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Csobápka, Tamás-llk
A csoport néhány egynapos feltárást végzett a Tárnás-likban, Csobánkán is. A bontás 

során 1,0 - 1 ,5 m-es talpszint süllyesztést követően erősen lekerekített szélű, tisz
ta kőtörmelék kitöltést találtunk.

A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1982. évi Jelentése 
Szerk: Dr. Veress Márton 
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2. Az 1982-ben végzett munka összefoglalása
a/ Hárskuti-fennsik
A terepbejárások során újabb karsztosodé területeket találtunk /Augusztin-tanya kö

zelében, Felső-Hajagon/. Ugyancsak a terepbejárások alapján valószínű, hogy a Mester- 
Hajagon található denudációs - ősi karsztos formakincs a Hajag térségében széles körű
en elterjedt.

A megfigyelések alapján valószínű, az erdőtlen térszíneken erőteljes az elvezető já
ratok korróziós fejlődése. Ez arra hivja fel a figyelmet, hogy az emberi tevékenység a 
karsztos fejlődést nemcsak a mélyedések akkumulálódásán keresztül befolyásolja. Az em
beri tevékenység nyomán bekövetkező akkumlálódás ugyanakkor újabb és újabb elvezető já
ratok kialakulását vonja maga után az egyes viznyelő tölcséreken kivül.

A nyári félévben ritkán bekövetkező működés alapján nemcsak a raüködésbeli jellegze
tességek voltak megfigyelhetők /ezen belül a víznyelők szinte egyedi működési aktivitá
sa/, hanem a vizgyüjtük vegetációjának a hatása a nyelők aktivitására.

A gyeptakaró szakadozása jó összhangban van a G-9. jelű víznyelőnél a telepített cö- 
vokek mozgásával. A szakadások hiánya általában nem a tömegmozgás hiányára utalhat e- 
gyes víznyelőknél, hanem a növényzet regeneráló szerepére. Ez és a víznyelők fáinál ta
pasztalt viszonylagos állandóság alapján arra következtethetünk, hogy a növényzetnek a 
laza anyagok mozgásának lefékezésében döntő szerepe van. További megfigyelések utalnak 
a medrek sajátságos karsztosodására, valamint arra, hoyy a víznyelők üledékeiben eoli- 
kus kitöltéssel is számolni kell.

A Közöskuti-árok feltárt ürege jó lehetőséget ad arra, hogy tanulmányozzuk a felszín 
alatt közvetlenül végbement üregesedést.

A Gy-9. jelű viznyelő közelében lemélyitett fúrás mintáinak kielemzése alapján lát
ható, hogy itt a lösz agyagosodott, az agyagosodás mértéke lefelé nő. Ez megerősíti azt 
az elképzelésünket, hogy a terület löszei legalább részben vízzáróként viselkednek. Ez 
a karsztosodás, ill. a viznyelőmüködés szempontjából igen jelentős. Másrészt itt a vizs
gálatok azt is valószinüsitették /szintén megerősítve a korábbi elképzelésünket/, hogy 
a laza anyagokban vizmozgással lehet számolni a vízelvezető helyek felé. Ez nemcsak 
egy rejtett, csökkent működésre enged következtetni, hanem a horizontális vizmozgás a 
tömegmozgásoknak is kedvező lehetőséget teremt.

A Homód-árki beroskadás csoport nyolc víznyelőjében végeztünk földtani és morfoló
giai térképezést. A Homód-árki víznyelőkben végzett üledékföldtani vizsgálatok alapján 
nyomonkövethető a fennsikon már feltételezett viznyelő teljes kitöltődés, majd újbóli 
felnyilás, pontosabban egy újabb tölcsérképződés. А Но—8. feltárt összlete tulajdonkép
pen szintézise a nyelőmüködésre vonatkozó eddigi vizsgálatoknak és megfigyeléseknek.
A Ho-4. jelű viznyelő üledékszerkezete minden eddiginél egyértelműbben mutatja az 
anyagmozgás jelenlétét. Ez a szerkezet is segithet felderíteni a fosszilis vagy recens 
tömegmozgásokat.

