A nagyobbik, kb. 45-50 m hosszúságú, 15-20 m
szélességű, 2-2,5 m mélységű töbör DK-i végződésében
kialakult 8-10 m átmérőjű, 5 m mélységű meredek falú
tölcsér aljáról indított 2 x2 m-es szelvényű kutatóakna
oldalfalain 3-3,5 m-es mélységben bukkant elő a szálkő,
majd - nagy megdöbbenésre - az aknatalpon is jelentke
zett a szálban álló dachsteini mészkő. Az aknából DNy-i
irányba kitörve egy 4,5 m hosszúságú, lapos, vízszintes
járatot sikerült feltárni. Az ennek talpán végigfutó
járhatatlanul szűk hasadék kb. 0,5 m után feltágul, alját
laza kőtörmelék tölti ki. Az innen kiáramló s időnként
igen intenzív hűvös huzat a továbbkutatás szempontjából
biztató, de a további bontás csak a szűkület gépi erővel
történő kitágítása után lehetséges.
A nagytöbör melletti kisebbik, 8-9 m átmérőjű,
2,5 m mélységű, az állandóan kellemetlenkedő rovarok

miatt ügyesnek elnevezett töbör mélypontján a bontás
ugyancsak 2x2 m-es szelvénnyel indult. A kőtörmelékes
humusz és vályogosodott lösz átmozgatott, helyenként
erőteljesen kimosódott elegyét feltáró kutatóakna elő
ször a nyugati oldalfal 3,5 m-es mélységében érte el a
szálban álló kőzetet, majd 4,5 m-es mélységben a keleti
oldalfalon is felbukkant a dachsteini mészkő. Ettől
kezdve a bontás egy 1,5-2 m átmérőjű, függőleges,
körben szálkővel határolt, de kőtörmelékes humusszal
teljesen kitöltött barlangjáratban haladt, melyben a tábor
végéig 8,5 m-es mélységet sikerült elérni. (A tábort
követően 1 2 m-es mélységben nyílt meg légteres járat,
1992 végére a Legyes-barlang mélysége 19,5 m-re
növekedett.)
Juhász Márton

BARLANGKUTATÓ CSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL
Feltáró kutatást 19 csoport összesen 91 karsztobjektumban folytatott. E munkák eredményeként az 1992ben feltárt új barlangok és barlangszakaszok összhosszúsága eléri a 2170 métert. A feltárások eredményeként
12, a kataszteri adatfelvételek során 113, azaz összesen
125 új barlang vált ismertté. Térképezést 16 csoport
végzett, összesen 188 karsztobjektumról készítve felmé
rést. A felmért járathosszúság megközelíti a 3700 m-t,
az első felmérésű barlangok, barlangszakaszok összjárathossza meghaladja a 2600 m-t.

A Barlangtani Intézet —az előző évekhez hasonlóan
- elkészíttette a barlangkutató csoportok éves jelentése
inek barlangonként feldolgozását. A Társulat kutatócso
portjai, illetve kollektívái közül 1992. évi tevékenységé
ről 21 adott le jelentést. Barlangkutatásra (feltárás,
dokumentálás, tudományos vizsgálat, stb.) vonatkozó
tényszerű vagy tájékoztató adatok 2 0 jelentésben szere
pelnek. A beérkezett 4 egyéni kutatási jelentés közül 3
tartalmaz barlangkutatási adatokat, egy jelentés általános
témájú.

