BARLANGKUTATÓ CSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL
A Barlangtani Intézet - az előző évekhez hasonlóan
- előkészítette a barlangkutató csoportok éves jelentése
inek barlangonként feldolgozását. A Társulat kutatócso
portjai közül 1991. évi tevékenységéről 26 adott le
jelentést. Barlangkutatásra (feltárás, dokumentálás, tu
dományos vizsgálat stb.) vonatkozó tényszerű vagy
tájékoztató adat 24 csoport jelentésében szerepel. A
beérkezett két egyéni kutató jelentése közül barlangkuta
tási adatokat egy tartalmaz, a másik általános témájú.
A Társulatban nyilvántartott kutatócsoportok közül
1991. évi tevékenységéről az Amphora Könnyűbúvár
SC., Anteus Barlangkutató Csoport, Aragonit Barlangkutató Csoport, Hajnóczy József Barlangkutató Csoport,
Laokoón Csoport, MAFC Barlangkutató Csoport, Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület, Megalodus Bar
langkutató és Geológiai szakcsoport, Meteor TTE Baradla, Diogenes, Vass Imre Csoportjai, Papp Ferenc Bar
langkutató Csoport, Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató
és Hegymászó SE jelentést nem adott le.

A z ACHERON Barlangkutató Szakosztály feltáró te
vékenységének eredményeként a balatonedericsi Csodabo gyós -barlangban újabb 1400 m hosszúságú, cseppkő
gazdag akna- és folyosórendszer vált ismertté, amellyel
a barlang feltárt hossza 2,5 km-re növekedett. Ugyancsak
jelentős felfedezést tettek az ürömi Amfiteátrum-bar
langban, ahol több szűkület leküzdésével 300 m összhosszúságú, a karsztvízszintig (-80 m) lenyúló, hévizes
ásványkiválásokban gazdag, hasadék jellegű járatrend
szert sikerült feltárniuk. Két kisebb barlang megnyílását
eredményezte nyári bakonyi kutatótáboruk során a Már
vány-árki plató 10 karsztobjektumának megbontása is.
Tudományos munkájuk keretében többek között a
Szemlő-hegyi-barlangban klímaméréseket és vízkémiai
vizsgálatokat, a Cserszegtomaji-kútbarlangban hőmér
séklet- és C02-méréseket, a Mátyás-hegyi-, a Pátyi- és
a Csodabogyós-barlangban üledékföldtani vizsgálatokat,
ez utóbbi és a Szél-lik között eredményes levegőnyomjelzést végeztek. Dokumentációs tevékenységük során