A megfigyelések szerint a Homód-árki viznyelőcsoport eltemetett ősi karsztos tér
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színen éled újra.
A Mester-Hajag karsztosodé tetőrészletének üledékföldtani vizsgálata is megerősíti 

azt az elképzelést, miszerint a nagy lefolyástalan mélyedések idősek, hiszen a kitöl
tő laza anyagok a karsztos kiemelkedések törmelékeire települtek. A laza anyagok tele
pülési sajátosságai ezek megismétlődő áthalmozódásra utalnak, valamint arra, hogy a 
zárt karsztos mélyedésekbe kerülve maradtak meg viszonylag kiemelt helyzetükben.

A mészkőkibúvások azt jelzik, hogy a területen az eltérő morfológiai fejlődés és a 
különböző korú mészkövek elterjedése között összefüggés van.

A Mester-Hajag karsztosodé tetőrészletének elkészült az 1:500 léptékű alaptérképe.
A területen három formaegyüttco iwaiönithetó el:
а/ Dií-en kerek alaprajzú, kupaalaku és ÉNY-DK-i irányban megnyúlt, csonkakup alakú 

kiemelkedések váltakoznak. Ezek közé mederszerü mélyedések és szabálytalan alakú rész
ben lefolyástalan sik tórszinek ékelődnek.

Itt az elboritás kisebb mértéke miatt az ősi karsztos formák saját törmelékükbe te
metkezve őrzik eredeti állapotukat.

b/ ÉK-en a lapos, egyik végükön környezetükbe belesimuló hosszúkás mélyedések sora
koznak. A formák kialakulásában a lejtős térszínnek, a helyben keletkezett laza anyag 
ÉNY-i irányú elszállításának az ősi karsztos formakincsnek, valamint a jelenlegi 
karsztosodásnak egyaránt szerepe lehet.

с/ ÉNY felé a mészkőkiemelkedések megnyúltak és sorokat alkotnak, közöttük hosszan
ti sik tórszinek helyezkednek el. amelyek különböző magasságúak. A megbillent rög lej
tős térszínén kipreparálódnak a karsztos fekü-felszin kiemelkedései. A lepusztulással 
átellenes oldalon a laza anyag megmarad, a lepusztulás irányába eső oldalon a lepusz
tulás egy újabb alacsonyabb helyzetű kiemelkedés kipreparálódásáig folyik. A különböző 
magasságú kiemelkedések mögött eltérő magasságú elegyengetett sik tórszinek alakulnak 
ki.

A legalább részben lefolyástalan tórszinek jelenlegi karsztosodása ott folyik, ahol 
laza anyagok vékonyak pl. azért, mert a felszín alatt elborított karsztos kiemelkedés 
rejtőzik.

A Homód-árki viznyelőcsoport térképezése során feltérképeztük a különböző tömeg
mozgásokat. Az egyes tömegmozgásokat kielemeztük és osztályoztuk. A víznyelők többsége 
szegény üledékben, mégis elég gyakoriak a mozgások közül az omlások és a mikroszakadá— 
sok. Ez az erőteljes beroskadozással,az erdőirtásokkal, ill. a gyepes és cserjés növény
zet hiányával lehet összefüggésben.

A víznyelőkben végbemenő változásokra elvégzett mérések azt mutatják, hogy azok rö
vid idő alatt is számottevőek.

A telepitett cöveksorok alapján kétéves időszakra a laza üledékek mozgásáról az aláb
biak mondhatók el:
- az anyagmozgás mérhető,
— az anyagmozgás iránya nem feltétlenül a beroskadas közepe felé irányul,
- az anyagmozgás víznyelőnként más és más. Meghatározó a mélyedés jellege, növényze

te, de a környezet jellege és növényzete is*
— az anyagmozgás sebessége évszakos ingadozást mutat. A mozgás sebessége a mélység 
növekedésével csökken. A mozgásra pontenciálisan alkalmas zónában nemcsak egyféle 
irányú és sebességű mozgás mehet végbe. feltehető, hogy a mozgo anyag különböző



helyein a mozgás sebessége eltérő, de ugyanazon a helyen is változik. Elsősorban
a belső és a peremi zónák viselkedhetnek eltérően. Valószínű az is, hogy a mozgó
anyag torlódik, ill. szétterül.

