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AZ AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYVIDÉK KARSZTOS 
BARLANGRENDSZEREINEK FELTÁRÁSI LEHETŐSÉGEI 
A FÖLDTANI, KARSZTVÍZFÖLDTANI ÉS MORFOLÓGIAI 

FELÉPÍTÉS ALAPJÁN

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék földtani fölépítése, fölszínalaktani és vízföldtani vi
szonyai alapján területenként ismerteti a már meglevő barlangok mellett a további kutatási lehetőségeket, 
a föltárható rendszerek várható hosszúság és mélységi adatait az egyes karsztterületeken belül, akár egye
di rendszerekre is lebontva; a várható keresztmetszetekre is utalást tesz, a lehetséges kitöltési viszonyok 
mellett. Végkonklúzió, hogy számos rövidebb-hosszabb barlangrendszer tárható még föl majd mindegyik 
nagyobb karsztterületen, de a további kutatásokra még jelentős energiát kell befektetni, és ez nem biztos, 
hogy mindenütt hamar eredményes lesz.

BEVEZETÉS

A címben jelzett terület Magyarország legészakibb karsztvidéke, mely a Szlovák-karszt DK-i részét al
kotja, azzal szerves (földtani-hidrológiai) kapcsolatban van. Jelentősebb részei az Aggteleki-karsztvidék, 
Rudabányai-hegység és a Szalonnai-hegység az Esztramossal (7. ábra). Legmagasabb pontja Magyaror
szágon a 604 m tszf. Nagy-oldal (Fertős-tető). Jellemzőek a kis szintkülönbségű, töbörsoros völgyekkel 
tagolt karsztfennsíkok és a közöttük levő Ny—K-i folyásirányú völgyek.

A karsztvidék egykor az egyik leginkább kutatott terület volt, amit a világviszonylatban jelenleg is 
számottevő értéket képviselő, ma már több mint 25 km hosszú Baradla indukált. A jósvaföi Papp Fe
renc Kutató Állomás munkatársai (előbb mint BME, majd VITUKI, később ÉMVI) (MAUCHA 1998.) 
a karsztforrások vízhozamának rendszeres mérése, a vizek kémiai elemzése, továbbá számos szakember 
[JAKUCS L., BALÁZS D., DÉNES GY., HAZSLINSZKY T. és SÁRVÁRYI.) és barlangkutatók (SÁSDI 
L—SZILAGYIL. 1993) víznyomjelzéses vizsgálatai önálló barlangrendszerek létezésére világítottak rá, 
sajnos a feltárásuk még csak részben hozott viszonylag jelentős eredményt (Béke-, Szabadság-, Vass 
Imre-, Kossuth-, Meteor-, Danca-, Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang (404-es-barlang), zsombo
rok, stb.). Az ismert barlangjáratok még csak kis részét képezik a mögöttük feltárható rendszereknek, 
kivétel a Béke- és Danca-bg., melyek szinte teljes hosszukban ismertek. Az Esztramos jelentős barlang
jai vas- és kőbányászati tevékenység során váltak ismertté (Rákóczi-, Földvári-barlang, stb.).

A terület barlangjai az 1961. évi 18. sz. törvényerejű rendelet határozata alapján ex lege védettek 
' az ország többi barlangjával együtt). Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke 
8/1978. sz. határozatában létrehozta az Aggteleki Tájvédelmi Körzetet

19 595,3 ha kiterjedéssel, 21 község közigazgatási területét érintve. 1979-ben az UNESCO bioszféra 
rezervátummá, az OKTH elnöke 1985. január 1-töl a területet Aggteleki Nemzeti Parkká nyilvánította. 
Az ANP és a Szlovák-karszt Nemzeti Park területén levő barlangokat 1995. december 6-án az UNESCO 
Világörökség bizottsága a Természeti Világörökség részévé nyilvánította.
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A tanulmányban a földtani felépítést az egész hegységre vonatkozóan ismertetjük vázlatosan, a feltá
rási lehetőségeket részterületekre bontva.

1. ábra. Az Aggtelek—Rudabányai-hegyvidék domborzati térképe (google domborzati térkép alapján) 
a Sajótól K-re levő szlovák területrésszel

FÖLDTANI FELÉPÍTÉS

A Magyar Állami Földtani Intézet (LESS-MELLO 2004', LESS-SZENTPÉTERY 2006) munkatársai 
által végzett geológiai térképezési munkák alapján a hegység földtani felépítésében legjelentősebb sze
repet a jól karsztosodé középső-felső-triász mészkövek játsszák (Gutensteini, Steinalmi, Wettersteini, 
Nádaskai, Hallstatti, Derenki Formációk), melyek helyenként (Szelcepuszta) akár az 1000 m vastagságot 
is elérik {BAROSS G. (ed) 1998; LESS-SZENTPÉTERY 2006). Csekélyebb jelentőségűek az alsó-triász 
mészkövek (Szinpetri Mészkő F. Jósvafői Mészkő tagozat) a középső-triász Schreyeralmi és Ramingi 
Mészkő, illetve a felső-triász (Pötscheni Mészkő F.) tűzköves rétegei. A kisebb területeket, karsztegy- 
ségeket perm-alsó-triász evaporitösszlet (gipsz- és anhidrit rétegeket tartalmazó aleurit és agyagpala, 
helyenként utólag belekerült középső-triász bazalt tömbökkel (Perkupái F.), továbbá alsó-triász, illetve 
jura márga és homokkő rétegek választják el egymástól (2. áóra). A hegységre jellemző a takaros szer
kezet és a számos oldalelmozdulási zóna. Ezek a tektonikai felületek jelentősek az egyes karsztegységek 
elkülönítésében (LESS-MELLO 2004 térkép), jelentős egyedi karsztformák (víznyelők, karsztforrások) 
helyének kialakulásában.

A terület karsztosodása már a kréta végén megindulhatott (SASDI 1990; GRUBER-GAAL 2014), 
a miocén elején/közepén átmenetileg szünetelt részleges tengerelöntés és üledékképzödés miatt. En
nek tényleges térbeni és időbeni kiterjedése jelenlegi ismereteink alapján nem állapítható meg, emiatt 
akár a miocén során is lehetett alacsony kiemelkedésű területen karsztosodás az északabbi területeken. 
Karsztosodási és barlangképzödési időszak a pannon idején is volt, mely folyamatosan napjainkban is 
tart. Egykori karsztforrás-működésre utaló édesvízi mészkő előfordulások számos helyen előfordulnak 
a pannontól kezdve (Szalonnai-hegység keleti pereme, Teresztenyei-fennsík pereme) a pleisztocénen át 
(Kaffka-rét, Kútfej-völgy, Alsó-hegy déli pereme, Kopolya-, Bolyamér-, Kecske-kút-források) a napja
inkban is folyó mésztufa kiválásokig a jelenlegi karsztforrások és patakok zöménél (SASDI2005).

28



A
z A

gg
te

le
k-

R
ud

ab
án

ya
i-h

eg
yv

id
ék

 v
íz

fö
ld

ta
ni

 té
rk

ép
e

S

2. ábra. Az Aggtelek-Rudabányai-hegységek vízföldtani térképe (Szerk.: Sásdi L. 2006)
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3. ábra. Az Aggtelek—Rudabányai-hegységek vízrajzi térképe 
(google domborzati térkép alapján. Szerk. Sásdi L. 2018.)
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Unikumként lehet említeni az alsótelekesi gipszbányában feltárt karsztosodott gipszfelszínt, mely pan
non üledékek alatti, jelenleg is alakuló fedett karsztnak minősíthető (SASDI 1985).