Az 1991-ben kutatott karsztobjektumok - területi és szakmai bontásban
A szakinai botüás bal oldali oszlopában szerepelnek azok az objektumok ahol csak a tevékenység ténye került
dokumentálására, a jobb oldali oszlopban feltüntetett objektumoknál a jelentések adatokat, eredményeket is
tartalmaznak.
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I elvégezték az újonnan feltárt, kiterjedt barlangszakaszok
vázlatos térképezését, javaslatot dolgoztak ki a Csodabogyós-barlang fokozottan védetté nyilvánítására, összeál
lítást készítettek az Északi-Bakonyban végzett terepbejá
rásaik során talált újabb víznyelőkről és berogyásokról,
$ felmérték a Pátyi-barlangot (72 m), valamint az
érdligeti Kaptárkői-barlangot (30 m).
k z A L B A REGI A Barlangkutató Csoport 1991-ben a
Tési-fennsík 8 barlangjában és karsztobjektumában vég
zett feltáró- és állagvédelmi munkákat. A z 1-33. sz.
időszakos víznyelő megbontásával feltárták a Hétházi
zsombolyt (42 m, -1 1 m), egy újonnan keletkezett
(elszakadás megbontásával pedig a 15 m mélységű
Tulok-álma-zsombolyt. A Jubileumi-zsomboly végpont
it 3 m-rel sikerült mélyíteniük, s kisebb feltárások
történtek az Álba Regia-barlangban is.
Tudományos tevékenységük keretében folytatták a
jbrsztológiai méréseket és m egfigyeléseket a Tési-fennsikon, összeállítást készítettek a vulkanikus barlangok
Upnotípusairól, valamint - oktatási céllal - a barlangbioItögiai ismeretekről. Dokumentációs munkájuk során a
Ijozponti- és a Déli-Mátra 34 barlangjának - köztük 20
addig ismeretlen barlangnak - a feldolgozását végezték
t melyekkel a Mátra területén nyilvántartott barlangok
száma 68-ra emelkedett; a Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság felkérésére végzett kataszterkiegészités keretében pedig 30 barlangról - köztük 21 eddig
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ismeretlen objektumról - készítettek dokumentációt, így
a 4422-es terület ismert barlangjainak száma már 133,
a 4464-es terület pedig a terepbejárás során talált, 11 m
hosszúságú, aktív Kádártai-forrásbarlanggal gyarapo
dott.
A BAKONY Barlangkutató Egyesület folytatta az
Öreg-köves-víznyelőbarlang feltáró kutatását, melynek
hossza egy kisebb oldalág kibontásával 196 m-re növe
kedett, s megkezdte a Bújó-lik végponti omladékhegyének átbontásáL M egfigyeléseik eredményeként össze
gezték a 4430-as terület karsztosodására és barlangjaira
vonatkozó ismereteiket, a Bújó-likban m orfológiai-ge
netikai vizsgálatokat és biológiai megfigyeléseket, 3
további barlangban pedig rovargyűjtést és denevérszám
lálásokat végeztek, melyek közül a Hajszabamai Pénzlikban jelentős, 143 fős állományt regisztráltak. A
Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság felké
résére végzett kataszterező munkájuk során befejezték
a 4430-as terület feldolgozását, ahol jelenleg 93 barlang,
19 megsemmisült és 4 azonosíthatatlan objektum szere
pel a nyilvántartásban.
A z esztergomi BALASSA BÁLINT Múzeum Barlangkutató Csoportja az Észak-Dunántúli Területi Szervezet
kutatótáborain végzett feltáró munkák mellett folytatta
az esztergomi S zé c l^ Dénes-barlang kutatását, amely
nek során egy 15 rn felületű török kori járószint tárult
fel.
A BEAC Barlangkutató Csoport a Szabó-pallagizsombolyban, a Drúz-akna alján végzett bontással és
véséssel egy újabb, 30 m-es hasadékaknába jutott,
amellyel a zsom boly feltárt m élysége 151 m-re növeke
dett, s ezzel az ország nyolcadik legmélyebb barlangjává
lépett elő. A Banán-zsomboly, az Sz/0-ás és a Széki
zsom boly felmérésével folytatták az alsó-hegyi zsom bo
lyok újratérképezését, s nyári túrájuk alapján bejárási
útmutatót készítettek a Gouffre Berger-ről (-1122 m) és
a Vercors-hegység néhány egyéb barlangjáról is.
A BEKEY IM RE GÁBOR Barlangkutató Csoport
folytatta a Pál-völgyi-barlang feltáró kutatását, s a 6
ponton végzett bontási munkák eredményeként összesen
189 m új járatszakaszt tárt fel a Ny-i zónában a
Vetkőztető-hasadék, a D-i zónában a Transzcsurgatóri
um, a DK-i zónában pedig a Szürke-delta folytatásában;
s megkezdte a piliscsabai Posta-réti beszakadás bontási
munkáit.
A Pál-völgyi-barlang komplex tudományos vizsgálata
keretében folytatták a denevérállományra vonatkozó
rendszeres megfigyeléseket, hőmérséklet-, huzat- és
radonméréseket, valamint kőzettani m egfigyeléseket vé
geztek, és megkezdték a rendszer kovazónáinak feldol
gozását. Dokumentációs tevékenységük során az újon
nan feltárt szakaszok szöveges, térképi és fotodokumentálása mellett folytatták a barlang részletes felmérését,
melynek alapján a Pál-völgyi-barlang ismert hossza az
év végén 7379 m; s elkészítették két újabb, a hidrotermá
lis karsztosodással foglalkozó angol nyelvű szakcikk
fordítását.

