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BULGÁRIA KARSZTJELENSÉGEI SS KARS
* . Láng Sándor 

B e v e z e t é s .

A baráti Bolgár Népköztársaság^Európa egyik legérdekesebb, 
legváltozatosabb és tájképi szépségekben is leggazdagabb or
szága, Ebben nagy része van karsztos tájainak is, amelyek te
kintélyes kitérjedésüek az ország területéhez képest.
Bulgária karsztjai háromféle nagy tájon belül fejlődtek ki.
Az első a Sztara Planina /Balkán hegység/ alpida tipusu gyűrt 
övezete, .ahová vagy erősen gyűrt szerkezetű magaskarsztok, 
vagy mélyebben fekvő karsztos tönkrögök fennsikjai tartoznak, 
ezekben már gyengébben látszanak a gyűródésfolyamatok. A má
sodik karsztos táj a Balkán hegység északi előtere, főleg a 
Dobrudzsa környékének táblás vidéke, ahol a gyűrt szerkezet 
oj?szen halványan látszik ugyan, azonban a mai formakincs kia
lakulásában még van szerepe, mint pl. a szinklinális maradvá
nyokként szereplő karsztos fennsikrészek megjelenésében. A 
harmadik karsztos táj végül a dél-bulgáriai varisztid magas
hegye 5gek területe, ahol kristályos mészköves karsztterületek 
vannak /Pirin, Rodcpe/.
Bulgária karsztjainak tanulmányozása eddig nagyon elhanyagolt 
volt, eredmények alig ismeretesek. A barlangok számát itt pl. 
5000-re becsülik, a barlangi térképezésre, felmérésre itt na
gyon hálás feladatok várnak. Csak az idegenforgalom lendült 
fel egy-két jobban megközelíthető barlang eseteben. így mind
azok ̂ akiknek módjukban állana a jövőben ide kijutni, nagyon 
sokféle hálás témával foglalkozhatnának.

A fontosabb karsztos tájak a következők:
1./ Az Iszkervölgyi és a Nyugati Balkán hegységi karszt
2o/ A Jablonicai karszt* y »,a, A Gradesiea-Teteveni karszt
* / A 3alkán hegységi mag? skárszt
5=/ Az Alexandrovoi karszt
6, / A Tirnovoi karszt * •
7, / A Drjanovoi-Gabrovoi karszt
8, / A Keleti Balkán és a Fekete tengeri partvidék karsztjai
$*/ A Pirin magashegységi karsztja

ló,/ A Rodope karsztjai

!<•./ Az Iszkervölgyi és a Nyugati Balkán hegységi karszt

Szófia és táezdra között, a Balkán hegységbe bevágédé Iszker
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folyó szépen feltárta az üledékes övezet karsztját. A szoros 
felső szakaszán szilurkori palákból áll a hegység magja, Svoge 
alatt pedig a jól karsztosodé közép- és felsőtriász kori, lej
jebb jurakori mészköves tagozatok lapos antiklinálisai sora
koznak: felül a svogei antiklinális, lejjebb a befkoviciai an- 
tiklinális, legalul pedig az erevnicai antiklinális. A mész
köves részeken elszükül a hatalmas szurdok, üöbb helyen lát
szanak száraz és magasan fekvő forrásbarlangi síintek. Ugyan
itt nagyobb barlangrendszer is ismeretes, Hires az Iszkér kö
zeli Vr-aca mo^Llékí LeAnlk, valamint a Belogradcsik közelében 
nyilo Ragura barlang" is, A karsztvizet kisebb-nagyóbb karsztos 
forráz ok csapol j ák meg, pl. Lak.atnik táján.

2,/ A Jablonlcai karszt.

rCb. 10-15 km hosszú és ugyanolyan széles fennsik a Vat folyó 
középső folyásától balra, Jablonica és Glozsene között. 400- 
650 m magas a t.sz.f. Gyengén gyűrt maim mészkő épiti fel nagy 
vastagságban, a teteveni antiklinális JÍNy-i folytatásában. A 
mészkő kitünően karsztosodilc,
A fennsik erősen hullámos felszinü, dolina.': ás uvaláskarszt, 
igazi tönkfelszín, 150-200 m-es helyi reliefenergiával.
Sok terra ros3a gyűlt össze a mélyedésekben és néhol a dolinák 
oldalain is. Szárazzá vált forrásbarlangok vannak a meredek 
platóperemeken^ Karsztvizükre mélyen van, lejjebb^ mint a Vit 
alluviuma úgy, hogy a VIt vizének e^y része elnyelődik e karszt 
bán- és 10-15 km-es földalatti ut után a Zlatá Panega forrásban 
bukkan újra elő. Itt az átlagos vízhozam 3 m3/np.
A Zlatá Panega forrásbarlangjának szárazzá vált része 3-5 m 
magasan van a forrástó tükre felett, 60 m hosszú, sok gömbfül
kével a mennyezeten.

o.’.vn;í >n a^tlolinák mellett egy nagy, kettős osztatu, 30-40 a- 
mély szakadékdolina is szerepel, továbbá itt van Bulgáriában 
- legmélyebb - 125 m-es - zsomboly, a Blato dolinató közelében, 
24, 45 és 85 m-en 3 emelet van benne, Ilalá Bresztnica község 
pedig kis poljéban fekszik, ennek fenekén 4-8 n mély víznyelők 
vannak, A hasonló felszíni formába települt Lipovec faluban is 
14 víznyelő sorakozik egymás melle egy uvala nelyvonala menten,
a  Jablonlcai karszt valószinüleg miocénvégi, szépen felemelt 
tönkfelület, néhol kvarckavicsokkal. Dolinasorai talán cevöl- 
gyek.irányát követik. esetleg már uvalákká olvadtak össze. Az 
uvalakban egészen frissen rogyott dolinák is lehetségesek, csekélyebb melységgel,
A Jablonlcai karszt barlangjai között a legnagyobbak és a leg
szebbek köze tartozik a Malá Bresztnicától 2 kn-re D-re fekvő 
Svela Dnlka. Kb. 510 m tsz.f.n.-ban nyílik, 200 m-re a falu

í.



melletti poljefenék szintje felett. Hossza kb. 220 m, járatai 
közel vízszintesek, több nagy terme van^ sok benne a cseppkő 
/sztalagtit, sztalagmit, 2 cm-es borsóko, cseppkőoszlopok és 
álló cseppkövek egészen 10 m magasságig/. Egyes járatai sáro
sak, eltömő&öttek*

3,/ A Gradesicai völgy karsztja, a Tetcveni karszt.

Itt két karsztfelszín van egymás felett, az alsó az oxford 
mészkőben a felső a titon neszkőben alakult ki, A kettő között 
jurakori homokkő települt, A völgy antiklinálisos szerkezetű,
A Gradesicai völgy kisebbik forrásbarlangjában aktiv patak fo
lyik, ez sok homokkőtörmeléket szállít /főleg kavicsot/

A felszínen nagyon erős a karrosodás, ezenkívül a lejtőtörrae- 
lékképződés is, mégpedig atiton mészköves karsztperemen, ahol 
mintegy 300-500 m viszonylagos magasságban sok az elhalt for
rásbarlangi nyílás. Ezek a völgybevágódás előrehaladása mellett 
inkább a fiatal kiemelkedéssel, felboltozódással /harraadkorvé- 
gi-negy-.'dkori mozgások a tetcveni antiklinálison/ kerültek ily 
nagy viszonylagos magasságba,
Teteven városka vidékén a Beli VI t mélyrevágódott völgyét kis
sé ferdén metsző zonális.irányú kettős antiklinális a fő szer
kezeti forma. Az északi antiklinálisszárny külső zónája a Gra
desicai karszt, monoklinál!san E felé dőlő rétegekkel. Délen, 
Tetevennél a redőboltozat a fiatal kiemelkedések után erősen^ 
lepusztult, a lepusztulásnak azonban jól ellenállnak egyes mész
köves mezők. Ezek roppant meredek falakkal, fantasztikus for
mákkal emelkednek ki^ néhol 300-500 m magasra kiemelt és már 
szárazra került forrasbarlangi szintekkel /Vasilevska planina 
1490 n, Glozsenei hegy 1090 m, stb./.

4,/ A Balkán hegységj raagaskarszt,

A középső Balkán -áEőgerince táján fejlődött ki, ott, ahol a ktf#-' 
ponti kristályos maöszivumra az északi üledékes öv tolódott rá; 
illetve, a^gyürt, üledékes nészkőredők kerültek magasra. Itt a 
maim /?/ mészkő keskeny öve emelkedhet ki nagyon merész formák
kal, pl a Trojani hágó /1530 u/ -Etropolei hágó között, A vé
konyra kihengerelt mészkőövön természetesen a felszíni karroso- 
dason kivül másfele karsztforma nem nagyon fejlődött ki, A csú
csok 1500-1700 m magasak, A karsztvíz elég sok, ez a meredek 
északi lejtőkön bővizű forrásokban tör elő. pl a Baba csúcs környék 'n /VJ01 n/„

5,/ Az Alexándrovoi karszt.

Plcvdn és Tirnovo között, az Őszem jobbpartján húzódik Alexand-



iüvo városka távolabbi környéken, az Elő-Balkán északi leala- 
cscnyodásán. A vidéket a barrémme3zkő épiti fel, ennek laposan 
telenülő padjai már a Lovec alatti mészkőtáblákon gyengén E fe
lé dőlnek. Az Alexandrovo ~es Devetakl közötti részen 300-4-00 m 
magas, nagyobb titerj'edesü mészkő tönk fekszik, szép karsztje
lenségekkel, A lapos felszín az Őszemtől K-re 15-20 km-es ,mély- 
ségben majdnem a Roszlca völgyig huzédik, az Őszem és az É-i,
&~i előtér felé iüÖ"-~2'GÖm magas meredek fallal emelkedik ki.
Sok a fennsikon a karsztjelenség. Akadnak karrok, kis dolinák, 
pár m mélységgel, több víznyelő és viznyelőbarlang, különösen a 
Ny«*i peremen sok karsztos forrás és aktiv, vagy pedig már ki is száradt forrásbarláng*
As eg;» js érdekesebb részletek közül kiemelhető Devetaki forrás- 
foarlan<rjanak hatalmasan fejlett rendszere /4-5 kin/o' Bevetaki és 
Axexandrovo között van a Belata rika-völgye. függőleges szikla
falakkal, gyengén ̂ SK fel é^uTcPmes zk: őp ad okka 1 , ezekből a laza 
retegek már kioldódtak,, Az alig 1 km hosszú ?£is völgy oldalain 
kis forrasbarlángok és fülkék száraz üregei függnek, A völgyet 
felhasito aszóvölgy-patakja függőleges hasadékokat oldott ki. 
Normális erózió is van a szakadékvölgyben., a ki3 patak törmelék- 
kúpja belenyulik az Őszem medrébe.

szomszédos Csernata rika pár száz m-rel DNy-ra tör elő ugyan- 
esa.: az Őszem völgyéből" hat r avág odó kis katlanból. A forrás bő- 
vizü. 1956* VIII. l, 50 1/sec hozammal, A viz szifonos barlang- 

olo, ez a barrem mészkő padjai között oldódott ki. Az 
elótöres kb, 10 m-re van az Őszem tükre felett. Hasonló magas
ságú a Belata rika alsó forrásának szintje is.
Ugyanig^-, exeg alacsony szinten AO-20 m/ a helyi erózióbázis
hoz köpést vdnnak Cparcavei forrásai is, mind a K-i, mind pedig 
a Ny-i források. Ezex joo. kiépítettek, bővizüek. /40-50 l/sec/.
Itt a karsztplató kb, 100 m-es közbülső pieamonttal hanyatlik 
j.e az Őszem alluviu mára, Terasakavics ezen nincs, x\ nagy rnész- koplato pedig 250-300 m magas.
Krusuna falu D-i határában, Ale^andróvótól 3.0 km-re K-re 50-60 
n magas mesztufadomb emelkedik, teteje lapos és 120 m-en van az 
Őszen alluvíuma felett, A dombtető kb. 100 m átmérőjű negyedkor, 
belsü °lda3;án a barrém mészköves plató meredek fala emelkedik ki. 
Díly-l sarkaban van a Nagy /Golaraa/Marata 20 m-es hosszúságú for
rás bar láng ja és patakja, hozama T ^ G T T I x I .  1 kb. 50 l/sec volt. 
Nagy yj.seoossel zuhog le a méaztufadomb meredek oldalán és to
vább epiti ̂ azt c A Kis /Mlada/ Marata DK felé nyilik forrásbar- 
Imgjaval es patakjavai, A masztufáielhalmozódás kb. 2-3 szint
re tagolható, képződésében ugyanis megszakítás volt 1-2 alka- 
3.ómmal. Kora fiatal negyedkori lehet. Részletesebben ezt még nem fanulmanyozták.
Ü? ^^'-rndrovoi karszt déli szélén fekvő Lovecnál az Őszem tör 

av?a. an előhegységén. Itt E felé haladva egyre sze
li oe,. j ex a gyűrődések, Bovecnél közvetlenül kis antiklinálisok 
,s s2iniclfnalisok fejlődtek ki a barrem mészkőben. Az Őszen raean*
?.e : e r osen tevagodtak a tér’szinbe. A mellékvölgyek aszói monok- linalis völgyek.



6./ A Tlrnovol-karszt.

Tektonikailag az u.n. Tirnovol-antlklinális területe tartozik 
ide. Ez kb. 20 km hosszú és 10 km széles, igen la^os felbolto- 
zódás, tengelye kb Ny-K irányú. A Jantra raeridionális irányú 
antecedens szurdoka majdnem két egyenlő félre osztja. A kb 200 
n u'-ly bevágódás kitünően feltárja a boltozat rétegsorát. Az 
antiklinálist az északi és a deli peremén hosszanti irányú fia
tal vetődés zárta ,lef itt a rétegek dőlése is neredakoJjb• Egyé-^ 
btítt, és at anjpiklinalis belseje relé csak gyenge, pái* fokos és 
elég szabályosan perikáinál!s dőlések vannak. Északi peremén a 
Qorna Orahovlcai medence mélyonfekvő, pliocén-holocén felszíne, 
délen az eocén üledékekkel kitöltött Pusevői-medence fekszik.
Az anttklindlis valószínűleg fiatal tektonikus mozgások hatásá
ra torlódott fel. Ugyanis még elég ép felszinü. Csak gyengén 
karrosodott. doliná3kaísztja nincs, itt-ott egy-két kisebb víz
nyelő látszik rajta, agyagos üledék tömi el. Jantra,
a Rakovec és még egy-ket patakvölgy azonban már 100-200 m mé
lyen vágódott bele. Ez a folyamat valószinüleg a fedett karszton 
indult mag. A karsztfedő azonban gyorsan lepusztult. A mészkő
ben apró járatok vannak, néhol kövületek kimállásával. A karszt- 
vizszint ma nagyon mélyen van, de a Jantra, a Rakoveci-völgy és 
mások már meg-megcsapolják.
A később ismertetendő Bel^akoveci-rakoveci forrásbarlangok üle
dékeinek és régészeti emlékeinek tanulságai szerint a fiatal' 
kiemelkedés előtt a karsztvíz szintje jóval magasabban volt, 
mint ma és az a forrásbarlangok nyilasain át lepett a felszínre. 
A tirnovoi karszt nyugati szárnyán fenn, a fennsíkon van Be1;ja- 
kcvec falit. Ennek szomszédságában vágódott be a Rakoveci völgy, 
eémek jobboldalán, vastagpados barrem mészkőben vágódott be a 
Podlica barlang* Belseje erősen feltöltődött legalább 4-5 m-es 
vastagságú iszappal, ^homokkal,^kevés mészkőkaviccsal. Igazi for- 
rasbarlang, csak az ó és a középpleisztocénben lehetett aktiv. 
60-65 m viszonylagos és 250 m abs^. magasságban van. 1-2 kis 
mellékága van, 2 kijárattal, felmérve még nincs.
A tirnovoi karsztfennsiknak a - Jantra szurdok menti peremein is 
van jó néhány kisebb-nagyóbb barlang és kőfülke. Ezek vagy for- 
rambarlangok, vagy pedig- főleg a kófülkék - az oldódáson kivül 
inkább talán a lazább kőzetpadok denudációjával fejlődtök ki. A 
sokszor csak pár dm szóles ovális üregek - ha nem volt kereszt
repedés, a rétegdőlés irányában, vagyis közel vízszintesen fej
lődtek ki, ha pedig közel függőleges keresztrepedésc-k is lazí
tották a kőzeteket, a kőfülkék tengelye megközelítőleg vertikális volt.
á Tirnovoi karsztot felszabdaló szurdokok közül a Rakoveci szur
doktol Ny-ra a Balzeni völgy következik, nagyon mély bevágódás- 
sal. iuog tovább Ny-ra, a Muszinal-Hotnicai karszt barrem mészkö
ves hullámos felszíne huzódiEfj szop karsztjelenségekkel.
Ezé . között említhető a Muszjnai, forrásbarlang. 145 m-en a t.sz. 
f., kisvízi hozama 120 1/mp volt, az árvizi hozam kb 5-10 m5/np.
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Felette a fennsíkon^víznyelők vannak, A barlang méretei elég 
hatalmasak, eddlgelé azonban ismeretlen.
A Hotnicai fennsíkon kisebb karsztos forráscsoport lép ki a bar- 
rem mészkő vízszintes padjai közül, A viz kavicsot hoz ki a mész
kő belsejéből. Ugyanerre nagyon érdekes az Ohakkaja dűlő 14 po- 
norja,^ ezek egészen frissen fejlődnek, A mészkő repedései men
tén jóformán az ember szeme láttára fejlődnek tovább a viznye- 
lőformák. Itt nagyon fiatal lehet a karsztfejlődés.
A Tlrnovoi karszt déli peremén a Golana Mel és a Mala Mel ferde 
meszkŐrö^ein vannak szép felszíni karsztos formák a Jantra áttörésé táján.

