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ban a szűk hely miatt viszont nem tudtuk lefényképezni őket.

Gaobánka. Tamáslik-barlang:

A barlang ajtaját, ismeretlen tettesek igen erősen megrongálták. A falu apraja-nagyja, 
nagy előszeretettel használják a bányaudvart, éa minden fellelhető üreget szemét tároló
nak. A barlang jelenleg nem nyitható kulccsal, csak a beton tokozat kivéaésével. A le
írtak miatt egyelőre jobbnak láttuk, ha nem nyitjuk fel a barlangot, mivel nem lett vol
na módunkban kellő biztonsággal lezárni.

Az MKBT szakbizottságoknak munkáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása 

Biológiai vizsgálatok:

Burján Anna, “Két budai barlang felszínének recens csigái" cimmel, a Karazt és Barlang 
cimü 1979. I-II. kiadványban cikk jelent meg, a Budai hegyek és a- Bátori-barlang csiga 
fauna vizsgálatáról.
ABükki Nemzeti Park felkéréaére, Dr. Bába Károly professzor által vezetett csoporton be
lül, Burján Anna és Hevér László résztvett, a Bükk hegység csigafaunájét előkészítő tá
boron. A tábor 1980. július 11-18-ig tartott. Tájékozódó jellegű, próba felmérést végez
tek a Tamás-kői-átjáróbarlangban, és a Hármas-kúti-víznyelőben. A felmérés kiértékelése 
folyamatban van.

Geológiai vizsgálatok és feldolgozása:

Kovács Jutka, a Bulgár nemzetközi barlangász találkozón, "Magyarország héwizes barlang
jainak keletkezése, különös tekintettel a Bátori-barlangra vonatkozóan" cimmel, szakelő
adást tartott volna, ami sajnos több reklamáció ellenére is, objektiv okok miatt elma
radt.
Németh Imre, a csoporttagok segítségével, és a csoport 1980-ig készült dokumentációjá
nak a felhasználásával, "Héwizes tevékenység nyomai a Budai-hegység területén" cimmel 
készitett dolgozatot.

A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1980. évi jelentése

Dr. Veress Márton
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1. A csoport élete. tevékeavsége /Veress M./:

A csoport az éves munkaterv szerint tevékenykedett. A létszóm lényegesen nem változott.
A hórom jelöltből kettő mór az év elején felvételt nyert, egy tárgyév végén. Mivel anya
gi lehetőségeink ismét ketvezőbbek, 1981-ben ismét gondolhatunk a csoport létszámának nö
velésére.
A kutatásra, adatgyűjtésre forditott idő lényegesen növekedett. Igen sok hétvégi kiszál
lás történt, de növekedett a nyári tábor időtartama is, a szokásos 10 napról 14 napra. 
Sajnos a csoport életet és a szakmai munkát két objektiv tényező nehezitette. Különösen 
a tárgyév második felében a havi megbeszélések megtartása nehézségekbe ütközött, mivel a 
csoport siófoki tagjainak kb. 50 %-a felsőfokú iskolákba került, ill. katonai szolgála
tát teljesítette. A szakmai munkát hátráltatta, hogy a laboratóriumi munkát igénylő a- 
nyagfeldolgozósban zökkenők jelentkeztek.
A csoport a tárgyévben is a Bakony-hegység kutatásával foglalkozott. Itt a kiszemelt te
rületeken a mór beindult vizsgálatok mellett újabbakat is indítottunk, tovább folytattuk 
a vizsgált területek még teljesebb megismerését.
A csoport tagjainak továbbképzése a szokásos elméleti oktatáson és sziklamászó gyakorla
ton túl elsősegélynyújtó tanfolyamon történő részvétellel bővült. Sor került előadás 
szervezésére a csoport számára, de a csoport tagjai is több előadást tartottak Siófokon 
ill. máshol. A tervezett fotókiállitást, amelynek anyaga mór kiállításra kész, helyhiány 
miatt 1981-re kellett halasztani.
A csoport rendezvényei közül kiemelkedő volt a Művelődési Ház ablakainak megtisztitása, 
valamint a december 24-én megtartott évadzáró csoportösszejövetel.

2. Kutatómunka:

Mint említettük a csoport 1980-ban is a Bakony-hegységgel fogla]kozott. 1979-hez képest 
annyi változás történt, hogy az adatgyűjtés és feldolgozás Csesznek környékén legalábbis 
egyelőre befejeződött és a munkálatok a Hórskuti-fennsikra, Kerteskő környékére illetve 
a Kab-hegyre terjedtek ki.