93

■

BEAC 92*

A Szabó-pallagi-zsomboly új szakaszának hossz-szel
vénye
A BENEDEK ENDRE Barlangkutató és Természetvé
dő Csoport a Sátorkő-pusztai-barlang feltáró kutatásának
folytatása érdekében megkezdte a barlang alján felhal
mozódott törmelék kihordását, s a Budapesti Természetvédelmi Igazgatósággal kötött gondozási szerződés kere
tében új vaslétrákat épített be. A barlangban rendszeres
csepcgés- és hőmérsékletméréseket, valamint denevérmegfigyeléseket végeztek, s megkezdték a radonvizsgálatokat, valamint a Strázsa-hegy térségének botanikai és
zoológiái feldolgozását.
A Debreceni Búvárklub a Miskolctapolcai barlangfür
dőben, az új táróból nyíló vizes aknában és a régi vízakna
alján lévő barlangüregben végzett feltáró- és térképezési
munkák, tektonikai- és összefüggésvizsgálatok mellett
folytatta a Csipkés-kúti-víznyelő és a Diabáz-barlang
feltáró kutatását, ahol a Szép-ág végén pár m-es előreju
tás is történt, s megkezdte az erősen om lásveszélyes
barlang veszélyelhárítási munkáit. Itt és a Jávorkútivíznyelőbarlangban megindították a radonméréseket, a
Csipkés-kúti víznyelőről pedig térkép- és fotódokumen
tációt készítettek.
A z FTSK Barlangkutató Szakosztály az Égerszögi
Szabadság-barlang Kis-kuszodájának végpontján folyta
tott kitartó bontás eredményeként bejutott a barlang
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folytatásába; az ÉK felé tartó, 502 m hosszúságú, gazdag
cseppkőképződményekkel és változatos agyagformák
kal díszített új szakasszal együtt a Szabadság-barlang
hossza már meghaladja a 3200 m-t. A z új feltárás
vázlatos térkép- és fotodokumentálása mellett a Dancabarlang nyelőiben állagfenntartási, a hosszú-hegyi Három-lyukú-barlangban és a Látó-hegyi-barlangban pedig
kisebb bontási munkákat végeztek (e két barlang kutatá
sát a jövőben nem kívánják folytatni).
A GERECSE Barlangkutató Egyesület tagjai a Keselő-hegyi kutatási területükön 8 barlangban és 2 indikáci
óban, a pisznicei kutatási területükön 5 barlangban köztük a Pisznice-barlangban és a Pisznicei-zsombolyban - s 6 indikációban végeztek feltáró kutatásokat: ez
utóbbiak, valamint a Förtési-fennsíkon egy friss berogyás megbontása összesen 6 újabb kis (2,5-4,5 ni
hosszúságú) barlang feltárását eredményezte. Barlang
védelmi tevékenységük során a Budapesti Természetvé
delmi Igazgatóság megbízásából 22 barlangban végzett
gondozási munkák mellett a Gerecse 17 további barlang
jában történt veszélytelen!tés, ill. hulladékeltávolítás.
Tudományos tevékenységük keretében folytatták a
hegység barlangjainak átfogó téli és nyári denevérszám
lálását, a Pisznicei-zsombolyban ásványtani, üledékföld
tani vizsgálatokat és klimatológiai megfigyeléseket, itt,
valamint a Pisznice- és a Baits-barlangban őslénytani
gyűjtéseket, a Keselő-hegyi 7.sz. barlangban pedig rend
szeres hőmérsékletméréseket végeztek, s megkezdték a
radonméréseket a Lengyel- és a Pisznice-barlangban.
Dokumentációs munkájuk során az újonnan feltárt bar
langok feldolgozásán túlmenően befejezték a Pisznicei
Határ-barlang (69,5 m), a Pisznicei Szeglet-barlang (58
m) és a Pisznice-barlang Ny-i ágának felmérését; a 4610es és a 4661 -es területen kataszterkiegészítést végeztek,
megindították a „Gerecsei Barlangi Bibliográfiai Figye
l ő i t , s a Barlangtani Intézet felkérésére elkészítették a
Tardosbányán kőfejtés során megnyílt, leművelésre ke
rülő, 6 m mélységű Bánya-hegyi-zsomboly részletes
dokumentációját.
Az Építők SE HELIKTIT Barlangkutató Csoport a
Veszprém melletti Csatár-hegyen megnyílt Telkes-bar
lang dokumentálása mellett folytatta a Szentgáli Kő-lik
Régész-járatának feltárását, ahol az „Alsó szinten” egy,
addig csak a barlang előteréből ismert, a kisapostagi
kultúra 3. időszakába tartozó edénytöredék is előkerült;
s paleontológus szakember bevonásával megkezdődött
a barlang gerinces faunisztikai leleteinek feldolgozása is.
A KARSZT Barlangkutató Csoport nyári csobánkai
kutatótáborán ismét megkezdte a Macska-barlang feltáró
kutatását; a régi depókat kitermelték, s a patakmeder
végénél végzett oldalirányú bontással 6 m új járatot
tártak fel. Elkészítették a barlang felmérését ( I l i m , -24
m), s ígéretes próbabontást végeztek a Solymári-ördög
lyuk „Pipa”-bejárata alatti kőfülkében (Solymári-kisfülke) is.
A LABIRINT Barlangkutató Klub tagjai a balatonedericsi Csodabogyós-barlangban az Acheron csoporttal

