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Összefoglalás
Az Egyesület munkájának túlnyomó részét munkaterv szerint végezte- A munkatervnek 

kb. 80 ?í-át teljesítettük, 10 % teljesítésére pl. időjárási problémák miatt nem volt 
mód. Ezen túlmenően terven felül oly mérvű természetvédelmi munkában vettunk részt, 
mely az alaptevékenységünket is felülmúlta. Viszont itt kel megemlítenünk azt, hogy az 
OKTH szervei felé vállalt kötelezettségeink toljesitése erősen lekötötte a csoport e- 
nergiáit /pl. ház berendezése stb./.

Egyesületünknek i k  tagja és 17 tagjelöltjo vett részt munkánkban. Egyesületi szer
vezésünkben 1 1 1 9, egyesület-in kívüliben /de egyesületi barlangkutatóként/ 12^6, össze
sen 2365 munkaórát teljesítettünk. IIO5 órában pénzes munkákat végeztünk el. Egyesüle
tünknek 1982. december 31-én 23 tagja, 18 tagjelöltje és 5 pártoló tagja volt.

Tudományos munkánk az István-barlang egyes részei térképének elkészítésére, a Mis- 
kolc-Tapolcai Várhegyi /felhagyott/ mészkőbánya barlangjainak feltérképezésére, katasz
terének elkészítésére, a Létrási-vizesbarlangban klimaraérésre és denevérszámlálásra, 
valamint az esztramosi természetvédelmi tevékenységben /térképezés, mintavétel, morfo
lógiai vizsgálatok/ való részvételre terjedtek ki.

Mentési gyakorlatot tartottunk a Vöröskereszt illetékesei részére.
Közöljük a Szepesi-barlang lezárási dokumentációját. Kb. 300 m uj részt tártunk fel 

a Létrási-vizesbarlangban. Egyre intenzivebben folytatjuk a munkát, hogy a barlangunk
nak uj bejáratot nyissunk a Tavi-nyelő helyén. Nagyon érdekes denevértemetőt találtunk 
az uj része, ami esetleg a szifonok feltoltődésónek gyorsaságara utalhat.

Sziklamászó gyakorlatot tartottunk, részt vettünk pénzes munkákban, téli tábort 
rendeztünk, aktivan részt vettünk a 30 éves szervezett miskolci barlangkutatás szervezé
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sében és a rendezvényen, az országos barlangnapon, a hosszúhegy! Háromlyuku-barlang bon
tási munkáin, a tésl fennsikon barlanglátogatáson, a Kinizsi Kupán és a VII. Nemzetkö
zi Speleotherápiai Szimpóziumon. Rendszeres gyűléseket és munkaturákat tartottunk Mis
kolcon és a Blikkben. Ez évben 19 publikáció, ismertetés és hir jelent meg egyesületi 
tagtól.
Tudományos tevékenység
а/ IstV;'*n—barlangi térképezés

Az 1980-ban megkezdett térképezési munkálatainkból három oldalág M = 1:100 méretará
nyú térképét közöljük /l-2-З. ábrák/. Bár a barlang teljes felmérése, ill. térképe még 
nem készült el, a barlang hosszára vonatkozó adatokat mellékeljük. /Döntően azért, mert 
az eddig forgalomban volt kb. 350 m-es összhosszuságot a már felmért szakaszok is meg
haladják./
1980-8l-ben felmért részek:
Fő-ág a Bányatáró bejáratáig 156 m
Tordai-hasadék kiépített része 27 m
Jobboldali 1-es mellékág /volt jegykiadó/ 49 m
Jobboldali 2-es mellékág /jegykiadó után/ iá m
Jobboldali 3-as mellékág /^rafóház/ 9 m
Kuckó - 3-as mellékág körjárata 66 m
Kutya-lyuk /lejtős akna/ 25 m
Vizes-akna /Kőpince, Vasas-akna/ 18 m
Mammutfogsor melletti lapos járat 12 m
Tordai-hasadék ki nem épitett része 51 m

összesen 427 m
Régebben felmért oldalágak:
Vendel-ág /Vizes-ág elágazása/ 12 m
Ubul-hasadék /Fekete-teremből/ 8 m
Pokol bontás 11 m
Hová-ág /А Pokol legvégén baloldalt/ 5 m

összesen 36 m
Fel nem mórt járatok becslése:
Bányatárótól a Pokol bontásáig kb. 60 m
Fekete-terem kb. 20 m
Vazul-terem - Fekete-terem járata kb. 10 ra
Vizes-ág kb. 25 ra
Tó feletti kürtő kb. 8 m
Megfagyott Vizesés fölötti járat kb. 15 m

összesen
A barlang felmért és becsült hossza együttesen 601 méter.