7*/ A Dr.ianovoi-Gabrovol karszt.

K-Ny irányú, gyűrt szerkezetű barrem mészköves vonulatból áll,
A lapos folszinü mészkőtönköt fiatal vetők tönkrögökre darabol
ták, a feldarabolást egyes völgybevágódások, mint pl. a Drja- 
novska folyó és mellékvölgyei, tovább fokozták. A fővölgy bevá- 
godása már 200-250 m-es, a meredek sziklafalakon különböző szin
teken forrásbarlangok nyílásai tátonganak, 10-150 m körüli vi
szonylagos magasságig. Közülük a Drjanovoi Eanastir melletti

esej^pköves barlangot az idegenforgalom számára is megnyitottak, járatrendszere pár száz m hosszú.

8•/ A Keleti Balkán és a Fekete tengeri partvidék karsztjaj.

Itt a legszebb részlet a Luda Karacs 1 ja áttörése As.zparuh.ovo fe
lett. A folyo felsó völgyszakasza - ami ritka eset - szinkliná- 
lisban alakult ki. A völgy két oldalán van a Keleti Balkán ké^ 
nagy antiklinalisa, amelyek közül az északit törte át a folyó, 
ezt jó részben jura- és krétakori mészkő épiti fel. A bevágó
dott meandéréknél ENy felé 30°-nyira dőlő krétamészkő fekszik, 
retegbarláng okkal, A Golama Kamcslja áttörésénél, Asparuhovotól 
Ny-ra a viaduktnál monoklinális antecedens a völgy, mészkőpa
dokkal. Asparuhovonál a Ny-K irányú völgymedence van két Ny-K 
irányú meszkőperem között, antiklinálisos szerkezettel, az antik- 
linalis azonban túlságosan széles és nem pusztán csak eróziós' utón tágult ki.

A Dobrudzsa.

Táblás vidék, gyenge felboltozódásokkal. Ilyen pl a Razgradazkl 
Va~, a..'elvnek a magja hauterivi márgából, felső része pedig bar- 
ren mészkőből all, karsztvizes szinttel. A tengerpart felé nem
n.j.e,y vastagságban szármata mészkő lepi be a térszint. A karsztosodás gyenge.



A Francénako fennsik /356 n/ Várnát él ,d-ra van raonoklinális^ 
miocón rótegsc>rra 1, a rétegek gyengén E felé dőlnek, néhol már 
metszik a topográfiai felszint.

A provadiai karszt.

Enyhén gyűrt felsokréta mészkő épiti fel, a Provadia folyó an- 
tiklinálisba vágódott 200 m nély antecedens völgye Ny-i nagyobb 
és K-i kisebb felre osztja. Utóbbi K-en a Debnai medencéig tart. 
Mélyülőj raeredekfalu, 100-200 m-es eróziós szurdokok, szelektiv 
denudácio,^gyen^e karsztosodás, a laza rétegek mentén sorban ki
oldódott kőfülkék jellemzik a mész''öves táblahegyeket.
Prévadiától Ny-ra a kősótelepig és a Csajka felé eső hegyvidék
ig terjedő medence nagyon fiatal süllyedek. Ilyen a Várnai öböl, 
a Várnai tó és a Debnai medence területe is, ezért bukkannak "" 
itt a napvilágra a hatalmas karsztos források. így pl a Debnai 
források vízhozama - a szódagyár mellett - 2-3 m3/mp. A Debnai 
medence feletti ̂ 3-ra levő tanuhegyek eróziós-denudációs erede
tűek. A környező mészkőfennsikokat - amelyeket jól felszabdal
ta!" e£*yes eróziós völgybevógódások - felsőkréta mészkő épiti fel 
Gyengén hullámos a felszín, a kőzetek is gyenge hullámokba gyü- 
rődöttek. A. táblahegyek már csak a szinklinálisok denudációtól 
el nem pusztított roncsai. Ugyanilyen a Kolarovgrádi és a Presz- 
lavi fennsik is, valamint a Provadiai fonnsilc Ny-i folytatása, 
amely egészen Madaraig terjed. Itt vannak a hires Madarai bar- 

ezeréves ősi bolgár feliratokkal, amelyek értelmet'kl- 
res nyelvtudósunk F e j e r G é z a  fejtette meg.

9./ A Pirin hegység magashegységi karszt.ja.

Itt vannak Bulgária legmagasabb és egyben a legérdekesebb karszt 
felszínei. A hegység alapja hatalmas gránitbatolit, efölé egy
részt ÉK-en, a Vihren csúcstól kezdve a Razlogi medence peremé
ig, másrészt Ny-on a Vlachina völgy középső szakaszával szomszé
dos sávokban^ Gara Pirinnel szemben, végül D-en, Nevrokopnál 
narv nytakaro borul többszáz u-es vastagságban. A~márvány es a 
gránit *:özott kontakt zóna szerepel. A márványtakaró EK felé 
Barszkónál még a hegység lábánál is megvan, a fluvioglaciális 
hordalékok es a végnorénakötegek feküjeben, erősen levetődött foltokban.
i. márvány - szemben ̂a ̂ másodkor! mészkövekkel - nagyon tömör, tér 
beli hidrográfiai hálózata túlnyomóan lcapillárisos szerkezetű, 
a bővebb térfogatú.járatok gyérek. Ennek ellenére, a szép fehér 
kőzeten eres a karrosodás, nagy a vizszegénység és a karsztos 
járatok, barlangok sem ritkák, utóbbiak esetleg kombinálódnak a 
recens glaciális folyamatokkal, Ugyanis a Pirinben, éppen a 
V^szxos térszínén., a Vihrentől északra, a pleisztccenban kimé- 
l^ült os 2600-2700 m-on húzódó trogokban párszáz rn - 1300 n hosz 
szusagu, vézna kis "gleccserek" keletkeztek. Nem tudni, minek a
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hit sara van itt gleccserképződés, Európa déli határszálén a 
4x45* E. szélességen. Elsődleges oknak a karsztot tartom. így 
pl. az olvadékvizek itt nem folynak oly hosszan a gleccser alatt, 
hanem rögtön beszivárognak a karsztba. Ezáltal nem tudják eléggé 
olvacstani a jeget. Ezenkívül a márvány nagyfokii albedoját emlí
tem, ami a sugárzás jelentős visszaverődésivel jár. Ennek pedig 
a kőzetfekü kisebb mérvű felmelegedése a következménye. Említhe
tő a nyári szárazság is, a sok derült éj szaka,^amikor a nagy ten
gerszintfeletti magassággal járó erős kisugárzás,^ dérképződes kö
vetkezik be és a jégtömeg olvadása csak a napsütéses^órákra korlá
tozódik. A hőzivatarok a Pirint, legalábbis a belsejét esetleg el 
is kerülik, mert ott kevéssé melegszik fel^a felszín a peremi ala
csony lejtokhoz,’.vagy a medencéhez képest és igy a jeget fokozot
tabban olvasztó meleg eső kevesebbszer lép fel. Ezzel szemben, a 
csapadéknaxinum - 2000 m felett egybftn majdnem mindig hócsapadék
kal - a téli félévben van.

10./ k Rodophe karsztjai
A fíiláhcz és a Pirinhez hasonlóan itt is a gránitos, néhol/cris-^ 
tályospaiás varisztid alapzatra helyenként kristályosmészkőtakaró 
borul, bővizű karsztos forrásokkal és más, egyéb karsztjelenségek
kel. pl. Velingrad, Pasárdzsik, vagy Pesera vidékén.

A LiíSZ ÉGETŐ ZS0L30LY ÁTKUTAT Ab A . 
/Vecserabükki fennsik/

Balázs Dénes

1957- nyarán a Kinizsi-barlangkutatók egy nagyobb csoportja az 
Alsóhegy barlangjait és a híres vecsembükki zsombolyokat, katatta 
át. A kutatók tudomást szerezlek arról, hogy. Nagyvecsembükktől 
K-re közvetlenül a határ mellett, de mír csehszlovák területen 
kőfejtés közben 1954 o nyarán egy mély zsombolyra bukkantak, me
lyet mindezideig senki sem kutatott át. Időhiány és más techni
kai nehézségek miatt az uj zsomboly átkutatására az akkori ku
tató táborozás során nem kerülhetett sor.
Tekintettel arra, hogy a fennsik vízválasztó vonala túl a ha
táron, a plató északi pereme közelében húzódik s igy a zsomboly 
egy - a határ alatt húzódó és magyar t< rületen végződő - bar
langrendszerrel lehet összefüggésben, a kutat^csoport egyik el
sőrendű feladatának tartotta a zsomboly mielőbbi átkutatását. A 
csehszlovák és magyar hatóságok megértő támogatása nyomán erre 1958 
április 5~én lehetőség is nyílt.
A vállalkozáson az Élelmezésügyi Minisztérium Kinizsi Sportköre 
barlangkutató csoportjának következő tagjai vettek részt: Balázs 
Dénes, Bártfay Pál, Csekő Árpád, Horváth János, Pesti Lajos,
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Stofani György, Szent dáday Klára, továbbá Szentes György /Vörös 
Meteor/ ás Szikra László /Bódvaszilasi Erdészet/*
A kutatók a kedvezőtlen időjárás ellenére sikeresen végrehajtot
ták a kutatási feladatot* A leeresztett hágcsókon lemászva 43 m 
mélységben értéi: el a törmelékkup tetejét. Innen egy nagyobb te
rembe ereszkedtek le, mely egy összeszűkülő, cseppköveikkel gaz
dagon diszitett, eltömődött hasadékban végződött a bejárati nyí
lástól számított 50 m mélységben.
A zsomboly maga Tornanádaska, Komjáti és Tornagörgő /Csehszlová
kia/ községek határainak érintkezésénél, a 49/9.sz. határkőtől 
30 iQ-re fi ÉK irányban nyilik egy kb. 80-100 m átmérőjű dolina ol
dalából* A zsomboly szádája olyan kicsi,- hogy az ember alig fér 
át rajta; nyári időben, mikor a gaz befedi, igen nehéz ráakadni*
A iáé szegető-zsombolyt szpeleolégiai szempontból mindenekelőtt az 
teszi érdekessé, hogy az Alsóhegy első olyan aknabarlangja, me
lyet - ha nem is tudatosan - emberi kéz segített felszakitani, a 
zsomboly felharapódzási folyamatának utolsó fázisát a természet 
efői helyett az ember munkája végezte el. Ez egyben azt is jelen
ti, hogy a zsomboly törmelékkupjának felhalmozódásában a nyitott 
zsombolyszájon bekerülő külső feltöltés semmi szerepet nem ját
szott. Sajnos azonban a felszin közelébe /elsősorban a dolina al
só szintjenéi/ húzódó hasadékok mentén a víz nagymennyiségű anya
got visz magával, ami a zsomboly kitöltődését nagymértékben fokozta.
A^zsomboly az alsóhegyi platót többszáz nnter vastagságban alko
tó középtriászkoru /ladini -emelet/ mészkőben képződött. A Mész
égető zsomboly ugyanazt a tipust képviseli, mint a tőle Ny-ra ta
lálhat ó vecsembükki zsombolyok. Genetikailag egy DNy- ÉK-i irányú 
lithoklázis játszotta kialalkulásában a főszerepet, melyet merőle
gesen a jelenlegi Nagy-terem közepe tá#án egy kereszttörés /víz
nyelős hasadék/ harántol át. A zsomboly bővítésében nagy szerepet 
játszhatott a befolyó csapadékvíz korróziós hatása is. Ezt igazol
jak a falakon található mély váiyatok, vízcsatornák is. ‘/A kuta
tás alatt is sürücseppekben, helyenként kisebb vizesésszerüen zú
dult be a zsombolyba a viz a dolina felőli oldalról/.- * . -» ^
A zsomboly minden valószinüség szerint a Pasnyag-forrás viz-, il
letve barlangrendszerével függ össze, azonban ezt a feltevést viz- 
festéssel alátámasztani nem tudjuk.
A barlang morfológiai képét a fenti hasadék-jelleg határozza meg.
A csepjjkoképződmények elsősorban a falakon képződtek bekérgeződés 
formájában. A hasadékrondszer ÉK-i végében különösen szép formákat, 
alakzatokat találhatunk, melyek főleg drapériákra, lobogókra emlé
keztetnek.
^ barlang hőmérséklete a Nagy-terem álján méréseink szerint 7.8 C°. 
Külső hőmérséklet +5-12 C közt ingadozott. A barlang 475 m tenger
szintfeletti magasságban nyilik, a 7.8 C°-os hőmérséklet megközelí
tőén megfelel az itteni évi középhőmérsékletnek.
A zsomboly alsó részének víznyelős oldaljáratában kisebb emlősál
latok csontmaradványait találtuk. A kihozott koponyáról megállapi-



10 -

tást nyert, hogy az egy nyest /Martes foina/ koponyája és mind
össze néhány éves lehet. Valószínűleg a zsomboly felnyitását kö
vetően zuhant le a mélybe és pusztult el.
A kutatócsoport feladatát a legkörültekintőbben, technikai elő
készítés után hajtotta végre. A zsombolyba való leereszkedésnél 
bevált a gégeraikrofonos-fe^hallgatés telefonösszeköttetés! rend
szer, mellyel a leereszkedő mászás közben tudja tartani a kapcso
latot a külszínnel. Ez egyes esetekben életfontosságú lehet /biz
tositó kötél elakadása stb./.
A zsomboly további kutatásának és fdtáró munkáknak szpeleológial 
szempontból kevés gyakorlati jelentősége van.- Szerencsés esetben 
v a g y v i z n y e l ő  mentén, vagy a cseppköves hasadék mélyén létesí
tendő aknán keresztül lehetne alsóbb szakaszokba lejutni. Ilyen 
feltáró műnkákndcműszaki akadálya nincs, a Nagy-tezenben az akná
ból kikerülő törmeléket korlátlan mennyiségben fel lehet halmozni. 
Robbantási műveletek esetén az u.n. Hágcsóházban a feltáró dolgo
zók védelmet találnak. Mindezek ellenére feltáró munkák beindítá
sa a Vecserabükk más zsombolyaiban /Almásy-zsomboly, Dzabó-pcrlagi 
zsomboly, óz zsomboly/ több reményt nyújt a továbbjutáshoz.