együttműködésben végzett, kiemelkedő eredményeket
hozó feltáró kutatások, valamint dokumentációs- és
biztonságtechnikai munkák mellett folytatták a Kisbükkös-völgyi-barlang és a Cserszegtomaji-kútbarlang bontüsát, ez utóbbiban 5 munkahelyen összesen 15 m
előrejutást érve el. Részt vettek a Márvány-árki plató és
az Edericsi-fennsík nyelőinek eredményes bontási mun
kálataiban is, a Cserszegtomaji-kútbarlangban CC>2-méréseket végeztek, továbbá felmérték a rezi Sikálikaoarlangot (13 m).
A M ÁFl Barlangkutató Csoport a Leány-barlangban,
egy, a térképen nem szereplő oldalág végponti szűküle
tén áthatolva új bariangszakaszt fedezett fel, amelyből
bontással további jelentős kiterjedésű, cseppkődíszes
járatokat sikerült feltárniuk. Mindezekkel együtt a l e 
ány-barlang közel 800 m -es hosszával a Pilis leghoszszabb barlangjává lépett elő, s a Legény-barlangban a
csoport által feltárt további 50 m-es szakasz révén
megteremtődött a két barlang összekötésének - egyelőre
még nem átjárható - lehetősége is. Feltáró kutatásokat
végeztek továbbá a Bükkben, a Fekele-sári-sziklaodúban, az Aggteleki-karszion a Szén-völgyi A lsó-víznyelő
ben, valamint a Ferenc-hegyi-barlangban, ahol 6 ponton
Összesen 22 m előrejutás történt, s terepbejárásaik során
a Csévi-szirteken 11, a Simon-halála környékén pedig
2 új kis barlangra bukkantak.
I Tudományos tevékenységük keretében többek között
folytatták a recski mélys/.int hidrotermális vízkőkiválá
sainak tanulmányozását, összefoglalták a Fcrenc-hegyibarlang fejlődéstörténetére vonatkozó ismereteiket, e l
készítették az A_iinteálrum-barlang és környékének
földtani feldolgozását, eredményes víznyomjelzést haj
tottak végre a Diabáz-barlang és a Garadna-forrás között,
a Bükk és az Aggteleki-karszt egyes víznyelőiben és
p s z t forrásaiban vízhozamméréseket, a Körös-barlang
ban és a Gerenna-vári-barlangban pedig üledékföldtani
vizsgálatokat végeztek. Dokumentációs munkájuk során
a Leány-barlang új szakaszainak részleges felmérése és
fotodokumentálása mellett újratérképezték a Körös-bar
langot és a Fekete-sári-sziklaodút, felmérték a Gerennavári-barlangot, valamint három kis barlangot a Csévizirteken találtak közül, s újabb, grafikus megjelenítésre
is alkalmas poligonszámító programot dolgoztak ki.
I A Builai XI. SE. MYOTIS Barlangkutató Csoport
folytatta a bükki Kopasz-réti Julcsa-barlang és a Lászlóbányamester-barlangjának teljes szelvényű bontását, az
Aggteleki-karszton a 38-as barlang feltárását, valamint
afeltehetően az István-lápai-barlangés az István barlang
tözötti, még ismeretlen szakaszra nyíló István-oldali
szelelő bontási munkáit; az István-lápai-barlangban pe
dig hidrológiai megfigyeléseket és karbantartási munká
kat végzett.
i A PLECO'W S (volt BAUXIT) Barlangkutató C so/vri
folytatta a Tapolcai-tavasbarlang szárazzá vált szakasza
inak feltáró kutatását, amelynek során a Maximum-ten. 1
kürtő oldalában, a Nautilus-ág végén, valmint a Nautili. ág és a Maximum-termi-ág között összesen 88 ni .]