Az egyéves, ill. kétéves vizsgálati időszak alatt a karsztos objektumok mélyülése 
számottevő, a tanulmányozott helyeken átlagosan kb. 1-2 dm/év. A kapott adatok kiérté
kelésénél necsak a mélyedés környezetét és a mérés körülményeit kell figyelembe venni, 
hanem a mérés gyakoriságát, ill. a mérés mióta történik. Valószínű ugyanis, hogy az 
eltérő méretű mélyedések fejlődése /azonos körülmények között/ sem egyforma. Valószínű 
továbbá a karsztosodás "szétterjedése" egy-egy karsztobjektum körül mindenképpen bekö
vetkezik, de az emberi tevékenység ezt fokozza.

A fák távolságainak ujramérése alapján a mélyedésekben számottevő famozgás ninos. 
Intenzív tömegmozgás esetén /omlás/ növényzet nem alakul ki. Ezt követően a növényzet 
a lelassuló anyagmozgást lefékezi, legfeljebb némi alakváltozást szenved el.

A források vizsgálata megerősíti azt a korábbi elképzelést, hogy az Esztergáli-völgy 
forrása és a Kőrisgyörgy-hegy forrása több tekintetben egyezést mutat. Augusztus 7-ón 
néhány forrásnál a minimumra csökkent a Ca++. 1981-hez képest a Ca++ tartalom lényeges 
változást nem mutat. 1982-ben az ingadozás mértéke csökkent, ugyanakkor a vizhőmórsék- 
let ingadozása nőtt.

A legszámottevőbb előrehaladást a feltáró munkában a G-5/a. jelű viznyelőbarlangban 
értük el /Zh m/. A Gyenes-pusztai barlangban aknamélyitós folyt a kitöltésiben, a Gy- 
12. jelű viznyelőbarlangban nem volt mód a továbbjutásra.
b/ Kab—hegy

Urkuttól északra kb. 1,5 km-re kisméretű karsztterületet találtunk néhány víznyelő
vel és dolinával. A Kab-hegy tömegét felszabdaló völgyekben számos helyen regisztrál
tuk az elnyelődési és elszivárgás! helyeket, amelyeket a térképen is ábrázoltunk. Fel
táró munkát a Macska-lik, a Bujó-lik és az M-l. jelű viznyelőbarlangban folytattunk.
8—9 m előrehaladást értünk el az utóbbiban. A Bujó-likban a szifon megkerülése nem si
került, a Macska-likban a hatalmas árviz raegközelithetétlenné tette a munkahelyet.

A Dudar meletti viznyelőcsoportból az országúitól délre elhelyezkedő, egy ősi karsz
tos mélyedésben alakult ki, vízgyűjtője nagyjából megegyezik ennek területével. A víz
nyelőben talált működési nyomok alapján kimutatható: a folyamatosan nappali fokozatos 
hóolvadás miatt a mélyedésben hosszabb időn keresztül ingadozó vizszintü, időszakos tó 
létezett. A 2. sz. mélyedésben a jégre települt kitöltés végleges helyre kerülése után 
több tekintetben is őrzi sajátságos keletkezési körülményeit /rétegszerkezete zsebes, 
rétegzettsége nincs, élesen elkülönül más összletektől/.

Leírtuk a Vászoly melletti Nagytói-viznyelőt, amelynek feltűnő az erős feltöltött- 
sége, valamint alacsony tengerszint feletti magassága. A Nagyvár-tető nevű magaslat 
/Vászoly község/ tetőszintjében felnyílott üregcsoport maradványai láthatók.

/Dr. Veress Márton/

á.1.2. Feltáró munka
Feltáró munkát a Klein—pusztai-völgy víznyelőiben, a Gy—12—es víznyelőben, a G—5/a 

jelű víznyelőben és a Gyenes-pusztai-barlangban terveztünk. A Klein-pusztai-völgyre 
nem kértünk kutatási engedélyt,mivel évközben kiderült, hogy a rendelkezésre álló erők
kel legfeljebb két munkahelyen tudunk tevékenykedni folyamatosan.
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4. 1.2.1. Feltáró munka a Gv-12. jelű viznyelőbar lángban
A vizuyelőbarlang alját elzáró nagy sziklatömbön többnapos munkával sem sikerült 

túljutni. így a barlangban előrehaladás nem történt. A jövőben csak akkor érdemes itt 
a feltáró munkát folytatni, ha sikerül a tömböt kisebb darabokra különíteni.
4.1.2.2. Jelentés a G-5/a. ,1elü viznyelőbarlangban végzett feltáró munkáról