A KUITGURI JÉGBARLANG." 11 ■ ■ ■ ■ Q
Balázs Dénes

Az Ural közép-nyugati részén, a molotovi kerületben Kungur város 
közelében található a Szovjetunió legnagyobb barlangja, aSarguri jégbarlang.
Az ősi Kungur városától északra, a Szilva-folyó és legnagyobb 
jobbpurti mellékfolyója, a Sakva között terül e}. a hires Jeges
plató, A fennsik mintegy 80-100 méterre emelkedik a folyók szint
je fölé. Lapos tetejét töbrök és víznyelők sokasága borítja. Az 
ira^ermális vékony fedőkpzet alól a víznyelők mentén sok helyen 
előbukkan a hegység főtömegét képeuő permi gipsz. /
Az egész hatalmas barlangrendszer ebben a mintegy 80 m vastag 
gipszben alakult ki. A gipszbe helyenként a külszin alatt mint
egy 40-50 m mélységben vékony dolomit és mészkőrétegek települ
tek. Néhány méterrel az erózióbázis szintje alatt nagy vastagsá
gú dolomit és mészkőretegek k^ezik a barlangot magábazáró gipsz feküjét.
A labirintusszerü barlangrendszer ma ismert hossza több, mint % 
km. kar a legrégibb időben ismerték. Az első Írásos feljegyzések 
az 1730-as évekből származnak. 1770-ben Lepechin akadémikus rész
letesen leirta a barlangrendszer középpontjában levő Nagy-tóhoz 
vezető utat, melyet az 1840-es években Kittari nevű orosz tudós 
térképezett fel először. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom



11

után az 1934-35. években a Iíagy-tó mögött újabb labirintust fedez
tek fel és a barlangrendszert pontosan feltérképezték.
Jele nleg a barlangnál a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Tudómén os kutató állomása működik, mely részletes^speleológiai 
megfigyeléseket és méréseket végez, A barlang számos ̂ rés_zsben he
lyeztek el iiüszereket, melyekkel a földalatti vizek állását, a 
hőmérséklet ingadozását, a földalatti légáramlásokat, stb. vizs
gálj ék.
De nemcsak tudományos barlangkutatók keresik fel a barlangot, A 
Nagyítóhoz vezető mintegy másfél kilométeres útszakaszra bevezették 
a villanyvilágítást s ma mar évente 25-30.000 turista keresi fel 
a barlangot.
A barlang morfológiai képe elég változatos. Több tuc^t hatalmas 
teremből áll, melyeket viszonylag szűk járatok kötnek össze egy
mással, A barlangtermek hőssé* .meghaladja a 100-IpO m-t is, szé
lességül-: 20-40, magasságuk 15-20 m, A termek .alját sok helyen nagy 
vastagságú gipsztörmelék'boritja. Egyes termek felfelé hatoló kür
tőkbe torkollanak, melyek a külszíni víznyelőkhöz csatlakoznak,
A földalatti labirintusban több mint 30 nagyobb földalatti víz
medence, barlangi tó található. Aktív vízfolyást a barlangban ál
talában nem találunk, a karsztvizszint mintegy 4-5 ra-el a"jelenle
gi barlangszint alatt húzódik.
Idegenforgalmi szempontból a barlangrendszer leglátványosabb részei 
a bejárat közelében levő nagy termek és folyósók, melyek a legfor
róbb nyárban is csodálatos szépségű jégsztalagtitokkal és sztalag- 
rnitokkal v ;nnak tde ,
A szó 'jet^barlangkutatók részletesen tanulmányozták a Kunguri bar
lang jé képződés ét, igy ma már teljesen pontosan ismerik annak oka
it. A tél ezen a vidéken igen szigorú és hosszú. Amikor beköszönt 
1 hideg tél, a Jeges-plat^ mintha "pipálna”, A földalatti üregek
ből sürü párák törnek f<l, melyeknek helyébe hideg légtömegek tó- 
dulnak be a barlangrendszerbe, A barlang bejáratához közel eső 
"Brillians-terem"-ben es a "Da te-terem"-ben a hőmérséklet 15-18 
Cr-kal süllyed af0° alá, de a beljebb eső termekbén is - 5 - 10 
C“ uralkodik. A barlang legbelső részeiben - ahogy mondják - "ö- 
rök nyár" van, itt a hőmérséklet sohasem süllyed a -<-7 C° alá.
A lehűlt bariangtermekben megindul a jégképződás. A becsepegő vi
zek nyomán hatalmas "jegeseppkövek", jégfüggönyök, változatos for
májú, többméteres állócseppkövek képződnek. A tél vége felé a fa- 

és a barlang alját is méteres jégrétegek borítják. A jégkép- 
zodes március-április hóban éri el a maximumát. Ekkor megfordul a 
huzat iránya s a benyomuló melegebb légáramlat lassan olvasztani 
kezdi a jeget. Ez azonban nem sok eredménnyel jár, a többszázméte- 
rés barlangi járatok és termek - mint a természet óriási jégvermei 
e^esz nyáron ̂ át pompás jégképződraényekkel várják a forró kánikulá
ból érkező látogatókat. Késő őszre a barlang " jégkészl'te" megfo
gyatkozik, de a folyamat akkor már ismét kezdődik élőiről.,,.
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ungnri-jégbarlang fiatal szovjet kutatói tovább folytatták a 
langrendszer még ismeretlen részeinek feltárását és tudományos

__ edésükkel eredményesen munkálkodnak az egyetemleges speleoló-
gi:u fejlesztésén.

IRODALOM:
Bubiéjnylkov F.A. Pescseri, ./Barlangok/, Goszkultproszvetizdat. 

Moszkva, 1953.
Makszimovics G.A, Kungurszkaja lyedjanaja pescsera /Ku nguri jég

barlang/ Szverdlgiz, 1937,
Ljalickaja Sz. Kungurszkaja lyedjanaja pescsera, /Kunguri jégbar- 
1 láng/ Prirodh, 1933.
Altberg V.Ja; Kungurszkaja lyedjanaja pescsera /Kunguri jégbarlang/ 

Priroda, 1930. 10 szám,
Makszimovics G.A, Klasszifikacija lydov pescser, Izvesztija AN 

Sz.Sz.Cz.R. földtani és földrajzi sorozat, 1945.
6,szám /Barlangi jegek osztályozása/.

KARSZT- jü BARLANG-DOKUMENTÁCIÓ V,
Rovatvezető: Dr. Bertalan Károly.

RlÖző számunkból a Soproni-hegység barlangkataszterének rajzmel- 
1 íklotei /helyszinrajz: 1:25.000, az összes ismertetett barlangok 
al p r kjza és szelvényei 1 :200/ technikai okikból sajnálatos módon 
kimaradtál:, Jrdeklődők a szerzőktől, vagy titkár ságunk utján kísé
relhetik meg beszerzésüket .
Az elmúlt évben kataszteri színvonalú "Össze.foglaló Beszámoló" je
lent Balázs Dénes^összeállításában sokszorosított formában az éílelmezesügyi Minisztérium és a Kinizsi Természettrará taliga bar
langkutató csoportjának 19c;7. augusztusi vecsembükkl barlangkuta
tó expedíciójáról,^ mely az idén készült "Kieg^szités"-sdl jól he
lyettesíti az Alsóhegy barlangkataszterét a kutatások lezárásáig, 
amikor már majd a kataszteri számot is megadhatjuk.
Addig 1 ,̂ amíg valamelyik hegyvidékünk barlangkataszterét lezár- 

1 ', nyilvanossagra hozhatjuk, nem karsztos eredetű barlang- J cinkről közlünk egy összeállítást, valamint a börzsönyi üregek ismeret ez közlünk néhány adatot. *

*
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L1A GYÁR ŰR SZAG NEI.I KARSZTOS EREDETŰ BARLANGJAI. 
Összeállította: Dr, Bertalan Károly

nem karsztos eredetű barla gok a barlangkutatás nőstohagj-érmé
kéi részben ritka előfordulásuk és genetikájuk nehéz magyarázha- 
tósága, násrészt^pedig méreteik kicsinysége és további járatok föl
tárása szempont j áb-ól való reménytelenségük miatt.
A nehézség már a "nem karsztos eredetű barlangi definíciójánál je
lentkezik. Egyszerűség kedvéért kizártam innen az összes karszto
sodé kőzetben keletkezett üreget, bár egyes kutatók még a hidro- 
thermális eredetű barlangképződést sem tekintik karsz tjele ségnek, 
láasrészt kétségtelen, hogy mészkőben is, de főleg dolomitban sok 
domináloan tektonikus eredetű barlang fordul elő, nem is szólva az 
apró dolomit-odúk és kőfülkék nagy számáról, melyek nagy r sze fel
színi mállásnak /kifagyás, indzoláció, defláció, stb./ köszönheti 
letet, i& 'gis kihagytam őket a felsorolásból, mivel feltétek zhető 
náluk az összetett eredet és az irodalmi adatok alapján a dominá
ló faktor altjában nem állapítható meg. Elhagytam végül a karszto
sodás egyik termékébe, a mésztufába zárt elsődleges keletkezésű 
barlangokat, mivel eredetűit szoros kapcsolatban áll a karsztoso
dással, Egyes esetekben a meszes kongiomerátum is karsztosodik u- 
gj/cin, de a mészkőnél és a dolomitnál sokkal kisebb mértékben, a- 
z jrt ez eöb'en a kőzetben előforduló - egyébként is kevésszámú - 
üreget felvettem. hacsak a karsztos eredet nem volt olyan nyilván
való, mint pl. a bakonyi Szoliraánhegy haradéküregeinél, melyeket eppen ezert kihagytam.
Az egyes üregek ismeretesét a lehető legrövidebbre fogtam. Hason
lón. takarokoskodtam a hellyel a rendelkezésemre álló - meglehető- 
sen nagyszámú, de igen különböző értékű - irodalmi adatok felsoro
lásánál, Az egymást idézgető szerzők müveit nem vettem tekintetbe',' 
hanem az irodalmi adatok közül lehetőleg azokat közölt m, melyek az illető barlangot T J

a./ először^említik /ha röviden is/,
' a szerző saját megfigyeléséből származnak, vagy
c, / valamikben újabb adatot, vagy
d. / ábrát /rqjzot, fényképet, heíyszinra j s ot, alaprajzot,

vagy raetszeteket/közölnek.
Az ege?z összeállitás jelentős részben irodalmi adatok akapján ké
szült, ezert helyszíni revizióra szorul, amit a témával genetikai 
szempontba! foglalkozó Ozoray György kartársam - akinek az anyagot 
mar regebbon atadtam - tudtommal nagyrészt már el ia végzett. Kí
vánatos azonban, hogy minél többen szóljanak hozzá.
az ü egek felsorolását hegyvidékenként betűrendben, a ríjuk vonat
kozó irodalmi adatok közlését psdig időr^ \dbon csoportosítottam.



BAKONY

1#/ Bakonyjától sziklaüreg. Fe Isőmeditermán meszes konglomerátum 
másfél méteres vastagságot is elérő padjai között kimallott^ 
alacsony sziklafülke Bakonyjákó község D-i végénél, az ország
út mellett, , .Irodalom: Jaskó Bándor: A Pápai-Bakony földtani leirasa. /Liss./ 

Budapest, F?35. p. 6,,26.2,/ K'vpolcsi Pokollik. A Bondoró-hegy bazalttakaró ̂ ának DK-i £e- 
remén elhelyezkedő, 41 m hosszú sziklaüreg időszakos vízál
lásokkal Kapolcatól DNY-ra kb, 1,2 krn-re,̂  mintegy 268 m Adria 
felütti és 96 m v^'lgytalp feletti magasságban.

Irodalom: Oláh. János: Balaton melléki tudósítások barátságos le
velekben, Tudományos Gyűjtemény, Pest, 1834. III.3.P.-78. 
Patyi László; Kapolcs és vidéke Zalamegyében. - Hazánk 
s" a külföld,’ VI évf. 15.sz. Pest, 1870. ápr. 14.p. 226. 
Pával-Va.jna Ferenc: Néhány újabb barlang ismertet ése. 
Vdldtanl Közlöny, 41. kötet Budapest, 1911. P. 787. Bertalan Károly: feljegyzései 1938. X.12 és 1939.VIII. 
25-ról, /Kézirat, alaprajzzal, és metszetekkel./

3c/ Köves te tői kofiilke. Felsó. .mediterrán meszes konglo aerátum pa
dok között kimáilőtt kőfülke Bakonybéltől D-re mintegy 2,9 km- 
re.

Irodalom: Bertalan Károly: A bakonyi barlangok. - Turisták Lapja, 
55. évf, 12.sz. Budapest, 1943. dec. p. 235.

4./ Vas Pál lyuka /Vas Pál kapuja/: A Celldömölk melletti Sághegy 
D-i oIdaInnak csupasz bazalt sziklái között volt.Áldozatul e- 
sett a kőfejtésnek.

Irodalom: Bertalan Károly: A Bakony-hegység barlangjai, - Turisták 
Lapja, 50. évf. 4.sz. Budapest, 1938. ápr. p. 208.-

SALATONFELVIDÜK.
1. / agó-fonnsik sziklaürege. Az Agártető D-i nyúlványát alkotó Agó-

í .nnslk. <D-i pere mén 8-10 m-re ferdén lefelé vezető üreg Diszel 
község határában bazalttufában. Télen gőzölög és a hó elolvad 
rajta. íilddig nem sikerült megtalálni.

Irodalom:. Földváry ímjksa: A Bakonyhegység és a Bakonyalja természe
ti emlékei. Erdészeti Lapok, 1933. p. 1028.

2. / Apátgejinci kőfülke. Deflációs kofülke a Tihanyi félsziget Ny-i
részén, az Apáti gerinc íly-i, meredák lejtőjén, a hidrokvarcit 
pziklafal lábánál,

Irodalom: Dr. Cholnoky Jenő: A szél munkája. /Folytatás/ - Balatoni 
Szemle', íl.evf. 11.sz, Budapest, 1943. Jun. p.338 /fé yk/ 
Dr. Cholnoky Jenő: Tihany. - Turisták Lapjar IV.évf.
1 1.sz. 1943. nov, p. 197-200.Budapest,/f. 204. old. után/?./ i>renyház sziklaürege. Állítólagos gejzirkürtő Tihanyt ól D-re. 

Î od-<Torn: Dr. Loczy Lajos; A Balatonéi-'-vidék leendő turistaútjai- 
ról. - Turisták Lapja, XVII, évf. Budapest, 1905.p. 134. 
Dr. Pával-Vajna Ferenc: A forró oldatok és gőzök-gázok 
szerepe á barlangképződésnél. - Hidrológiai közlöny, Bu
dapest,^ 1931. X. kötet 5 . 121. /6. é° T. ábra/
Kaán Károly: Természetvédelem és természeti emlékek. 
Budapest, 1931. p. 143. /55. £ nykép/
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Dr„ Cholnoky Jenő: A tihanyi gejzirkupok. - A Földgömb,, 
Ví,évf. Budapest, 1935. 2.ez. p. 48. /6. álra, fenyk./ 
Kenyeres Lajos: Tihany ház mk első tájvédelmi körzete. - 
Termeszét es Technika, Budapest, CXI.évf.10sz. 1952, okt. 
p. 616.Hoffer András: A Tihanyi félsziget vulkáni képződményei 
Földtani Közlöny, 73.kötet Budapest, 1943»p. 4 23./lj2 ,k/

4. / Oserhegyi barlang. Az Aranyháztól 7-800 m-re szánt is közben fel-
fedezetr és azóta betemetett, állitélag nagykiterjedésü barlang. 
Jelenleg ismeretlen.

Irodalom: Dr,  ̂Margit táv Rikárd: A Bálátonvidék barlangjai. - Bala- 
toni Kurir, 19K2. juTius 30.
Dr, Margittay Rikárd: A Balaton vidék'nek barlangjai. - 
BarTangvTTag, XII. kötet 3-4 füzet. Budapest, 1942.p. 79.5. / Csúcshegy! sziklaüreg. /Sobri J^ska zsiványbarlangja/ a Tihanyi

félsziget Ny-i oldalán emelkedő Csúcshegy hidrokvarcit Icupjának 
HNy-i oldalába mélyülő szobanagyságu üreg kürtővel.

Irodalom: Horváth Bálint: A ’ füredi-savanyuviz * s Báláton* környéke. 
Magyar-Óvárott, 1848. p, 6 2 - 0  .
Pávai-Vajna Ferenc: A forró oldatok és gőzök-gazok szere
pe a ’ barlangkép zöldes né 1. - Hidrológiai Közlöny, X. kötet 
1931. Budapest, p. 121.-
Hoffer András: A Tihanyi félsziget vulkáni képződményei,- 
Földtani Közlony, 73, kötet Budapest, 1943. p. 424-425.

