
A VÖRÖS METEOR T. E, Diogenes barlangkutató csoportjának beszámolója

az 1974. .évben végzett munkájáról

Az egri - miskolci mliut és a Répáshuta - Csúnya-völgy által határolt területen 

folytattunk az előző években elkezdett feltáró és térképezési munkálatokat, Ennek 

során három munkahelyet létesitettün:

- Diós-pataki III. inaktiv víznyelő barlangnál

- Hárdhiágu I. III. inaktiv nyelőknél

A kutatást a régebbi helyeken sem hagytuk abba, igy a:

- Szarvasetető-i-víznyelő

- Pénz-patak-i "

- Diős-patak-i "

- Karabélyos-barlang

Dióspataki II. nyelő: A nehéz munkakörülmények miatt látványos eredményeket 

nem produkáltunk, de az eddig ismert végpontokon túl jutottunk.

Itt a viz a szálkőben olyan szűk keresztmetszetű helyen folyik, hogy csak a vízben 

térdelve lehetett dolgozni.

Reméljük, hogy a megbolygatott üledéket ezzel valamelyest segíti munkánkat,

Vízhozam, hőmérséklet és páratartalom méréseket is folytattunk.

Diós-pataki Ill-as nyelő: Az ácsolatút készítettük el.

A következő táborunk bázishelye lesz.

Háromágú I-III-as nyelők: A kitermelés igen szűk sziklahasadékban történik, ezért 

csak' igen lassan lehet lefelé haladni, Idáig 5 m -rel mélyítettük a barlang fenekét,

Szarvasaiéi;51 -viznyé ő;A tavaszi és a nyári táborban aktivan dolgoztunk. Az őszi 

tábor idején nem foglalkoztunk vele, mert hosszú esőzések miatt az ácsolatot az 

óriási víztömeg kimosta és az eddig biztosan egymáson nyugvó kőtömböket labilissá 

tette.
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Újra ácsolása a jövő évi programunkban szerepel.

Pénz-pataki-viznyelő: Számos leszállást végeztünk igen mostoha körülmények között, 

annak felderítésére, hogy egy föld alatti tábor esetén, hol lenne célszerű a tovább

jutást megkisérelni, ill, viszonylag száraz szálláshelyet létesíteni. A VMTE közpon

ti csoportjával közösen a felső omladékos részben rövidítő járatot bontottunk, igy 

viszonylag könnyen és gyorsan lehet a Jutka kürtőig eljutni. December hőnapban még 

egy leszállást végeztünk,

A felsorolt aktiv, ill. inaktiv víznyelők egy részéről, valamint számos kisebb bar- 

iangrő*, üregről készült dokumentációt a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 

tájékoztatójában közöltünk ill. folyamatosan közöljük,

A megfigyeléseket a jövőben szeretnénk kiterjeszteni vízhozam, hőmérséklet- és 

páratartalom mérésekre is, ezek évenkénti dinamikus változását térképen rögzíteni.

A VITUKI által tervezett átfogó karsztvíz kutatási program végrehajtásában aktivan 

kívánunk résztvenni.

A budapesti Mátyás-barlang kezelését továbbra is a csoport végzi. Az OTVH-val 

egyetértésben a KINIZSI és VÖRÖS METEOR barlangkutatói együtt munkálkodnak 

a tanbarlanggá történő kiépítés munkálatainak előkészítésében.

A csoport a feltáró és kutató munkán kívül nagy jelntőséget tulajdonit a tagok el

méleti és technikai továbbképzésének, továbbá a többi csoportokkal való jó kapcso

lat kiépítésének, valamint a létszám növelésének.

Ennek eredményeként számos tag részt vett a mászás és biztosítás technikai okta-
V

tásokon és tudományos előadásokon. Alapozó- oktató-, mászó túrákat szerveztünk 

az Oszolyon, a Hét-lyuk zsombolyba és a Remete barlanghoz.

A miskolci barlangkutatókkal a Kis-, és Nagykőmázsai kutatóturán, a Vecsembükki 

táborban és számos akcióban résztvettünk,
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A csoportban az MKBT tagok száma örvendetesen nőtt utánpótlási gondjaink nin

csenek, akcióképességünk növekedett, igy munkánk intenzitását, mint mennyisé

gileg, mint minőségileg növelni tudjuk.

Scholt Ferenc 
csoportvezető
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