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Az 1980. évi munkaterv végrehajtása 

Balekina-barlang:
Elvégeztük a barlang jelentősebb járatainak ée vízszintes ágénak térképezését, jelenlegi 
felmért hossza 250 m. További feladatot jelent a bejárások során újonnan megismert részek 
térképezése. Több megfigyelő célú bejárás után elkészült a kőzetszélességek makroszkó- 
pikus leirása, mintázása további műszeres anyagvizsgálat céljából. A kutatómunkát könnyí
tő alakítások időszerűek voltak ez évben, terven felül alakítottuk a bejárati részt, és 
hágcsót építettünk be egy nehezen járható aláhajlásnól. Az év során újabb oldaljáratok 
felfedezésével együtt készült el a teljes, geológiai adatszolgáltatás igényű fotódokumen
táció, ebből a csoport időszakos kiállítást rendezett a kar kollégiuméban. A jobb megis
merés és a kutatómunka folyamatossága megkívánja, hogy kezdő csoporttagjaink is megis
merjék a barlangot, több ilyen célú túrát szerveztünk, elértük, hogy csoportunk minden 
tagja alapvetően ismeri mór az 1980-ig felfedezett részeket, ezt még elősegítette a szé
lesebb körben bemutatott diasorozat is.
Tárgyalást folytattunk az OKTH természetvédelmi felügyelőjével és az LKM Dolomitbánya 
felelős megbízottjával a barlang további sorsát illetően. A barlang bejárata a Területi 
Bányamüszaki Felügyelőség által megállapított "robbantási veszélyes" területen belül 
esik, azonban a művelés jelenlegi állagát nem rontja, nem érződik hatása, igy a további 
kutatási engedélyt megkaptuk, feladatul vállaltuk, hogy a bányászat során feltáruló 
karsztos üregeket bejárjuk, leirjuk, az esetleges leletmentést elvégezzük.

Fekete-barlang:
Az új bejárat bontása előre nem látott nehézségekkel járt, emiatt ez;évben nem végeztünk 
a munkákkal. A régi bejáraton állagmegóvási munkák folytak, amik lehetővé teszik a to
vábbi biztonságos leereszkedést. Az időtálló bejárat épitése ugyanezen okokból maradt el, 
anyagi nehézségek miatt azonban a bejárat elkészülte esetén sem lett volna mód megépíté
sére. A tervezett térképezésen felül elvégeztük az "pmbertermi labirok" környékén újonnan 
feltárt járatok felmérését, fotózását.
Az 1979-ben kezdett bontás eredménnyel járt, ennek köszönhető az emlitett részek megisme
rése. Folyamatosan ellenőriztük a hágcsókat, felvilágositáat adtunk ezek állapotáról. 
Folytattuk a fotódokumentációs anyag kiegészítését, ezzel ez évben teljessé vált a soro
zat.

István-lápai-barlang:

Az évre tervezett vizszintmérő berendezés anyagi és személyi okok miatt nem készülhetett 
el, továbbra is feladat maradt azonban. Több oldaljáratot térképeztünk fel, eftyüttmüköd- 
ve Szenthe István által vezetett munkaközösséggel, továbbá a bejárás megkönnyitése 
céljából együtt több helyre létrákat építettünk be az aknarendszerbe. A térképezés mellett 
folyt a fotózás, az újonnan feltárt részek fényképezése megismerésünk után rövid idővel 
megtörtént. A felszínen a bejárat környékén tereprendezést, megóvást hajtottunk végre, 
a lezáró vaaajtóra denevérröptető nyílásokat vájunk.

Sziklás-tebri-barlang:

A természetvédelmi felügyelő útmutatása szerint a tereprendezést végrehajtottuk, a je
lenlegi bejáratot folyamatoson erősítjük, az adottságok miatt azonban a további bontás
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Dipol-dipol szelvényezés
Ez egy olyan geoelektromos szelvényezési eljárás, amelynél a mérés mélységi lehatoló- 
sót a táp- és mérődipol távolsága határozza meg. így egy szelvény különböző dipol-távol- 
ságokkal lemérve a szelvény mentén egy geoelektromos metszetet kapunk, amelyen szemléle
tesen és jól elkülönülnek a különböző ellenállású képződmények. Az itt bemutatott ébrén 
a mérés elrendezését és az eredmények ábrázolási módját látjuk. A dipol-dipol módszertől 
a szerkezeti zónák /helyének, helyzetének, dőlésének, méretének/ és esetleges karsztos 
üregek /mélységének, méretének/ kimutatásét várhatjuk. A Nehézipari Műszaki Egyetem 
geofizikai tanszékének kutatói a módszert eredménnyel alkalmazták eltemetett pincék, 
üregek kimutatására. A MÉV KMÜ geofizikai csoportjának 1981 évi tervében szerepel a 
dipol-dipol szelvényezés műszertechnikai megoldása /a RACE - 30 tipusú geoelektromos mű
szerre alapozva/ és a módszer kipróbálása.