HIDROLÓGIAI VISZONYOK

A területen közel 100 kisebb-nagyobb karsztforrás és hasonló mennyiségű víznyelő ismert (3. ábra), 
melyek között jelenlegi aktív — időszakosan aktív — vízvezető barlangrendszerek jöttek létre (SASDI 1992). 
Legnagyobb hozamú forrás a Jósva, melynek átlaghozama 10 000 1/p, legnagyobb mért kb. 400 000 1/p 
volt (a Táró-, Medence- és Cső-forrás együtt, sajnos a külön mérés nem megoldott). A víznyelők között 
a legnagyobb területű az Imolai-ördöglyuk: 2,5 km2-es vízgyűjtővel. A víznyelők zöme időszakosan mű
ködik hóolvadás, vagy intenzív csapadékhullás időszakában, az év nagy részében kvázi állandó vízfolyás 
csak néhányhoz vezet (Imolai-ördöglyuk, Acskó-réti-víznyelő, Derenki-tó, továbbá Ménes-völgyi me- 
demyelő, Kecsö-völgy medernyelős szakaszai, Telekes-völgy és néhány kisebb medernyelö a Derenk 
környéki területen).

A források egy részét nagyon részletesen vizsgálták (Jósvafői Karsztkutató Állomás), így részletes 
ízhozam, hőmérséklet, elektromos ellenállás és vezetőképesség idősorokkal rendelkezünk, némelyik

■ izét néhány évig hetente kémiailag is elemezték (MAUCHA 1998). A karsztforrások 600-800 mg/1 
: dott anyagot tartalmaznak, kalcium-hidrogénkarbonátosak. Eltérés csak néhány Acskó-rét környéki 
mrrásnál mutatható ki, ahol a perm-alsó-triász evaporitos összlet következtében akár 800 mg/1 SO4 is 
• an a vízben oldva.

A hegység karsztos területei a leszálló karszt zónájába tartoznak, a vizek a kőzetek vastagsága (Szel- 
.epusztánál legalább 1000 m) következtében kialakult mélykarsztba is lejutnak. Fedett és nyomás alatti 
mélykarszt a Galyaságtól délre alakult ki Imola-Trizs-Ragály térségében, a víz feltehetően a szlovákiai 
Safarikovó melletti Tó forrásában jelenik meg újra. Különleges az ún. bódvarákói önálló, nyomás alatti 
fedett mélykarszt, melyet szerkezetkutató fúrások során feltörő langyos vizek alapján sikerült kimutatni 
i Bódva-völgyben Perkupa, Szögliget és Bódvarákó között. A fúrások (Perkupa-14., Szögliget-4., Bódvará- 
<ó 4, 6.) alapján a perm-alsó-triász evaporit alatt elhelyezkedő középső-triász dolomitból származik a víz.

A terület felszínalatti áramlási viszonyait valamivel több, mint 100 víznyomjelzéses kísérlettel vizs
gálták, így ezeket viszonylag nagy pontossággal sikerült meghatározni (SASDI-SZILAGYI1993).

ISMERT BARLANGOK

A területen az ismert barlangok száma: 285 (4. ábra) (Országos Barlangnyilvántartás adatai, www.
. -'<ieszetvedelem.hu). Ezek egy kis része az év jelentős részében aktív vízvezető (Frank-bg., Béke-bg., 

-. :ssuth-bg., Kuriszláni-víznyelöbarlang, Eötvös Lóránd-cseppkőbarlang, Baradla Alsó-barlangok stb.), más 
-eszük időszakosan aktív (Baradla, Szabadság-bg., Meteor-bg. stb.), fosszilis víznyelők, (pl. Szarvasól-
■ g . Musztáng-bg., Pérecs-nyelő, Csempész-bg.), időszakos forrásbarlangok (Danca-bg., Vass Imre- 
: g_ Kopolya-felső és árvízi száj, Csörgő-lyuk, Kecskés-kúti-forrásbarlang, Néti-lyuk) fosszilis forrásbar- 
tngok (Kopolya-zsomboly és legfelső barlang, Szelelö-lyuk, illetve a vízvezető barlangok árvízi, vagy 
. s5 szintű forrásszájai). Patakos járatrendszerek esetén olykor 2 (részben 3) szint is kimutatható (aktív, 
:: szakosan aktív/inaktív). Egy részük forrás felől (Kossuth-bg., Vass Imre-bg., Kopolya-bg., Eöt- 
:s Loránd-cseppköbarlang), más részük víznyelő felől (Béke-bg., Meteor-bg., Kopaszgaly-oldali 2. sz. 
—yelőbarlang (404-es barlang), Szabadság-bg.) vált ismertté. A Danca-barlang időszakos forrásszáj

; : 1 lett feltárva. Eltérő rendszer az Alsó-hegyen ismert számos zsomboly, és a keveredési korrózió- 
t Kialakult Kopasz-vigasz-barlang és Magas-tetöi-barlang, továbbá az Esztramoson ismert 32 barlang, 

-■evek hideg vizes keveredési korrózióval jöttek létre. Itt ismert jelenleg a területen a legidősebb bar-
- ^kitöltés, mely középső-pliocén korú. Az okkerrel kitöltött, majd azt kibányászva járhatóvá vált Pantó- 
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barlang keletkezésének és kitöltődésének kora kérdéses. A többi barlang a pliocén végétől a pleisztocén 
folyamán alakult ki, számos járatrendszer jelenleg is az aktív kialakulás szakaszában van a karsztvízszint 
alatt, ill. annak zónájában. Sajnos a hegységben a barlangkialakulással párhuzamosan - és ez országosan 
is értelmezhető - jelentős kitöltődési folyamatok is megindultak a cseppköképződés mellett, egyrészt 
a víznyelőkön behordódó anyag, másrészt a repedésrendszeren beszivárgó-folyó vizek szállította fi- 
nomszemü anyag által. Az Aggteleki-karszt területén ez zömében vörös agyag, mely feltehetően az egy
kori miocén végi riolittufa fedő mállási termékeként halmozódhatott fel. Jelenleg a barna és fekete erdei 
talaj iszapolódik be a járatokba a maradvány vörösagyagok mellett, a Galyaság barlangjaiba pliocén kori 
kavics és pannon agyag-homok áthalmozott anyaga kerül be jelenleg is az áradmányvizekkel.

Barlang

4. ábra. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység barlangjainak elhelyezkedése (ANPI térkép)

Idegenforgalmi 
barlang

A Baradla-barlangi vizsgálatok eredményeit a karszt egészére is kivetíthetjük a barlangok időszako
san aktív és inaktív járatait a pliocén-pleisztocén során lényegesen nagyobb vízhozamok alakították ki 
(GYURICZA-SASDI2009), a jelenlegi vízhozamok csak kis keresztmetszetű járatok létrehozására alkal
masak, ez a mostani vízvezető, alsó szintű járatok kialakulásában mutatkozik meg. A pleisztocén során 
a Kecső-Jósva-völgytől É-ra levő barlangok kialakításában egykori - ma már csak gyér nyomokban fel
lelhető — bizonyítatlan korú fedőhegységi kavicsos-homokos üledék eróziós hatása is szerepet játszhatott, 
míg a völgytől délre ez a folyamat kis mértékben még jelenleg is tart.