6. / Csucshefiyi lencsealaku üreg.A Csúcshegy! sziklaüreg mellett,
annak kürtőjével egy magasságban,

Irodaion: Hoffor András: A Tihanyi félsziget vulkáni képződményei„- 
Földtani Tvözlöny, 73, kötet Budapest, 1943. p. 425.

7»/ Kecskehegyi sziklaüreg. Feltáratlan bazaltüreg Kavicstól D-re 
kn-nyire, a Kecskehegy oldalában.Hol erős légáramlat jöni- 

belőle, hol pedig brszivja a levegőt. - Vesztróczy Ferenc ka- 
polcsi főjegyző szóbeli közibe 1939-ből.

3*/ Kovácsihegyi nagy bazaltbánya hasadékbaflangja, Közelebbi ada- tok nélkül.
Irodalom: Darnay /ib rnyay/ Béla: A,Keszthelyi hegység hidrotermális 

jelenségeid - Földrajzi Órtesitő, III.évf. 4. füzet Buda- 
pest, 1954. dec, p. 671.
Dr, Darnay /Dornyay/ Béla: A Kovácsihegy bazalt-csodái, - 
Termeszei jár a?” IV. évf. 2.sz. Budapest, 1958. febr.p.9. 

9*/ Kgvácsihegyi baza11.üregek /Kuka nra és Vadlánlik, azonkívül név- 
te fen üregek meg hasadékök/. Vindornyaszőllős határába: , a Ková
csihegy bazalttakarója Ny-i pe-a mének leszakad ozása közben ke
letkezett üregek. Irodalmi adatok szerint 1855. és 1860, körül 
is keletkeztek friss szakadékok,

Irodalom: Pesty Frigyes; Magyaroméig helynevei, Zala vármegye. /Kéz 
Trat/^TaKT. F9I. 243-244. 246. ̂
Dr. Dernyay Béla és Dr, Vigyázó Jáncs: Balaton és környé
ke részletes kalauz, Budapest,"1934. p. 287-288.
J ö Jugovics Lajos: Zalaszántó- Zsidi medence bazaithegye- 
m e k  /Tátika csoport/^felépitése. - A Magyar állami Földta 
ni Intézet éve jelentése az 1945-47 évekről. II. kötet, 
Budapest, 1951. p. 275.Veszprémvármegye Idegenforgalni Hivatalának híréig 
'idegenforgalmi Tájékoztat %  IV,évf .6 ,‘sz, 1955 j’un.15 .? .27- 
Csiki László: A Kovácsi-hegy természetjáró felkutatása, - 
Idege 'forgalmi Tájékoztató, VI. évf.7-8sz. 1953. aug. 15.

€>



Dr« Darnay Béla: A Keszthelyi hegység hidrothermális 
jelenségei. - Földrajzi Erteáitő, III* évf. 4.füzet 
Budapest, 1954* dec, p, 670-671.
Dr, Darnay Béla: A Kovácsi-hegy bazaltcsodái. - Termé
szetjárás, IV, évf, 2.sz. Budapest, 1953. febr. p. 9. 
/metszet és fénykép/

10. / Kőv'góörsi kőtenger ürege. Búvóhelynek hasai írták. Közelebbi
adatok nincsenek.

Irodalom: Dr, Zákonyi Ferenc; El "adások a Balatonról és a Bakonyról, 
A Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiad
ványai. 2.sz. Veszprém, 1954. ápr. p, 38.

11, / Széntgyörgyhegyi ; azaltürog. /Sárkánylik/. A Szentgyörgyhegy
K-i peremén^'"Télén gőzölög. Közelebbről nem ismeretes.

Irodalom: Dr, Darnay Béla - Dr. Zákonyi Ferenc: Balaton, - Útikala
uz, Budapest, 195"7. p. 155.,162.

12, / Tátikái barlang. /Külik, Remete-barlang/ A tátikai Várhegy ol
dalában, bazaltban keletkezett, 20 m hosszú E-D-iirányu hasa- 
dék.

Irodaion: Dr, Margittay Rikárd: A Bálátonvidék barlangjai, - Bala
toni Kurir, 1942. julius 30.
Megtalálták a Tátika "Remete-barlangját", - Idege, forgal
mi Tájékoztató, IV. évf. 5.sz. Budapest, 1953. május 15. 
p. 28. Szerző ismeretlen.

13. / Tihanyi forfásbarlang, /Apátsági forrásbarlang/. A tihanyi a-
pátsági templom főbejáratával szemben levő forráskupban kelet
kezett szob^nyagyságu üreg, idegenforgalmilag rendezve. 

Irodalom: Beszámoló a Balatoni H'trol. - Idegenforgalmi Tájékozta
tó, IV. évf. 7-8sz. 1953. aug. 15.p. 3-4., 50. Szerző ism. 
Tihany. - Ismerd meg hazádat! - Budapest, 1953. p. 6.25. 
Dr, Zákonyi Ferenc: Tihany környéke. Panoráma útikönyvek, 
VIII. Budapest, 1958. p. 14.

14-,/ Tihanyi kőfejtő gejzirüroge, Az Aranyház szomszédságiban levő 
már félig lefejtett forráskupban. 1938-ban még látható volt. 

Irodaion: Pávai-Vájná Ferenc: A forró oldatok és gőzök-gázok szere
pe a barlangképződésnél. - Hidrológiai Közlöny, X kötet, 
Budapest, 1931. pl 121. /8. ábra/

15,/Vadlánlik. Gyenesdiás határában, pliocénkori abráziós clolomit- 
breccsában.

- 16 -
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Irodalom: Bulla Béla: A Keszthelyi hegység földrajza. - Földtani 
Közlemények, LVI, kötet 1-4. füzet Budapest, 1928. p.
5-7 . /5. ábra!/Dr. Darnay Béla: A gyenesdlási "Vadlánlik" dombról, - 
Tfjuság és Dlet, XV. évf. 10,sz* Budapest, 1940. fehr.
l.p. 109-110 /fénykép!/
Csíki László: Kirándulások Keszthely környékére. Keszt
hely /útikalauz/. - A Veszprém Megyei Tanács Idegenfor- 
gá;ií Hivatalának kiadványa. Budapest, 1955. p. 94. /fényk/ 
Dr. Léczv Lajos fényképe. - Balaton, VII. évf. 1-2.sz. 
T9Y47 feFrT p. 1 2.
Dr.Bulla Béla: Keszthely földje. - Ifjúság és ^let, VII. 
ovf. 1931-52, p .85,87,89. /fénykép-Lóczy felv./
Dr. Szentes Ferenc: Jelentés az 1952. évben Magyarorszá
gon a Keszthelyi hegységben végzett bauxitkutat.6 munkála- 
tokról. Balatonalmádi, 1953. /Kézirat/ p. 19*31,53.
Dr. Darnay Béla-Dr. Z-íkonyi Fensftc: Balaton. Útikalauz. 
Budapest, 1957. p. lél. /p. 64. után fénykép/
Balaton. Panoráma útikönyvek. Budistt 1958.o.305 /fényk/

16./ Örsihegyi sziklaüreg. Badacsonytomaj hajtáraban, a permi vörös
homokko alkotta Orsi-hegy DNy-i.sziklafalában, megközelíthetet
len magasságban. - A Balaton. 19^9. évi kiadású 1:50 OOO-es tu
rista térképe jelzi, egyébként ismeretlen.

BÖRZUQNY,
1*/ Haramialyuk* Mély üreg a Han^yásbérc gerincén, a Csóványostól 

■^-ré, a ü zab ókő és a Koronaka között, völgykatlanban. Andezit 
agglomerátum sziklák között. - Ozoray György szóbeli" közlése 
szeíint kb. 3 m mély, ker<k átmetszexü kútszerű üreg.

Irodalom: Jász Géza: A honti és n%rádi hegyvidék. - Turisták Lap
ja", I. évf. Budapest. 1889. p. 144.
Barcza Imre és Thirrlng Gusztáv:' Budapest Duna-balparti 
környéké. Budapest, 1923. p. 16Ö-161.
Magaziner Pál: A Börzsönyi hegység részletes kalauza. 
Budapest, Í93l. p. 79.
Lajos Ferenc: Börzsöny. Útikalauz. Budapest, 1956. p.
6Ó és 106.

2. / Kámori rókalyuk. Kb. 12 m hosszú rókalyuk a Kámor-hegy csúcsa
iéi j-isr mintegy 200 m-re, a gerinc K-i oldalán. - Kázdl Fe
renc szóbeli közlése, 1940-bol. fe

3. / hámori sziklahasadék. Tölcsérszerüen ös-zeszükülp bejárattal
kiró, szűk, hasadéicszerü üreg.

Irodalom: Barcza Imre és Thirring Gusztáv: Budapest Duna-balparti 
környéke. Budapest, 1923. p. 17Ó.
Magaziner Pál: A Börzsönyi heg-.ség részletes kalauza. 
Budapest, Í93l.. p. 91.
Lajos Ferenc: Börzsöny. Útikalauz. Budapest, 1956.p. 108. 
Sr. Vastagh Gábor: Barlang-e a Saskövi-barlang? - Termé- 
szetjárás, lí.évf. 2.sz. Búda-pest, 1956.febr, p. 6.
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4*/ Medvebarlang, Kovácspatak völgyének a fejénél, Katinka pihenő- 

fje közelében /?/ Közelebbi adatok nincsenek.Irodaion: Llagazlner Pál: A Börzsönyi hegység részletes kalauza, 
Budapest, 1931, p. 67. , . . ,5,/ R'zsabánya andezitürege. A nagybörzsönyi ércbányaszkodas ̂ al- 

Tair 1955-ken mesterségesen Eltart, 10 m hosszú, 3,5-4m szeles, 
5-b ra magas,tektonikus eredetű hasadékbarláng gazdag hidrother 
mális ércesedéssel. A barlang 416 m Adria feletti magasságban 
fekszik és csak 6,5 km földalatti ut megtételével közelíthető 
meg.

Irodalom: Gőbel Ervin: A börzsönyi Rózsabánya andezit jirege, -
karszt- és"Barlnagkutatási Tájék ztató, 1956. márc-jwi. 
p. 24.Gőbel Ervin szóbeli közlése.

BÜKK HEGYSÉG.
i ' r1. / Egerbaktal sziklaodu,/Keselyülyuk/. Erősen mállett diabázban

rnsadek mentén kialakult kis odú a péterváeári ut mentén, a 
Berekvölgy ^eselyüszikla csoportjában.

Irodalom: Kadió Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1935.
évben. - ’ Bailángvi1ag, IV kötet 1,füzet Budapest, 1934. 
p. 4.Schőnviszky László: A Bükk-hegység barlangjai* - Turis
ták' Lapja, 4$. évf. Budapest,1937. p. 277.

2. / Mogyorósi sziklaodu. A,agyvisnyó ̂ határában, a Mogyorósvölgy
EK-i ágának végső részén, a Tarófő alatt, két hatalmas kvar- 
cithoraoklcőrög között keletkezett 6,5 ni hosszú kis üreg. 

Irodalom: Gchőnvlszky László: A Bükk-hegység barlangjai. - Turis
ták' Lapja 49. évf. ^Budapest, 1937. p.332.
Kadic Ottokár: Az Északnyugati Bükk barlangjai. - Bar
langkutatás, XVII. kötet Budapest, 1944. p. 80-82 
/alaprajz és hosszmetszet!/

3. / Mogyorósi kőfülke. Az előző szikiaodút raagabazáró nagy kvar-
cithomokkő túloldali áthajlása alatt.

Irodalom: Kadic Ottokár: Az Északnyugati Bükk barlangjai. - Bar
langkutatás , XVII. évf, Bxidapest, 1944. p. 81-82. 
/alaprajz és hosszmetszet!/

KARAUCS-CSERHÁT,
1, / Baglyaskől bazaltüreg. Posztvulkáni hatásokkal és fizikai^

mállás sál bővült t'ekt onikus üreg bazaltban a Baglyaskő /Kő
vár/ D-i oki alán, Salgótarjántól Wy-ra 1 km-re.

Irodalom: Ozoray György: Nógrádi bazaltüregek, - Karszt- és bar
langkutatási Tájékoztató, Budapest, 19r,17. jul-dec. p. 
37-38.^

2. / Bárnál Kisku-bazaltürege, Boltozathatás és posztvulkani exha-
lációk által módosított tektonikus haaadékbarlang bazaltban, 
a Bárnától K-re 3 km-rrl emelkedő Kiskő bazaltkup j áb \n, a odii 
csúcs Ny'-i oldalára nyíló hasadékkal; oldalról mesterséges 
táróval megnyitva.

Irodalom: Jugovlcs Lajos dr,: Salgótarján és Bárna környékén elő- 
7őrdúló bazaltok és bazalttufák. - A M.K. Földtani In
tézet Évi Jelentése az 1936-38. évekről. II,kötet Bu-
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dapesx, 1942. p, 966.
Ozoray György; Nógrádi bazaltüregek. - Karszt- és Barlangku
tat así ía^ékoztato. Budapest, 1957. jul-*dec. p. 38-40.

MATRA.
!»/ Afiasvári barlang. /Csörgőlyuk/. Tektonikusán proformait Ó3 

tomegmozgásos csuszamlások által létrohozott hasadékbarh. ng 
az agasvár D-i oldalán andezittufában.Irodábmo-jSzabó József: Az ágasvári barlang a Mátrában. - Földtani 

Közlöny, I. évf. Pest, 1872. p. 11-12.
Szabó József: Az ágasvari trachit-barlang a Mátrában. - 
turisták Latiba, II. évf. Budapest, 1890. p. 217-224.
/ 2  rajzzal/
Pásztor József; A Mátra útikalauza. Budapest, 1929. p.
24 3-b., /hosszmetszet!/
Leel-Ossy Sándor; Adatok ,az ágasvári Csörgólyuk-barlang 
eredetéhez. - Földrajzi irtesito, I. évf. 4.füzet, Buda
pest, 1952. 5 . 710-711.
Székely András: Az ágasvári Csörgolyuk-barlang. - Föld
rajzi óírtesitő, II. évf. 1. füzet Budapest, 1953. márc. 
p. 114-124. /alaprajzzal!/
Jakucs Pál: Mátra. Budapest, 1955. p. 33-34. /10. ábra, Tenykép/

2. / az ágasvári huzatos üreg. Feltáratlan csuszamiásos hasadók
ba iTan^^ndezTTFufabiáiTa Csörgőlyuktól mintegy 15o rn-re, 25 m-rel lejjebb.

Irodalom; Székely András: Az ágasvári Csörgolyuk-barlang. - Föld
rajzi Crtesito, II. évf. 1. füzet Budapest, 1953. nárc.

, , P* 122. , , ,3. /. Csakkől rlollthasadék, Ioszolációs hatásokkal gyengén módo
sított tektonikus hasadéküreg riolitban^ Gyöngyössolyroos J-i 
végén, a Csákko DNy-i dhalában. - Közelében-mesterséges üregek.

Irodalom: Ozoray György; Két ra Itrai sziklaüreg. - Karszt- és Bar
langkutatási Tájékoztató. Budapest, 1967. jan-jun. 44-45.

4. / Jobbágyi Remetelik. Jobbágyi környékén. Közelebbi adatok nemismeretesek.
■irodalom: Kristóf Sándor: Mátra portyavezetó, Budapest, 1954.p.18* 

_Á/Mátra túristáutjaj. 1:50 000. budapest, 1956. •
5*/ Kiskói sziklapárkán.y. Deflációs és alárendeltebben inssolációs 

eredetű alacsony, széles bemélyedések különböző szemnagyságu 
andezit-agglomerátum sziklapadok határán, Abasár község hatá
rában, a Kékestől DK-re kb. 3 km-re, a Kiskő DK-i sziklaletörésének falában.

Irodalom; Ozoray György: Két mátrai sziklaüreg. - ^arszt- és Bar
langkutatási Tájékoztató, Budapest, 1957. jan-jul.p. 45. 

6*/ P gyparlagi sziklaüreg. /Remetebarlang/. . Mállásos eredetű ki
csiny, boltozatos kőfülhe andezittufában, a Beneb ;rc A-i pőré
mének legsziklásabb részén.