Az 1992-ben kutatott karsztobjektumok - területi és szakmai bontásban
A szakmai bontás bal oldali oszlopában szerepelnek azok az objektumok, ahol csak a tevékenység ténye került
dokumentálásra, a jobb oldali oszlopban feltüntetett objektumoknál a jelentések adatokat, eredményeket is
tartalmaznak.
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Az ACHERON Barlangkutató Szakosztály 350 m új
járat feltárásával 2600 m-re növelte a Csoda bogyós
barlang hosszát, s az ún. Nagy-nyelő megbontásával egy
újabb, 60 m hosszú és 40 m mély barlangot tártak fel a
Balatonodéncsi-fennsíkon. A Bakonyban a Márványárki-fcnnsík víznyelőiben, Üröm környékén (Pilis) az
Amfiteátrum-kőfejtő barlangjaiban és a Pétcr-hegyen
folytattak kutatásokat, ahol egy 13 m mélységű aknabar
langot (Ürömi Kongó-barlang) tártak fel. A Budai
hegység 6 barlangjában végzett bontások eredményeként
kisebb előrejutások történtek a Mátyás hegyi-barlang
ban és a Zelezna Baba-barlangban; s egy-egy kis barlang
megismerését eredményezte a Mátyás hegyi DK-i kőfej
tő egy berogyásának megbontása (16.sz. bg.; - 1 0 m),
valamint a Hárs-hegyen végzett terepbejárás is (Szent
Miklós barlang, 18 m, -12 m). A Szemlő-heg>i-barlang
ban és a Pál-völgyi-barlang kiépített szakaszán rendsze
res hőmérséklet-, a Mátyás hegyi-barlang tavánál pedig
vízszintméréseket végeztek. Dokumentációs munkájuk
keretében a megbízásos munkákon valamint az új barlan
gok dokumentálásán túlmenően feltérképezték a Tábor
hegyi-barlangot is (117 m; +6,5 m; -16,4 m).
Az ÁLBA REGIA Barlangkutató Csoport a Tésifennsík 7 barlangjában végzett feltáró és állagvédelmi
tevékenységet, melyek eredményeként az Álba Regia
barlang Bejárati-ágában egy 30 m hosszúságú járatot
sikerült feltárniuk, az öskarszt-akna (I.-63/b.) mélysége
pedig 40,2 m-re növekedett; s megkezdődött az el tömő
dön Szaftos-barlang újrafeltárása is. Az Álba Regiabarlangban hőmérsékletméréseket és denevérmegfigye
léseket végeztek, s a Vértesben elkezdték a Gántibarlang tudományos (régészeti, őslénytani, faunisztikai,
Bái<*r«m
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A Csodabogyós-barlang és a Szél-lik topo gráfiai viszonyai (Acheron és U ibirint Bar-

klimatológiai) feldolgozását. Dokumentációs munkájuk
keretében az új feltárás térképezésén, valamint a Vulkánszpeleológiai Kollektívában végzett (önállóan ismer
tetésre kerülő) tevékenységen túlmenően javaslatot állítoltak össze a Burok-völgy védetté nyilvánításához.
Az ARAGONIT Barlangkutató és Természetbarát
Egyesület a Pilisben, a Csúcs-hegy oldalában felfedezett
Kis Tamáslik-barlang feltáró kutatását végezte, annak
hosszát 25 m-re, mélységét 8 m-re növelve.
A BAKONY Barlangkutató Egyesület folytatta a DéüBakonyban a Bújó-lik bontási munkáit; a Pápai-Bakony
ban a forrásszáj megbontásával bejutottak a Tapolcaföiforrásbarlangba (30 m), s megkezdték a Hajszabamai
Pénz-lik feltáró kutatását, amelynek hosszát két újabb,
cseppköves járat feltárásával 1 2 0 m-re sikerült növelni
ük. Vizsgálták a Bújó-lik és a Fortuna-barlang ízeltlábú
faunáját, Tapolcafő térségében morfogenetikai-, a Pénzlikban pedig denevér-megfigyeléseket végeztek. Az új
feltárások dokumentálásán túlmenően, a Közép-Dunán
túli Természetvédelmi Igazgatóság megbízásából vég
zett kataszterező munkájuk során a 4412., 4461., 4462.
és 4464. sz. egységek anyagát 23 barlang - köztük 10
újonnan megismert objektum - dokumentációjával egé
szítették ki.
A BEKEY IMRE GÁBOR Barlangkutató Csoport a
Pál-völgyi-barlangban végzett bontási munkák eredmé
nyeként a barlang nyugati végpontján egy 174 m hosszú
ságú, s a kőfejtő Ny-i sarkából nyíló Harcsaszájúbarlanggal párhuzamosan futó új járatszakaszt (Kiskará
csony-ág) tárt fel. Tudományos munkájuk keretében
folytatták a barlang denevérállományának regisztrálásál,
vizsgálták a telér- és üregkitöltő kalcit- és bari telőfordu
lások morfogenetikai viszonyait, légáramlás- és hőmér
sékletméréseket valamint hidrológiai megfigyeléseket
végeztek, s az MTA Geokémiai Kutatólaboratórium
segítségével kimutatták egy, a barlangból eddig ismeret
len ásvány, a hidromagnezit jelenlétét. Az újonnan feltárt
szakasz térképi és fotodokumentálása mellett folytatták
a barlang részletes felmérését is, amelynek alapján a
Pál-völgyi-barlang ismert hossza 1992. végén 7606 m.
A BENEDEK ENDRE Barlangkutató és Természetvé
dő Egyesület tagjai a Sátorkő-pusztai-barlangban folytat
ták a korábbi bontási törmelék felszínreszállítását. s
hőmérséklet-, páratartalom- és vízhozamméréseket, de
nevér-megfigyeléseket valamint a debreceni ATOMK1val együttműködésben radondetektoros vizsgálatokat
végeztek.
Az FTSK Barlangkutató Szakosztály az égerszögi
Szabadság-barlang tavaly felfedezett szakaszának továbbkutatásával három újabb járatrészt tárt fd 65 m
összhosszúságban; folytatta a Teresztenyci-barlang bon
tását, a Danca-barlangban és a Névtelen-nyelőben pedig
állagvédelmi munkákat végzett.
Az Építők SE HELIKTIT Barlangkutató Csoportja
folytatta a Szentgáli Kő-lik (Bakony) feltáró kutatását,