LEHETŐSÉGEK

A terület részét képező, önálló tömbként kezelhető Alsó-hegy (97 barlang) elsősorban zsombolyai
ról ismert (5—6. ábra), melyeket a leszálló szivárgó-csorgó vizek alakítottak ki a pleisztocén eleje óta. 
A legtöbb zsomboly a hegy középső részén ismert (Vecsem-bükk térsége), kelet felé a hegy elkeskenyü- 
lése csökkenti a képződésre alkalmas területet, nyugat felé talán az objektumok megtalálására irányuló 
terepbejárások kevesebb száma miatt kevesebb az ismert zsomboly. A 611 m tszf. csúcsmagasságú Alsó
hegy (Pálútfej, Szlovákia) É-i és D-i peremén egyaránt számos karsztforrás fakad, melyek jelentős, aktív
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5. ábra. Az Alsó-hegy jelentősebb barlangjainak és forrásainak elhelyezkedése 
(Google és ANPI térképe alapján szerkesztette: Sásdi L.) (Jelmagyarázat a 6. ábrán)

: irlangosodásra utalnak, többek esetében árvízi működés, magasabb helyzetű időszakosan aktív forrás
■ kimutatható.

A zsombolyok között jelenleg az 525 m tszf. magasságban nyíló Vecsembükki-zsomboly a legmé- 
;■ ebb (-236 m). A Magyarországon 450-550 m magasságú fennsík függőleges járatrendszerei ember 
i tal is járhatóan a karsztforrások által meghatározott karsztvízszintig (Szlovákiában 200-218 m tszf., 
-azánkban 165—178 m tszf.) nyúlhatnak le, igy itt max. kb. 370 m mélységű aknarendszerek tárhatók fel. 
irnos a kutatást jelentős agyagos eltömődések nehezítik. A karsztvízszint zónájáig elvileg bármelyik 
~tcsatlakozhat a források felé irányuló aktív vizvezető járatra, véletlenszerűen. Nagyobb, járható méretű
■ arlangrendszer legvalószínűbben a 178 m tszf. magasságban fakadó, jelentős árvízi működéseket is 
rrodukáló Vecsem-forrás (max. 68 000 1/p vízhozam) mögött húzódhat (8. ábra), ahova a víz a 400- 
-25 m tszf. magasságban levő víznyelősorból is lejut (Meteor-barlang, Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznye-

rarlang (404-es-barlang), Nagy-vizes-töbri-víznyelő, Pocsakői-víznyelő) a résrendszeren a fennsíkon

5. ábra. Az Alsó-hegy vázlatos hidrogeológiai térképe (MAFI és ANPI térképe alapján szerkesztette: Sásdi L.)

. ..magyarázat: 1. Perm-alsó-triász vízzáró üledékek (evaporit, homokkő), 2. Alsó-triász üledékek ált., 3. Közép-
- és felső-triász karsztosodó kőzetek, 4. Pannon-pleisztocén üledék ált., 5. Pleisztocén édesvízi mészkő, 6. Kisebb 

zitonikai egység határa, 7. Takaró határ, 8. Vízszintes elmozdulás, 9. Normál törés, 10. Nagy hozamú karsztforrá-
■: íhideg, langyos), 11. Árvízi forrás, 12. Kishozamú forrás, 13. Vízfolyás, 14. Víznyelő, 15. Kimutatott karsztvíz 

z-amlási irány, 16. Zsomboly, 17. Fosszilis víznyelő, 18. Freatikus keletkezésű barlang, 19. Fosszilis forrásszáj, 
20. Település 
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beszivárgó vizeken kívül. A járat a több nyelőtől érkező bariangágak összecsatlakozásától a forrás felé 
jelentős keresztmetszetű lehet, kialakulásában a perm—alsó-triász rétegek kvarchomokjának, homokkő 
darabjainak erodáló hatása mindenképpen szerepet játszhatott, sajnos az aleuritnak meg járateltömő sze
rep jutott... A járható rendszer összhosszúsága (ismert nyelőjáratok) jelenleg 2 260 m, a várható teljes 
hossz több, mint 10 km, mélysége kb. 220 m lehet (nem figyelembe véve, hogy esetleg egy zsomboly 
felől jutnának be a jövő kutatói a rendszerbe, akkor 370 m is lehet a vertikális kiterjedés) (8. ábra). 
A forrás vízgyűjtőterülete a számítások szerint kb. 4,5 km2. A többi forrás (Kastélykerti-f., Pasnyag-f., 
Nádaskai-szölők-forrása, Tapolca-f.) esetében víznyelő kapcsolat nincs, a víz csak a töbrökkel tarkított 
mészkőfelszínen beszivárogva jut a mélybe. A barlangjáratok a forrástól legyezöszerűen ágazhatnak 
szét, attól távolodva egyre csökkenő keresztszelvényekkel. Legnagyobb hozamú a szubtermális vizet is 
felszínre hozó Pasnyag-forrás, ahol a jelenlegi aktív vízvezetö járatokat a foglaláskor a felszín alatt kb. 
7 m-el találták meg. Maximális vízhozama 49 000 1/p (MAUCHA 1998), átlagos vízhozama 1909 1/p.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a Meteor-barlangban az omlással keletkező hatalmas méretű Titá- 
nok-csamokát a Kis-vizes-töbri-víznyelő felől jövő vizek nem alakíthatták ki a kis vízgyűjtő terület miatti 
szerény hozamuk következtében. A csarnok kialakulása egykori, eredetileg nagyobb üreg beomlásával 
keletkezhetett, tektonikus zóna mentén. Az „ős”üreg vagy a nyelősor felöl érkező járatok összecsatlako- 
zási zónájában keletkezett kb. 300 m tszf. magasságban (még így is túl nagy a méret!), esetleg eredetileg 
freatikus kialakulású. Ez esetben korai-pleisztocén kialakulású, vagy annál is régebbi. Az 51 m mély 
Széki-zsomboly alsó terme (kb. 460 m tszf. magasságban) szintén idősebb, mint a zsomboly (Nyerges M. 
szóbeli közlése szerint aknák összeoldódásából és omlással keletkezett). A területen freatikus üregeket is 
feltárhatunk véletlenszerűen... Ezt igazolja, hogy keveredési korróziós ősi barlangok ismertek felszínről 
is feltárva (Kopasz-vígasz-barlang (554-517 m tszf. !!!), Magas-tetői-bg. (435-396 m tszf.), Hosszú- 
tetöi-barlang 450 m tszf.) (7. ábra), ilyenek véletlenszerűen kerülhetnek elő, feltárásuk sok bontással 
járhat a kitöltöttség miatt, a várható eredményt nem lehet megjósolni. Mindenesetre elhelyezkedésük el
gondolkodtató, mert a legmagasabb peremi hegytetők csúcsrégiójában, vagy kevéssel az alatt találhatók.

A Bába-völgyi I V-es víznyelőtől a Kis-vizes-töbrön át a Vecsembükk felé haladó szerkezeti sávtól D-re, 
DK-re a déli források felé történik felszín alatti vízáramlás a barlangrendszereken keresztül, míg a sáv

5. ?? 6. ?

7. ábra. Jelentős barlangok és források elhelyezkedése az Alsó-hegy Ny-K irányú hossz-szelvényében, járatok 
hossztengelyre vetítve (Szerk.: Sásdi L.)