Irodalom: -Pásztor József: A, Mátra utik»l*mza. Budapest, 1929. P*
' 74". /fénykép/

Lnel-Ossy Sándor: Geomorfológiai vizsgálatok a Középső 
i-iatra területén. - Földrajzi Jrtesitő, I. évf. 4.füzet. 
Budapest, 1$52. p. 700 /helyszínrajzi vázlaton feltüntetve!'
^idtóf Sándor: Mátra portyavezető. Budapest, 1954. p. 18.,39., l3l.,
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PILIS,

1,/ Ap átkutvö Így i bar láng, Er-óziés/?/ csatomaszorü járat andezit, 
er1"andezit-tufa érintkezési felületén, az Apátkutri vö-lgyben, 
egy kőfejtő fölött, a patak baloldalán, mintegy 70 m rela
tív magasaágban.

Irodalom: £>chőnviszky László: A Pilis-Hegység barlangjai. - 
Turisták 'Lapja, 497 évf. Budapest, 1937. p. 143. . 
Schőnviszky László: Barlang-e a Saskövi barlang? - 
Természet járás, IÍV évf. 2,sz. Budapest, 1956, fetrr. 
p. 7,Ezüsthegyi alsó barlang. /Ezüsthegyi barlang/ Tisztázatlan 

/tektonikus és hiaroxhermális?/ eredetű barlang, az Ezüst
hegy tetején, az alsó nagy homokkőbánya alján, hárshegyi 
homokkő és briozoás raórga/?/ határán.

Irodalom: Fekete Zoltán: Adatok a hárshegyi homokkő geológiájá
hoz. - Földtani Közlöny, LXV. kötet, Budapest, 1935.

2./

p. 142u 
Kerekes József: Az iirö.ml Ezüsthegy! barlang. - Bar-
lan*gvílág?r Vll. ̂ kötet, Budapest, 1937. p. 23.
Dr. Leel-Ós^y Sándor: A Knvély-hegyesqport karsztmor-
YóíogTaja es 
évf„ Budapes oarlángjai 

1958, p
- Földrajzi

28.
Ertedito, VII.

3. / Ezüsthegyi felső barh. ngok. Két szükméretü kis aknabarlang
az Ezüsthegy DK-i végeken", a felső homokkőbányákban. Tekto
nikus hasadékbarlángok hárshegyi homokkőben, 

irodalom: Dr. Leel-Ossy Sándor: A Kevély-hegycsoport karsztmor
fológiája' és barlangjai. - Földrajzi Értesítő, VII.évf 
Budapest, 1958, p. 28r

4. / Hideglyuk . Dobogókőtől DNv-ra kb. 800 m~re,̂ a Zslyányszikjuk közelében volt, dilitolag 38 rn-es mélységgel és jágcsa-
polckalu Jelenleg el van tömodve. Tektonikus hasadékbar láng 
lehetett andezitkozetben-

Irodalom: Szües Gyula: Pilisszentkereszt és környéke. Budapest,
m t t r n T"Földváry Miksa: Felsődpnántuli természeti emlekek. - 
Erdészeti”Lapok. Budapest, 1935. Különlenyomat, p.
33-34. és 102-103.Schőnviszky László: A Pilis-hegység barlangjai. - 
Turisták üap'j.a, 4'̂, évf. Budapest, 1937. p. 148,

5. / Kolevki szikla üreg, /Bölcsőhegyi aknabarlang, Lomhegyi zsom
boly/, Mintegy’ 15 m hosszú,^ kb. 6-8 m mély sziklaüreg ̂ andefe Ittu 
sittufában, .a Bölcsőhegy lábánál, Kovács Balázs erdejében. 
Albert Béla közlése^ 194A-ből, újabban Láng Gábor kutatta. 

Irodalom: Schőnviszky László: A Pilis-hegység barlangjai, - Tú
ri sták Lapja, 49. "evf. Eudapest. 1937, p. 151, /Csak 
megemlítve a cikk végén,/

6. / Kőhegyi barlang.Tektonikus eredetű h asadékbarlang andezit-
"tufában, a Kőhegy Ny-i oldalában, a Vasas szakadéktól DDNy- 
ra nem messze.Irodájára:̂  A Kőhegyi barlang. - Természetjárás, II„ évf, 5.sz.

Budapest, 1956, máj p. 18, /alapraj.z/ Timár -József.
7. / Saskövi barlang. /Macskalyuk/ Bókalyukszerü, 48,3 m hosszú

járai andezéLt tufában , Szentendrét ől E‘-ra, a Nyerges DK-i 
szirtjébér., a Saskőben /Orlovac/ Meste- séges ̂ eredetre gyanús, 

^rodalom: Schőnviszky László; A szentendrei Vaskői barlang /elő- 
adás kivonat/ Barl^ngvilág, IV kötet 1.füzet Budapest, 
1934. ápr. p. 14.Schőnviszky László: A Pilis hegység barlangjai. - Tu-

~  r J  - - est. 1937. p. 1 5 0 . _________
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Schőnviszky László;A Pilis ismeretlen utjain. Saskövi 
barlang* - Természetjárás, I. ^ vf. 8,sz. Budapest,1955. 
nov. p* 13. /fényképpel, alaprajzzal, és metszete’rkel/ 
Dr. Vastagh Gáb^r-Schőnviszky László: Barlang-e a S.as- 
iccv- i barlang? - Termő szét járás, IÍ. évf. 2.sz.p. 6-7.

8. / Vargalyuk. Andezttbreccsában képződött 10 m hosszú és másfél
Jm széles, felül nyitott folyosó a dobogókői Kakashegy olda
liéban, a Márton réttől D-re. l̂ era számítható teljesen barlang
nak, mert csak egy beszorult szikla fedi a bejáratat. 

Irodaiam: Szűcs Gyila: Pilisszentkereszt és környéké. Budapest,
, I513V p7 75: , .9. / Zslvány-barlang. /Rablóbarlang/ ZsivanylyukA Reszban mar meg

semmisült vagy betemetődött üregek a Dobogókő D-i lejtőjét al 
kotó andezitbreccsa impozáns szakadókai között. Járható mé
retű barlang egykori léte nincsen bizonyítva, 

irodalom: Koch Antal: A Szt.Endre-Visegrádi és a Pilis-hrgység 
földtani leírása. - A ’M.K. Földtani Intézet Évkönyve.
I. kötet Pest, 1871. p. 183.Moussong Géza! Kir indulás a Zsivány-barlanghoz. - Tu- 
rioták iapja,'II.. Wf, Budapest, 1890. p. 294-290. 
/fényképpel!/
Koch Antal: A dtna.1 trachytcsoport jobbparti részének 
földtani leírása. Budapest, 1877. p. 285-287. /rajzok/ 
Szűcs Gyula: Pilisszentkereszt és környéke. Budapest, 
1513. p. 71-73.Schőnviszky László: A Pilis-hegység barlangjai. - Tu
risták Lapja. 49. évf. Budapest, 1937. p. 151.

KŐSZEGI HEGYSÉG.
1. / Hőssguvölgyi rókalyuk. Felsőkarbon kori mé^zcsillámpáiéban

keletkezext rókalyuk Velem község határában, a Hős ;zuvölgy 
K-i olddLában. - Dr, Noszky Jenő szóbeli közlése 1947-ből*

2. / Kalaposkői barlang, Bozsók község határában, a Kalaposkő
alatt, a peremi törések mentén két szintben kialakult, fo- 
lyósószerüen kitágult, kb. 20 m hosszú hasadékbarlang fel- 
áőkarbon kori vastag mészcsillámpalában. Vele párhuzamosan 
több keskeny hasadék.

Irodalom: Földváry A.-Noszky Jenő-Szebéryl Lajos-Szentes F«;
Földtani megfigyelések a Koszegi hegységben. -7 Je
lentés a Jövedéki Mélykutatás 1947/1948, évi munká
latairól. Budapest, 1948, p. 18, és az I. melléklet.

3. / Sziklaforrási rókalyuk. Kőszeg határában, a Steier-hazak kö
zelében, a sziklaforrás felett, a felsőkarbon-kori mészcsil- 
lárapalában kialakult r ókalyukak. - Dr, ^oszky Jenő szóbeli 
közlése 1947-ből.

VELENCEI HEGYSJG,
1*/ Likaskő, Kvarcit sziki? tömbök, közöttük nyílással 
Irodalom: Dr, Boros «*dám: a  földtani múlt és a Magyar Középhegy

ség -mai képe. - Pótítt.z'etek a Terjn. Tud. Közi.-hoz.
74. köt.227. füzet.. Bpest,194£. p, 101. /fénykép/ jul.-szept.
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AD.iTOK MAGYAR® SZAG BARLANGKATA5ZmER ÍHEZ.

■ b ö r z s ö n y i  ü r e g e k .
Ozoray György

1. / KüHiORI SZIKLAHASAD ÉK.
Diósjenő határában, a Kámor 662 ra-es magassági pontjától kevés
sel DNy-ra van a közismert Kámori-sziklahasadék. ̂ Befoglaló kő
zete an-ezit- agglomerátum. Kb. 2 m mély mesterséges gödör fe
nekéről nyilik, melyet a hagyomány a hajdani huszita erőditmény- 
ayel hoz kapcsolatba,
A bejárat téglalap alakú, mesterségesen tágított. Vízszintes 
metszetben 9x12 dm nagyságú..
ü  hasadok iránya 245°r65°. Járható ferde hossza 5 m. Ferdén le
felé hatol, teteje 65° irányba 60° szögben dől. Oldalfalai füg
gőlegesek, Feneket törmelék, behullott föld és korhadó faágak 
alkotják 60-80° -os lejtőben. Szélessége 4-5 dm, /A jarat a 
végénél 35 cm széles és 1 m magas,/
A járható hasaaék 1-1,5 m magas, 20-25 cm széles, 190°~10° irá
nyú repedésben folytatódik. Falai közel függőlegesek. Vízszintes 
fenekét a befoglaló kőzet durva, szögletes törmeléke alkotja.
A Kámori-sziklahasadék /bejáratánál/ mesterségesen módosított tektonikus hasadéküreg.
/Az üreg 1957. május 20-i, Ember Károly társaságában történt 
felkeresése alapján./

2. / FELTÉTELEZETT SZOKOLYAI KARSZTOS BARLANG.
Gaál István dr, a szokolyai Szőlőhegytől /391 m/ D-re átmenő pa-- 
takbarlangot tételezett fel. Az átvezet ő^on "dobog" az alapko- 
zet, amiről üregre követlceztc tett, A szordokvölgy vize azonban 
nem nyelődhetik el az általa feltétele zett módon. A lajtamészkő 
a völgytalpnál sokkal magasabban fekszik. A "dobogó" hangot a 
lazcán fekvő andeziktufa-lemez darabok okozzák. Naiv gondolat, 
hogy elzárt barlangüreg lépések zajára rezonáljon, különösen egy 
egész hosszú utón mindenütt. Az áltála megadott "karsztforrás"-t 
sem találtam meg. Talán egy, a patakparton lévő 2x2 ra-es, kifa- 
la.zott, vizsel telt gödör egy megszűnt forr és helyét jelzi. E- 
zek szerint a Gaál által feltétele zett barlang aligha létezik.
/A Dr. Bertalan Károly kérésére Ember Károly és Oczella László társaságában történt 1957. május 23-i terepbejárás alapján./

( .Felhasznált irodalom:
1./ Dr, Bertalan Kár oly:Magyarország barlangkatasztere. /Kézirat/
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2. / Dr» Gaál István: A Börzsönyi hegység egy rejtett "barlangjá

ról. Földrajzi Közlemények, LVl.,p. 32-35. 
1928. /Földtani térképpel és szelvénnyel./

3. / Ozoray György: A keleti Börzsöny-perem vizföldtani viszo
nyai. /Kézirat, a Magyar Állami Földtani 
Intézet Adattárában./

PQTL.vSOK
AZ 1955. KV MAGYAR KARSZT-ES BAHLANGKUTAT ASI IRODALMÁHOZ, 

Összeállította: Dr„ Bertalan Károly 
A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 1956. jan-márc-i és 
1957. jan-jun-i számaiban megjelent bibliográfiai jegyzékek ki
egészítése folytatólagos sorszámozással.
91. / BANNER J»: Hormann /sic!/ Ottó levele Posta Bálához a ma

gyar őskokor kutatásáról. - Fólia Archaeologi- 
ca, 7. kötet Budapest, 1955. P- 223-225. bi.: 
kb. 20.

92. / BODNÁR 0.: Das Höhlenwunder von Aggtelek. /Az aggtelei
barlangcsoda./ - Die Wahrheit, Gratz, 19*55. KI. 
13. "es "VoTJTswT 11 e, Klagenfurt, 1955. KI. 15.

93. / GOLISZ F.: A Tapolcai-medence hazánk egyik legszebb és
]e gérdekesebb tája. - Természet és Társadalom, 
CKIV. évf. /uj sorozat/, 6.sz. Budapest, 1955. 
jun. p. 326-329. áb.:2, fk.: 10.94. / MÉSZÁROS GY. - VERTES L.: A paint mine from thö upper pa-
laeolithic age near Lovas /Hungary, County Vesz
prém , //F e 1 s őpala e o 1 i t kor i f e st ékbánya Lov a sorú/ 
Acta Arcliáébl o g í c a AhacCeraiae "*Efci e n ti a r ünr~flun ga - 
ricae, Tóm 5., Fasc. 1-2. Budapest, 1954. /1955/ 

" . . P. 1-34. áb.: 13.95. / MISZAROS GY. - VERTES L.: .Oskőkori festékbánya Lovason. -
Archaeologiai Ertesitő, 82,kötet, Lfüzet. Buda- 

• pest, 1955. p.3-18.96. / NOVnKI GY.:Hillebrand Jenő /1884-1950/ - Soproni Szemle,
9. évf, 122.sz. Sopron, 1955. p» 152. bi.? -

97. / SAAD A. : A miskolci Avas ősrégészeti problémái. - A Mis
kolci Hermán: Ottó iwuzeum Közleményei, Miskolc, 
1955. szept. p, 8-12.

98. / VERTES L.: Hillebrand Jenő /1884-1950/ - Archaeologiai Er-
, tesitő, 82 kötet 1,füzet. Budapest, 1955. p. 91*

99. / VERTES L.: Prvni paleolitické nástroje z oblasti Kárpát.
/Olsévién z Haligoveu,/ - 4 Kárpátok vidékének. 
első paleolit eszközei. /A haligőczi. '*0Is.che-, 
wien”,/~- Anthropozoikum, Tóm.4. ~7í954/ p. 7-17. 
P r a ha, 1955. p. 7-17. tá,:2, hr„:l.100. / v,]RTES L.: ^ hazai ősemberkutatás újabb erédményeircl, -
Szabad Nép. Budapest, 1955. jan.5. p?4.101. / VERTES L.: Würmkori festékbánya a Balaton mellett Lovason.-
Földtani Közlöny, 85.kötet 3.füzet Budapest,1955 
p.390-391.



Rövidítések:
áb*:= ábrák szárny,
bi. :=bibliogiá fiai adatok száma
köt.=Tom,: kötet,
fü0,=Fasc .: füzet,
ta, x= táblák száma,

hr. :=helyszinrajzok száma,
évf .= évfolyam,
fk. := fényképek száma,
p. =* pagina: lap.

KIEGÉSZÍTÉS
AZ 1956-BAN ELHANGZOTT KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSSAL KAPCSOLATOS

ELŐADÁSOK JEGYZÉKÉHEZ
Összeállította: Dr. Bertalan Károly

/,i. rövidítések jegyzékét lásd a felsorolás végén,/
HOLLY FERENC: Vetitettképes ismertetés a jósvafoi 
Vass Imre barlangról,
A Budapesti Műszaki Egyetem ásvány- és Földtani Tan
széke Barlangkutató Csoportja rendezésében.
DR. KESSLER HUBERT: A barlangkutatás jelentősége a 
tudomány és a népgazdaság szempontjából; - A bar
langkutató felszerelései és kutatási módszereik. 
firH.ÍPKKBÍB előadássorozat.
DR. PAPP FERENC; Geológiai alapismeretek, Barlang
gá 20 kőzetek.
M.H.T, ÍCKBB élőadássorozat,

4. / Febr.21. DR. KESSLER HUBERT: Kársáthidrológia.
RADŐ DENISS: Barlangok térképézese.
M.H.T. KKBB előadás sorozat. ”

5. / Febr.28. DR; LEEL-ŐSSY SÁNDOR: Barlangok morfológiája. Magyar-
ország barlangjai.
M.H.T, KKBB előadássorozat.
JAKUCS LÁSZLÓ: Barlangok keletkezése. Az Aggteleki 
karszt barlangjai,

6 . / Iviárc. 6, DR. KESSLER HUBERT: A külföld nagy barlangjai.
M.H.T. KKBB előadás sor ozat,

7. / iviárc.13. Dr. KRETZOI MIKLÓS: Őslénytani kutatások a barlangok
ban,
VÉRTES LÁSZLÓ: Ósrégészeti kutatások a barlangokban. 
M.H.T. KKBB előadássorozat.