amelynek során újabb régészeti leletek (csontmaradvá
nyok és edénytöredékek) is előkerültek; s a barlangban
faunisztikai vizsgálatokat és megfigyeléseket végeztek.
A KARSZTBarlangkutató Csoport a Pilis-hegységben
12 objektumban folytatott feltáró tevékenységet. A
Kevély-csoport területén végzett bontási munkák a legje
lentősebb eredményt a Kevély-nyergi-rókalyukban hoz
ták, ahol összesen 60 m új járatot sikerült feltárniuk, a
Zöld-barlang közelében pedig egy 8 m hosszúságú
tektonikus üregre (Nyolcadikosok-barlangja) bukkantak.
A Pilis-csoport területén kisebb továbbjutás történt a
Lepke-barlangban; két újabb barlang, a 3 m-es Vér-lyuk
és a dolomitban kialakult, 12 m hosszúságú Darazsashasadék pedig terepbejárásaik során vált ismertté.
A MARCEL LOUBENS Barlangkutató Egyesület a
Bükk 6 barlangjában végzett feltáró- és állagvédelmi
munkákat Jelentős előrejutás történt a Szepesi-barlang
Ny-i ágában, ahol a II. szifon mögött feltárt 50 m-es
kürtő már 6 - 8 m-re közelíti meg a Láner Olivérbarlangot, bizonyítva a két barlang összefüggését. A
Nyelesgambi-barlang bontásával 24 m-es mélységet
értek el, s ismét járhatóvá tették a Cseresznyés-barlang
beomlott bejárati szakaszát. Tudományos munkájuk
keretében a Létrási-vizesbarlangban folytatták a csepegés- hőmérséklet- és radonméréseket, s közreműködtek
a MAFI által végzett víznyomjelzésben, amelynek során
a megfestett víz az Anna-táró mindegyik forrásában
megjelent. Ugyancsak a Létrási-vizesbarlangban rend
szeres, a hegység további 15 barlangjában pedig alkalmi
denevérmegfigyeléseket végeztek. Dokumentációs tevé
kenységük keretében többek között folytatták a Szepesibarlang részletes térképezését, a Bükki Nemzeti Park
megbízásából
felmérték
a
Balekina-barlangot
(550 m, -89,9 m) s megkezdték a Bükk-fennsík barlang
jainak videofilm-dokumentálását.
A MÁFI Barlangkutató Csoportja a Pilisben folytatta
a Leány-barlang feltáró, illetve a Legény-barlanggal való
összekötést célzó munkáit; Budapesten, a Ferenc-hegyibarlang térképezése során három rövid felsőszintű járatot
fedezett fel mintegy 50 m összhosszúságban; az Aggteleki-karszton pedig ismét megkezdte a Mogyorós-töbri
víznyelő barlangjának feltárására irányuló kutatásokat.
A METEOR TTE Központi Barlangkutató Csoport az
Aggteleki-karszton a Meteor-barlangban és a Dusabarlangban folytatott feltáró tevékenységet, az Imolaiördöglyukban pedig állagvédelmi munkákat végzett.
A METEOR TTE STUDENT Szpeleoalpin Csoport a
Budai-hegységben a Lehelős-lyukban, az Aggteleki
karszton pedig a Dúsa-barlangban végzett bontási mun
kákat, 16 m-re növelve ez utóbbi hosszát; s dokumentá
ciót állított össze a Pilisben, a Fehér-szikla illetve a
Háromszáz-garádics sziklacsoportjában terepbejárás so
rán talált 6 db (6-13 m közötti hosszúságú) barlangról
és 9 kisebb üregről - e térségben korábban csupán
egyetlen barlang szerepelt a nyilvántartásban.