Jelmagyarázat: 1. Zsomboly, 2. Időszakosan aktív víznyelőbarlang, 3. Inaktív víznyelőbarlang, 4. Inaktív freatikus 
barlang, barlangrész, 5. Hideg vizű karsztforrás, 6. Langyos vizű karsztforrás, 7. Kimutatott hidrológiai kapcsolat
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8. ábra. A Vecsem-forrás vízgyűjtőjének Joldtani térképe a jelentős barlangokkal (Szerk. Sásdi L.) 

r^isik oldalán a szlovákiai hegyperemi források felé (zsombolyok és Bábavölgyi IV-es nyelő nyomjel
zőé alapján) (SASDI—SZILAGYI 1993). Ebbe az irányba akár 10 km-es rendszerek is kialakulhattak, 
r 320—340 m mélységgel. A szlovákiai terület karsztforrásai közül a Köszörű-forráscsoport állandó és 

__ zi forrásának átlagos vízhozama kb. 2,8-szor akkora (4657 1/p), mint a Vecsem-forrásé (1645 1/p) és 
egyébként hideg vizű Tapolca-forrásé is nagyobb (2340 1/p). Ez alapján vízgyűjtőjük is kb. ennyiszer 

agy óbb, ugyanakkor megfelelő víznyelő híján csak forrás vagy zsombolyok felől lehetséges a feltárás 
■ aba van kapcsolat a Bába IV-es víznyelő és a Köszörű árvízi forrás között, a víznyelő igen szűk kereszt- 

“ iíszetű, a kutatások befulladtak). Az itteni legősibb és legnyugatibb egykori víznyelő a Csempész-bar- 
_~g fosszilis járata, ami a sok kitöltés ellenére feltárási pont lehetne.

SDerenk és Szádvár környéki karsztterületen, illetve az Alsó-hegy nyugati részén csak kis kiterjedésű 
-i- őzerek várhatók a tagolt földtani felépítés következtében, közöttük méretével jelenleg a Gutensteini 

i szkőben kialakult aktív vízvezető Frank-barlang (203 m/-46 m) emelkedik ki. Ebben a barlangban 
- *.  ?s szifonok gátolják a továbbjutást, pedig a Hangyás-víznyelő és Bába-völgyi III-as víznyelőbar- 

irányába még hosszú járatok vezethetnek (9. ábra). A terület és az Alsó-hegy Ny-i részén jellem
fagy a jelenlegi D-felé fakadó karsztforrásokhoz (Borz-, Acskó-, Alsó-Acskó-, Bene-bérci-, Zúgó-, 

v őolyás-, Szarvaskerti-, Kecskekút-, Éles-tetői-, Szádvár Ny-i-forrás) kapcsolódó aktív rendszerek 
-zeresztmetszetűek (Bába-völgyi-2 sz. víznyelő barlangja, Káposztáskerti-barlang, Kecskés-kúti- 

—.-barlang). A forrásokhoz jelentéktelen nem karsztos vízgyűjtő tartozik, mely perm-alsó-triász 
- igoritos összleten alakult ki - erre a forrásvizek magasabb szulfáttartalma is utal. A járatrendszerek 
’z-sza 1—2 km lehet, mélysége a 100 m-t nem haladhatja meg. Keresztmetszetük nem lehet jelentős, 
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amire a források max. néhány 100 1/p-es átlagos vízhozama és 2-4000 1/p árvízi vízhozamai is utalnak. 
Ugyanakkor nagyobb méretű járatok a fosszilis barlangok esetében valószínűek (Pérecs-nyelö), ezek 
azonban szlovákiai inaktív forrásbarlanghoz (Sólyom-kő/Rabló-kő alatti, Rabló-lyuk), vagy aktív for
ráshoz kapcsolódhatnak (Sólyomkői-forrás, Jablonca Erdészházi). A méretek itt a 2-4 km-es hosszt is 
elérhetik, vagy azt is meghaladhatják némileg, a mélység pedig 150 m körül lehet.

Derenki

Papkerti-f. Felé_

3 Dzxzu'ív Ir/Cv

Wettersteini MészkőFele > k

9. ábra. A Bába-völgy térségének földtani térképe és a karsztvíz áramlási irányai (Szerk.: Sásdi L. „A Gömör-Bükki 
térség földtani térképe"(LESS-MELLO 2004) alapján)(Jelmagyarázat a 16. ábránál)

A Kecső-Jósva-völgyektől északra a Ménes-völgyig terjedő Haragistya-Szelce-pusztai karszvidéken 
számos karsztforrás és víznyelő utal nagy kiterjedésű járatokra (70. ábra). Itt a 2185 m hosszú Vass 
Imre- és az 1610 m hosszú Kossuth-barlangok esetén van remény elsősorban nagyobb barlangrendszer 
további járatainak megtalálására. Az akár 68 000 1/p-es vízhozamot is produkáló Nagy-Tohonya-forrás 
(átlag 10 560 1/p) mögötti Kossuth-barlang esetén a 24 km-t is meghaladhatja (MAUCHA 1998), vertiká
lis kiterjedése a 604 m-es Nagyoldalt (Fertös-tető) figyelembe véve akár 380 m is lehet. A Wettersteini 
Mészkőben és dolomitban kialakult rendszer feltárása vagy a barlang Reménytelen-szifonja utáni járato
kon, vagy a perm-triász kőzethatáron kialakult Kuriszláni-víznyelö felől célszerű. Szóba jöhet a Kossuth- 
barlang végén a Kuszoda megbontása is. A barlang egyik főága a Kuriszláni-víznyelö felé halad, másik 
ága a Nagyoldal alá, ebből elágazások lehetnek a Lófej-völgy és a Szelce-völgy, illetve a Gergés-lápai- 
víznyelö irányába. A Por-lyuk a rendszer fosszilis (víznyelő?) barlangjaként is kiindulási alap lehet, 
a magasabb - nagyoldali — karsztfelszínen további zsombolyok előfordulhatnak.

A Kis-Tohonya-forrás vízrendszeréhez tartozó Vass Imre-barlang esetén valamelyik fosszilis bar
lang (Musztáng-, Szarvasól-bg.) sok kitöltéssel, vagy a barlang Cyklopszok-csarnokának időszako
san vízvezető ága lehet kiindulási pont. (A cikk lektorától, Gruber Pétertől tudtam meg, hogy a Musz
táng-barlangban elérték a kutatók a patakos ágat, a barlang 350 m hosszú, 50 m mély!) A forrás mögött 
8-10 km barlangjárat húzódhat a Haragistyán levő víznyelők felé, vertikális kiterjedése kb. 250 m lehet. 
A barlang fő ága a Cyklopszok-csarnokában látható hatalmas törésvonal mentén haladhat ENy felé, 
ezt az irányt a felszínen levő töbörsoros völgy is jelzi a Milada-barlang irányába. A járat az említett 
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"aragistyai nyelők felé szétágazik. A nyomjelzéses vizsgálatok alapján (GRUBER et. al. 2015) a határ 
-elletti, katavotraként működő Vízfakadás-barlang szűk járatrendszere ugyanakkor a Milada-barlangon 

a Kecső melletti karsztforrásba vezeti a vizet, s nem lehetetlen, hogy a Haragistya-víznyelő is erre- 
z’.é továbbítja az elnyelt vizeket. Az újabb nyomjelzések (Agancsos-réti-vny.) cáfolták a Kis-Tohonya- 

: zrrásnak a Milada-barlanggal való bifurkációs hidrológiai kapcsolatát, viszont meglepetésre kimutatták 
- rendszernek a Kecső-völgyben fakadó Babot-kúttal való hidrológiai összefüggését. Ebbe az irányba 
-gyanakkor csak szűkebb keresztmetszetű járatok várhatók, amit a közeli dolomitos vízgyűjtő és a Ba- 
rc t-kúti fosszilis forrásbarlangok szűk keresztmetszete jelez. Nagyobb rendszer - Szlovákiában - a már 
±~ 1 ített Milada-barlang és a kecsői Nagy-forrás között alakulhatott ki, mely a Vass Imre-barlangi rend- 
. cettől függetlennek tűnik. A Milada-barlangban jelzett vizek esetében a fluoreszcein sose jelent meg 
_ Kis-Tohonya-forrásban, míg az 1963-ban NaCl-dal jelzett víz igen (SARVARY 1965). A 2014-ben 
égzett kísérletsorozat eredményeiből (GRUBER et. al. 2015) levont következtetésekkel kapcsolatban

■ etségek merültek fel a Szlovákiában Szilice mellett levő Papverme-víznyelő és a Kis-Tohonya- és Ba- 
' -kúttal kimutatott kapcsolatot illetően...

