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Az 0.S.C. "Szilvaagy Andor" barlangkutató csoport 1979. évi be
számolója

Kiss Pál - Horváth János

Koporsó з-viznyelő-barlang
Az éves kutatási programunknak megfelelően tovább folytattuk a víznyelő bontását. Az 
év elején kitűzött feladatot sikerült teljes mértékben teljesítenünk.
A munkát két nagy szakaszra bontottuk. 1./ ácsolat teljes kicserélése, tavaszi tábor

2./ bontás teljes keresztmetszetben nyári tábor 
Tavaszi táborunkban megkezdtük az 1977—ben felállított acsolat lebontását, mivel az 
életveszélyessé vált a távlati céljainknak sem felelt meg. Ezt a munkát az állandó 
esőzések miatt sajnos csak elkezdeni tudtuk.
A nyári táborunkban az új ácsolat elkeszitese majd a víznyelő bontása lett a fo cél.
A régi 3x3 m négyzet alakú ácsolat helyett egy 7x5 m-es ácsolatot állítottunk fel, 
mely teljesen biztonságos s lehetővé teszi, hogy motoros csörlőt használjunk, mellyel 
nagy mértékben növekedni fog a kiszállított törmelék mennyisége.
Az ácsolat készítésével párhuzamosan folyt a víznyelő bontása. Itt nagy hasznát vet
tüli az ütvefuró berendezőseinktieíc /PIOHER, SKIL/. A víznyelő áljában hatalmas kövek 
között tűnik el a viz s ezeket csali gépekkel tudjuk szétverni. A barlang még mindig 
függőlegesen halad lefelé. Táborunk végén a mélysége elerte a 9 metert es egy 3kL,5 
m-es szelvényben bontunk tovább a beömlő viz nyomában.
A kutatás a jövőben gyorsabban fog haladni, mivel a viz szinte kizárólag kövek között 
folyik, kitöltés igen kevés s agyagdugó valószínűleg nem feltételezhető. Meg kell je
gyeznünk, hogy a víznyelő időszakos, kb. 800 l/ó vizet tudott befogadni julius végén.
A jövő évben ez a barlang kutatási programunkban a fő cél, és fokozott ütemben végez
zük a feltárást.

Béká s-vi znyelő-barlang
Ebben az évben nem tudtunk eredményes feltárást végezni a barlangban lévő viz miatt. 
Kizárólag csali megfigyeléseket végzünk ezt viszont 1977 éta. Megállapítottuk, hogy a 
barlangban minimális vizmennyiség /2—3 ь’/ észlelhető februárban s augusztus második 
felében. A barlang legmélyebb pontja 19 m, hosszúsága 21 m ebből 8 m vízszintes jarat, 
s ennek végén van a tovább jutás lehetősége.

Feronc-hegyi-barlang

Tovább folytattuk a barlang kevésbé ismert járatainak bejárását, melynek célja egy
séges jelzésrendszer kialakítása a barlang labirintus jellege miatt.
Sajnos munkatervünkben kitűzött feladatot nem tudtuk kielégítően végrehajtani.

"3 кп-ез" barlang
Ilivel minden időnket a Koporsós-barlanggal kapcsolatos munkák kötötték le, igy a bar
lang kutatásra nem tudtinik elég időt fordítani. Kizárólag néhány /6-8/ leszállásra 
korlátozódott a kutatás. A jövőben hatékonyabbon szeretnénk folytatni a kutatást, mi
vel mint már az előző Л978 évi/ jelcntc3Üh!iben említettük a barlang vegén igen егоз huzat észlelhető.