2.1. Hárskuti-fennsik kutatása:

A korábbi években végzett adatgyűjtést és vizsgálati módszereket tovább folytattuk ezen 
kívül újabb területeket vontunk be az adatgyűjtésbe, illetve újabb vizsgálatokat indí
tottunk el.
A még felderitetlen területek átkutatására terepbejárásokat végeztünk az Esztergóli- 
völgy környékén, a Gerence-völgy környékén, az Égett-hegyen. A felsorolt területek közül 
az Égett-hegyen sikerült karsztobjektumokat találni. A terepbejárásokon kiderült, hogy a 
Vámos-tanya melletti nagy beroskadás eltömődött, de jelenleg is vizet kapó viznyeló.

2.1.6. A fennsík barlangjainak kutatása /Veress M./

Tovább folytatódott a fennsik ismert barlangjainak kutatása, mely újabb barlangok beazo
nosítására, feltérképezésére ill. főleg morfológiai és genetikai adatainak gyűjtésére vo- 
natkozott.
Az 1980-ban felmért és tanulmányozott barlangok egymástól távol esnek. Közülük a Tilos- 
erdei -barlangok mondhatók barlangcsoportnak.
Ezekre a barlangokra is jellemző, ami a fennsik többi nem viznyelő jellegű barlangjára.
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Kis méretűek, oldésos eredetűek, hajadani formakincsüket az omlások erősen módosították, 
zömmel maradványbarlangok. A maradványjeliegüket főleg a fagyhatásra bekövetkező lepusz
tulás, illetve a völgyek feltáró hatása okozta.

2.1.7. Fd&áró munka:

1980-ban három helyen folyt feltáró kutatás. Mindhárom víznyelőben az 1979-ben elkezdett 
munka folytatódott.

2.1.7.1. Feltáró munka a Cholnokv Jenő /Н-1./ viznyelő barlangban /Nagy T./;

1980-ban sajnos üjra a tavaly beszállitódott agyag kitermelésével kellett folytatni a mun
kát. A mült évihez képest kétszer akkora aknát mélyítettünk le. Mintegy 4 m-ee vastafságú 
agyagréteg átharántolása után omladékkkövek kiemelése következett. Ez után sikerült egy 
4 m-es függőleges aknába jutni, melynek alja egy kis teremmé szélesedik. Az alja ennek 
agyagos kitöltésű, de talán az agyagdugó áttörése után tovább tudunk jutni.
A barlangba ismétlődően becsúszó anyag, ill. mivel még a járat zömmel omladékos zónában 
van, nemcsak a munka nehézségét növeli, hanem a kibontott járat folyamatos változását is 
eredményezi. Valószinüleg az 1978-ban megpillantott járatot nem sikerült elérni, azt vagy 
az omlások teljesen átalakították, vagy a bontás során elkerültük. A tölcsér alatti kő
zetek intenziven roskadoznak, ennek legbiztosabb jele, hogy a viznyelők környékén talál
ható kisebb mélyedések 1978 óta több métert mélyültek.
A jövőbeni kutatás csak ügy lehet eredményes, ha sikerül az agyag és omladékréteg teljes 
kibiztositása, és ezen anyagösszleten az áthatolás.

2.1.7.2. Feltáró munka a Klein-puszta-1. /К-l./ .jelű viznyelő barlangban /Somogyvári R,/:

Mivel 1980 telén a mederben egy több dm-es járat nyilott meg, amely több alkalommal fo
lyamatosan vizet vezetett el, úgy döntöttünk, hogy a feltáró munkát itt folytatjuk. 
Emellett szólt az is, hogy ahol 1979-ben feltárást végeztünk, magasabb helyzetű, és a já
rat laza üledékben képződött. A mederben nyilt járatot azonban az 1980-as tavasz áradás
sal behordódott üledék teljesen eltömte. A nyári tábor ideje alatt az eltömődött jára
tot kezdtük elbontani.
A kitöltésben többnapos munkával több méteres mélységű függőleges aknát mélyítettünk. A 
kitöltésben azonban még csak kőtömböket sem találtunk, hanem talajt, iszapot, és más 
egyéb anyagokat. Ugyanakkor a koratavaszi működéskor a járatban kőtömböket lehetett ész
lelni. A járat a behordott anyagok által annyira eltömődött, hogy az őszi esőzések vize 
kis tócsát alkotott az alján.
Ezért a víznyelőben a járat bontását 1980-ra felfüggesztettük. A minden jel szerint je
lentős vastagságú kitöltésben /amely valószinüleg a kőtömbök között is folytatódik/, a 
jövőben csak akko szándékozunk további feltáró munkát folytatni, ha a téli félév működé
se során újabb járat, vagy járatok nyilnak meg a tölcsér belsejében.

