
B e s z á m o l ó  j e l e n t é s

a pécsi Dr. Szabó Pál Zoltán barlangkutató csoport 1974. évi tevékenységéről

A csoport az 1974. év második felében alakult. A csoport a munkatervnek meg

felelően az Abaligeti-barlang jobboldali II. oldalágának, illetve az oldalág és a 

felszin kapcsolatainak feltárásával foglalkozott.

Ezt a munkát az oldalág felmérésének kezdete előtt feltétlenül el kellett végezni, 

ugyanis a felmérés végrehajtása a főág felől az oldalág kuszoda jellege miatt 

m áraz ismert hosszon belül is igen nagy nehézségekkel járna. Jellemző, hogy a 

700 m hosszúra becsült oldalág egyszerű bejáráshoz is mintegy 6 óra szükséges. 

A mérés megfelelő előkészítése ezért a jövő munkára nézve döntő jelentőségűnek 

mutatkozik.

A csoport munkáját várakozáson felüli siker koronázta : a korábban már meg

ismert felszini kapcsolatot (Szabó Sándor és Geisz Mihály, 1969) a rövid műkö

dési idő és a kedvezőtlen időjárás ellenére sikerült ismét feltárni és biztositani. 

Ezzel a munkával az 1975-re tervezett felmérés sikerének esélyei nagyban meg

növekedtek : az oldalág - hosszának a főágtól számított mintegy kétharmadában - 

a felszínről hozzáférhetővé vált.

Az Akácos-nyelő feltárása önmagában is eredményként könyvelhető el, A me

cseki barlangkutatásban is sikerült bizonyítani, hogy felszini viznyelő és viz - 

szintes járat között járható: kapcsolat alakulhat ki. Egyúttal az abaligeti barlang 

természetes bejáratainak száma kettőre növekedett.

Az Akácos-nyelő feltárása mellett a csoport munkája más területeket is felölelt, 

A korábbi évek szórt eredményeinek összefogásával és kiegészítésével többé- 

kevésbé pontosan sikerült tisztázni az abaligeti karszt felszíni viszonyait. Ez a 

kérdés a kutatás további irányainak kijelölése érdekében feltétlenül tisztázandó

volt.
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Eredményes volt a TEK ER ESI BARLANGOK kutatása is. Az ENy-i Mecsek 

Orfü-Kovácsszénája között fekvő völgyében Tekeres és Kovácsszénája közsé

gek között a "Bánya-tet6" oldalában két kisebb barlang és egy kőfülke található.

A szakirodalomban Dr. Szabó Pál Zoltán tesz emlitést róluk "A Mecsek és a 

Villányi-hegység barlangjai" c. intézeti kiadványában - azonban kutatásokat 

ezen a területen nem végzett.

Jelenlegi kutatócsoportunk egyik tagja a Pécsi Pedagógiai Főiskolán készitett 

szakdolgozatában dolgozta fel az itt végzett feltáró munka eredményeit. Ezen 

tényeknek a figyelembevételével szándékozunk ezt a hiányosságot kiküszöböl

ni, és ennek érdekében az idei év folyamán ismételten felkerestük a fent emli- 

tett helyeket,

A Bánya-tető nevű hegy már lajtamészkő területén található. Régebben kisebb- 

méretű kőbányászás folyt itt. A bányaművelés közben feltárt földtani szelvény 

a következő : a völgytalpon közel vízszintes településű, pados rétegezettségü 

sekélytengeri, erősen meszes homokkő van. Ezt a völgytalp felett kb. 20 m 

magasságban durvaszemü lajtamészkő váltja fel. E felett a lösz és a termőtalaj

réteg található.

Az erősen meszes homokkő és a lajtamészkő szilárdság alacsony, igy helyi 

jellegű törések, repedések, disz lokációk keletkeztek. Ebben a környezetben 

alakultak ki a barlangok és a kőfülke.

"Bolhás-barlang" (FUstŐs-lik) hosszúsága 41 méter. A bejárat fekvése D-i 

irányú, a völgytalp felett kb. 30 m magasságban ; a fedőréteg már csak pár 

méter. Inaktiv forrásbarlang. Járatai erősen feltöltődtek. Talaja teljesen szá

raz, poros, sok avar van behordva, (Valószínű, kisebb vadak használják átme

neti búvóhelynek). Ebben a környezetben kitünően tenyésző bolhák tömegéről 

származtattuk az elnevezést,

A barlang jelenleg vízgyűjtő területtel nem rendelkezik, a felszínen karszt

jelenségek nem találhatók ; ha korábban voltak, úgy azok teljesen lepusztultak. 
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A barlang bejáratától 4 m -re keletre találjuk a kőfülkét, amelynek nagysága 

3,5 x 2 x 2 m. A járatok feltöltÖdése el6tt valószínű a barlanggal volt össze

köttetésben, vele azonos korú.

A Bánya-tetÓ oldalában nyugati irányba haladva 400-500 m. távolságra találjuk 

a másik barlangot, hasonló magasságban a völgytalp felett. Ez már a meszes 

homokkőben képződött ; 43 m hosszan járható. A járatok a történelmi időkben 

magasabbak voltak. Ma két szintje van, az alsó szint az elhagyott mederfenék. 

A felső szint a lehullott kőzettömbök felett alakult ki,

A két szint között átlagosan két méter a szintkülönbség, ezt majdnem végig 

az omladék osztja meg, A barlang bejárata után, attól jobbra és a barlang vé

gén egy-egy kb. 2 x 3  m-es termet találunk, melyeket jórészt mesterségesen 

alakítottak ki, Valószinü búvóhely céljára képezték ki Őket, de még a bányamű

velés megkezdése előtt. A barlang felett is fejtették a követ, ez is közreját - 

szott a bentlévő omlások létrejöttében.

Az ismertetett barlangok ma már inaktiv forrásüregek, melyeket héviz alakí

tott ki. Ezen feltevést a következők indokolják :

1 . ) A bejáratok előtere tág, gömbfülke-szerü.

2 .  ) Felfelé haladó "furatok" vannak ; van 1/2 m mélységű is.

Ezek a kénhidrogénes vagy erősen szénsavas hévizek által kialakí

tott barlangok jellemzői.

3. ) A Mecsek-hegység ezen területén is voltak fiatalkorú kéregmozgá

sok, amelyek töréseket, vertikális elmozdulásokat eredményeztek ; 

pl, az orfüi medencében,

4 .  ) A bánosi völgyben található a Toplica-forrás, Ennek vizhőmérsék -

lete 19-20 °C közötti, kénhidrogént és szénsavat tartalmaz. A kör

nyező területen több hasonló forrás is van, amelyek a valamikori in

tenzivebb héviztevékenységre utalnak,
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5. ) A fiatalkorú kéregmozgások következtében a Bányatető körzetében is

melegvizes feltörés lehetett, amely keveredhetett a talajvízzel,, Ez a 

vizfeltörés még bizonyos mértékű lehűlés után is létrehozhatta a bar

langokat a könnyen oldódó kőzetben. Egy későbbi elmozdulás során a 

bázisszint süllyedése miatt a viz már nem éri el a járatokat, igy azok 

lassan feltöltődtek.

6 .  ) A völgy bevágődása miatt a barlangok kiemelkedtek az eróziószint

fölé.

Jelenlegi rövid ismertetőnk nem törekszik teljességre a tekeresi barlangokról, 

de alapvető tájékoztatást igyekeztünk az eddig ismert tények összefoglalásával 

közreadni.

Pécsi Vörös Meteor sportkör

Dr. Szabó Pál Zoltán 
kutatócsoportja
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