1./ Jan. 4.

2./ Febr. 7.

3./ Febr.14.



8. / uárcc 20. MARKÓ ISTVÁN: Barlangok fényképezése,
DR. ORBÁN ALADÁR: Elsősegélynyuf)t ás"barlangkutatás
nál.
M.IÍ.T, KKBB előadássorozat.

9, / Márc. 27. DR. DUDICH ENDRE: Élet a barlangokban.
M.H.T. KKBB előadássorozat.

10. / ^pr. 12. TASI IMRE: Az egri Bükk karsztmorfológiája,
II .Országos Tudom anyós Diákköri Konferencia Töldrajz- 
földtani szakkoniere-ciája, /Az Oivi és a DISZ Közpon
ti .Vezetősége megbízásából az ELTE rendezésében./

11. / Máj.* 25. V E M  OVIT S ISTVÁN: Küzdelem a kőszéntelepek kiterme
lését zavaró bányavizek ellen, a Szovjetunió tapasz
talatainak feíhasznaíásavaid '
M.H.T. V.-R/ Szakős’iTalyó

■12./ Okt • 24. TANAY JENŐ: Veszprémi karsztvíz-feltárás-ok.- 
M^H.T. Vc-H. Szakósztály, '/Elm^radt „ /

Rövidítések:
M.H.T, KKBB előadássorozat=A Magyar Kidről%iai Társaság Központi

Karsztvíz- és Barlangkutató Bizottsága által rendezett karszt- és barlangku
tatási előadássorozat.

M.H.T. V. - H. Szakosztály=A Magyar Hidrológiai Társaság Vízellá
tási és Hidro geológiai Szakosztálya.

4 25 ~

KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSSÁL KAPCSOLATOS ELŐADÁSOK 1957-BEN; ■ 
Összeállította: ür* Bertalan Károly.

1. / Iviárc. 15. D11. KESSLER HUBERT: Ungarische Höhlen im Farblicht-
bildíS - Landesverei" für Höhlenkunde, Wien.

2. / Márc, 19. DR. KESSLER HUBERT: Erforse-hung und Erschliessung
des karstwassers in Ungarn. - Geographisch.es Kol- 
logquim dér Universitátv Wien.

5./ ^pr. ll. DR. KESSLER HUBERT: A karsztforrásokra telepitett
Wien-i vizmü. - M.H.T, Viasllátásí és Hidrogeológi
ai Szakosztálya,

4./ Jun. 20. TANAY JENŐ: Veszprémi k~rsztviz*-feltárások» - M.H.T. 
Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztálya,

5c./ Jun. 20. MAUCHA La SZLÓ: A Vass Imre barlang kutatásának roód- 
szerei és távlatai. - M.H.T. Vízellátási és Hidroge
ológiai Szakosztálya.



6. / Seept,21.DR, KESSLER HTTBERT: A Szemlőhegyi barlang felfedezése.
Kinizsi Liga bar ja ngkutató csoportja.

7, / Ukt. 5. DR, PAPP FERENC: Megnyitó. - lvi.H.T. Karszt*. és Bar
langkutató Bizottságának Bar la ngkutató Ankét ja.

8, / Okt. 5..DR. KESSLER HUBERT: Eeszámoló a Bizottság munkájáról
Barlangkutató Ankét.

9. / Okt. 5. KÁRPÁT INÉ RADÓ DENIS7!.Beszámol ó az Egyetemi Földrajzi
Intézet karsztkutat6 csoportjának munkáj.áró?., - Bar- 
1angkut at ó Anké t e

10. / Okt. 5. DR.^LEEL-OSSY SÁNDOR: Beszámoló az Egyetemi Földrajzi
Intézet karsztkutató csoportjának m unkájáról, - Bar
langkutató Ankét.

11, / Okt. 5. BALAZS DENES: Az Eleiéi szer ipari Minisztérium Kini
zsi S.K. barlangkutat6 csoportja munkájának ismertetése, - Barlangkutató Ankét,

12./ Okt. 5* HÉJRaTH Q'fW' % Beszámoló a Kinizsi Liga barlangku
tató csoportjának munkájáról. - Barlangkutató Ankét.

15. / Okt. 5« SZILVASSY 1 ' rV. ; Beszámoló az Igazságügyi Miniszté
rium és Legfőbb Ügyészség S.K>f barlangkutaó csoport
ja munkájáról. - Barlangkutató Ankét.

14-./ Okt. 5« DR. BERTALAN. .K/iROLY: Az idei lengyelországi nemzetkö
zi táborozás. - ,BarlagkutatÓ A+ikét.

15*/ Okt. 5. FÜREDI C-: Beszámoló a Könnyűipari Tervező Iroda S.K, 
barlangkutat' csoportjának munkájáról. - Barlangku
tató AnkH.

16. / Okt, TÓTH JOZ SÉF A Magyaf Hidrológiai Társaság Nagymiskol-
ci Csoportja Zso rabolykutató Szakosztálya munkájának ismertetése, - Barlangkutató .Ankét.

17. / Okt. 5* MAUCHA Lh SZLÓ: Beszámoló a Műszaki Egyetem asvány-
Foldtani Tanszéke Barlangkutató Csoportjának munká
járól. - Barlangkutató ankét.

18. / Okt. 30. MAUCHA LÁSZLÓ’: A Vass Imre barlang újabb .kutatásai
ról, „ , _
DR. LEEL-ÖSSY SÁNDOR JAKÜCS LÁSZLÓ: Aggtelek és vi
déke cimü útikalauzának ismertetése.

19*/ Nov. 20, DR, KRETZOI MIKLÓS: Fin varétegtani vizsgálatok ge- 
r'.ncrs faunákon. - Magyar Földtani Társulat.

20./ Nov, 29. KÁRPÁT INÉ RADO DENISEsA Vértes hegység hidrog'éográf i- 
aiviszonyai. - M.F.T. Karszt- és Barlangkutató Szakosztálya.



21. / Dec. 4. LÁNG G: Hidrogeológia és hegyszerkozet kapcsolata a
Pálvölgy környékén, - M,H.T. Vízellátási és Hidroge
ológiai Szakostálya.

22. / Dec, 4, OZORAY GYÖRGY: A Duna balparti karsztos alaphegység-rö
gök vízföldtani problémái. - M.H.T* Vízellátási és Hid
rogeológiai Szakosztálya,

23. / Dec, 4. KRETZOI MIKLÓS: K&dfc Ottokárról. - M. Földt. Társ.
24. / Dec. 4. SCHRxá? ER ZOLTÁN: Gaá} Istvánról. - M. Földt. Társ.
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Rövidítések:
M.H.T. = Magyar Hidrológiai Társaság,
M.F.T. = Magyar Földrajzi Társaság 
M.Földt-Társ, = Magyar Földtani Társukat
Bg. Ankét = Magyar Hidrológiai Tár sasg Központi Karszthidrologiai 

és Barlangkutató Bizottságának Ankétja,

)
BARLANGKUTATÁSI ROBBANTÁSOK.

Balázs Dénes
Barlangkutat ;.s, barlangok feltárása közben sokszor hatal-nas szikla- 
tömbök, szűkületek, átuszhata.tlan szifonok zárják el a továbbjutás 
ut;Ját. Ilyenkor a csákány, a feszitővas vagy a véső és a nagykala
pács m .r nem segít, csak egy megoldás van: a robbantás.
Ma már eredményes, ésszerű barlangkutatás - néhány szerencsés hely
zettől eltekintve - nehezen képzelhető el rob‘‘ antási műveletek nél
kül. Robbantások végzése bányákban is körülményes feladat és külön
leges biztonsági előírások betartását követeli meg. Még fokozottab
ban áll ez a barlangkutatási robbantásokra, ahol a helyzeti adott
ságok már önraegukban sokkal több veszélyt rejtenek, mint a binya- 
robbantások, Szükségesnek látszik ezért, hogy röviden a barin ngku- 
t.vtási robbantásokkal és azok biztonsági szabályaival is foglalkoz
zunk.

Robbantási munkák engedélyezése.
Robbantási munkák végzéséhez az illetékes Kerületi Bányamüszaki Fel
ügyelőség engedélye szükséges. Az engedélyt kérő szervnek /vállalat/ 
közölnie kell a robbantási munka jelle gét ̂ /pl, külszíni vizraelőbon- 
tás, vagy földalatti barlangjáratban történő robbantás stb,/ és le
írását. n. robbantási munkák felelős vezetőjének személyi adatait, a 
robbantóanyagok beszerzési módját és tárolási leírását. Csatolni 
kell a kérelemhez a robbantási munkák felelős vezetőjének jogosító 
igazolványát, vagy annak hiteles másolatát és a robbantások módszerének pontos műszaki leírását
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I

Külszíni robbantások /víznyelő, forrásszáj stb./ es^én helyszlxfl 
térképvázlatot Is kell csatolni, melyen fel kell tüntetni a bizton
sági ov határát, az ezen belül leve lakóépületeket, vasutat, műutat 
és egyéb műtárgyakat, valamint a felállítandó őrhelyeket. Ha a rob
bantási műveleteket oly mellyen fekvő barlangi üregekben vagy fel
tárásokban ̂ kivárják végrehajtani, hogy a robbantások a külszinen 
semmi veszéllyel nem járnak, térképvázlatokat mellékelni nem szük
séges.
Robbantóanyag vásárlási engedélyt a Kerületi Bányamüsfcaki Felügyelő
ségen keresztül kell a Belügyminisztérium Űrsz é-.gos Rendőrkapitány
ságától kérni. A kérebmben közölni kell, hogy milyen mennyiségű és 
milyen robbanóanyag szükséges: milyen munkákra, hol és mikor kíván
ják felhasználni; hol tárolnák.
Robbantóary agot szállítani, csak a szállítás kiinduló útvonala szem
pontjából illetéke^ BM. járási /városi/ osztály érvényes szállítási 
engedélyével lehet.
Albán az esetben, ha a barlangkutatási robbantásokra valamely bá
nyavállalat közvetlen működési körzetében van szükség és a munkákat 
a bánya patronálja /pl. geológiai vagy karsztvízfeltárási okokból 
érdeleit a munkálatokban/, a robbantási engedélyt maga a bánya is 
kérheti. Ilyen esetben rendszerint nem merül fel külön robbanóanyag 
vásárlási és szállítási engedély beszrrzésének szükségessége, mivel 
a bánya ezzel rendelkezik. Helyes, ha a barlangkutató csoportok 
szorosan együttműködnek a kutatási területükön levő bányavállalat
tal, mert igy a speleológiai kutatásoknak gazdasági haszna is job
ban realizálódik a népgazdaság számára.

Kik végezhetnek robbantásokat?
Robbantási munkákat csak azok vezetésére képesített és a Kerületi 
Bányamüszhki Felügyelőségnek bejelentett személy irányítása Ó3 el
lenőrzése mellett szabad végezi*..!. '
A robbantási rmmkák gyakorlati keresztülvitelét csak képesített robS 
bantómesterek /lőraesterek/ végezhetik»
A magyar oarlangkutatás gyors fejlődését mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a barlangkutató csoportok tagjai közül már többen megsze
reztek a robbantási munkák vezetésére szóló engedélyt, illetve le
tették a robbantóraestéri vizsgát,

Barlnngkutat ási robbantásoknál használatos robbant ószerek
és azok szállítása.

A -robbantási munkák elvégzéséhez robbanó anyagokra /pl. dinamit/ 
es robbantó szerekre /gyutacs, gyujtózsi nór/, összefoglaló néven:-robbanto anyagokra van szükség.
Barlangkutatás! robbantásoknál a leghasználatosabb robbanóanyag a paxit es az amraondinamit.
A paxit 82$ .aramonsalétromot, 13$ trinitrotoluolt, valamint egyéb 
anyagokat tartalmaz. Kezel'sbiztos robbanó anyag /ütődésre nem rob
ban, meggyujtva lassan ég el/. Csomagolása sá-"gaszinü parafinozott
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papírba történik. Barlahgkutatási szempontból kedvezőtlen tu
lajdonsága a z t hogy nedvesség iránt nagyon érzékeny, különösen 
ha a csomagolás paraflnbevonata megsérült.
A ammondinamit 
axiT. Nem

kb. kétszer olyan"erős" robbanóanyag, mint a 
Icezelésbiztos, amit á piros csomagolás is jelez. 30 

^nitroglicerint tartalmaz. Általában ett használjuk, ahol^ke
ményebb kőzetet kell áttörni /pl, dolomit v, mészkő szálkőzetbei 
vagy v í z  alatt kell robbantani. Különösen vigyázni kell a nitro- 
glicerint"izzadó" vagy fagyott ammondinamitra, mely a legkisebb 
ütődéstöl is felrobbanhat. Ezeket felhasználni nan szabadj hanen 
megsemmisítés, illetve használhatóvátétel céljából a bányának 
haladéktalanul vissza kell szolgáltatni. Dinamitot 8 C iáknál 
a]a csonyabb hőmérsékletű helyen nem szabad tartani.
A robbantószerek közül először a gyutacsot kell megemlítenünk, 
melv lehet közönséges /gyűjtózsinóros/ és“villamosgyutacs, A 
né zhüvelyü gyutacs belső inditótöltéte durranó higanyból, az 
aluminiurahüvelyü gyutacsnál pedig ólomazidból áll, A gyutacs 
ütődésre könnyen robban, ezért latosan kezelik. Óvjuk a ned
vességtől, ne fújjunk bele^ hanem ha szennyeződés kerül bá.e - 
óvatosan rázzuk ki azt belőle.
Guru.-]tózsirtórok közül barlangkutatási robbantásoknál áltsLában a 
reherszinü," óuplaf onatu^u.n. 8.sz. gyújt ózsinórt használjuk. ̂ A 
zsi:- cr közepén fekete lőpor van, mely a nedvességre igen érzé
keny, ezért pl. barlangiéban gyújt ózsinórt sohase tároljunk. Viz- 
alatti robbantáshoz^müanyagszigetelésü lO.sz. gyujtózsinór hasz
nálható. Gyújt ózsinór j a M k  égési sebessége másodpercenként 1 cm,
Robbantóanyagok szállítására részletes szabályok vannak. Ezek 
közül a barlangkutatók főleg a robbantó anyagoknak a munkahely
re szállítása érinti. Ezt a munkát C3ak a robbantó-mester vé
gezheti, Különféle robbantóanyagokat együtt nem lehet s z á m t a 
ni, hanem külön-külön ̂ zárhat ó ládákban. Paxit 5 kg alatti súly
o n  ládában a robbant ószerekkel ̂ együtt, is vihető, ha ezek egy
mástól biztonságban el vannak választva. Robbanó anyagokat bar
langba is csak vizhatlanul lezárt faládában /táskában/ szabad 
levinni. Tilos robbantó anyagokat zsebben vagy ruha alatt szál
lítani.

Barlangkutatási robbantási műveletek lefolytatása.