2.1.7.3. Feltáró munka Qyenes-puszta 12, /Gy-12./ .jelű vizavelő barlangban /Jakab I./:

A barlangot tavalyi állapotához képest valamivel eltömődöttebb formában találtuk. Mivel 
a bejárat szűk volt, és a járat omladékos, úgy döntöttünk, hogy a másik tölcsérből pró
báljuk meg a lejutást. A bontást az ikertölcsérben két napig folytattuk, de olyan méretű
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kőtömbök voltak, hogy a további bontás itt nem látszott célszerűnek. Ezért kénytelenek 
voltunk az eredeti járatban tovább folytatni a munkát. A bejáratot bőviteni nem tudtuk, 
mivel olyan méretű kőtömbök alkotják, melyből akár egynek az elmozdítása is omlást okoz
hat. Annak érdekében, hogy az álfenók bontását megkezdhessük, és a törmeléket felszinre j, 
hozzuk, a meglévő járatot bőviteni kellett. A bővítésre olyan járatot sikerült kialakí
tani, amelynek három oldala szálkőzet és negyedik oldala törmelék. Utóbbi viszont akkora 
kőtömbökből áll, hogy azok kiékelik és biztosítják egymást. Mivel a bejárat alatt a tör
melék megindult, itt ácsolatút kellett kiépíteni, mely a továbbiakban az omlást megakadá
lyozza. A járat bővitése és biztosítása után megkezdtük az élfenék bontását. Kezdetben 
olyan nagy méretű kövekkel kerültünk szembe, melynek kiemeléséhez csiga használata volt 
szükséges. Kb. 1,5 m-es előrehaladás után a kövek mérete csökken és a kitöltés lazább 
lett. 2,5 m után kövek elmozdításával kb. 30 cm átmérőjű járatra bukkantunk, amely a 
szálkőzet felé hajolva folytatódott. A legnagyobb elért mélység a tavalyinál 3 m-rel 
mélyebben van.
Az utolsó napon az esőzés.miatt átnedvesedett törmelékben egy kőtömb elmozdításával a 
barlang aljén omlás következett be, mely által a törmelékfal függőlegesen leszakadt és 
kis-mértékben elzárta a feltárt járatot. De az omlás következtében egy másik, emberderék 
nagyságú járat tárult fel, mely valószinü, hogy a korábban talált járattal találkozik pár 
méteres mélység után. A járatban tartózkodás és az ott végzendő munka az omlós veszély 
miatt nem volt lehetséges. A további feltáró munka csak a megfelelő biztosítás ill. a 
törmeléklejtő megállapodása után biztonságos. A további feltárást az omlás által feltá
rult járat is indokolja, és az, hogy a járat párhuzamos falak között halad lefelé, amely 
már szálkőzetnek látszik.
A feltárásban a járat oldalai, a szemközti falakon, egymáshoz képest függőleges irányú 
elmozdulás nyomozható. A falak azonos rétegei vetődéses mozgásra utalnak, mivel nem egy 
magasságban vannak. A rétegek elmozdulása egymáshoz képest kb. 3 m.
A morfológiai adatok, valamint a felismert vető alapján valószinü, hogy közel függőleges, 
vető mentén kioldódott járatról van szó. Az egymástól jól elkülönülő falak azt valószinü- 
sitik, hogy a kialakult tektonikai öv mentén egyik vagy mindkét rög elfordult. Az igy ki
alakult hasadék fejlődött azután oldással tovább.
A feltárás befejezése után a viznyelő barlang bejáratát rönkfákkal befedtük, hogy a hul
ladék és a nagyobb mennyiségű törmelék bejutását meggátoljuk.
A feltárási nehézségek növekedése miatt a feltárt hossz valamivel rövidebb a tavalyihoz 
képest. Ettől függetlenül a járat igen kedvező feltárási adottságai miatt a jövőben sok 
reménnyel kecsegtet és a munkát továbbra is érdemes folytatni. A járat minden jel szerint 
még hosszan, függőlegesen folytatódik tovább.

2 Л *8* A- Hórskuti-fennsikon 1980-ban folytatott munka összefoglalása /Veress M./:

Az évek óta tartó különböző térképezések tovább folytatódtak. Újabb terület /Égett-hegy/ 
karsztmorfológiai térképe készült el, ahol ráadásul a megtalált karsztobjektumok alakja л 
is eltér a szokásostól. Tovább folytatódott a viznyelőtölcsérek feltérképezése földtani-, 
morfológiai /Öreg-folyás jobboldali vizgyüjtője/ és növénytani /Öreg-folyós bal oldala, 
Lazsnya-kuti-dülő/ szempontból egyaránt. Az ugyancsak tovább folytatott meder vizsgálatok 
tovább erősítették azt az elképzelést, hogy a mészkőfekü és a felszini mélyedések között 
néhány esetben szoros összefüggés van. Az Öreg-folyás völgyéről készült térkép nemcsak a 
völgy genetikáját, hanem a terület ősi karsztos formáinak a jelenlegi karsztos folyamatok
ra gyakorolt hatását is jelzi.
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Igen jelentősnek mondható a víznyelők üledékeinek vizsgálata. Ezt kiegészítve az ugyan* 
csak jelentős és sok új ismeretet eredményező nyelő-működési adatokkal lehetőség van a 
terület karsztosodásának egyre jobb megismeréséhez. Miután egyes üledékfajték keletkezé
sének körülményeit felismertük, sok vonatkozásban nyomon követhető a viznyelő tölcsérek
ben és környékükön lezajlott események. Összességében az állapítható meg, hogy a viznye* 
lök többsége feltöltődő tendenciát mutat. Ez a folyamat azonban több nyelőnél is cikli
kus jellegű. A vizgyüjtő területek jellege ehhez kedvező feltételeket teremt, amit még 
az emberi tevékenység többnyire fokoz.
A feltöltődés azonban csak az egyes karsztobjektumok inaktiwá válását okozza. Más helye
ken ahol a karsztosodás alapvető feltételei megvannak, éppen ez a fenti tény fokozza a 
karsztosodást. Minden jel szerint a fennsikon nagy területek a kezdeti, fokozódó karszto
sodás állapotában vannak, ahol már a kialakult karsztobjektumok, üledék /talaj/csapdaként 
viselkednek. Emiatt a sűrűn elhelyezkedő vízelvezető járatok vagy véglegesen elzáródnak 
/ilyenkor újabb keletkezik helyettük/ vagy ismét megnyílnak. Éppen ezért a felszín alatti 
járatok tulajdonságaira nagyon nehéz megbízható következtetéseket levonni.
A tölcsérekben végbemenő jövőben lezajló folyamatok pontosabb megismerésére több vizsgá
latot is elindítottunk.
Az idén is folytatott léghőmérséklet-mérések is megerősítették a járatok eltömődését, de 
ugyanakkor jelezték a légmozgások jelenlétét.
A fentiek ismeretében érthető, hogy igen nagy nehézségeket kell leküzdeni a feltáró mun
kánál, ennek következtében 1980—ban a három munkahelyen csak néhány méteres előrehala
dást tudtunk elérni.
Tovább folytatódott a terület ismert barlangjainak tanulmányozása. A források további ta
nulmányozásával újabb adatokat gyűjtöttünk a fennsik hidrológiájának jobb megismeréséhez.

2.5.5« A Kab-heg.v barlangjainak kutatása /Gyurmán Gs;/i

2.5.5.1. Feltáró munka a Macska-lik viznyelőbarlangban:

1979 novemberi nagy esőzések /nov. 1-50 között 115 mm csapadék hullott/ nagy mennyiségű 
törmeléket hordtak be a barlangba. Az árokból 5 m magasból a barlang mély tölcsért mo
sott ki, melynek anyagát a viz teljes egészében a barlangba hordta. A barlang végén lévő 
6 m mély /1979-ben kibontott/ kürtő márciusra nagyrészt feltöltődött. 1
Az I960, évi munkánkat a bejárat rendezésével kezdtük meg. 1980. június 1, 14, 15, 22-én 
bontás folyt a kürtőben. 22-én értük el azt a pontot, ameddig az 1979-es évben eljutot
tunk. A kihordott föld mennyisége 650 vödör /ez egyúttal jelzi az őszi erőteljes működés 
következtében behordott anyagmennyiséget/.
1980. július 27-én folytattuk a kürtő mélyítését, hogy a kürtő aljából kiinduló folyosó 
bontását meg tudjuk kezdeni.
1980. augusztus 17-én elkezdtük a folyosó bontását, amely törésvonal mentén a felső folyo
só alatt alakult ki.
1980. szeptember 7-én folytattuk a folyosó bontását, amelyet mint egy 5-5,5 m hosszúság
ban bontottunk ki.
Az 1980-ban folytatott munka nem csak a sok behordott anyag miatt, hanem a szállítási 
nehézségek miatt is nehéz volt. Nehézségbe ütközött egyrészt a függőleges kürtőből az 
anyag kitermelése, másrészt a szállítási útvonal egyre hosszabb volta. Ennek ellenére si
került azonban az igen nagy mértékű kitöltést kihordani, ill. még tovább haladni. A jö
vőbeni továbbhaladásra kedvező jelek, hogy a járat szálkőzetben halad, széles és a ki
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töltést kisebb üregek, járatok szakítják meg. Bontásukról új térképet nem készítettünk, 
mivel 950 vödör anyag kihordásával is csak kb. 3 m-t sikerült előrehaladni a tavalyi vég
ponthoz képest.

2.3.3.2. A Bu.ió-lik kutatása;

A barlang kutatása megfigyelésekre ill. a Bujó-lik feltáró kutatására terjedt ki.

