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Beszámoló a Tatabányai Bányász Művelődési 6a Oktatási Központ "Vértes László"
Kar-azt- 6a Barlangkutató Csoportjának 1977» évi tevékenységéről

Feltáró kutatás
Páll-Gerecse — Parkerdő

A Tatabánya-Újváros szomszédságában kialakított kirándulóközpont ás környéke karszt- 
obJektumainak kutatására megkülönböztetett figyelmet fordítottunk. A különösen a nyári 
hónapokban sűrűn látogatott terület barlangjai a hozzá nem értök számára veszélyt — élet
veszélyt! - jelenthetnek.

.Terepbejárásaink során felkerestünk mintegy 40 itt található barlangot, víznyelőt, 
kisebb üreget. Ezeket veszélyességi, kiépíthetőségi, lezárási, feltáró kutatási szempon
tok szerint értékeltük, illetve értékeljük. Reméljük, e munkánkkal hozzá tudunk Járulni 
a Parkerdő további fejlesztéséhez, a kirándulók zavartalan időtöltésének biztosításához.

"Vértes László"-barlang
Az óv elején több alkalommal az omladékos bejárat biztosítása, a beosuszott törmelék 

kitermelése okozott problémát. Ezt az állapotot osak az omladékos szakasz kiépítésével 
lehet megszüntetni.

Nyáron rendszeres ellenőrző bejárásokat végeztünk, rossz tapasztalatokkal. A pusztí
tás, a képződmények rongálása fokozódott. Decemberben megkezdtük az előkészületeket a 
bejárat kiépítéséhez. Ezzel egyidőben folyik a barlang részletes felmérése. A pontos 
mélységmérés megtörtént, e szerint a barlang mélysége 55*60 m.
Hófehérke-barlang

Télen ée tavasszal dolgoztunk az eltömődött nyelőszáj kibontásán. Kb. 4-5 ff törmelék 
eltávolításával sem sikerült bejutnunk a barlangba.

A munkát — az év folyamán kötött megállapodás értelmében — a Kőbányai Barlangkutató 
és Hegymászó Szakosztály kutatói folytatják.
Kisréti-barlang /9* sz. nyelő/

Jelentősebb feltáró munka itt az 1977. évben nem történt. Helyreállítottuk a megron
gálódott bejárati áosolatot, eltávolitettük a mozgó köveket. Az év végén megkezdtük a 
barlang felmérését.
28. sz. - víznyelő

A "Vértes László"-barlang közelében található gödröt januárban bontottuk meg. 2 ff 
föld és kőtörmelék kibontásával bejutottunk a szálkővel határolt járatba. 6 m mélységben 
törmelékdugó akadályozza a továbbjutást.
Kis-G^reose

Kutatómunkát e területen 1975 óta végzünk. Ekkor sikerült több ponton is bejutnunk a 
jura mészkőösszlet 7-18 7°, 55-235°, 100-280° osapásu, 58-90° dőlésű hasadékrendszerének 
sajátos, zsomboly-jellegű járataiba. Ebben az időszakban a kutatás elsősorban a mélység
beli összefüggések tisztázására irányul.

A felszínen, valamint a Tűzkövéé-barlangban és a Jura-zsombolyban történt részlete
sebb geológiai, tektonikai vizsgálatok arra engedtek következtetni, hogy nemosak a mé
lyebb szinteken, hanem a felszín közelében - 12-20 m-en - is kialakulhatott nagykiter- 
Jedésü, összefüggő barlangrendszer /1. sz. ábra/.
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Az 1977« évben ezirányban megindított feltárás eredményei ezt a feltételezést részben 
már igazolták. Az elvégzett, illetve az elvégzendő őslénytani és üledékminta-vizsgálatok, 
a klimatológiai megfigyelések értékelése újabb hasznos Útmutatóul szolgálhat a munka si
keres folytatásához.
Jura-zsomboly

A tavaszi tábor időtartama alatt előkészítő munkákat végeztünk. Eltávolítóttűk a téli 
hónapokban meglazult köveket, a bejárati aknák alatt felhalmozódott törmelékeket. A Kis
nyelő aknáiba beépítettünk 32 m hágósót, Így a le- és felszállás ideje lényegesen meg
rövidült.

Nyár elején megkezdtük a Kia-nyelő végpontjának bontását. Rendkívül nehéz körülmények 
között kb. 5 w? anyagot termeltünk ki, a talppontot 3,5 m-rel süllyesztettük. A tűzkőtör
melékes zónán áthaladtunk, elértük az akna agyagos-köves álfenekét. E rétegből őslényta
ni feldolgozásra mintát vettünk, a vizsgálat azonban meddőnek bizonyult.

A Nagy-nyelő - 13 m-es szintjén eredményesen bontottuk meg a Tűzköves-barlang - Jura- 
zsomboly irányú hasadék a kőbányák felé haladó folytatását. Mintegy 25 m-es uj szakaszba 
jutottunk be, melynek érdekessége egy a felszínt kb. 3,5-^ m-re megközelítő kürtő. Az uj 
szakasz jelenlegi végpontján további szabad járat is látszik, egy szűkület átbontásával 
juthatunk tovább.

