
Szentbe István

ÚJABB EREDMÉNYEK A BARADLA KUTATÁSÁBAN

1969 májusában az Óriás-termi víznyelő addigi 
28 m hosszban ismert járatának végpontján levő 
omladék átbontásával további omladékba vezető 
járatokba sikerült bejutni, majd újabb bontással 
lejjebb hatolni és az Óriás-termi víznyelőnél levő 
kapcsolószekrény lábánál a betonjárdát relatív 
0 m-nek tekintve, —35 méter mélyen egy kürtő alján 
lassú folyású vizet elérni. Ez a víz minden valószínű
ség szerint már az Alsó-barlang vize. Ezzel a Baradla

rendszerének kutatásában először sikerült a bar
langból kiindulva elérni az Alsó-barlangot.

A felmérés idején, 1970 júniusában a víznyelő 
száján víz nem folyt le, de az alsóbb szinteken már 
volt vízfolyás. —31,5 m-es szinten a további mérést 
az elszűkülő járatszakaszt teljesen kitöltő víz lehe
tetlenné tette. Ettől a szinttől az előző évben észlelt 
vízszint kb. 3,5 m-el van lejjebb. Az odáig vezető 
további járatszakaszok hossza kb. 30 m. Ez évben
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a továbbjutást megakadályozó vízszint valószínűleg 
a mélyedésben meggyűlt víz által létrehozott szifon 
és nem az Alsó-barlang felduzzasztott szintje.

A víznyelő felsőbb járatai mind egymásra omlott 
kőtömbök között vezetnek. Az alsóbb szakaszok

járatai túlnyomóan szálkő falak által határoltak, 
közel vízszintesek, patakmeder jellegűek.

1970 első felében az Óriás-termi víznyelőben, a 
Sárkányfejnél és a Négerkunyhónál levő víznyelők
ben elvégzett vízfestés a következő eredményt hozta:

Óriást enni- víznyelő Sárkány fej- víznyelő Néger к unyhó

A megfestett víz előbukka
násának helye

A festék mennyisége

A megfestett víz átfutásának 
ideje
Megjegyzés

Baradla Alsó-bg. táró. A Alsó-barlang táró 
táró előtti csőből kijövő víz 
nem zöldült meg.
10 liter tömény lluoreszcein 5 liter tömény fluor-

eszcein
28—30 óra 87 óra

Jósva-forrás

8 liter tömény fluor-
eszcein
29 óra

a víz kb. 2 napig volt zöld a víz 2 3 napig volt zöld

A vízfestések alapján egyértelműen bizonyított, 
hogy a Baradla normál szintje alatt, két „alsó- 
barlang” létezik. Az egyik legkorábban a Sárkány
fejnél levő víznyelőnél kezdődik és vize a Baradla 
Alsó-barlang táróján jön ki. A másik legkorábban 
a Négerkunyhónál levő víznyelőnél kezdődik és a 
Jósva-forráson jön ki.

A két „alsó-barlang” létét igazolja az is, hogy a 
két egymás melletti vízkilépés lebegtetett anyag- 
tartalma árvíz idején nem azonos. A Jósva-forrás 
lebegtetett anyagtartalma nagyobb, mint a Baradla 
Alsó-barlang tárón kilépő vízé.

A Baradla normál látogatott szintje alatti „alsó
barlang” feltárására kifejtett erőfeszítések során a 
jósvafői bejárat és a Vörös-tói bejárat közötti szakasz 
víznyelőit átkutattuk. A Bokaszorítós inaktív víz
nyelőben, illetve a Megfagyott-vízesés nevű cseppkő
képződmény tövében levő három inaktív víznyelő 
közül az Óriásterem felé levő szélső inaktív víz
nyelőben sikerült bontással kissé továbbjutni. 
Mindkét helyen azonban az alsó szint barlangjának 
elérését az elszűkülő járatokat kitöltő híg agyag 
lehetetlenné teszi. A Bokaszorítós-víznyelő (Jósva- 
főtől 400 m) hossza 30 méter, legmélyebb pontja a 
járda szintje alatt 15 méter.

NEUERE ERGEBNISSE IN DER
ERFORSCHUNG DER BARADLA-HÖHLE

Es ist seit lange her bekannt, dass sich unter dem 
periodisch wasserführenden Hauptgang der Baradla- 
Höhle, der grössten Höhle Ungarns, ein ständig 
aktives Wasserhöhlenniveau verläuft. Unter Lei
tung des Verfassers ist es 1969 zum ersten Male

gelungen, von einer episodischen Schwinde im 
Riesensaale des Hauptganges durch Ausräumung 
in eine 35 m tiefer gelegene untere Wasserhöhle zu 
gelangen. Durch Wasserfärbung wurde auch nach
gewiesen, dass es in jenem Niveau sogar zwei 
untere Höhlen existieren.

НОВОЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДКИ 
БАРАДЛА

Уже давно известный факт, что в самой боль
шой пещере Венгрии, в пещере Ьарадла, в Агг- 
телек под периодически водоносным коренным 
руслом тянется один постоянно активный уро
вень пещеры с ручьём. В 1969 г. под руковод
ством автора в первый раз удалось спускаться 
от одной периодической карстовой воронки 
коренного русла в Огромной комнате в нижнюю 
водяную пещеру глубже на 35 м. При помощи 
окраски капельников обнаружили и то, что на 
том уровне находятся и две нижние пещеры.

NOVAJ REZULTOJ EN LA 
ESPLORO DE BARADLA

Delonge estas konata, ke sub la cefa, intermitan 
akvofluon havanta brako de la groto Baradla, kiu 
estas la plej granda groto de Hungario, trovigas 
aha etajo kun ciam fluanta rivereto. Sub la direktado 
de la autoro en 1969 oni sukcesis unuafoje malsup- 
reniri en la groton de la suba rivereto, troviganta en 
35-metra profundeco, elfosinte intermitan akvoglu- 
tejon en la cambrego Óriás-terem de la cefa brako.
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