Fajlagos ellenállás anizotrópiái vizsgálata

Komaíov szovjet geofizikus munkáiban találkoztunk e mérésfajtával, és az ELGI kisérleti 
méréseinek repertoárjában is szerepelt mór. Komarov szerint horizontálisan anizotróp kö
zegben a fajlagos ellenállás minimuma a zonáció irányában, maximuma pedig a zonációra me
rőleges irányban jelentkezik. Esetünkben a mészkőterületek fő litoklázis irányainak ki
mutatásét várhatjuk ettől a módszertől, az ellenállás minimumát a fő litoklázis rendszer- 
irányában kapjuk. A mérés gyakorlati megvalósitása váltakozó irányú teritéssel oldható meg. 
Az ELGI kisérleti mérései sorén szimmetrikusan AMNB elrendezéssel /AB » 320 m, MN = 20 m
22,5 fokonként, 1 ponton 8 irányban mértek.

Indukciós mérés az ismert üreg és a felszín között

A következőkben egy indukciós mérés bevezetését javasoljuk a barlangok geodéziai felméré
sének gyakorlatában. Segitségével meghatározhatjuk egy tetszőleges barlangi pont külszíni 
vetületét, igy a pont horizontális koordinátáit külszíni méréssel megkaphatjuk. A módszer 
lényege egy függőlegesre beállított tengelyű indukciós tekercs, amelyet a barlangban elhe
lyezünk, és adott frekvenciájú váltóárammal tápláljuk. A külszínen az adott frekvenciára 
hangolt szelektív erősitő bemenetére kapcsolt másik tekercsen megkeressük a jel maximu
mát. Itt lesz a földalatti pont külszíni vetülete. A műszertechnikai megvalósítás egysze
rű, igy megépítését tervezzük.
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nem járt eredménnyel, a munka lehetetlenné vált.

Vesszős-gerinci-barlang:

Két kutatónk ТИС dolgozat keretében elvégezte a barlang geológiai leirását, az egyete^ 
men ezzel I. dijat értek el.

Egyetem I. barlang:

A régi ácaolat állagmegóvási munkáit végeztük el, a további bontás lehetetlen körülmé
nyek miatt, csak robbantással folytatható.

Egyetem II. bontás;

A feltárást ez évben kezdtük, kutatóink már régebben próbálkoztak a töbör fenekén lévő 
beszivódés megbontáséval, eredménytelenül. A munkák helyének megváltoztatásával jelenleg 
15 m mély a kibontott nyelő alján kisebb üregek tárultak fel szép cseppkőképződménnyel, 
a továbbjutást 1981-es téli táborunkban tervezzük. Biztositásként 8 db kútgyürüt épitet- 
tünk be.

Király Lajos-barlang:

A csoportunkban jelentkező újabb tagok mászástechnikai gyakorlatokat végeznek itt a ta
pasztaltabbak felügyeletével, terven felül több ilyen leszállás történt tekintettel a nagy 
érdeklődésre.

István-oldali-bontások:

Pécsi-bontás:

Újabb 5 m-t mélyítettünk az aknában, a nyári táborban a rossz szellőzés miatt nem folytat
hattuk, igy a jelenlegi téli táborunkra maradt a további munka.

Zsivány-bontás:

A tervezett bontást nem folytattuk, ugyanis ehhez a Hermann Ottó Múzeum engedélye szük
séges a barlang reménybeli ősemberlelőhely, ezt figyelembe véve nem bolygattuk az esetleges 
kulturrétegeket.