A Láner Olivér-barlang

A PLECOTUSBarlangkutató Csoport tapolcai kutatá
si területén folytatta a Kórház-barlang feltáró kutatását,
ahol a „Mogyorószaggató”-ból kiindulva 800 m hosszú
ságúra becsült szakaszt sikerült feltárniuk, belátható
közelségbe hozva a Tapolcai-tavasbarlanggal történő
összekötés lehetőségét Edericsi kutatási területükön
összesen 5 karsztobjektumban végeztek bontási munká
kat, melyek közül a legjelentősebb továbbjutást (30 m)
a Vaddisznós-barlangban érték el. A Tapolcai-tavasbar
langban kőzetmechanikai-, itt és a Kórház-barlangban
rendszeres vízkémiai- és mikrobiológiai vizsgálatokat
végeztek, s elemzést készítettek a barlangrendszer járat
fejlődési szakaszairól. Dokumentációs munkájuk kereté89
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ben az északi járatrészek felmérésével folytatták a
Tapolcai-tavasbarlang, illetve a Cseppköves-ág felméré
sével a Kórház-barlang részletes térképezését; új térké
pet készítettek a Kincsesgödörről, s felmérték a Hordabarlangot (69,5 m, -17,2 m).
A FOSÉIDON Sportegyesület Vízalatti Barlangkutató
Csoportja a Tapolcai-tavasbarlangban a Maximum-te
rem tavából kiinduló Poseidon-ágban néhány el szűkülő
kerülőjáratot tárt fel, s vezetőkötél behúzásával előkészí
tette a K felé kiágazó Buckás-folyosó továbbkutatását;
a Kórház-barlang Hidas-tavából pedig egy 12-15 m
hosszúságú termet tárt fel, 19 m-es vízmélységet érve el.
A PRO NATURA Karszt- és Barlangkutató Csoport
a Mészégető-források barlangjának (Mecsek) vízgyűjtőterületén 4 objektumban végzett bontási munkákat,
melyek legjelentősebb eredménye a Sózó-víznyelő térsé
gében feltárt, 26 m mélységű Barátok-barlangja. A
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
együttműködve folytatták a Mecsek barlangi denevérélőhelyeinek felmérését; dokumentációs munkájuk kere
tében pedig az új barlang térképezésén túlmenően a
Csengő-zsomboly (-12 m), az 1989-ben felfedezett
Nagy-Faragó-barlang (-26 m) és Dagonyás-barlang
( - 6 m), valamint az 1990-ben feltárt Bodó-hegyi-barlang
( - 8 m) térképezését végezték el.
A Budai-hegységben tevékenykedő SZIKKTI Bar
langkutató Csoport a Szemlő-hegyi-barlangban, a Halál
térségében folytatott bontással egy alacsony oldaltermet
tárt fel; a barlang más részein, illetve egyéb kutatási
területeiken: a Tábor-hegyi- és a Rácskai-barlangban
valamint a Remete-Kálvária-dombi kőfejtő barlangjai
ban elsősorban állagvédelmi munkákat végzett.
A TATABÁNYAI Barlangkutató Egyesület tagjai a
Gerecsében, az Öreg-Kovács hegyen 7 karszt objektum
ban végeztek feltáró munkákat, melyek eredményeként
5 új barlang vált ismertté (Sör -barlang -15 m; Bubo barlang kb 100 m, -19,5 m; Fenyvesi-nyelő barlangja
- 6 m; Betyárkörte-barlang 25 m, -18 m; Szerelem-lyuk
38 m, -23 m;
- a humorosnak szánt, de igencsak
ízléstelenre sikeredett barlangelnevezések teljes közlésé
től a Szerkesztőség eltekint). Terepbejárásaik során a
hegy keleti oldalában 6 további, 3-13 m közötti hosszú
ságú kis barlangra bukkantak (Öreg-Kovács hegyi
8-13. sz. barlangok). Az új barlangok dokumentálásán
túlmenően feltérképezték a Lengyel-barlangot (580 m,
-69,9 m) és a Keselő-hegyi-barlangot (347 m + kb. 50 m,
-115,3 m), amelynek során kisebb új szakaszokat is
felfedeztek. Összeállítást készítettek a fennsík karsztos
mélyedéseiről és az Öreg-Kovács karsztdenudációjára
vonatkozó eddigi vizsgálataik eredményéről, a Kullancsos-, a Benzinkút- és a Keselő-hegyi-barlangban pedig
hőmérséklet- és CO2 méréseket végeztek.
Az 1992-ben alakult Tungsram SC TROGLONAUTA
Barlangkutató Csoport megkezdte Budapesten, a Látó
hegy oldalában építkezés során megnyílt Buda-barlang
feltárását, amelynek során annak hosszát 19-ről 36 m90

