkés formái. A falak képződmény
mentesek, felületülc. gyengén mállott. Élővilága - szúnyogok, pókok - jelentéktelen.
21. Sárkány-lyuki kőfejtő 5, sz. barlangja

A Berzsek-hegy É-i oldalában található Sárkány-lyuki kőfejtő NY-i oldalában, a bá
nyaudvar szintje felett kb. 20 m—rel nyilik. Bejárata 1 m széles, 0,4 m magas,ovális 
alakú. Az üreget 0,6-2 m széles, 0,3-0,7 m magas, befelé enyhén lejtő kúszójárat al
kotja, mely 6,2 m után járhatatlanná szűkülve folytatódik. A barlang vékonytáblás felső 
liász mészkőben alakult ki. Falai képződménymentesek, gyengén mállottak. Jellemzőek a 
lapos gömbüstös formák. Kitöltése kőtörmelékes, agyagos lösz. Élővilága - szunyogolt, 
pókok - jelentéktelen.
22. Sárkány-lyuki kőfejtő 6. sz, barlangja

A Berzsek-hegy É-i oldalában található Sárkány-lyuki kőfejtő NY-i oldalában, a bá
nyaudvar szintje felett kb. 15 m—rel nyilik. Bejárata félkör alakú, 3,5 m széles, 1,2 m 
magas. Az üreg 4 m hosszú, 2-3 m széles, max. 1,6 m magas, gömbfülkés jellegű. Egy kés-



201 -

kény kőzethid tagolja. Liász vékonytáblás mészkőben alakult ki. A falak képződménymen- 
tesek, gyengén mállott felületüek. A barlang kitöltése kőtörmelékes, gyengén agyagos 
lösz. Élővilágát szúnyogok, pókok alkotják. Ragadozó madarak fészkelőhelyéül is szol
gál.
23. Berzsek-hegyi 1. sz, kőfülke

A Berzsek-hegy É-i oldalában, a Sárkány-lyuki és Tölgyháti kőfejtők között húzódó 
meredek, sziklás hegyoldal középső részén található, kb. 300 m tszf. magasságban. Be
járata 3,5 m széles, 2 m magas, egy 5,5 m hosszú, fokozatosan ellaposodó, gömbfülkék al
kotta üregbe vezet. Alsó liász vékonytáblás mészkőben alakult ki. A kőzetfelszin mál
lott, kis felületeken elaggott cseppkőlefolyásokkal. Az üreg kitöltése kőtörmelékes 
humusz, felszínén sok állati ürülékkel. Élővilága - szúnyogok, pókok, a falakon foltok
ban mohák, zuzmók - jelentéktelen.
Z k , Berzsek-hegyi 2. sz. kőfülke

A Berzsek-hegy É-i oldalában, a Sárkány-lyuki és Tölgyháti kőfejtők között, az utób
bi közelében, a meredek, sziklás hegyoldalban található, kb. 300 m tszf. magasságban. 
Bejárata két szintre oszlik, 0,6 m széles, 0,3 m, ill. 0,5 m magas. Egy vékony kőzethid 
tagolja. Felül keskeny hasadék alkotja, mely belül csatlakozik az alsó lapos, de 2,5 m 
szélességig kiöblösödő fülkébe. Alsó liász vékonytáblás mészkőben alakult ki. Gömbfül
kés szerkezetű. Falai mállottak, néhány pusztuló cseppkőlefolyás és apró, gömbszerü 
mészkiválások diszitik. Az üreg kitöltése kőtörraelékes humusz. Élővilága - szúnyogok, 
pókok, a falakon mohás, zuzmós bevonat - jelentéktelen.
25. Póc-kői-barlang

A Póo-kő É-i, ÉK-i oldalában mélyedő kőfejtősor K-i végénél található, a bányafal 
felső részében. Csak ereszkedéssel közelíthető meg. Bejárata ^ m széles, 2 m magas, 
ovális alakú. Előterében, a bejárat alatt keskeny függőleges csatorna - a lemüvelt 
folytatás maradványa - nyilik. Az üreg erősen pusztuló gömbfülkeronos. Legnagyobb be- 
öblösödése 3 m, magassága 0,6-2 m között változik. Vékonytáblás jura mészkőben alakult 
ki. A kőzet erősen töredezett, omladékony. A falak felszine gyengén mállott, ezen el
szórt foltokban apró gömbszerü mészkiválás figyelhető meg. Kitöltése agyagos-humuszos 
kőtörmelék. Élővilága - néhány szúnyog és pók - jelentéktelen.