2.3.3.2.1. A Bu.ió-lik viznyelőbarlangban 1980-ban végzett megfigyelésekí

A barlang morfológiai leírásával 1979-es jelentésünkben foglalkoztunk.
Alább néhány megfigyeléssel a kitöltéséhez szolgáltatunk adatokat. A barlang kitöltő a- 
nyagban viszonylag szegény. Jelentős mennyiségű kitöltés csak az utolsó teremben talál
ható. A kitöltés túlnyomó része agyag, kisebb mennyiségben bazalt és mészkőgörgeteg, a 
harmadak teremben az oldalág szifonkerülő járatában homok található. A szálkőzet a jára
tok alján szinte a barlang teljes hosszában előbukkan. Ez utal arra, hogy a barlang je
lenleg is aktiv, fejlődő. A barlang cseppkőben szegény, csak kevés kisméretű sztalagtit, 
cseppkőlefolyás, valamint egy szép cseppkődrapéria díszíti.
A barlangban cseppkőtöredékeket és állatcsontokat lehet találni. A cseppkőtöredókeket és 
csontokat /állati/ lehet találni. A cseréptöredékek a késő bronzkori urnasiros kultúrába 
tartoznak.
A cseréptöredékeket és csontokat a Veszprémi Bakony Múzeumba vittük. Mivel a barlang em
beri letelepedésre nem alkalmas, a cserepeket és a csontokat valószínűleg egy felszíni 
telepről sodorta a viz a barlangba,
A barlangban denevéreket lehet megfigyelni, de csak kéeő ősztől kora tavaszig, nyáron a 
barlangban nem fordulnak elő. Egy-egy alkalommal 8-12 denevért számoltunk meg.
1980. május 31-én bontás közben a bejárattól kb. 100 m távolságra egy pelét találtunk, 
amely téli álmát aludta. Valószínűleg a barlang egyenletes hőmérsékletű levegője zavarta 
meg normális életritmusát.

2.3.3.2.2. A Bu.ió-lik feltáró kutatása:

A barlang feltáró kutatását 1980. nyarán a barlang utolsó termében kezdtük meg. A terem 
végében egy 5 m magas omladékhegy van, amelynek sziklái alatt lehet átbújni a szifonhoz, 
itt a barlang mér szálkóben lévő szűk, kúszójáratban folytatódik.
A szifon a nyár folyamán nem apadt le, igy először az omladékhegy tetejéről kíséreltük 
meg a bontást. Feltételezésünk szerint a szifonos járat viszonylag fiatal, az idősebb já
ratot az omlás elzárta.
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CHOLNOKY JENŐ - VÍZNYELÓBARLANG

Kfsiitette Nagy T, Kadarkoi S., Somogyvori R., Tóth Zs. 

Chotnoky i  bgk. es 1980.

2<r>O



- 53 _

GYEN ES-PUSZTA 12. JELL) VÍZNYELŐ BARLANG

keresztmetszetek

Készítette Jakab I, Kocsis T, Csonka Cs.,Hàmos Z. 
Cholnoky J. bgk. cs 1980
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BORZAS -HE GYI - BARLANG

K tsz itc tte  Futó M., Homos Z.
Cholnoky Jen i bgk. cs. 1979.
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A HÁRSKÚTI-FENNSÍK 1980-ban VIZSQÁLT VÍZNYELŐINEK FŐBB JELLEMZŐI

Aeress Márton/

Gombás-puszta 1. jelű vizavelő /0-1/:

Helyzete: a Hajag melletti tönkfelszín maradvány és a Homód-árok felső lapos völgyfője 
között

Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj, lösz, iszap

Morfológiai adatok: kerek, meredek oldala asszimetrikus /a Hajag felőli oldala kissé
lankás/, alja kissé síkká feltöltött, jelenleg járat nélküli, /fiók
mélyedések és járata a közelmúltban eltömődött/, a Hajag felőli ol
dalában a közelmúltban kialakult fiatal mély eróziós meder

Működése: időszakosan aktiv, vizét részben felületi vizbefolyássál kapja, részben a laza 
üledék közvetítésével

Hudi-tanya 11. jelű víznyelő /Hu-11/:

Helyzete: Az Égett-hegy legnagyobb hosszanti beroskadásának ИС-i végében

Kőzettani adatok: talaj, lösz, mészkőtörmelék

Morfológiai adatok: megnyúlt, /hosszabbik tengelye egybeesik annak a beroskadásnak a 
hosszanti tengelyével, amelyben elhelyezkedik/ mindkét irányban 
asszimetrikus keresztmetszetűi hosszanti tengelye mentén két kisebb 
beroskadás, q nagyobbikben excentrikus helyzetben még egy kisebb be- 
roskadás, ebből a nyelő meredekebb oldalához közelebb egy járat vezet 
a felszín alá

Működés: időszakosan aktiv

Hudi-tanya 12. jelű viznvelő /Hu-12/:

Helyzete: az Égett-hegy legnagyobb hosszanti beroskadásának ÉNy-i végében 

Kőzettani adatok: talaj, lösz

Morfológiai adatok: kerek, szimmetrikus keresztmetszetű, kis méretű, sík aljzatú, fel
szín alá vezető kicsi járata excentrikus helyzetű

Működése: időszakosan aktiv



Hudi-tanva 13. jelű víznyelő /Ни-l?/:

Helyzete: az Égett-hegy meredekké váló ÉNy-i oldalában egy lapos völgyszerü mélyedés 
végénél, néhány igen kicsi /1-2 m-es/ kisebb beroskadéssal

Kőzettani adatok: talaj

Morfológiai adatok: egy-két m-es kicsi kerek beroskadás, rövid kicsi mederrel, aljáról 
közel emberderék szélességű járat vezet a mélybe

Működése: időszakosan aktiv

édesvízi-tanya 4. .jelű víznyelővé alakuló dolina /S-4/:

Helyzete: eróziós völgyek által határolt tönkfelszín maradványon 

Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj, lösz

Morfológiai adatok: kissé megnyúlt, aaszimetrikus keresztmetszetű, alja sík, amelyen 
excentrikus helyzetben egy fiókberoskadás

Működése: időszakosan aktiv



- 60 -

A HÁR3KUTI-FENNSIK 1980-ban VIZSGÁLT BARLANGJAINAK NÉHÁNY ADATA
/Veress Márton/

Borzás-hegyi-barlang;

Helyzete: a Borzás-hegy egyik árkának meredek sziklafalában 
Jellege: csőszerű barlang

Szélességi index: 1,5 /átlag/

Morfológiai adatok: 1 db folyosó

Genetikai megjegyzés: oldás, feltárulás lineáris erózióval 

Elnevezése: mint fent Bertalan К./?/

Gombás-pusztai-barlang:

Helyzete: a Hajag vetődéssel kialakult oldalában 
Jellege: csőszerű barlang

Szélességi indexe: 0,77 /átlag/

Morfológiai adatok: a bejáratnál alacsony főfolyosó, két mellékfolyosó /egyik kissé te- 
remszerü/ omladék, cseppkőlefolyósok kisebb, sérült cseppkövek

Genetikai megjegyzés: tektonikai preformáltsóg, oldás, omlások, esetleg felnyilás 
/fagyaprózódás/

Elnevezései: mint fent /Hhé Gy. 1952./

Tilos-erdei-barlang:

Helyzete: a Gerence egy magasabb helyzetű száraz, mészkőben képződött völgyének oldalá
ban, barlangcsoport tagja

Jellege: hasadékbarlang

Tengerszint feletti magassága: 580 /a terület topográfiai térképéről/

Szlességi index: 0,5 /átlag/

Morfológiai adatok: 5 db szűk folyosó /két szintben/ szintek között sziklalépcső, alsó 
két folyosójának vége kuszófolyosó, a folyosók találkozásánál egy 
kupolás függőleges kiterjedésű terem, omladékos bejárat /itt a mennye
zet három helyen is ótszakadt/, felső részén a falakon omlásos bemé
lyedések és sziklatarajok, lejjebb a falak simák, cseppkőlefolyós, 
borsókő, mennyezetén gyökerek
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Genetikai megjegyzés: törésvonalak metszéspontjóban, törésvonal mentén kioldódott, majd 
omlósokkal az eredetileg kétszintes üreg zömmel egyszintessé ala
kult, ezzel párhuzamosan a felszin pusztuláséval a felszínre 
nyilt, jelenleg a mennyezet kivékonyodása miatt pusztuló állapot
ban van, a közelében nyiló Tilos-erdei-sziklahasadékkal együtt egy 
nagyobb üregesöpört maradványai

Elnevezései: Tilos-érdéi:';barlang /Bertalan K. 1940./

Tilos-erdéi-sziklahasadék:

Helyzete.: a Gerence egy magasabb helyzetű, száraz mészkőben képződött völgyében oldalában, 
barlangcsoport tagja

Jellege: hasadékbarlang

Tengerszint feletti magassága: 579 /a terület topográfiai térképről/

Szélességi indexe: 0,54 /átlag/

Morfológiai adatok: 1 db folyosó, omladék

Genetikai megjegyzés: törésvonal mentén kioldódott egy nagyobb üregcsoport pusztuló ma
radványa

Elnevezései: Tiloserdei-sziklahasadék /Bertalan К . 1940./

A KAB-HEGY 1980-ban VIZSGÁLT VÍZNYELŐINEK FŐBB JELLEMZŐI

/Gyurmán Cs./

A Ménesakol-völgy vizgyüjtő területén kialakult viznyelők 

Ménesakol-árok l/а .jelű viznyelő /k-1/а/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, a bazalthatár közelében nyelőcsöpört tagja, egy na
gyobb lefolyástalan mélyedésben

Kőzettani adatok: középső eocén mészkő, talaj, agyag, bazalt

Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, kettős tölcsérü, meredekfalú, szimmetrikus ke
resztmetszetű, a nyelőhöz árok csatlakozik, alján járat vezet a fel
szin alá, a főtölcsér oldalában beroskadás
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Működése: időszakosan aktiv, vizének túlnyomó részét egy forrósból kapja, amely hóolva
dás után 1-2 hónapig működik

Ménesakol-árok 1/b víznyelővé alakuló dolina Al-l/b/i

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatár közelében nyelőcsoport tagja, egy nagyobb 
• lefolyástalan mélyedésben

Kőzettani adatok: eocén mészkőtörmelék, talaj, agyag, bazalt

Morfológiai adatok: kerek alaprajzú meredekfalű szimmetrikus keresztmetszetű, tölcaéra- 
lakű, alján járat vezet a felszin aló,/7/ rövid árok csatlakozik 
hozzá az M-2. jelű víznyelő irányából, az árok alján és mellette ki
sebb tölcsérek és beroskadások.