A Kecső-völgyben az országhatár közelében fakadó Imádságos-forrás és a Néti-lyuk időszakos forrása 
-ég nem kellően tisztázott földtani helyzetben van, így nem tudni, hogy a Haragistya déli részének vizeit
■ : zza felszínre, vagy a Baradla vízgyűjtőjéhez tartozik. Mivel a Jósvafő felöl erre húzódó Steinalmi Mész-
■ : "öl fakadnak, ami a terepi tapasztalatok szerint a Haragistyán nem fordul elő, ez utóbbi valószínűbbnek 

. k. ugyanakkor kis vízhozamaik jelentéktelen járatokra utalnak. (Néti-lyukról később)

KiriiyA
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ábra. A Haragistya-Szelce-pusztai terület víznyomjelzéses vizsgálattal kimutatott karsztvízáramlási irányai
(Szerk.: Sásdi L. „A Gömör-Bükki térség földtani térképe” (LESS—MELLO 2004) alapján)

.'^'.magyarázat: 1. Perm-Alsó-triász Perkupái Evaporit Formáció 2. Alsó-triász Szinpetri Mészkő F. 3. Közép- 
'-triász, Gutensteini F. 4. Reiflingi Mészkő F. 5. Steinalmi F. 6. Wettersteini F. mészkő 7. Wettersteini F. dolomit

■ Tiszolci Mészkő F. 9. Szádvárborsai Mészkő F. 10. Hallstatti Mészkő F. 11. Zlambachi Márga F. 12. Víznyelő 
karsztforrás (hideg, langyos) 14. Nyomjelzéssel kimutatott áramlási irány (biztos) 15. Jelentősebb kisebb bar

lang, zsomboly 16. Jelentős barlangjárata (Vass Imre-, Kossuth-, Milada-bg.)
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A magas karsztos forrásként ismert, szivornyás kitöréseket produkáló Lófej-forrás mögött kisebb, 
1—2 km-es rendszer lehetséges, a forráshoz tartozó víznyelő nem ismert. A Ménes-völgyi, 1150 1/p-es 
átlaghozamú Medvekerti-forrás mögött kb. 3-4 km-es rendszer tárható fel, feltáró pontként a Húsvét- 
barlang jelölhető ki jelenlegi ismereteink alapján, vagy a Ménes-völgyben Gutensteini Mészkőben ki
alakult névtelen víznyelő. Sajnos ez a Nagyoldaltól É-ra levő, alacsonyabb helyzetű fennsíki terület 
még nem igazán bejárt, elbújhatott néhány feltárási lehetőség, érdemes lenne figyelmet szentelni neki. 
A Ménes-völgy legnyugatibb zónájában, a szlovákiai területen levő víznyelő a magyarországi szakaszon 
fakadó Mogyorós-forrással van hidrológiai kapcsolatban, míg a forrás elnyelődő vize aNagy-Tohonya- 
forrásban jelentkezik.

A Jósvafő szélén fakadó Szabó-kút mögött kis kiterjedésű, jelentéktelen járatrendszer húzódhat, vizé
nek egy része a Jósvaföi Kutató Állomás környéki fennsíkról, más része a Tohonya-völgy szurdokában 
elnyelődő vizekből származik.

Viszonylag jelentős járatok lehetnek a Ménes-völgyben fakadó Fedor-forrás és a Jósva-völgy oldal
völgyében levő Kopolya-forrás mögött, bár ezek keresztmetszete várhatóan nem „baradlai”. Kb. 4-5 km- 
es rendszerek tárhatók fel, elsősorban a forrás felől, mivel a nyelő feltárások bizonyítottan kis kereszt
metszetű járatokat eredményeztek (Alkotmány-bg., Háló-réti-zsomboly). A Macskalyuk-barlang erősen 
töredezett wettersteini dolomitban alakult ki, a bontás sziszifuszinak tűnik. A Kopolya-forrás rendszere 
esetén a 206 m hosszú, 45 m mély zsomboly és a felső árvízi szájak potenciális lehetőséget kínálnak. 
A 110 m hosszú Kopolya-forrásbarlangja deltajellegű, de valószínű, hogy a járatméretek a forrásdelta 
végében egy találkozási pont után összeadódnak. A Fő-ág a Nagy Háló-réti víznyelő felé haladhat a víz
nyomj elzések alapján, oldalágai az egyes töbrökben kialakult kis nyelőkig (Kotyor-nyelők, Zab földi
barlang) vezethetnek. A Zabföldi-barlang fosszilis nyelő járata mérete alapján alkalmasnak tűnik a feltá
rásra, a kitöltése viszont visszariasztó. A Bolyamér-forrás mögötti Eötvös Lóránd-cseppköbarlang szűk 
keresztmetszetű. Érdekesség, hogy a vízgyűjtőn levő - eddig sikertelenül bontott - Mogyorós-víznyelő 
nemcsak ezzel a barlanggal, hanem a Nagy-Tohonya-forrással is kapcsolatban van a szóbeli információk 
alapján terjedő nyomjelzéses vizsgálatok alapján. Természetesen senkit nem beszélünk le a szűk kereszt
metszetű járatok bontásáról, de ezek általában sikertelenül végződtek eddig (lásd még Kotyor-nyelők, 
Háló-réti víznyelő)... ACsapás-tetői-barlang freatikus keletkezésűnek tűnik.

A zömmel Steinalmi Mészkőből és Dolomitból, alárendelten Gutensteini Mészkőből és Dolomitból fel
épült Szögligeti-fennsíkon a szögligeti Papkerti-forrás és Acskó-rét közötti rendszer kutatása célszerű lenne a 
forrásbarlang felöl - ha a vízmű is engedélyezi. Felszínen jelenlegi ismeretink alapján megfelelő pontot nem 
tudunk kijelölni: az Acskó-réten a Perkupái Evaporit alkotta vízgyűjtőn óriási mennyiségű agyag van, egy 
beszakadás tőle K-re szintén agyaggal eltömött, az Úr-földjei beszakadás agyaggal kitöltött. Itt 4-5 km-es 
rendszer várható, mélysége a nyelőt figyelembe véve 125 m (11. ábra). A Bódvaszilason fakadó Pálinka- 
házi-forrás felé eső fennsík részen nem ismerünk megfelelő kiindulási karsztobjektumot, a forrás vízhozam
adatai sem sejtetnek jelentős rendszert. Különlegesség a szögligeti Rejtek-zsomboly, ahol elvileg lehetnek 
további borsóköves hasadékjáratok. Kialakulása többféle folyamat eredménye (tektonika, freatikus kor
rózió, szivárgó víz korrózió/erózió). A borsókövek mindenesetre egykori jelentős légáramlásra utalnak...