/Gombor László/
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A Balekina-barlanf: leírása

1979 tavaszán csoportunk Ígéretes bontási lehetőséget talált az LKU dolomitbányájától 
К-re. Az 1979. nyár végi tábor alkalmával négy napos bontás után jutottunk be.
A bejáratot faácsolattal biztosítottuk. Első lépésben az I. szifonig tártuk fel a bar
langot, majd az 1980-ban elkezdett térképezés folyamán felfedeztük a szifon kerülőjét, 
amely a barlang vízszintes ágába vezet. A vízszintes ág a II. szifonnál, a jelenlegi 
végpontnál ér véget. A barlang megközelítőset a Jávor-kúti müút létrási leágazását kö
vető első jobb oldali szekérúton haladva jutunk fel a Szárdóka gerincre. Az eddigi me
netirány folytatásában, most már erdőben, lefelé megyünk a hegyoldalon. Keresztezve egy 
szekérutat, rajta először К-re /jobbra/, az elágazásnál É-га haladva jutunk a dolomitbánya 
feletti irtásra. Az irtás szélén az úttal együtt élesen jobbra fordulunk és 200 m után 
az első völgyben balra találjuk a barlangot.

Bejárási útmutató:
Az ácsolat 1,5 m mélységig nyúlik le, majd a szűk, ferde csőszerű bejárati rész fokozato
san kitágul és egy függőleges akna tetejére érkezik ki /Ólommadár-akna/.
Visszafelé jövet célszerű a szűkületben jobb oldalunkra fordulva araszolni kifelé.
Az Ólommadár-aknaban a falak csúszósak, ezért a szokásosnál nagyobb óvatosság szükséges.
Az akna alján egy szinten szűk 1,5 m-es lejtős, agyagos rész után a kuckónak nevezett 
kiöblösödésbe érkezünk. A kuckó alján nyíló szűkület keresztül a barlang aknarendszerébe 
érkezünk.
Az aicnarendszert 5 részre lehet bontani, 5 kisebb aknára, öyakorlatilag az aknák óriás 
lépcsőként következnek egymás után, egy 2-5 m-es szélességű hasadékban.' A szűkületből az 
első lépcső" kezdetben ferde falára érkezünk. Kicsit feljebb mászva találjuk meg az el
ső kötél bekötési helyét. Ez egy nagyobb kőnyelv é3 egy ránőtt rövid, vaskos cseppkő.
A kötelet a cseppkő mögé, az egész kőnyelv köré hurkolhatjuk. Az aknarendszerben egy 40 
m-es kötél szükséges. Mivel a kötél több helyen fölfekszik a falra, ezért igen nagy igény-
bevételnek van kitéve az ereszkedés közben. Leereszkedve a negyedik akna alján egy alá— 
hajlés fölé érünk, mely egy terem oldalát alkotja. A teremmel szemben állva a baloldalon 
található egy falba fúrt nitt, amelyhez egy 10 m-es kötelet köthetünk. A leereszkedés 
után a barlang legnagyobb termébe érkezünk. Most tulajdonképpen egy széles párkányon ál
lunk, ahonnan kétfelé indulhatunk tovább. Jobbra egy majdnem függőleges akna vezet felfe
lé, ez később elszükülve véget ér. A másik úton tovább indulva - ez egy kb. 1 m magas,
3-5 m széles ferde járat /Lapos-járat/ - a terembe érünk /Pálmaház terem/. Szemben a bar
lang legszebb cseppkövét látjuk /Pálma/, amely 2,5 m magas fehér cseppkőképződmény. A 
cseppkőtől jobbra és balra is tovább indulhatunk, de célszerű jobbra térni a könnyebb 
mászás miatt. 10-15 m után jutunk el egy eltömődéshez /I. szifon/. Visszakapaszkodva a 
Pálmához, a cseppkőnek hátat fordítva, a Lapos járattól balra indulunk tovább. A kezdeti
szükebb rész iokozatosan kitágul. Itt tulajdonképpen egy lépcsőzetes aknával van dolgunk, a 
amely egy eddig ki nem mászott kürtőben végződik. Az akna nemsokára teremmé szélesedik, 
ás belőle még két járat ágazik le. Az eddigi menetiránytól jobbra haladva már a kezdet is 
biztató, legalábbis cseppkövek tekintetében. A barlangban cseppkövekben ez a leggazdagabb 
része. A falakon rengeteg heliktit, ée kalcitkristályok bokorszerü képződményei találha
tók. Ez a Xilofon ág umely még nincs feltérképezve és amely betorkollik az ötödik 
lépcső aljútól felfelé induló aknába. A baloldali ág kb. 5 m után legyezőszerüen te