Működése: időszakosan aktiv, a vizet az alján levő agyagréteg miatt nehezen nyeli el.

Méne3akol-árok 2/a .jelű víznyelő /M-2/а:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatór közelében, nyelőcsoport tagja, egy na
gyobb lefolyástalan mélyedésben

Kőzettani adatok: középső eocén mészkő, agyag, talaj

Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, szimmetrikus keresztmetszetű járattal rendelkező 
csatlakozik hozzá egy hosszan megnyúlt meredekfalú mélyedés, vala
mint két mély tölcsér, alján fiók mélyedéssel a főtölcsérben az árok 
aljával egy szinten egy terasz van, amelyen egy kisebb és egy nagyobb 
tölcsér látható

Működése: időszakosan aktiv, vizét felületi vizbefolyással kapja

Ménesakol-árok 2/b .jelű víznyelő Л'.-2/b/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatór közelében, nyelőcsoport tagja, egy nagyobb 
lefolyástalan mélyedésben

Kőzettani adatok: eocén mészkőtörmelék, talaj

Morfológiai adatok: erősen szabálytalan alakú járattal rendelkező, az árokban és mellette 
fürtszerüen több tölcsér, néhol csak az árok kiszélesedései jelzik a 
karsztosodást. Л jelenlegi elnyelődési pont is állandóan változik a 
viz hordaléklerakásától függően, itt három helyen is járatok vezet
nek a felszin alá.

Működése: időszakosan aktiv, 1980-ban a vízgyűjtő területen működő három legnagyobb for
rás február végétől julius közepéig működött.
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Ménesakol-árok 3 .ielü viznvelő /М-3/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatár közelében, nyelőcsoport tagja, az м-2-es 
víznyelő árka mellett található

Kőzettani adatok: talaj

Morfológiai adatok: kissé megnyúlt meredekfalú járattal rendelkező szimmetrikus kereszt
metszetű, tölcsér alakú, alján beroskadás

Működése: időszakosan aktiv

Ménesakol-árok 4. .ielü víznyelő /М-4/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatár közelében, nyelőcsoport tagja 

Kőzettani adatok: dachsteini mészkő, talaj, bazalt, lösz, vályog, eocén mészkő törmelék

Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, hármas tölcsérü, meredekfalú, alja egyenetlen,
járattal, nagy mennyiségű törmelékkel, É-i végében 4-5 m magas szik
lafal, amelynek aljából barlang nyílik, a középső tölcsér a DNy-i ol
dalán 5 m hosszú lejtőn végbement tömegmozgás figyelhető meg a vá
lyogban, mészkőtörmelékkel

Működése: időszakosan aktiv, a vizet a középső tölcsér nyeli

Emberi beavatkozás: a nyelőben található barlangot a Veszprémi Barlangkutató Csoport bon
totta ki.

Ménesakol-árok 5 .ielü víznyelővé alakuló dolina /М-5/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon és bazalthatáron 

Kőzettani adatok: belsejében talaj, lösz, vályog

Morfológiai adatok: erősen szabálytalan alakú, öt tölcsér alkotja, amelyek önmagukban ke
rek alaprajzúak, szimmetrikus keresztmetszetűek, rövid árok vezet 
hozzá

Működése: időszakosan aktív

Ménesakol-árok 6 .ielü víznyelő /М-6/:

Helyzete: a Ménesakol-árok talpán helyezkedik el, bazalthatáron 

Kőzettani adatok: talaj
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Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, meredekfalú, alján beroskadás, aljából járat vezet 
a felazin alá

MUködése: időszakosan aktiv, nagyobb mennyiségű vizet nem képes elnyelni, az túlfolyik 
rajta

Ménésakol-árok 7 jelű viznvelő /М-7/:

Helyzete: a Ménésakol-árok völgyoldalában van 

Kőzettani adatok: eocén mészkőtörmelék, talaj

Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, tölcsér alakú, aljából járat vezet a felszin alá, 
rövid árok vezet hozzá

MUködése: időszakosan aktiv

A BAZALT-KARSZT KÖRNYÉKÉN KIALAKULT VÍZNYELŐK

Bazalt-karazt 1 .ielü viznvelő /Bk-1/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatár közelében nyelőcsoport tagja, egy nagyobb 
lefolyástalan mélyedésben

