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JELENTÉS A PAPP FERENC KUTATÓCSOPORT 1980. ÉVI 
TEVÉKENÏBÉGÉRŐL

Maucha László

A csoport az elmúlt évekhez hasonlóan tevékenységét a társulati élet szintjén fejtette 
ki. Az elmúlt évi tevékenységet döntő mértékben a Csoport nehéz anyagi helyzete szabta 
meg. Ennek köszönhető, hogy a tervezett feltáró táborokat nem szerveztük meg. Inkább 
egy-egy hétvégi kiruccanás formájában folytattunk terepi munkát, ill. a V14TE Baradla 
csoport feltáró munkájába kapcsolódtunk be, mint felkért szakértők.
1. Társulati tevékenység
Tagjaink részt vettek az Évkönyv IX. kötetének utolsó nyomdára elkészitő munkáján, ill. 
összegyűjtötték a következő X. kötet anyagát és megkezdték annak szerkesztői munkáját. 
Részt vettünk a Bardla - és az Oktatási Bizottság munkájában. Egy-egy tagunk részt vett 
az Elnökség, ill. a titkárság munkájában. A Társulat képviseletében részt vettünk az UIS 
Karezthidrológiai és Fizikai-kémiai Bizottság munkájában. A Bizottság két munkabizottsá
gának kelet európai refferense csoportunk tagja /Maucha L. és dr. Ceer F./, a Bizottság 
szeptemberi szófiai ülésén Gádoros Miklóst is tagjai sorába vette fel.

2. Tudományos tevékenység

Megkezdtük a Vass Imre Barlangban'az elfa-részecskék rendszeres mérését. Jelenleg havi 
átlag mérések folynak. Az idei mérések alapján úgy tünikj a Vasa Imre barlangban az alfa- 
részecskék átlagos sűrűsége mintegy kétszerese á másutt mérhető értékeknek.
Folytattuk a Jósvafő környéki források rendszeres /heti-napi/ vizkémiai elemzését. Az el
múlt évi jelentésben részleteztük a méréseket és a kezdeti tapasztalatokat, amit a 
Vasa Irare-barlang és a Kistohonya forrás vizelemzéseiből nyertünk. Az év végére rendelke
zésünkre álló adatokat összegezve megállapítottuk, hogy a karsztforrások vize meglehető
sen állandó kémiai összetételű az év nagyon nagy hányadában. Hirtelen és szélsőséges 
változások tapasztalhatók a tavaszi árvizek során. Az árvizek felfutó ágában a vizek ol
dott só tartalma rendkivül módon lecsökken még azokban a forrásokban is, ahol tetemes 
mennyiségű béta-karsztviz megjelenésével nem lehet számolni. A kémiai összetétel alapján 
meghatározható a vízhozam azon része, ami döntő mértékben szivárgó vizekből ered. 
Meghatározható a forrás jellege is, hogy szávárgó- ill. kevert vizek fakadnak-e benne 
adott időben. Indokolatlan és feltűnő különbségeket tapasztaltunk a Baradla barlanghoz . 
rendelt két forrás, a Jósva és az un. Alsó-barlangi-forrás vize között. Az évközi ered
mények alapján előadást tartottunk a kapott eredményekről a szófiai Európai Regionális 
Barlangkutató Konferencián szeptemberben.
Az eredményeket részletesen a Társulat előtt előadásban kívánjuk bemutatni április hó
napban.
Folytattuk és év végén értékeltük a több mint tiz évvel ezelőtt elkezdett beszivárgás 
méréseket.
Az Agteleki-hejység nyugati területén összegeztük a 10 évi forráshoznmok vizsgálati ered
ményeit valamint a Vasa Imre-barlangi öt csepegés mérő hely regisztrációs adatait. A for
rások vízhozama alapján meghatároztuk azok vizgyüjtő területét és azokat kivetítettük a 
felszíni domborzati viszonyok figyelembevételével a geológiai térképre. Meghatároztuk a 
felszín alatti lefolyás értékét /1/sec/km2/, a szivárgási tényező évi átlagos értékeit,
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meghatároztuk a vízszintes értelmi transzmisszibilitást /Т-tényező/ és azt a 6-89 m/sec- 
nek találtuk. Ugyanez a Szelce-völgyi-karsztkút területén mintegy fél nagyságrenddel 
nagyobb. A sok évi átlagos szivárgási tényezőt 1-8 m/sec nagyságúnak találtuk. Két új 
módszert dolgoztunk ki a havi beszivérgási % meghatározására és a módszerek segítségé
vel számított beszivárgás a Bäcker által meghatározott értékek közelében van, kivéve a
4. negyedévi értékeket, amelyek még annál is kisebbek. Az évi átlagos beszivárgás nem 
éri el a területen а 30 %-ot és nagyjából megegyezik a Kessler korrekció nélküli számí
tott eredményeivel. Meghatároztuk a csepegésmérések alapján egy csepegőhely átlagos víz
gyűjtő területét és azt 1,3 m5-nek találtuk. Az érték egyezik az 1978-as Konferencián 
a forráshozamok időállandói és a heliktit modellben alkalmazott szivárgási vizsgálatok 
összevonása alapján kapott 1 m2 értékkel.

3. Feltáró tevékenység

A csoport önálló feltáró munkát a ,Haragistya-fennsik un. Vizfakadás nevű árvizi forrás
szájéban folytatott. A forrás ritkán működik, évi összes vithozama megfelel egy 0,4 km2 
vizgyüjtő területnek. A forrásban viz áltáléban akkor jelentkezik, amikor а Уавз Imre 
barlangban a viz a felső járatokban is megjelenik. A forrásszájból lefelé haladva huza
tos szálkőjárat eltömődését bontottuk ki. Jelenleg mintegy 6 m mélyen vagyunk. Az év vé
gére tervezett munkát a forrásban megjelenő viz meggátolta. A forrás - jelenlegi feltéte
lezésünk szerint - mint egy mélyebbre húzódott karsztvizszint túlfolyója működik, önálló 
vizgyüjtő terület nem rendelhető hozzá. A feltárást folytatjuk, ugyanis a forrásból ki
ömlő viz feltehetően a Vass Imre-barlang Kistohonya-forrás vízrendszeréhez tartozik.
Két tagunk részt vett a VMTE Csoport Baradla-alsó barlangi feltáró munkájában. Részt vet
tünk a tábor fel- és leszerelésében, a feltáró munkában, az új részek fotodokumentálásá- 
ban, valamint teljes egészében saját erőből biztosítottuk a feltárás közbeni hírközlését.
Az FTI megbízásából a Szabadság-hegyen elvégeztük egy barlangszerü agyagbánya térképi 
pontjainak a felszíni terephez történő illesztési munkáit.