re, mélységét 15-ről 22 m-re növelték, barlangföldtani
és klimatológiai megfigyeléseket végeztek, s elkészítet
ték a barlang részletes térkép- és fotódokumentációját
is (a Buda-barlangról a Karszt és Barlang jelen számában
önálló ismertetés található).
A Társulat 10 éve tevékenykedő, s 1992-ben szakosz
tállyá alakult Vulkánszpeleológiai Kollektívája a Cser
hátban azonosította a Betyár-barlangot és 40 m hosszban
tárta fel azt. Tudományos munkájuk keretében az újabb
ismeretek alapján átdolgozták a nemkarsztos barlangok
genotípusainak rendszerét, s vizsgálták a homokkő
barlangokban előforduló ún. „gyökérsztalagmitok” ki
alakulását. A Tokaji-hegység barlangjainak kataszterezése céljából szervezett kutatótáborukon a hegység
nyilvántartott barlangjainak számát 29-ről (amelyek
közül 8 mesterségesnek bizonyult) 115-re növelték;
összesen 109 objektum alapdokumentálását végezték el,
s a hegység jelentősebb barlangjairól - köztük a 46 mes hosszúságával listavezető Rózsa Sándor-barlangról,
a Regéci vár barlangjáról (40 m) és a Fuló-hegyi Nagy
barlangról (24 m) - videofilm-összeállítást készítettek.
Terepbejárásaik eredményeként a Balatoniéi vidék ka
taszteri anyaga is két újonnan talált kis barlang dokumen
tációjával egészült ki. Mindezek alapján hazánk ismert
nemkarsztos barlangjainak száma 1992. végén 423.
A kutatócsoportok jelentései alapján
összeállította Juhász Márton és
Takácsné Bolner Katalin

A SZPELCOLÓGUS
K Ö N YVESPO LC A
Kosa Attila
ALSÓ-HEGYI ZSOMBOLYATLASZ
Budapest, 1992., 145p.
Az Alsó-hegyi Zsombolyatlasz magyar, cseh és angol
nyelvű szövegekkel készült összefoglaló munka, amely
a bevezetők után három részre tagolva gyűjteményesen
adja közre az Alsó-hegy irodalmát, a fennsík topográfiai
térképeit és zsombolyainak térképszelvényeit. A kötet