138 m
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ь/ A Miskolc-Tapolca! alsó / - Várhegyi, felhagyott/ kőbánya barlangjainak térképezése
Bevezetés
A Központi Földtani Hivatal az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal JS- 

szak-magyarországi Felügyelőségén keresztül megbizta a Magyarhoni Földtani Társulatot, 
hogy a Miskolc-Tapolcán felhagyott alsó kőbánya területére vonatkozóan készítse el egy 
geológiai park tervezési munkáit.

Az elvégzendő feladatot a munkabizottság vezetője /Szlabóczky Pál/ több részre bon
totta. A barlangok számbavétele, feltérképezése, valamint egyéb karsztos formakincs 
felvételével a szerzőt bizta meg, ki a munkába bárkit bevonhatott. A fő feladat szem
pontjából részmunkát végeztünk, de barlang-azonositás, barlangfelmérés, karsztformák 
számbavételének tekintetében munkánk kerek egésznek tekinthető, melyet karszt és bar
langgenetikai utalásokkal egészítettünk ki.
Helyszíni viszonyok

A vizsgálati területünk Miskolc-Tapolcán található, a melegvizü forrásairól és ré
gészeti értékeiről jól ismert Várhegytől NY-ra, az évtizedekkel ezelőtt felhagyott alsó 
kőbányában.

Az egykori alsó bányaudvart ma szemét és épitési törmelék borítja, mely erősen vészé 
lyezteti a tapolcai forrósok vizének tisztaságát. A mesterséges katlant FK-DNY-i irány
ban földút szeli ketté. Ehhez képest NY-i és K-i bányafalakról beszélhetünk. A NY-i 
gyakorlatilag egyszintes, mindössze egy helyen van egy kisebb felső udvara. A K-i ré
szen viszont három jól kivehető szint tagolja az egyébként csaknem függőleges bányafa
lat.

A NY-i fal erősebben bontott, agyagos kitöltésű résekkel átjárt, kevesebb barlang
található benne. A K-i fal a szinteken belül tagoltabb, a kőzetanyag tisztább, álléko-
nyabb mészkő, igy a barlangok száma lényegesen nagyobb.✓

Л barlangok /barlangroncsok/ többségében könnyen el lehet jutni. Egy részük megkö- 
zolésitése jelen Tormában nem biztonságos. Néhány csak felülről, kötélen közelithető 
meg. A bányaudvarról sok rendkivül szép feltöltött vagy feltöltés nélküli rombarlangot, 
ill. barlangbajáratót lehet látni. /Л rombarlangok száma többszöröse azon barlangtorzók 
számának, melyeket a mai magyar szak-terminológia alapján barlangoknak nevezethetünk./
A barlangroncsok /barlangok és rombarlangok/ számbavétele

Egy kissé meglepőnek tűnő megállapítással kell kezdenünk a fejezetet: nem tudjuk, 
hogy a bányaudvarokon valójában hány barlang van. Nem tudjuk ugyanis, hogy a bányaraüve- 
lotok hány barlangból hozták létre a mai barlangokat, rombarlangokat. Viszont a mai fel 
lelhető barlangroncsokat igyekszünk pontosan számbavenni, mégpedig a következő csopor
tosítás szerint:

barlangok mindazok a bánya területén lévő természetes üregek /barlangroncsok/, me
lyeknek legalább három oldaluk van, legnagyobb kiterjedésük a 2 ra-t meghaladja s egy 
felnőtt ember elfér benne.
Hómbarlangok mindazok a bánya területén lévő természetes üregek /barlangroncsok/,me

lyek egyértelműen egykori barlangra utalnak, de méretük vagy formájuk miatt nem tekint
hetők /már/ barlangnak.

A barlangroncsokat helyük szerint vesszük sorra. Az egy és kétszámjegyű számok a 
munkabizottság megfigyelési pontjaival egyeznek meg. /Ezek a falon fekete festékkel 
vannak feltüntetve./ A nem jelölteket 100-al kezdődően sorszámoztuk. Minden barlangról
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térképvázlatot készítettünk, melyeket munkánkhoz mellékelünk /4-18. ábrák/.
NY-i bányafal, É-ról indulva
117. sz. rombarlangként 10 db, 1 m alatti, egymás közelében lévő üreget értünk, a bá
nyaudvar szintje felett 5-8 ш magasságban. /А továbbiakban mindig az adott bányaszint
től számítjuk a magasságot 1/

A 108, sz, barlang kis, kétágú üreg, kb. 10 m magasan. Csak felülről, kötélen köze
líthető meg. Közelében 3 barlangroncs található, melyek 2 m körüliek.