Maga a robbantási munka^/fúrólyukak elhelyezése, bdtöltése és 
elrobbantása/ nagy szakértelmet és gyakorlatot igened., amelyet 
itt hehéz lenne leírni.^E munkát egyébként is csak képesített 
loraester végezheti. Néhány alapvető szabályt azonban megemlítünk :

120 cm-nel rövidebbgyujtózsinórt nem szabad hasznílni, sőt ha 
a barlang szűk, a közlekedés nehézségekkel jár, a minimális hosz- 
szuság legalább 2 m legyen.
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Eá nem fúrt 3y ukba helyezzük a töltetet /pl. egy beékelődött szik
lát kell kirobbantani/, keresnünk a kőzetben olyan repedést, vajá
tól stb„, ahol a robbanóanyag a legnagyobb erőkifejtéssel tud dol
gozni* A rosszul elhelyezett és nerc jól tömitett töltet nemcsak^ gyenge hatásfokú, hanem az egészs %re igeíj ártalmas nitrozus ga
zokat is nagymértékben termeli.
Bővebben kell foglalkoznunk a barlangkutatási robban 'tások bizton- 
sagáha1^ A töltet beszerelése előtt a kutatási aknát, barlagsza- 
kas?há‘őtba valamennyi barlangkutatónak el kell hagynia* Halló vagy 
látótávolságon belül csupán egy-egy összekötő maradhat, A barlang 
/munkahely/ bejáratánál őrséget kell állitani, A robbantóanyagok 
beszerelését csak a robbant ómester, végezheti el egy gyakorlottabb 
barlangkutató közreműködésével /pl6 ez utóbbi világit/,
Ha a robbantóaiyag beszerelése megtörtént, kivetkezik a gyujtózsl nor 
begyújtásaa Erről kiáltással kell értesíteni az összekötőket, akik 
azsnnalT megkezdik a munkahely gyors elhagyását, A lomester és se
gédje /barlangkutató/ legfeljebb 5 ra-es térközzel együtt halának, 
Hogy egymást a barlangi akadályokon átsegítsék, illetve lámpáéi- 
alvás esetén a társ világíthasson, /Célszerű, hogy a lomester a 
karbidlámpán kivüi zseblámpát is vigyen magával*/
Ea a járat omladékos, a robbantást ott bevárni nem szabad. Ilyen 
eset’en tehát oly^n hosszú gyújt ózsinórt kell al'ílmazni, hogy a 
lomester és segédje a rnbbánás előtt elérje a külszint, vagy a 
földalait szálkőzetben levő biztonságos óvóhelyet, Ez utóbbi 30 
m-nél lehet közelebb a robbantás helyéhez,
A robbantás helyére a szabályos robbantás után legkorábban 10 perc 
múlva lehet visszatérni, ha azonban valamely töltet “állvamaradt" 
/nem robbant fel/ vagy több töltet esetén kétség van az iránt, hogy 
mini ieirobbant-e, 30 percig nem szabad visszamenni a robbantási 
helyre. Nem szabad visszatérni a robbantási helyre ezen túlmenően 
addig, mig a robbanás gvai onnan tel,p sen el nem távoztak. Ez hu- 
zatndiküli barlangfeltááscknál néha órákat vesz igénybe, ezért a^- 
robbant ásó műveleteket célzerd mindig a műszak befejezése, után vég
rehajtani.
Ha valamely töltet nem robbant fel, azonnal hatá st alanti tani kell. 
Ha fúrt lyukba helyezték el a robbantóanyagoT, aiéFoF'TÖ cm-re egy 
másik robbantólyukat kell fúrni és annak elrobbant ásóval kell fel
robbantani az "állva maradt" töltetet. Szabály az, hogy a pótlyuk 
fúrását ugyan annak a személynek kell'elvégeznie, aki az első lyu
kat készítette. A robbantási szabályzat lehetővé teszi, hegy el 
nem robbant töltetet ráhelyezett töltettel is hatástalanítsunk. 
Ilyenkbr a fojtást óvatosan el kell távolítani és uj gyijtótöl- 
téimyel - a fojtás megújítása után - kell a robbantást megismételni 
Mindaddig, mig a megállt töltetek hatástalanítása nem történt meg, 
a barlangba /munkhelyre/ a lomester és segédjén kívül /lyukfurón/ 
senki nerc mehet le.

a "lövés" /robbantás/ szabályosan megtört é n t a  barlangkutatóknak 
ok aLlőrnester engedélyével - miután az áTróbban tás helyét neg-

Ha
C 5 ‘ ___
vizsgálta aí 
visszatérniük

.^..lye__
omiadozo, veszélyes 
a műnk a helyre.

köveket eltávolította - szabad



Ha a barlangiéit árási munkahely dőlése 30°-ot meghaladja; vagy az 
elvonulás útjában függőleges sziklafalak, igen szüle, nehezen ̂ jár- 
h$tó járatok, omlásvészélyes omladékhálm-'.no. 1 ( stb. találhatók,
a gyújtózsinóros robbantás helyett csak villa mos^yujtás^al .sza
bad robbantania Kisebb aknák esetén, '01  ̂gyújtózsinóros robban- 
Tas V ;g megengedhetó. stabil létrát kell elhelyezni/s a robban
tást vgzőket biztonsági derékövvel és biztositó kötéllel kell ̂ el
látni, Nincs rá határozott előirás, azonban feltétlenül szükségese, 
nek látszik, hogy 8 m-nél mélyebb aknában /^l, víznyelőben/, 6 m- 
nél hosszabb és csak hasoncsu.szva elhagyható munkahelyen vagy pe
dig, ha félméternél mélyebb viz van az elvonulás útjában, minden 
esetben térjünk át a villamosgyujtásra. Zsombolyok mélyén csnk 
akkor alkalmazhatunk gyújtózsinóros robbantást, ha a zsomboly al
ján 50 m-t meghaladó és biztos fedezéket nyújtó vízszintes járat
rendszer van.

Robbant óanyagok tárolásaa
Barlangkutató csoportjaink feltárási munkái általában röviEt, idő
szakos munkák, amelyeknél robbantási műveletek?© is rendszerint 
csak aláELamilag - egy-egy utbaeső akadály elhárítása coljából - 
van szükség. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy robbantó anyag 
táltos tárolására nincs szükség, az esetenkénti robbantásokhoz 
szükséges robbant óanyagokat a tárolási helyről - pl, bányától - 
a robbantómester esetenként szállítja ki a szűk® gletnek megfelo- 
lően a munkahelyre,

munkanelyen a robbantóany-gokat rdndig járt, biztonságos helyen 
szabad átmenetileg is tárolni,, Barlangban robbantó anyag■:feltáró 
jaratban csak akko tárolható, ha a barlangjárat vasráccsal stb. 
lezárható. Tekintettel arra, hogy barlangjaink, relativ páratar
talma közel 100 ̂ -cs9 a barlangi robbantóanyngtárplásnál légmen
tesen zí' "ódó /fémbetétes, szigetelt/ ládákat kell használnTT-
Ha a robbantási^műveletekből robbantó anyag marad fenn, pzt azonnal visssza kell számtani az azt kiszolgáltató, vagy a legközelebbi 
b anya yóbbantóanyag-rakt ár ába,

Befe jezésül.,,
robbantási műveletek igen nagy segítséget adnak a barlangkutatók 

sikeres munkájához. Ugyanakkor megállapíthaté az is, hogy a bar- 
langkutatási munkahelyek különleges adottságai a bányarobbantások- 
nál_is sakkal veszélyesebb munkafeltételeket jelentenek. Ezen a 
munka terület en tehát még a bányarobbantásoknál is fokozottabb fi- 
£y elemre,̂ gondosságra és a robbantási biztonsági cTőIrasok mara
déktalan poTar t ás ara van s z~úks ég,
A legkisebb vigyázatlanság, figyelmetlenség elégséges ahhoz, hogy 
mind magunk,_mind barlangkutató társaink halálos balesetnek Igye- 
nek áldozatai vagy örök eletükre nyernorékan tengessék életüket.
Meg nd kíséreljük egyszer se, hegy - gyutacsot feg al erősítsük a 
őyujtfjzsinórra, vagy erőszakosan gyömbsz öljük ̂ beie a robbanóanyag
ba, ahelyett, hogy lyukat csináltunk volna számára egy kis fapál- 
clka^al a töltényben. Ne bravúroskodjunk /vagy takarékoskodjunk/ ©
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tulrövidre szabott gyújtózsinórral, hogy azután az eszeveszett me
nekülés közben egy magunkra rántott sziklatömbbel pusztulásunkat 
idézzük elő. Robbantási műveletek közben nincs helye a tréfának, a 
játéknak, mindig higgadtan, nyugodtan, megfontoltan, az előírások 
szószerinti betartásával kell cselekednünk, A robbantási munka 
nem gyerekjáték.,.
A robbantási biztonsági szabályok életünket védik, eredményes mün- 
kánkat segitik elő, tartsuk be töiát azokat.

\
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H Í R E K

TJ.1 szakaszt tártak fel a. Szemlohegyi barlangban,,
Az 1930-bán jfelfedézettt és a következő években kö„ 1 kra hosszu-

ranya a hegytömbg belseje fele mutatót* folvoso meretei
mint ;gén levő omlás is további folytatást sejtetett *
A barlang újabb! .kutatásának időszaka akkor kezdődött,. amikor az 
Országos Termés zetvédelmi Tanács a barlangot védetté nyilvánítot
ta é3 1956-ban a Központi Barlang biz cttságnak kezelésébe- adta*
A Bizottság megbízásából a Kinizá liga Hégráth Gyula vezetésével 
dolgozó barlngkutotói vették gondozásukba a barlangot ás hozzálát
tak többek között az őriásfolyosó omladékának a vizsgálatához, Mi
után a munka -az omlás alján túlságosan veszélyesnek Ígérkezett, az 
omlás tetején kezdték bontani* A Természetvédelmi Tanács által ren
delkezésre bQCsáott dúcanyaggal igyekeztek ugyan a veszélyt csök
kenteni , de így is többször igen kényes helyzetbe kerültek a Pa_~_ 
lénko^ János vezetésével dolgo z ó kút at ék *
Végül 1958* március hé 30-án megnyílt az eltakarított sziklatömbök 
között az a nyílás, amely az omladék túlsó oldalán az Óriásfolyosó 
régen keresett folytatásába vezetett* Ugyanalka ■:?. szinten, mint az

Hőpalot ai-ak
tán szélesebb, egyenes szakasz következik, amelyben a barlangban 
máshol nem látható cseppkcucérge zések is vaunk ■

Az újonnan feltárt legnagyobb tudományos érdekessége, hogy sike
rült egy hajszálnál is vékonyabb kristályszálat találni, melynek átmérője 40 mikron.
Az ut] szakasz legmélyebb feltárt pontja egyezik az óriás folyosó 
legmélyebb szintjévé!*

Dr. Kessler Hubert



Egy kolozsvári levél margójára.
Kedves elismerő levelet kaptunk Kolozsvárról Balogh Ernő egyetemi 
tanárt.'!, az erdélyi magyar tudomány*? barlangkutatás vezetőjétől, 
mellben dicsérettel emlékezik meg hgutóbbi "Karszt és Barlangku
tatási Tájékoztatóinkról.
A leguxóbbi kiadványunkban megjelent "A Lengyel Tátrában5' c« cik
künkkel /$. oldal/ kapcsolatban érdekes helyreigazit ást és magya
rázatot közölB E cikk Írója ugyanis a lengyel barlangokban gyakran 
található u.n. Mondmilch-ről xesz emlit^st, melyet szószerinti for
dításban "holdtej" néven neves meg.
"A Mondmilch - Írja Balogh Ernő - a Uontmilch szónak elferdített 
alakja, igy tulajdonképpen "hegyi tejét" jelent, mint ahogy az i- 
rodalomban a szintén használatos "Bergmilch" is ugyanezt jelenti 
/Hasonló kifejezés a "Bergmehl", amelyet "hegyi lisztnek" fordit- 
hatxmk./ mindezek a képződmények a lublinitnek, a kalcit sajátságos megjelenési formájának származékai,,"
Kuchta Gyula közel múltban megjelent "Ismerjük meg a barlangokat" 
c, kiadmányában a Kőlyuk I., barlangjának ismertetésénél valószí
nűleg ugyanezt a képződményt - tehát a "Mondmilch"-t, vagy "Mont- 
inilch"-t - "mészkrém" névvel illeti.
Kívánatos lenne, hogy az egységes magyar barlangtani szaknyelv ki
alakítása érdekében az ilyen és hasonló elnevezéseket egy munkabi
zottság egyértelműen határozná meg.
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Balázs Dénes

A Meteor Barlangkutató Csoport.ezév tavaszán a Gerecse hegységben, 
a _nosssuvontato-hegyen kőt víznyelő bontását kezdte meg. melyekre 
Vigh Gyula főgeológus közlése nyomán Chambre Attila hívta fel figyelműnket .
Augusztusban három hetes kutatótábort szervezünk a Borsod megyei 
Alsóhegyen.^Egyrészt az Alsóhegy lábánál fakadó nagy karsztforrá- 
sokat, a Szögligeti, Vecsem, Pasnyag és Kastélykerti forrásokat, 
akarjuk Magasabban megvizsgálni, és ahol speleclégiai szempontból 
biztatónak látszik munkahelyeket létesíteni; másrészt a Telekesi- 
völgy karsztjelenségeit kívánjuk tanulmányozni, hol a múlt év de
cemberi es ezév áprilisi bejárásaink során eddig ismeretlen zsom
bolyt, kiáobb barlangokat és a patak medrében komoly víznyelőt figyeltünk meg.

Dr„ Dénes György



’ *>’ mi

v:: ■ür.iü.M'i tk mondható tar lángról kaptunk hírt az erdélyi magyar 
b ‘ vr .'.ír rrkut a t oki o 1 . Égy őradna vidéki, bányamüvdlesi üregekkel kom
binál c. '.) ír lángról van szó. Maga az igazi természetes barlangi rész 
mindössze 125 m hosszú, melynek központi nagy terme 60 m hosszú,
10 m széles és 6-10 m magas impozáns üreg. Ebből a nagy teremből 
labixintusszerü bányajáratok indulnak ki, melyeket még csak rész
ben térképeztek fel. Egy ilyen 100 m hosszú tágó vezet a barlangi 
nagy terembe is a küiszinről. Ez a táró igen 3-ígi lehet, mivel e- 
zen a helyen a bányászkodás még az árpádházi királyok idejére nyú
lik vissza.
A barlang egyik érdekességé, hogy ásványtaniiag is pontosan meg
határozott aragonitkéjoződményekkel van téLe, melyek többféle kikép- 
ződésben fordulnak elő. Kérkedésük azon vulkáni utómüködéssel le - 
hei kapcsolatos,melyek az itt bányászott érceket ié létrehozták,
A barlangot kétségkívül folyóvíz hozta létre, mégpedig a pliocén 
közepe táján. A barlangban természetesen cseppkőképződménydris van
nak* Erdekea megjegyezni, hogy nagyobb cseppköveken 1750 és 1811-83 
bevésett évszámokat találtak. A bevésések bizonyára az akkori bá
nyászoktól származnak. A bányászatot ezen a helyen valósziiiüleg 
még a íróit század közepe táján-abbahagyták.

Balázs Dénes

Az Elelmezesügyi Minisztérium G.K. Barlangkutató Csoportja folyó 
ev VII. Tp-án kutatóexpediciót szervezett a Gercse területén levő 
Lengyel- yagy Mammutbarlangba. Csoportunk fő célja az volt7 hogy 
megismé telj o2: azt a gáümintavételt, melyet itt a Legfelsőbb íjr/ész- 
ség oarlangkutató csoportja 1956-ban végzett. /Az általuk felho
zott gázminták ugyanis az ellenforradalom idején megsemmisültek./

a szokásos barlangkutat/ felszereléseken kívül 4 db 
jerü egyórás légzőkészüléket vitt magával, a hozzávaló 

és lúgos szelencékkel. Ebből kettőt biztosítékként 
i felszínen hagytunk,^kettőt pedig kvittünk magába a barlangba.
A készülékeket csak időszakosan használtuk. Tapasztalataink szerint 

perc alatt az addig heves, ̂ kapkodó légzés teljesen nyugodttá 
s a he3zülék^levétele után sokáig a nagyobb erőkifejtések ki~t'iritőek«

CsoportunkAuer-rends! 
pótpalackokkal

3-4 váll 
sem voü, .ik
Kutatóink a 1-es szinten négy gézmintát vettek, melyeket Ernst 
Lajos kutatótársunk vizsgált meg. A vizsgálat eredménye a következői 
A levegő széndioxid /Cíp/ tartalma 3,3 # /térfogat/
- " - oxigén /02/ . - " - 17,5 jS -

A térfogat meghatározások pontossága Vb, 5 Megjegvezzük, hogy
•az irodalmi adatok szerint 3-4 térfogat fi C0o tartalmú levegőben 
való tartózkodás a légzésszára erős növekedésivel, 8-10 fi> esetén 
eszméletvesztéssel és 15-18 fi esetón halállal jár.