A Jósva-völgytől délre levő Galyaság a nagy barlangrendszerekről híres. A most már 29,8 km-es Ba- 
radla-Domica-barlangrendszer esetében a szerves részét képező Hosszú Alsó-barlang kutatásától még 
min. 10-12 km vízvezető járat várható (12-13. ábra), kérdés, hogy meddig, milyen lehetőségekkel jár
ható. Feltárása a már ismert, a Baradla jósvaföi kijárata közelében ismert aknán (Labirintus) keresztül 
megtalált forrásbarlang-szakasz felöl, illetve a megfelelő nagyságú barlangi víznyelők felől lehetséges 
(Danca-nyelő, Nehéz-út-víznyelö, Vaskapu-nyelő) (12, 14. ábra). A (hosszú) alsó szint legtávolabbi 
nyelőpontjai a Bábalyuk-víznyelő és a Domica-barlangban levő 2. csónakázó tó közelében levő barlangi 
víznyelő, valamint a Kecsö-völgyi nyelöszakasz Szlovákiában és az árvízi, időszakos forrásként működő 
Néti-lyuk környezetében (18. ábra). Ez alapján a Jósva-Medence- és Cső-forrás hozamának jelentős részét
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11. ábra. Földtani szelvény a Dusán és az Alsó-hegyen keresztül (Szerk.: Sásdi L.)

Jelmagyarázat: 1. Perm-alsó-triász Perkupái Evaporit F. 2. Alsó-triász Bódvaszilasi Homokkő  f. 3. Színi Márga F. 
- Szinpetri Mészkő F. 5. Középső-triász Gutensteini F. 6. Steialmi F, dolomit 7. Steinalmi F. mészkő 8. Középső- és 
'Eső-triász Wettersteini Mészkő F. 9. Derenki Mészkő F. 10. Felső-triász Hallstatti Mészkő F. 11. Holocén Allúvium 
'.2. Tektonikai felület 13. Karsztvízáramlási irány (nyomjelzés) 14. Karsztvízszint 15. Karsztforrás (hideg, langyos)

. Lecsó-völgyben elnyelődő vizek alkotják, melyek a Kecsötől É-ra fakadó Kis- és Nagy-forrásnál ered- 
Átlagos összhozamuk kb. 6 600 1/p, (a Kis-forrás vizének egy részét Kecső (Kecovo) vízellátására 

^sználják). A további víznyelők a főágban a Vörös-tói bejáratig helyezkednek el, míg attól Jósvafő felé 
. Bokaszorítós-víznyelőig ismertek már a Rövid Alsó-barlangot táplálják (táplálták) az elnyelt vízzel, 

nnantól kezdve a kijáratig a huzatvizsgálatok alapján a már fosszilis nyelő járatok a Hosszú-Alsó-
- ir anggal állnak kapcsolatban. A vízhozamok alapján (Polacsek Zs. szóbeli közlés) a Hosszú-Alsó- 
niriang is legalább két fő vízvezető ágból tevődik össze, melyek a forrás közelében - még ismeretlen
- atban - csatlakoznak egymásba, a közelmúltban feltárt részben folyik a nagyobb vízhozamú patak, 

—.érések alapján ez a víz is langyos...
A Baradlában még újabb felső szintű járatok is remélhetők, ezek kutatása a kürtőmászásokkal már

- . -indult. Ilyen járatrészletek a főág és az oldalágak felett egyaránt ismertek már, de a Domica és Ba- 
nc.a között is kell még egynek lenni a jelek szerint egy domicai nagy omlás és a Libanon-hegye között.

keményem szerint a Domica és a Baradla a Csernai-ág és a Hangverseny-terem között csak a pleisz- 
-1". második felében kapcsolódott össze). Érdekesség a Libanon-hegye legmagasabb pontja felett egy

- ~ ennyezeten betorkolló eróziós, kisméretű járat, ami szintén a felső szint létezését bizonyíthatja. Elgon-
- -Adtató megfigyelés, hogy a Baradla főágának méretei a Budai-Nagyalagút járatszakaszától kezdve 

amatosan csökkenő méretű, valószínű, hogy a még ismeretlen kitérő járatok a Kaífka-rét irányába,
egykori ősi forráshely felé haladnak...
- felszíni víznyelők felől is kellett egykor magasabb szinten járatoknak kialakulni (pl. Poronya-tetői- 

-*r.g,  Gruber Péter szerint), hiszen a jelenlegi nyelők körüli hegytető szintek a nem karsztos vízgyűjtőn 
/ -s xii Kavics) 350-380 m közöttiek (19. ábra), a nyelöpontok pedig most 320-330 m tszf. között helyez- 

•eA-.ek el a felszíni lefolyással nem rendelkező medencék mélyén. Tehát a köztes lepusztulási zónában is 
; nyelőpontoknak kialakulni, ahol a lefolyástalan területek egykor magasabb szinten (380 -400 m tszf.) 

■ _ e -glevő kavics anyagának a lepusztulása és barlangon keresztüli átmozgatása megkezdődött.
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12. ábra. A Baradla-barlang környezetének földtani térképe (Szerk.: Sásdi L. a Gömör-Bükk térség földtani térképe 
(LESS-MELLO 2004),, VELLEDITS et. al. (2017) és saját adatok alapján)

Jelmagyarázat: 1. Felső-perm és alsó-triász Perkupái Evaporit Formáció 2. Középső- és felső-triász Gutensteini 
F. Jósvaföi Mészkő Tagozat 3. Gutensteini F. 4. Steinalmi F. 5. Középső-felső-triász Wettersteini F. 6. Oligo-miocén 

Bretkai F. 7. Pliocén Trizsi Kavics F. 8. Töbör kitöltések 9. Normál vető 10. Feltolódás 11. Antiklinális tengely 
12. Tó 13. Vízfolyás, jelentősebb völgy 14. Víznyelő 15. Forrás (langyos, hideg, réteg) 16. Barlangjárat (Baradla, 
Béke) 17. Rövid Alsó-barlang (ismert járat, hidrológiai összefüggés) 18. Hosszú Alsó-barlang (ismert járat, hidro

lógiai összefüggés) 19. Feltételezett ősi, felső szintű járat
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J3. ábra. Vázlatos földtani szelvény a Kecső-völgy és az Aggtelek-1. sz. fúrás mentén (Szerk.: Sásdi L. a Gömör- 
Biikk térség földtani térképe (LESS—MELLO 2004); VELLEDITS et. al. (2017) és saját adatok alapján)

Jel magyarázat: 1. Felső-perm Perkupái Evaporit F. 2. Alsó-triász Színi Márga F. 3. Szinpetri Mészkő F.
4. Gutensteini Mészkő F. Jósvafői Mészkő T 5. Gutensteini Mészkő F. 6. Steinalmi Mészkő F. 7. Schreyeralmi 

Mészkő F. 8. Reijlingi Mészkő F. 9. Középső- és felső-triász Wettersteini Mészkő F. 10. Oligo-miocén Bretkai F és 
.anoki Slír F. 11. Pliocén Trizsi Kavics F. 12. Tektonikai  felület 13. Karsztvíz szintje 14. Baradla-barlang fő szintje 
5. Hosszú-Alsó-barlang járata (kimutatott, feltárt) 16. Rövid-Alsó-barlang járata (kimutatott, feltárt) 17. Aggte

lek-1. sz. fúrás 18. Jósva-forrás (Táró- és Medence-f.)
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- ábra. A Baradla-Domica rendszer kiterített hosszelvénye (GRUBER-GAAL. (2014) és SZILAGYIET. AL. (1989) 
hosszelvényei alapján szerkesztette: Sásdi L.)