Az augusztusi táborunkat két kiszállás előzte meg. Ezeken kibontottuk a barlang fel
ső bejárati részét, ugyanis ez a behordott üledéktől eltömődött. A jobboldali járatba 
1 m, a baloldali ágban 3 m-t sikerült előrehaladni.

A nyári táborban folytattuk a kutatómunkát. Beépítettünk egy 4 m-es vaslótrát a be
járathoz, hogy megkönnyítsük a le-, ill. feljövetelt. A teremből kiinduló két járatban 
egyszerre folyt a munka. 30-40 kg-os köveket kellett kiemelni, illetve szétütni. A 
jobboldali járatban /amely kb. 1 m átmérőjű/ szálkőzet mellett haladtunk, de a járat 
egyre jobban összeszűkül és az alján lévő többmázsás követ nem tudtuk kikerülni. Ezért 
itt a feltárást abbahagytuk. A baloldali járatban két méter újabb rész feltárása után 
több napon keresztül egy keskeny rést tágítottunk, raig végül a legvekonyabb emberünknek 
sikerült továbbjutni. Egy kb. 1,5 x 1 m "teremről" és néhány járatról számolt be.

Sikerült nekünk is másnap bejutnunk az uj szakaszba. A teremjellegü résztől a felt 
tárt szakasz hossza kb. 18 m, de ez az uj rész valószinü, hogy egy oldaljárata a bar
langnak, mivel bizonyos jelek alapján a felszínre vezet. Valamikor ez is aktivan működ
hetett, most azonban eltömődött.

Az augusztus 7~i működés a barlang belsejében is igen aktiv volt, a barlangi árviz 
alaposan átalakította a barlangot.

A feltárt uj szakaszok összhosszusága 24 m. Az idei feltárásról nem készült térkép, 
mivel nem sokkal módosulna az előző évben elkészített térkép.

Összegezve megállapítható, hogy a G-5/a. jelű viznyelőbarlangban, amelyben második 
éve folyik feltáró munka 49 méteres hosszúságú viznyelőbarlangot bontottunk ki. Igen 
kedvező a további feltárás szempontjából, hogy a kitöltés a barlangban kevés és az, 
hogy a közelben több vízelvezető járat is található a felszínen. Növeli a nehézségeket 
az omlásveszólyes kőzet, valamint az, hogy a járatok igen szükek és itt csak tekinté
lyes létszámú kutatócsoporttal lehet dolgozni. Aggasztó, hogy a járat vagy járatok az 
ember számára egyre nehezebben járhatók.

/Schneidler J./

4.1.2.3* Jelentás az 1982. nyarán a Gyenes-pusztai-barlangban végzett feltárásról
A feltárás célja elsősorban az inaktiv, pusztuló barlang üledékeinek megismerése 

volt. Ezzel párhuzamosan a barlang továbbvezető járatát is kerestük /63* ábra/• Ezért 
a feltárást a barlang legmélyebb pontján végeztük. A rossz szellőzés miatt a CO^ ha
mar feldúsult a levegőben, igy csak rövid ideig — háromszor fél napon at — tudott az 
5 fős feltáró brigád érdemi munkát végezni.

A kutató gödröt az alsó termet kitöltő laza üledékben, közvetlenül a szálkőzet—fal 
mellett mélyítettük. A kitermelt anyag kis részét a termen belül halmoztuk fel ideig
lenesen, nagyobb részét viszont a felszínre szállítottuk ki. Ehhez a folyosó két pont
ján a törmelékből álló aljzatban járattágitást végeztünk. Munkánk eredménye az 1 x 1,5 
x 0,8 m mély kutató gödör volt, ennek rétegsora a következő.