Folyamatosan készítettük a feltárt szakaszok térkép- és fotódokumentáoióJát. A Kis- 
nyelő ág mélysége 4j.,30 m, a Nagy-nyelő ág mélysége 52,10 m, a zsomboly járatainak össz- 
hosszusága 137,50 m.
Tűzkőy e s-barlang

Kutatása a Jura-zsomboly feltárásával párhuzamosan történt. Tavasszal itt is tiszto
gató akoiót végeztünk, a bejárati aknát behágosóztuk. Elkezdtük a zsomboly felé haladó, 
eltömődött hasadék kibontását. A nyári tábort is erre a munkára szerveztük. Kb. 15 tör
meléket szállítottunk ki, 6 métert jutottunk előre.

A bontás során harántolt kitöltésből /2. sz. ábra/ nagymennyiségű osontmaradvány ke
rült elő. Az anyagot vizsgálatra a Földtani Intézetbe juttattuk el. Dr. Kordos László 
irányításával ősszel gyűjtés történt.

Elkészítettük a barlang térkép- és fotódokumentáoióját. A barlang mélysége 21,50 m, 
összhosszusága k k , 0 O  m.
Nagy-Gereose
Mese-barlang

A Nagy-Gereose ÉK-i oldalában nyiló, közel vízszintes karsztos járat. Két szűkület 
átbontásával 16 m-ig jutottunk be, itt újabb szűkület akadályozza a továbbjutást.

Morfológiája és a kltöltésminta-vizsgálatok alapján feltételezzük, hogy egy, a fenn
sík alatt húzódó nagyobb barlangrendszer inaktiv kifolyási ága. Térkép- és fotódokumen
tációját elkészítettük.
Zerge-lyuk

A Mese-barlangtól К-re, kb. 20 m távolságra található kisebb tektonikus-kifagyásos 
üreg. Felmérése és fotódokumentációja elkészült.
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abpnojz

F elm erte  Vertes László cso p o rt 1977-ben 
Bozsiko János ' Polfoi Tomás 
Go/ombos tom os Puskás György 
Juhász Monton 

Szehkesztette ■■ Juhász M orton
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Adatgyűjtő tevékenység

Jura-zsomboly
alaprajz,
hossz- és keresztszelvények 1:200

TUzköves-barlang
alaprajz,
hossz- és keresztszelvények 1:100

Mese-barlang
alaprajz, hossz-szelvény 1:100
keresztszelvények 1 : 5 0

Zerge-lyuk
alaprajz, hossz-szelvény 1 : 5 0

méretarányú térképeit. Л négy barlangban összesen 206,00 m hosszúságú járatot mértünk 
fel.

A Vértes László—barlang és a Kis-róti-barlang /9. sz. nyelő/ M = 1:200, illetve M = 
1:100 térképeinek készítése folyamatban van.

Fotódokumentáoiót az alábbi barlangokban készítettünk:
Vértes László—barlang /fekete-fehér papirkép /, Jura-zsomboly /színes dia és fekete-fehér 
papirkép/, Tűzkővés—barlang /fekete-fehér papirkép/, Mese-barlang /színes dia és fekete
fehér papirkép/, Zerge-lyuk /fekete-fehér papirkép/, Tükör-forrásbarlang /ezines dia és 
fekete-fehér papirkép/, Angyal-forrásbarlang /színes dia és fekete-fehér papirkép/.

Felszíni felvételek készültek a D-i Gerecse mintegy harminc karsztobjektumáról.
Túráink során fotóztunk még a bajóti Öreg-kő barlangjaiban, a Pilis-nyergi-viznyelő- 

barlangban, a Sátorkőpusztai-barlangban, a Bolhási-viznyelőbarlangban és az Álba Regla- 
oseppkőbarlangban.

A klimatológiai megfigyelések igénye - főképp a Jura-zsombolyé - már az előző évben 
felmerült.

A méréssorozat beindítását eredetileg 1977. augusztusra terveztük, de teohnikai nehéz
ségek miatt erre csak november elején került sor.

Megfigyelések heti egy alkalommal /vasárnap/ történtek, a következő mérési pontokon:

Barlangi térképezést az 1977» évben elsősorban a Kis-Gereosén végeztünk. Elkészítet
tük a

1.
2.

Felszín
Jura-zsomboly I. sz. bejárat - 1 ,5 m

3. n XI. sz. bejárat - 1,5 m
k . И váróterem - 18 m
5. П összekötő folyosó - 15 m
6. « I. sz. alsó akna - О a

7. и II. sz. alsó akna - 50 m
8. Tűzköve e-barlang bejárat - 1,5 m
9. n terem — 15 m.

A méréseket Assmann-féle aspiráoiós psziohrométerrel végeztük, igy hőmérséklet, rela
tiv- és abszolút páratartalom adatsor áll rendelkezésünkre.



Érdeke* feladatnak Ígérkezik a zsomboly légmozgáaviszonyainak tisztázása« A bejáratok 
téli párolgásának hirtelen változásai, a feltárómunka során felgyülemlett pára ás oiga- 
rettafüst mozgása hívták fel figyelmünket a barlang különös "légzésére".

Műszerkészletünket ennek az uj feladatnak a figyelembevételével kívánjuk fejleszteni.

Juhász Márton