/Juhász Márton/

A KPVDSZ. Vörös Meteor TE, Baradla Barlangkutató Csoport 1982, évi jelentése
Szerk: Szilágyi Ferenc 
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X982-re tervezett kutatómunkánkból a következőket sikerült megvalósítani:
Feltáró munkák

A csoportból több kutató hosszabb-rövidebb ideig részt vett a VMTE Barlangkutató 
Szakosztály nyári Alsó-barlangi táborán. A tábor ideje alatt sikerült a 16. szifonon 
is keresztüljutni, de ott a törmelékben nem sikerült továbbjutni.

Az elkészült térkép tanúsága serint a feltárt szakasz végpontja nem éri el az Óriás- 
termi-nyelőt,a Baradla jelenlegi legnagyobb belső nyelőjét. Több sikertelen kísérle
tet tettek a kutatók az Alsó-barlang kürtőin keresztül a Fő-ágba történő átjutásra, de 
ezek nem jártaik sikerrel.

A tábor munkáját nehezítette, hogy a 15. szifon leszívása közben árvíz volt a bar
langban, ami a már leszivattyúzott részeket elárasztotta, igy a munkát, élőiről kellett 
kezdeni. Ez a tervezett időtartamot jelentősen megnövelte, és sok nehézség elé állítot
ta a tábor szervezőit. A tábor sikeres befejezését az tette lehetővé, hogy nagyon sok 
nem Meteoros csoport is önzetlenül besegített a munkába.

A tábor időtartamát,a felhasznált technikát tekintve az utóbbi évek legnagyobb sza
bású akciója volt. Hallatlanul nehéz körülmények között sikerült az Alsó-barlangból 
mintegy ötszáz méter, eddig ismeretlen szakaszt feltárni es dokumentálni.

Mivel az Alsó—barlang további része a törmelék miatt nem látszik feltárhatónak, ez
ért megkezdtük az un. Hosszu-Alsó-barlang feltárásának előkészítését. Jelenleg a Vas
kapu viznyelő bontásán dolgozunk, méretei alapján ez látszik jelenleg a legbiztatóbb— 
nak. Jelenleg a nyelő első szakaszát kitöltő agyagban bontunk. A kitermelt agyagot a 
mintegy 20 méterre lévő teremben a patak mellett halmozzuk fel, ami nem rontja a járat 
kópét.
Térképezés

Felmértük az Alsó-barlangból feltárt részeket. Ahol lehetett, ott teodolittal tör
tént az alappoligon bemérése, egyébként függokompasszal, illetve a szűk mellókjáratok
ban SUUNTO-val történt az irány meghatározása. A barlang térképét a Fő-ágról készitett 
térképpel szerkesztjük össze.

A Baradla Fő-ágban folytatjuk a szelvényezési munkákat, BRT 006 optikai távmérős 
tachiméterrel. Az év forán befejeztük, a Vörös-tó és a jósvafői bejárat közötti rész 
szelvényezési munkáit és elkezdtük Aggtelek felől a Fő—ág s elvényezesét. A mar emlí
tett okokból a Vörös-tói rész ellenőrző méréseit nem tudtuk 1982-ben elvégezni, igy 
egyelőre a térképet nem tudjuk közölni.A munkát 1983-ben természetesen folytatjuk, vár
hatóan az év végére a teljes Fő—ággal el fogunk készülni.
Földtudományi vizsgálatok

A MÁFI megbízásából és támogatásával elkészítettük a Baradla Óriás-terem és a jós
vafői bejárat közti szakasz tektonikai térképét. Kőzetminta gyűjtéssel és elemzéssel 
pontositottuk a Kaffka-terem és a Vetődóses-terem között húzódó kőzethatár helyét. A 
munkát Borka Zsolt, Pukánszky Antal és Szilágyi Ferenc irányította.

Piros Olga a barlangi kitöltés mozgásával és eróziós hatásával kapcsolatos vizsgá
latsorozatot fejezett be.

Gyurioza György a Baradla- és Béke-barlangok felszini vizgyüjtőterületének neogén 
fedőrétegeit vizsgálta, illetve a több éve tartó vizsgálatsorozatot lezárta.