118, sz. rombarlangként a felső bányaudvar 2-3 kis üregét jelöltük.
A 109. sz. rombarlang kb. 7 m magas, hosszában legyalult kürtőmaradvány. 6 m maga

san kezdődik, alulról nehezen közelithető meg.
110. sz. rombarlangként néhány kis üreget jelöltünk, melyek 2—4 m magasan találha

tók.
22, sz. rombarlangként több kis üreget jelöltünk vörös hasadékkitöltés között, de 

maguk az üregek világosszinü mészkőben vannak,
A 24. sz. barlang a NY—i bányafal egyetlen számottevő barlangja. Л leghosszabb sza

kaszán 8 ш hosszú és van benne egy 6 x 5  m-es alapterületű, 60 cm magas, egyik oldalán 
vörös agyaggal és némi cseppkőlefolyással kitöltött, igen meredek terem. Kb. 10 m ma
gasan nyilik, elég nehezen közelithető meg.

A II9. sz. rombarlang kb. 10 magasan levő, csak felülről, kötélen közelithető meg 
a kis üreg.
A K-i bányafal legalsó szintje, É-ról D felé haladva

A 104. sz, rombarlang a fal legészakibb kis üregrendszere. Egy kb. 20 ш'-es, erősen 
bontott kőzetanyagu barlangroncs, valamint 4 kis kürtő maradványa látszik néhány méter 
magasságban.

A 115. sz. rombarlang 5-6 m magasságban lévő kis ikerlyuk.
A llő. sz, rombarlang 10-12 m magasságban található kis üreg.
A 25. sz. rombarlang egy gyönyörűen kifejlett, simafalu, 3,5 m magasságú, 1,2 m át

mérőjű forráskürtő, mely terepszinten indul. Aljában beomlott kutatótáró található.
A 26. sz. barlang kétbejáratú, mintegy 7 m magas, törési felületet követő kürtőből, 

valamint egy kis teremből és egy oldalkürtőből áll. Felső szakasza dúsan kalcitkristá- 
lyos, az alsó részen a kürtő oldalát mésztufalépcsők borítják. Nehezen megközelíthető, 
kb. 8 m magasan nyilik az alsó,kisebb bejárata.

A 112. sz, rombarlangként az előző barlang fölött lévő 3-4 üreget jelöltük. Csak fe
lülről, kötélen beereszkedve közelithetők meg.

A 27. sz. barlang /"Fecske-lyuk"/ egyetlen, 4 x 3  m-es agyag boritásu, ferde padló- 
ju, gömbüstös teremből áll. Végében lévő nyíláson át a felméréskor egy fecske repült 
be, s visszajöttét nem tudtuk megvárni. Kb. 8 m magasan nyilik a többi üreghez képest 
nagy szádával, nehezen megközelíthető helyen.

A 111. sz, rombarlang 2-3 m magasan lévő kis üreg, gömbüstökkel, cseppkőlefolyások
kal és egy állócseppkőmaradvánnyal.

A 28. sz, rombarlang a bányafal legszebb, legkifejezőbb üregmaradványa. A baloldali 
kürtő több, mint 20 m hosszan követi a kb. K-NY-i csapásirányu törósfelületet, s kijut 
a felszínre. Középső és a legalsó szakaszán fennakadt < '̂ rraelék is megfigyelhető. A 
legfelső szakasz viszont már utólagosan kialakult víznyelőjellegű rész. A jobboldali
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vakkürtő kb. 8 m magas, általában 1 m átmérőjű gömbüstfüzér, mely nem ért ki a felszí
nig. Ilajzolni sem lehet szebbet! A kürtők alsó részéhez közel kis üregek maradtak fenn 
az egykori egybefüggő barlangból.

A 30. sz. /"Kisablakos"/ barlang 2 m magasan nyílik. Egyetlen lapos, meglepően szög
letes teremből áll, melynek egy kis oldalablaka van. A főte szép gömbüstös.

A 102. sz. rombarlang terepszinten lévő gömbüstös üregroncs. Sejtes szerkezetű 
mészkőben alakult ki.