. zlmagyarázat: 1. Baradla-Domica főág 2. Kürtők és víznyelő járatok 3. Baradlához tartozó víznyelők, ismeret
it. nyomjelzéssel kimutatott járattal 4. Víznyelő A. Felszíni B. Barlangi 5. Felső szintű járatok A. Részben feltárt 

~ Feltételezett 6. Alsó szintű vizes járatok A. Rövid Alsó-barlang B. Hosszú Alsó-barlang 7. Kimutatott alsó szintű 
zoológiái összefüggések A. Rövid Alsó-barlangi B. Hosszú-Alsó barlang déli-ág C. Hosszú-Alsó barlang északi-ág

A 7183 m hosszú Béke-barlang esetében (KISBAN-SZUNYOGH 2004) már csak oldaljáratok várha- 
« a Ny-i irányban levő víznyelők felé (igen kis keresztmetszetüek), a kürtők nagy részét már átnézték, 
^•anakkor a Béke-barlang alsó szintje még feltáratlan, az itteni Óriás-terem előtti víznyelő és a Kom- 

■ :<-forrás között 500 m a távolság (15. ábra). A Béke „Alsó-barlang” lényegesen kisebb keresztmetszetű
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Béke-barlang jósvafői szakaszának 
kiterített hosszmetszete.

Hidrológiai kapcsolat a Komlós-forrással
(kétszeres magassági torzítás)

Láz-tető

Kohorog-oldal

15. ábra. A Béke-barlang jósvafői szakaszának hossz-szelvénye a lehetséges vízáramlásokkal 
(KISBÁN-SZUNYOGH 2004 alapján, kiegészítve)

5 6 7

12 'Y 13 ▲ •14 •

16. ábra. A Szabadság-barlang joldtani környezete Szerkesztette Sásdi L. VELLEDITS et. al. (2017) és a Tájvédel
mi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály térképe alapján

Jelmagyarázat: 1. Alsó-Triász Szinpetri Mészkő F. 2. Középső-Triász Gutensteini F. 3. Steinalmi Mészkő F.
4. Schreyeralmi Mészkő F. 5. Reiflingi Mészkő F. 6 Wettersteini Mészkő F. 7. Pannon Edelényi Tarkaagyag F.

8. Pliocén Trizsi Kavics F. 9. Töbör kitöltés 10. Törésvonal 11. Feltolódás 12. Völgy 13. Víznyelő, barlang
14. Karsztforrás 15. Barlangjárat (ismert, feltételezett) 16. Felszín alatti vízáramlási irányok
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17. ábra. A Szabadság-barlang vetített hossz-szelvénye és poligonvonala a feltételezett ismeretlen járatokkal 
<a Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály térképe és NYERGES A. (2004) alapján, kiegészítve)

-.et, mint a Baradla Rövid-Alsó-barlangja az öt kialakító sokkal kisebb vízhozam következtében. A Bé- 
e-barlang új, egyre növekvő hozamú állandó forrása (nevezzük Komlós Alsó-forrásnak) a volt Bányász 
dűlő sarka mellett fakad, lefejezve az eredeti Komlós-forrást.

.Az Égerszögtől Ny-ra levő Danca-barlang gyakorlatilag feltártnak minősíthető 1390 m-es hosszával, 
szén a Gyökérkúti-víznyelő és az időszakos forrásként működő bejárat közötti járatrendszer szinte teljes 

• sszában ismert. Kisebb járat a Névtelen-nyelő felől várható még. A rendszer jelenlegi - ismeretlen - 
i. andóan aktív vízvezető járatszintje elméletileg már az Égerszög Ny-i peremén fakadó Kenderáztató- 

: —ás és/vagy Mocsolyás felé vezethet. Ezt még mindenképpen érdemes nyomjelzéses vizsgálatokkal és 
—ás vízhozammérésekkel alátámasztani.
A 322 m tszf. magasságban nyíló, jelenleg 3219 m hosszú Szabadság-barlangban a végpont és a for- 

■zszóna között még 650 m a légvonalbeli távolság (16. ábra), ahol az ismeretlen folytatás feltárható. 
- barlang bejárati része középső-triász Ramingi és Schreyeralmi Mészkőben alakult ki, ezt követi ÉK 
t e a Steinalmi Mészkő, majd a Gutensteini Mészkő és Dolomit. A jelenleg ismert és még ismeretlen 
-t: só szakaszok karsztosodásra kevésbé alkalmas alsó-triász Szinpetri Mészkőben alakultak ki. Abar- 

trendszer alsó, aktív vízvezetö szintje még ismeretlen (17. ábra), a földtani felépítés következtében 
■keresztmetszetű járatok keletkezhettek a 244 m tszf. magasságban fakadó Kecskekút-forrás mögött.

; ebb, töbörben kialakult víznyelők ismertek a barlang feletti karsztfelszínen, ahonnan további járatok 
vethetnek szintén kis keresztmetszettel (Nárciszos-bg., Piticsalji-vny.) a főág felé. A rendszer egykori 
^gyűjtőjét a Dász-töbörtől D-re a Tót-völgy lefejezte, emiatt az is valószínű, hogy a töbörtöl D-re levő 
_ztfelszínre lehulló csapadék már nem a Kecskekút-forrást táplálja, hanem az Égerszög Ny-i végében 

rdó forrásokat (lásd Danca-bg.).
Jnálló kis karsztterületnek tekinthető a Teresztenye É-i szomszédságában elterülő Teresztenyei-

. t (18. ábra). Jelentősebb méretű barlang a település szélén 240 m tszf. magasságban fakadó, kb.
I p átlaghozamú, 14 000 1/p árvízi hozamú Nagy-forrás mögött húzódik, amit számos nyomjelzéses 

-gálát kimutatott már az 50-es évek második felében (BALAZS 1961), csak a megkezdett későbbi 
fe árusok 80 m hosszúságnál megszakadtak a technikai nehézségek miatt. A terület nagy részét középsö- 
r_;.- Steinalmi Mészkő alkotja, a víznyelők vízgyűjtő területét Gutensteini Mészkő és Szinpetri Mészkő, 

“tekesség, hogy a fennsík nyugati oldalában feltehetően pannon időszaki forrásműködés során kelet- 
teaett gyöngykavics és -homok található, felette a hegyen pedig kvarcit kavics, ami a pliocén Borsodi 

. ; s anyaga lehet. Ez egykor az egész fennsíkot befedhette.
-. feltárás forrás felől csak jelentős technikával remélhető, eredményként 6-8 km-es, 100 m függöle- 

. - -/terjedésű barlangrendszer. Itt esetleg egy ősi, magasabb szintű forráshely megtalálása is segíthet.
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A víznyelők felöli kutatás ugyancsak jelentős technikát igényel, az eddigi tapasztalatok omlásos szaka
szokat jeleztek, illetve a Vizetes-nyelő esetében az árvizek során látható visszaduzzadás nagyrészt eltö- 
mődött nyelő közeli járatszakaszokat. Ez a visszaduzzasztás okozhatja a vízgyűjtőhöz képest viszonylag 
kis értékű jelenkori árvízi hozamokat.