Felül barna anyag /1./, amelyben nagymennyiségű 2—5 cm átmérőjű kerek mészkőtörme
lék ágyazódik* kb. 50 cm-es mélységig# Anyaga a barlang szálkőzetéből származik. Ez
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alatt 10 cm vastag, oldalirányban lencsésen kiékelődő, fekete agyaggal /2./ kevert 
mészkőtörmelék van. 60 cm mélység alatt törmelékmentes, homogén sárga agyag /3./ tele
pül. Mindhárom rétegből mintát gyűjtöttünk, amelyek még feldolgozás alatt állnak.

A feltárás során a gödrök egyik falát alkotó szálkőzeten az üledékfelszin alatt 30 
cm-re két szinlőt találtunk. Ez is bizonyltja, hogy a barlangban egykor jelentős viz- 
amlás létezett és csak később töltődött fel vastagon üledékkel a hajdani terem.
A jelenlegi járószint egy nagyobb méretű terem mennyezeti részének közelében van, 

mert a feltárás során letisztított barlangfal aláhajlik, mutatva, hogy az üreg lefelé 
szélesedik. Ennek és a vízáramlás! nyomoknak az ismeretében remény van arra, hogy to
vábbi munkával feltárjunk egy üledékkel csaknem teljesen kitöltött fosszilis barlangot.

/Futó J./

4.2. Kab-hegy kutatása
4.2.1. Adatgyűjtés

Ez kiterjedt terepbejárások során tett megfigyelésekre, működéssel kapcsolatos meg
figyelésekre, valamint az elszivárgás! helyek feltérképezésére.
4.2:2. Feltáró munka

Feltáró munkát a Macska-lik és a Bujó-lik viznyelőbarlangokaan, valamint a M-l. jelű 
viznyelőbarlangban folytattunk.
4.2.2.1. Feltáró kutatás a Macska-lik viznyelőbarlangban

A nyár folyamán folytattuk a kürtő aljából kiinduló járat bontását. A nagy mélység 
és a kislétszámu munkabrigád miatt csak lassan haladtunk előre, mivel a hóolvadás által 
bemosott mintegy 5 «’ anyagot kellett először kihordani. így Julius végéig összesen 8 tf 
anyag kitermelésével csak 2 métert sikerült előbbrejutnunk. A julius végén megindult 
nagy esőzések nagy rombolást végeztek a nyelőben és a barlangban. Az árviz elsodorta 
az árokban kiépített gátjainkat, a lebetonozott vasráccsal együtt. A nyelőben augusztus 
7-én kb. 9 m magasan állt a viz, amelynek legmagasabb szintje 10 m lehetett. A nyelőben 
mintegy 40-50 «’ fal és egyéb törmelék halmozódott fel, amely a barlang bejáratát is el
zárta. Jelenleg még azt sem tudjuk, hogy a barlang mennyire töltődött fel.
4.2.2.2. Feltáró kutatás a Bujó-lik viznyelőbarlangban

Több alkalommal kíséreltük meg a barlang végén lévő omladékhegy sziklái között a 
továbbjutást, sajnos nem sok sikerrel. Egy helyen, a sziklák között vizmosta járatot 
találtunk, ahová azonban a szűk hely miatt nem sikerült bejutnunk. A jövő évben ezt a 
járatot kellene más irányból megközelíteni, valamint megkíséreljük a szifon kiszivaty- 
tyuzását is.
4.2.2.3. Feltáró kutatás az M-l. jelű /Csemetés-kerti/ viznyelőbarlangban

1982. julius 23. és 25. között a barlang végpontjától egy kisméretű teremből kiindul
va folytattuk a bontást. Mintegy 1,5 m után a járat derékszögben elfordul, újabb két 
méter után egy, a felszin felől jövő kürtő csatlakozik rá a járatra. Innen a járat lej
teni kezd, majd kissé kiszélesedik, mintegy 2 m magas lesz, ahol hirtelen újra össze
szűkül. Itt annyira szűk, hogy nem lehet rajta átjutni. A járat lefelé szélesedik, úgy, 
hogy az elszükülő rész bontásával valószinüleg tovább lehetne jutni. A szűk barlangjá
rat miatt azonban csak nagyobb létszámmal érdemes folytatni a munkát.
Az 1981-ben feltárt barlangot 1982-ben további 8-9 m-rel sikerült hosszabbítani.