remmé szélesedik /34 m-es terem/. A teremben hatalmas kőzettömbök találhatók. Balra a 
tormeléK kozott lefelé átbújva kell bekötni a harmadik /15 m-es/ kötelet egy kőtarajhoz. 
Innen kétféle indulhatunk: balra a rövidebb lábú embereknek igen kellemetlen a falon
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lemászni. Biztosítani kell! Egyenesen lefelé haladva egy kisebb aknán keresztül ugyanoda 
jutunk. A kötél jó ide is, oda is. Ezután érkezünk le a szintes járatba, amelynek az al
jén patak csörgedezik. Balra haladva hamarosan a járat végéhez érünk. Jobbra 25 m-es üt 
megtétele után a II. szifonhoz jutunk. E szifon képezi a barlang jelenlegi végpontját.
A szintes járatba három ég csatlakozik be. Az első amelyen lemáoztunk. A második egy ha
talmas, kör keresztmetszetű aknába vezet /25 m/. Az akna tetejét megtalálhatjuk, ha a 
34-es teremben jobbra térünk a kőtömbök között, majd balra egy szükebb átbujart leküz- 
dünk. A harmadik a második, II. szifonnak jobbra átbujással kezdődik és egy kisebb akná
ba ér. Felkapaszkodva az aknában, egy szükülő-táguló, cseppkövekben gazdag hasadékban 
mehetünk tovább. Itt a végpont még nem ismert.
A barlang teljes geológiai feldolgozása még nem készült el, igy csak mikroszkópos leírást 
tudunk adni a kőzetekről.
A barlangban található kőzeteket három csoportba lehet osztani. A bejárat szürke, réte
gezett, kalciterekkel átjárt mészkőbe indul. A mészkő a fagy hatására erősen aprózódik.
Az aknarendszer tetejét képező szűkületnél találjuk a mészkő-breccsa határt. A breccsa 
meszes kötőanyagú, lekerekitetlen mészkő és dolomitdarabokat tartalmaz.
A kőzetdarabok nagysága 1-2 cm-től 25-30 cm-ig változik. A breccsában néhol a meszes kö
tőanyagot helyettesitő sötétbarna, kézzel morzsolható vasas, mangános /?/ közbetelepülé
sek vannak. A kőzet az aknarendszer utolsó "lépcső”-jéig tart, majd megjelenik a harmadik 
kőzettípus; a sötétszürke, néhol ősmaradványt tartalmazó mészkő. A kőzetben nagy nyers
anyagtartalmú, fekete közbetelepülés található /Fálmaház és a vízszintes rész déli része/ 
ősmaradványokat az I. szifon és a 34-es teremből a szintes ágba vezető járatok faléban 
figyelhetők meg.
A barlang legnagyobb termében a lépcsős leszakadásoknál' jól lehet látni a rétegződést, az 
inhomogén rétegek egymásutániságát.
A 34-es terem felé haladva, egy eddig még térképezetlen, ferdén felfelé tartó járatban 
a -46,8 m-es poligonponttól kb. 5 m-rel feljebb, ismét megjelenik a breccsa. A 34-es te
remből a szintes ágba vezető járat alja sötétszürke mészkő, mig a főte breccsa. Feltehe
tően kőzethatár. A közben lévő 6 m-es akna felétől azonban az egész járatszelvényt brecs- 
csa veszi körül.
A vízszintes járatban a II. szifon felé fordulva a bal oldal mészkő, a jobb oldal breccsa 
Szintén a kőzethatár valószínűsíthető.
A Nagyakna felé vezető ég a leágazásánál a főtében egy 20-40 cm széles vörös, néhol sárga 
kézzel túlnyomórészt morzsolható, agyagos diabáztufás /?/ közbetelepülés található.
Ez a közbetelepUlée a 34-es terem főtéjében is megtalálható.
A két térképen a kőzetek elhelyezkedése,,kőzethatárok helye nem minden esetben egyértel
műek, azonban a szöveg használatával egyértelművé válnak.
A barlangok meglehetősen bonyolult geológiája, ami a feldolgozást neheziti.
Fontos megemlíteni, hogy a sokféle kőzete, az ősmaradvány tartalma a bükki rétegtani v í t  
tákhoz adalékot szolgáltathat.
A barlang geológiájának részletes műszeres, elemzéses feldolgozására a jövőben kerül sor.

/Csernyák Attila/