Kőzettani adatok: talaj, agyag, dachsteini mészkő

Morfológiai adatok: kettős tölcsérU, két árokkal l/а jelU viznyelő kissé megnyúlt, asz- 
szmetrikue keresztmetszetű, az 1/b jelU viznyelő szintén kissé meg
nyúlt, tölcsér alakú, ennek aljából járat vezet a felszin alá, 
szimmetrikus keresztmetszetű, meredekfalú, alján két fiók mélyedés, 
a szálban álló mészkő több helyen előbukkan az aljén

MUködése: időszakosan aktiv

Bazalt-karszt 2 jelű víznyelővé alakuló dolina /Bk-2/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatár közelében, nyelőcsoport tagja 

Kőzettani adatok: talaj, bazalttörmelék

Morfológiai adatok: ellipszis alakú, meredekfalú, lapos aljjal, kb. 100 m hosszú árok 
vezet hozzá

MUködése: időszakosan aktiv
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Bazalt-karszt Ъ .ielü víznyelővé alakuló dolina /Bk-3/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatáron, nyelőcaoport tagja 

Kőzettani adatok: talaj, bazalttörmelék

Morfológiai adatok: erősen megnyúlt, tálalakú, szimmetrikus keresztmetszetű, hosszú 
árokkal

MUködáse: időszakosan aktiv

Bazalt-kar8zt 4 .ielü vizavelővé alakuló dolina /Bk-4/:

Helyzete: egyedülálló bazalt áltál közrefogott mészkőfoltban 

Kőzettani adatok: talaj, bazalt, kősszeni mészkőrétegek

Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, asszimmetrikus keresztmetszetű, az árokkal ellenté
tes oldal a legmeredekebb

Működése: időszakosan aktiv, jelenleg vize a mellette lévő D-nyiladékon lefolyva, elke
rüli a nyelőt

Bazalt-karszt 5 .ielü víznyelővé alakuló dolina /Вк-5/î

Helyzete: tönkfelszín maradványon egyedülálló nyelő a bazalthatár közelében 

Kőzettani adatok: talaj

Morfológiai adatok: kissé megnyúlt, télalakú asszimmetrikus keresztmetszetű 

Működése: időszakosan aktiv

Bazalt-karszt 6 .ielü vizavelővé alakuló dolina /Bk-6/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon egyedülálló nyelő a bazalthatár közelében 

Kőzettani adatok: talaj

Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, tölcséralakú szimmetrikus keresztmetszetű

Működése: időszakosan aktiv
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Bazalt-karazt 7 jelű víznyelő /Вк-7/î

Helyzete: tönkfelszín maradványon egyedülálló nyelő, bazalthatér közelében 

Kőzettani adatok: talaj
к

Morfológiai adatok: kissé megnyúlt, tölcsér alakú, asszimetrikus keresztmetszetű, aljé
ból járat vezet a felszín alá

Működése: időszakosan aktív 

Bazalt-karszt 8 .jelű víznyelő /Bk-8/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon egyedülálló nyelő, bazalthatáron 

Kőzettani adatok: talaj

Morfológiai adatok: kissé megnyúlt, meredekfalú, tölcsér alakú, asszimmetrikus kereszti 
metszetű, aljéból járat vezet a felszín alá

Működése: időszakosan aktív

BUJÜ-LXK KÜRNÏ EKÉNK VÍZNYELŐI 

Bu.ió-llk 1 .ielü víznyelő /В-1/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatár közelében 

Kőzettani adatok: középső eocén mészkő, talaj

Morfológiai adatok: szabálytalan alakú, asszimmetrikus keresztmetszetű, aljából 5-6 m 
magas sziklafalak között barlangjárat indul

Működése: időszakosan aktiv

Emberi beavatkozás: a barlangot a Veszprémi Barlangkutató Csoport tárta fel 1960-ban.

Bu.ió-lik 2 .ielü víznyelő /В-2/:

Helyzete: tönkfelszín maradványon, bazalthatár közelében

Kőzettani adatok: kettős tölcsérü, egyenként kerek alaprajzúak, tölcsér alakúak, mind
kettő aljából járat vezet a felszín alá

Működése: időszakosan aktiv
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Bu.ió-lik 3 .ielü víznyelő /В-3/:

Helyzete: nyelősor tagja

Kőzettani adatok: talaj, eocén mészkő

Morfológiai adatok: tölcsér alakú, kerek alaprajzú, meredekfalú, az érokkal ellentétes 
oldalon szálban áll,.a mészkő aljából járat vezet a felszin alá

Működése: időszakosan aktiv

Bu.ió-lik 4 .ielü vizavelővé alakuló dolina /В-4/:

Helyzete: árok alján nyilik

Kőzettani adatok: belsejében nagymennyiségű hordalék, humusz, bazalt

Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, hordalékkal erősen feltöltött, egyik oldalén omla
dozó löszfal

Működése: aktiv