Balázs Dénes - Csekő Árpád
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K Ü L F Ö L D I  L A P S Z E M L E
■■■i ■ ■ tm m  ■ ■■ i i ■ , n ■ ■■

A rádloüarbon módszer alkalmaz hatos áfánál; határairól.
Cseppkövek, kalcitlerakódások kormeghatároaásánál mindeddig elfo
gadták a kwtatók azt az evidensnek látszó félté',své st, hogy az ol
dott állapotban le vő mész ̂ fele arányban tartalmaz C 14-et a Is ve- 
gó, vagy arai ugyanaz, az élőszervezetek relatív C 14 tartalmához 
képcyt „
Heidelbergben friss^karsztvizeken végzett vizsgálatok azonban ez
zel ellentétben az élőszervezetkhez viszonyítva 70-85 $«-os C 14 
tartalmat mutattak ki, H.W, Franké, K.O. Münnieh és J.C. Vogál 
szerint ennek két fó oka van:

1/ a CaCO, + C0o + Ho0 Ca/HC0,A , , „' 3 2  2 ' y 2 reakcióban szereplő
nem teljesen C 14 mentes,

2/ a v í z  a felsőbb talajrétegekben az ott élő növények,
mikroorganizmusok által közvetített széndioxiddal csere
bomlásba lép oly módon, hogy azt szabad széndioxidként 
feloldja, A fenti szerzők^cikkükben közlik a felvett 
grafikus összefüggést az élőszervezetekre vonatkoztatott 
^-os C 14 tartalom és a viz szabad széndioxidtartalmának 
parciális^nyomása között,.A barlangba beszivárgó vizben 
ol dott mész C 14 tartalma tehát végső -soron a felszín
hez közeli talajrétegek tulajdonságait ól, növénytakarójától is erősen függ, ■

Kagylókon, melyek koruknál fogva nem tartalmazhattak kimutatható 
mennyiségű C 14-et,, s melyekre későbbi korokban lösz fakódott, ki
mutatták, hogy a m'.r kivált, lerakodott mész semmiképpen sem vesz fel környezetéből C 14-et,
A^'ádiokarbon-módszer speleológiai alkalmazásainál tehát-a vizs
gál utóknak ki kell terjedniük a felszín hajdani növénytakarójára, 
eljegesedésére stb. Élőlények maradványain a módszer teljes, 
bsponSággal alkalmazható; legpontosabb eredményt természetesen 
magéban a barlangban talált élőlények maradványainak vizsgálata 
adja, ilyenkor ez pontos támpontot nyújt az abszolút kor skála felállítására.

Páleotemperaturák meghatározása aragonit segítségével,
Az USA északi ̂ részén ̂ végzett Vizsgálatok érdekes üsczeí*üggést mu
tattak ki _az évi középhomérs/'klet és a mészkiválások krÍ£tálynédo~ 
sulatai közt, Az itt megvizsgált 29 barlang a következő csoportokba sorolható:

1/ ahol meg ma is csak aragonit keletkezik és nincs-kaiéit 
2/ ahol van aragonit, ma már azonban kalcit képződik,3/ ahol csak kalcit fordul elő.



37 -
Az első csoport barlangjai a l6°C-os izotermától kezdődően az en
nél melegebb vidékeken vannak, a harmadik csoport a 7 C-os izoter
mától kezdődően a hidegebb helyeken, a második csoport pedig e ket
tő között található. G.W, Moore-nek az American J. of Ecience-ben 
megjelent cikkében adottmagyarázata alapján az 1/ területen állan-' 
dó 16^0 feletti középhőmérséklét mellett csak araggnit válik és 
válott ki, a 3/ területen viszont a képződmények keletkezése óta 
nem lehetett a hőmérséklet l6°*»nál melegebb, és ̂ cak ̂ kalcit vált^ki*. 
a közbülső 2/ területen a lerakódások kormeghatározásával03e hétő- 
ség van annak megállapítására, hogy hogyan vándorolt a 16 C-os 
izoterma a különböző korok folyamán. A sztalaktitok közepes nö
vekedési sebességét fig^elembevéve a szerzők hozzávetőlegesen a- 
datokat is megadnak a szóbanforgó terület eljegesedését követő me
legebb időszak kialakulási idejére vonatkozólag,
/A "Die Höhle" c. folyóirat évf. 1,számában megjelent cikk a- 
lapj án Összeállította Csekő Árpád/

A lengyel barlangkutatók idén nyáron indulnak a második bulgáriai 
expedíciójukra. Az első e pediciót Dr. K. Kowalski vezette 1953- 
ban. A hatalmas karsztterületen azonban korántsem tudták bejárni 
és tu doraányosan feldolgozni a fellelhető barlangokat. Erről az 
expedícióról egy rövid filmet is készítettek. Az eredetileg múlt 
évre tervezett expedíciót idén nyáron bonyolítják le sokkal na-^ 
gyobb felkészültséggel. Többek között gépkocsi is áll rendelkezé
sükre, A kb, 12-15 főnyj* osoportat M. Kuczinski vezeti, aki a múlt 
évben félévig a Spitzbergákon, az ot+ani lengyel kutatóállomáson 
dolgozott. Ezzel egyidőben e^y kisebb kngyel kutatócsoport résztvesz 
a Pireneusokban a spanyolok által rendezett spelle elégiái espedici- óban.

Csekő Árpád

Stejerországban a dürntali Grasshöhlenben Dr. Erich ikutscher és 
Dr* Jose'f Vomátscher egy u j, színtelen és vak barlangi ász kát 
fedeztek fel, Ez 2B 1 Ausztriában első alakalommal találtak egy 
ant: biont, tehát^egy valódi barlanglakó állatot a szárazföldi I- 
sopodák csoportjából.^Barlanglaké, szárazföldi Isopodák eddig fő
leg magyar és jugoszláv barlangokból voltak ismeretesek. Az^uj 
trichoniscus styrieus néven vonult be az irodalomba és leírása az 
"Ann .len des Naturhistorischen Museras in Wien" 62. kötetében, 1958, 
bán 'jelent meg.

Németország legmélyebb Jaar lángjának eddig a gössweinsteini Fellner--. 
dolinát tartották, az ő 119 m mélységével. A müncheni barlangkutatók 
azonban ezt a mélységet már két barlangban is tu Ihaladták, így Fel- 
sőbajorországban a Schlüssellochban, Laubensteinné! Adolf Triller, 
Klaus és Peter Cramer, valamint (Klaus Vierlinger 1456 m járathosz- 
szuság mellett 143 m mélységet é-tek el. További kutatás csak tar
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tós szárazság esetében volna le bet séges. A másik barlang a spiel- 
bergi Grosse Höhle;^ eddigi mérések alapján a főjáratban 354 m 
hosszúság mellett már 102 m mélységet adott. A tulajdonképpeni 
nagy letör® azonban itt kezdődik és a legutóbbi kutatócsoport 
mintegy 180-200 m^mélységet ért el*'Újabban egy másik lejárat^ki
bontásával is kísérleteznek, mely nagyban megkönnyítené a további 
kiitatást* Mivel a további kutatások a barlang nagy terjedelme mi
att bivakolást is igényelnek, a kutatóknak a rósemheirai Klepper. 
cég 8 személy részére teljesen dij t.alanul komplett bivakfelsze- 
relést bocsátott rendelkezésükre. Azt hisszük hazai vonalon egy 
hasonló cslekedetet a magyar barlangkutatók is szivásen vendének.

A roggendorfi Teufelslucke ásatási anyagána1- átnézése kimutatta 
Alsóausztriában a fiataLabb jégkorszakban a vadszamár /Asinus hy- 
runtinus Regalia/ jelenlétét.

Görögországban az első barlangi medve maradványát most találták 
meg Janninanál, a Perama barlangban.

Az Egyesült Államok legmélyebb barlangjának edr’ig a Buli Gave-t 
tartják, hol 183 m mély.s,éget értek el, A zsomboly. melyikek mély 
részeben földalatti vizfolyás is van vízeséssel, Tenessc államban 
a Great Smoky Mountain nemzeti parkjában van*

R, Batfaglia egyik összefoglalása szerint Olaszország 8379 bar
langja közül bebizonyitottan csak 390 barlangban lakott a múltban az ember,

Franciaországban a Vaucluse kerületben van az Aven Jean Nouveau, 
mely 355 ra mélyre nyúlik le. Itt egy 1957. októberi expedíció 
33" m méljjrágben több száraz cseppkőicfypsót fedezett fel.

Az Etna lávájában M. Tazieeff k:t zsombolyba, 40, illetve 6^ m mély- 
só gigr ereszkedett. De a mélyebisek még feltáratlan része is van.

A Spéléo Club Alpin Provence Faranciaországban az Aurouze fennsik 
zsombolyaink kutatását tűzte ki célul* Ekkor a Chorurnde Ponson I„- 
ben 331 m mélységet értek el. Ezzel a Chorum san nőm 260 m mélységével szemben ez lát Dévouly legmélyebb zsombolya,

1957. nyarán Alabamában egy zsombolyt, a Doodlebug Holet tárták fel 
A felmért magasságkülönbség 161,5m volt. Ezzel a mélységgel a bar
lang az Egyesült Államok negyedi1: le gmélyebb barlangja lett.
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A Chauveroche /Doubs/ földalatti folyó járatainak hosszát R. Nuffer. 
vezetésével egy ötnapos expedíció 8200 m-re emelte. ■

£11! Pius pápa szent Benedeket, ki a róla elnevezett rend alapítá
sa előtt három évet töltött egy olaszországi barlangban imádkozás
sal és vezekléssel, a barlangkutatók védőszent jenek nyilvánította.

A salzburgi Untersberg mellett, a Grosse Brünntalban mintegy 1000 
m magasságban nyílik a Rehleckhöhle. A barlajg, amit a múlt század
ban már Eberhard Fugger is .említett, az ott található vadsózótói 
nyerte nevét. A barlang, melynek fenekén sok recens vadcsont fek- 
szik? akárcsak a Magas Tátrában a Zergebarlang, té len szintén a 
zergéknek szolgál^védelraül. A slzburgi barlangkutatók által itt meg
kezdett ásatás már 30-40 cm mélységben dd^nymaradványokat ered
ményezett, melyről arra'.gyanítanak, hogy a történelem előtt és an
nak kezdeti időszakában a barlang már vadásztanyáu 1 szolgááÓhatott•

Sveje neuchateli kantonjában, a Boubs völgyében, mintegy 800 m 
magasságban levő Grotte^du Bichon-ban Raymond Gigon és Francois 
Gallay a barlang kitöltésé ben egy hiányos emberi és egy majdnem 
teljes barnamedve csontvázat talált. A leletet neolitkor előttinek tartják.

A szlovákiai Jasov /Jászó/ fölött mintegy 287 m magasságban nyilik 
a Hagy bariing, melyben több a bükki kultúrához tartozó cserépma 
radVanyt, valamint egy faszénréteg mellett egy jáspisszilankot találtak.

Franciaország, Drome kerületében a TROU Arnaud egyik járatában há
rom emberi csontváz mellett gabonát tartalmazó fazekakat találtak. 
A leletet az időszámításunk előtti VI, századból származtatják.

Ausztráliában a különböző barlangkutató egyesületek és kutatócso
portok "Australien Opeleogical Federation" n-'ven szövetséget ala- 
pitottak. A szövetséghez 1A szervezet tartó zik, mgrlyek a különbö
ző szövetségi államokban és Tasmániábsn működnek.

Olaszországban, a Tonda^vidékén a Grotte de Caracas-t egy nemzet
közi expedíció kutatta át. A barlang bejáratát, mely 2300 m ma
gason bán nyilik, egy venezuelai barlangkutató, Bellard-Pietri fe
dezte fel, Á nevet is ő adta neki, mert máskülönben a környékbeli 
pásztorok csak Chiesa di Bacco néven ismerik. Az 1957. évi expe- - 
dició, mely ̂ párisi és nizzai francia, valamint olasz és angol ku
tatok roszvetelével zajlott le, 346 m mélységet ért el. Az eléggé 
szövevényes zsombolyt a Piaggia-Bella zsombollyal vélik összefüggőnek.



Macedóniában, nem messze Velőstől a Babuna szakadék barlangjában 
askolpjei Nemzeti Muzeum próbaásatása során egy jégkorszaki fau
nát fedeztek fel. Eddig erről a területről csak egy barlangi med
vefog volt .az egyedüli emlősraaradvány. A barlangban kőeszközöket 
és cserepeket i£ találtak, amiknek feldolgozása folyamatban van.
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A Schweizerischer Alpen Slub barlangkutató csoport tagjai a HÖl- 
lochban rádióvételi kísérleteket v<geztek, igy megállapították, hogy 
a vétel lehetséges, ha a hullámhossz és adóenergia elég nagy.
FERRIT antenna helyett drótautennát /litzet/ kell használni, leg
alább 100 m hosszúságban, A vizhez való csatlakozás nem javit'ja a 
vételt. Az antennát es földelést ellentétes irányban kell elhelyez
ni, Vízszintes antenna esetében jobb a vétel. Rövidhullámok a föld 
felszíne alatt legfeljebb 50 m-ig hallhatók. Középhullámok 800 m 
hullámhossz alatt a mélyebb részeken már nem jönnek eléggé.Vége
redményben mennél nagyobb a hullámhossz, annál jobb a vetel. - 
mondott hoöírzu hullámoknál pedig a rövidebb antenna és földelés is 
megídel. A kísérleteket a. nyílástól különböző távolságokban és 
mélységekben végezték. Hosszú hullámhossz esetén 800 m mélységnél 
is jó vételt sikerült elémiök.

Az Egyesült Államok egyik barlangjából, 1953-ban első alkalommal 
leirt "huntit” nevű ásványt, ami más karbonátoktól csak infravörös 
színképben különböztethető meg, és aminek képlete /COy^Mg^Ca 
formában fejezhető ki, most Franciaországban, a Grotte de la 
Cltmouse mésztejében is sikerült kimutatni.

A Hagengebirgehen A. Koppenwollner, A, Morokutti és F. Oedl jun.- 
nak tavalyba Jagerbrunntroghöhlebon, 1890 m magasságban nehéz 
sziklamászással és egy ̂ huszitéteres ereszkedéssel egy 80 m magas, 
60 m hosszú és 40 m széles hatalmas csarnokot sikerült elémiök. 
Sajnos a további, sokatigérő ktSrfatást időhiányában abba kellett hagyniok.

Felsoausztriában, a Dachsteintömb északi lábánál, Kesselben egy 
időszaki aktiv karsztforrást uj mérőeszközzel szereltek fel, mely 
lehetővé teszi a mindenkori vizállás pontos mérését.

Alsóausztriaban, Pittertalltól keletre egy kőbányában, a Buckligen 
'.Veit e^yik juramészkőszirtjében uj barlangot fedeztek fel. Mos t a 
becsi^es alsóausztriai barlangkutatók azon fáradoznak, hogy a 
csppkodiszes barlangot hgalább a tudományos kutatás befejezéséig 
fenntartsák. Úgy látszik Ausztriában is nehéz a tudományos és gaz
dasági érdekek összehangíláda,

Görögországban, a peleponesusi iviani barlangját turistaforgalom cél
jából feltárták. Az ország első látványos barlangját, a Jannina 
barlangot mar üzembe is helyezték. Az utépités és a világítási be-



re dezés munkálatai a görög speleológiai társaság közreműködésével 
tört 'nt..
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Schönviszky László

- 41 -



Bulgária karsztjelenségei és karsztvidékei Dr. Láng Sándor. 1 , oldal
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Az Elemezésügyi Minisztérium ................. 3 5,Balázs Dénes - Csekő Árpád.
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A.ángyéi barlangkutatók . . . Csekő Á. . . . .  37
Stejerországban a dürntali Grashöhlenben - 
A *’Die Höhle” felhasznál .sáv 1 összeállította 
Schönviszky László.......... .................. 37

1!
tt

11

11
11
11

11

u

íi

■'•-
ti