Kisebb barlangrendszerek - 1-1,5 km hosszú, 50 m mély - alakulhattak ki a Szőlősardó melletti 
karsztrögök (Szén-völgy-tető, Lepényke) víznyelői felöl (Szén-völgyi-nyelők, Túrós-töbri nyelők) kiin
dulva nem túl nagy járatszelvényekkel a Sárkány-forrás és Bedela-kút felé (SASDI 1985). Ezek sikeres 
víznyomjelzéses vizsgálatok utáni feltárása a Szén-völgyi és Vörös-barlangi nyelőknél megindult, nem 
nagy eredménnyel. A Túrós-töbrök esetében a Nyugati- és Középső-nyelő biztató, a nyelők és a forrás 
között a hegygerincen zsomboly feltárása is lehetséges, ami a vízvezető járatba vezethet.

Külön említést érdemel az egykor nagy erőkkel kutatott, napjainkban ismét a figyelem központjába 
került Imolái ördöglyuk. Az itteni, miocén Bretkai Mészkőben és triász Steinalmi Mészkőben kialakult 
víznyelő az újabb földtani adatok alapján nagy valószínűséggel közvetlenül a mélykarsztot táplálja. 
Az akár 10 000 1/p vízhozamot is visszaduzzasztás nélkül elnyelő, 2,5 km2 nem karsztos vízgyűjtőterü
lettel rendelkező víznyelőbarlang nyomjelzései eredménytelenek voltak, ami nem a Jósva-forrás felé, 
hanem a Safarikovó melletti, 18-20 °C-os Tó-forrás felé valószínűsíti a hidrológiai kapcsolatot a föld-

2.? 3.V 4./^ 5.

18. ábra. A Teresztenyei-fennsík és környezetének térképe (Szerk. Sásdi L., (BALAZS 1961) alapján)

Jelmagyarázat: 1. Nagy karsztforrás 2. Rétegforrás 3. Víznyelő 4. Kimutatott karsztvíz áramlási irány
5. Teresztenyei Nagy-forrás vízgyűjtő területe 
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-ni felépítés mellett. A 275 m tszf magasságban nyíló, 53 m hosszú, 30 m mély Ördöglyukban csak 
r 180 m tszf. szinten levő karsztvízszintig lehetne lejutni, ez kb. 300—400 m hosszúságot és kb. 90 m 
“élységet jelentene... A víz a Safarikovó melletti langyos karsztforrásban jelenhet meg, ahol a Hévízi- 
t: hoz hasonlatos körülmények közötti barlangot tártak fel a búvárok oligo-miocén homokkőben. A víz
nyelőtől D-re 1 km-re már bizonyítottan langyos (18 °C), kissé szulfátos (perm-alsó-triász evaporit 
• 'zelségc) karsztvíz található a fedett karsztban, 180 m tszf. nívójú karsztvízszinttel. A víztározó kőzet 
felső-triász tűzköves Pötscheni Mészkő a környéki szerkezet- és vízföldtani kutató fúrások alapján.

A Rudabányai-hegység a felhagyott vasércbányán kívül a vadregényes Telekesi-szurdokot rejti ma
ciba, melynek Steinalmi Mészkőből álló oldalában 13 barlang, egykori víznyelők, vagy egyszerű kis 
■ rsadékjáratok helyezkednek el. A járatokban egykor, illetve a szurdok medernyelőiben és a Telekes- 
51gyi-víznyelőben napjainkban elnyelődő víz egyéb forrás nem lévén a Szalonna melletti 20-22 °C-os 
' elegvíz-forrásba juthat. Feltárásra jelenlegi ismereteink szerint csak a 82 m hosszú, 8 m vertikális ki

terjedésű Ördög-gát-lyuk és a 200 m hosszú, 24 m mély Csengő-zsomboly barlangja alkalmas. Búvár- 
—ódszerekkel a forrásban próbálkoztak már, sikertelenül, csak rövid, borsóköves járatokat ismertek meg.

víznyelőt kétszer nyomjelezték fluoreszceinnel az 1960-as években, sajnos eredménytelenül. Kutatni 
esetleges újabb barlangok után csak a Steinalmi Mészkőből álló vékony sáv alkalmas. Az Alsótelekestől 
télre levő vasérces terület, valamint a hegység zömét alkotó Gutensteini Dolomit alkotta vidék nem re- 
-énybeli terület.

.Az 521 m tszf. csúcsmagasságú Szalonnai-hegység Ny-i oldalán számos kis-közepes hozamú karszt- 
f orrás (Perkupái, Rahozna, Vályús, Sárkány), K-i oldalán 2, nagyobb hozamú, vízmű által foglalt lan
gyos vizű forrás fakad (Martonyi, Szalonna). Tagolt földtani felépítésű karsztfennsíkján csak néhány kis 

zgyűjtőterületű víznyelő ismert Steinalmi, Gutensteini és Jósvafői Mészkőben, alsó-triász Színi Márga 
. Kotta nemkarsztos vízgyűjtő területtel. Az itt feltárható barlangok (jelenleg csak 5 ismert!) lehetséges 
-éretére a már feltárt, Tömör-gyönyör-gödör (70 m/-20 m) neve is utal (Szár-hegyi-víznyelő-barlang)...

rendszerek hossza 1—3 km lehet, mélysége kb. 250 m, sajnos a márgás vízgyűjtő mindenképpen jelentős 
: mödésekre utal. Legmagasabban a Szárhegyi-zsomboly található, a hegység csúcsrégiójában 504 m 
3z:_ magasságban. Kialakulásának módja, főleg ideje, még ismeretlen. Érdekes adalék az egykori barlang 
'.okuláshoz az egyik töbör oldalában látható 6 m hosszú, 1 m vastag kipreparálódott cseppkőpad kb. 
-■> m tszf. magasságban, és ugyanezen szinten szórványos előfordulású, apró szemű kvarckavicsok.

Az Esztramos a Szalonnai-hegységtől északra, a Bódva-medence peremén emelkedő önálló mészkő- 
-g. mely barlangtani különlegességnek számít. Keveredési korróziós (hideg vízi!) hasadékbarlangjai 
rely vizű tavakat, számos különleges megjelenésű kalcitkristály és cseppkőkiválást rejtenek, nem be
telve a nagy jelentőségű gerinces maradványokról. További feltárás csak körültekintő munkával lehet- 

.eges pl. a II. táró 7 sz. barlangjában a külszíni bányaszint Téli fellevegőzésű barlangja felé, továbbá 

. S orrantós-barlangot is érdemes még jól átkutatni. Bármilyen feltáró munka nagy figyelmet és óvatos
ig ot igényel a képződmények megóvása érdekében. A hegyben az egykori vasbánya tárók kutatása nap- 
o. tkban indult meg, így tárult fel az egykori, okker vasat tartalmazó Pantó-barlang, ami a vaskitermelés 
. —o lett járható, valamint a VI-os szinti táróban 2 jelentősebb barlang.
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EXPLORATION POSSIBILITIES OF CAVE SYSTEMS 
IN THE AGGTELEK-RUDABÁNYA REGION ACCORDING 

TO THE GEOLOGICAL, KARSTHYDROGEOLOGICAL 
AND MORPHOLOGICAL CONDITIONS

ABSTRACT

Based on the geological setting and morphological, hydrogeological conditions of the Aggtelek-Ru- 
dabánya Mountains, the study discusses the known caves as well as the further exploration possibilities 
within the different karst areas. Besides the potential lengths and depths of the cognizable systems, 
it alsó gives estimations on their expectable cross section dimensions and sediment fill ratios. The author 
concludes that several shorter or longer cave systems can still be explored here in almost every larger karst 
area, bút these researches require significant energy and a fást result is nőt sure everywhere.

46