járatot tártak fel; a barlang ismert hossza jelenleg 2500
m-re becsülhető. A Kincsesgödörben végzett kutatások
32 m járat feltárását, az Edericsi-fennsík 3 víznyelőjének
megbontása pedig két új barlang, a Horda-barlang (kb.
40 m, -1 8 m) és a Medvehagymás-barlang (8 m, - 5 m)
feltárását eredményezték. A fennsík víznyelőiről katasz
teri összeállítást készítettek, a Tapolcai-tavasbarlangban
pedig mikrobiológiai vizsgálatokat végeztek s megkezd
ték a radonméréseket.
A POSEIDON SE. 1990-ben alakult Vízalatti Bar
langkutató Csoportja többek között a Tapolcai-tavasbar
lang vízalatti kutatásának folytatását tűzte céljául, ahol
a Maximum-terem tavából kiindulva egy 36 m hosszúsá
gú, fokozatosan ellaposodó járatot tárt fel; a Molnár
János-barlangban pedig állagvédelmi-tisztítási munká
kat végzett.
A PRO NATURA Karszt- és Barlangkutató Csoport
a Mecsekben, a Gubacsos-víznyelő és a Sózó-víznyelő
feltáró kutatásának folytatása mellett egy terepbejárás
során talált beszakadás megbontásával egy 2 5 -3 0 m
hosszúságú, 8 -1 0 m mélységű új barlangot tárt fel
(Pietro-barlang); s a Nyugat-Mecsek barlangjaiban vég
zett téli és nyári megfigyelésekkel bekapcsolódott a
Magyar Madártani Egyesület Baranya megyei csoportjá
nak denevérvédelmi munkájáha.
SZIKKTIII. Barlangkutató Csoport folytatta a l abor
hegyi-barlangban az Izzós-akna bontását, egyéb kutatási
területeiken: a Szemlő-hegyi-barlangjan, a Rácskaibarlangban és a Remete-KáIvária-dóm.;i kőfejtőben fő 
leg állagvédelmi-tereprendezési munkádat végeztek.
A z 1991-ben alapított TATABÁNYAI Barlangkutató
Egyesület a KÜLKER SC. Barlangkutató Csoport jogu
tódjaként folytatta a gerecsei Kovács-hegy barlangjainak
feltáró kutatását, melynek eredményeként a Küzdelem
barlangban egy párhuzamos hasadékot tártak fel 25 m
hosszúságban, s kisebb előrejutások történtek a Döbbe
net-, a Kullancsos-, a Benzinkút- és a Muflon 2.sz.
barlangokban is. A fennsík 6 további nyelőjében próba
bontásokat, a D-Gerecse 15 karsztobjekturnában és a
Gánti-barlangban pedig állagvédelmi-tisztogatási mun
kákat végeztek. Kézifúrások mélyítésével tanulmányoz
ták a Kovács-hegy fedettségi viszonyait, a 4630-as
terület 31 barlangjában denevérszámlálást, a Lengyelbarlang térségében genetikai megfigyeléseket végeztek;
s c.okumentációs munkájuk keretében 11 eddig ismeret
len kis barlang feldolgozását végezték el és összeállítást
készítettek a halyagosi völgyrendszer karsztjelenségei
ről.
A Meteor TTE. Barlangkutató Szakosztály újonnan
alakult TROGLOF/L csoportja az alsó-hegyi MeteorVecsem rendszer kutatását tűzte céljául, s a Meteor
barlangban megkezdett, bíztató bontási munkák mellett
elvégezte annak kitakarítását.

A kutatócsoportok jelentései alapján
összeállította Juhász Márton és
Takácsné Bolner Katalin

95