A 29. sz. barlang egy méter magasan lévő kis üreg.
A 120» sz. rombarlang egy 230°/75°-os vető menti gömbüstmaradvány, a vetőn szép kai

éi tkristályokkal.
A 101. sz. rombarlang terepszinten lévő gömbüstös eresz.
A 100. sz, barlang a terület legmélyebb részén van. A K-i bányafal legdélibb ürege. 

Éppen, hogy barlangnyi méretű.
A K-i bányafal második bányaudvarán É-ról indulunk 1) felé

Az 5-6-7. sz. /"liárombejáratú"/ barlang. A 6-os és 7-es számmal jelölt bejáratok a 
második szint fölött 6 ill. 2 ni-rel nyilnak. A harmadik, szám nélküli bejárat kb. 2 m- 
rel van magasabban. A harmadik bányaudvarszinten lévő 5. sz. beszakadás a barlangban 
közvetlenül észlelhető. Eléggé bonyolult, szép gömbüstös kürtőrészekkel biró, viszony
lag nagy légterű barlang. Osszhossza kb. 50 m, legnagyobb szintkülönbsége 8 m.

A IO5. sz, barlang kb. 2 m magasan, az emlékmű kezdettől jobbra lévő, néhány n-es 
üreg.

A IO6. sz. rombarlang kb. 10 m magasan lévő kis üreg, felülről lehet hozzá kötélen 
leereszkedni.

А ЮЗ. s z . rombarlang a 2. bányaszint legdélibb ürege. Egy kürtő alját és tetejét 
letermelték, mindössze egy gyűrű maradt meg belőle.
A K—i bányafal harmadik bányaszintjén É—rój ü felé

A 11. sz. barlang a bányaszint legészakibb ürege. Könnyen megközelithető. A barlang 
alját vörös agyag tölti ki, felső részén hidrotermális bontásnyomok látszanak.

A 2. sz, barlang az egész bánya legnagyobb barlangja. Nagy szádával indul, melyen 
belül egy kisebb, ferde barlang és egy gyürüalaku barlangrones is megtalálható a fő 
barlangon kivül.A kezdeti lejtős szakasz után meredek kürtő következik, majd több ki
sebb és végül egy nagyobb terem. Sok gömbüstös vakkürtő található benne, melyeket alul
ról feltörő vizek alakitottak ki. л bejárat utáni terem felső részében cseppkőlefolyás, 
az alsó termekben apró borsókőképződmények vannak.A barlang osszhossza kb. 90 m, a leg
magasabb és legmélyebb pontjai közötti különbség 26 m. Megközelitése eléggé nehéz, a 
bejárat után nyiló kürtő csak kötélbiztositással járható.

A 107. sz. barlang egyetlen k m magas, sik falu, függőleges kürtő, melynek oldala 
két helyen beszakadt. Nehezen megközelíthető, 10-12 m magasan nyilik, alulról csak a 
felső bejarat latszik. A lepergő törmelékben sok a borsókődiszitésü mészkődarab.

А ИЗ, sz. rombarlang csaknem teljesen törmelékkel töltött kb. 10 в* felületű üreg. 
Csak felülről, kötélén közelíthető meg. Kb. 13 m magasan van.

A З. sz. barlang kis üreg, mely alulról nehezen közelíthető meg. Kb. 10 m magasság
ban nyilik.
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\  A tapolcai alsó kőbánya
^  0 1 2 3 £ m 5 - 6 -7 s z ./H á ro m b e já ra tú '/

barlangjának vízszintes alaprajzi 
térképvázlata /1 9 8 2 .0 5 .2 2 /

/ D enevéres/
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Bejárati metszet 070*/85í os 
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A tapo lca i a lsó  kőbánya 
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Hosszm etszet N y - га 
v e títve
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A ta p o lc a i alsó kőbánya 29.sz.
ba rlan g já n ak  té rképváz la ta  
/1 9 8 2 . 05. 29 .1

2 M é rte k  L é n á rt L., Szabá T
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A ta p o lca i alsó kőbánya 30 sz.
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Bejárati száda 
a 0 0 0 * /5 0 -o s  
síkon

A tapo lca i alsó kőbánya 
100. sz. b a rlan g já n ak  té rk é p  
v á z la ta  /1 9 82 . 05. 2 9 / 
F e lve tte  L é n á rt L.
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A tapolca i alsó kőbánya 3. és 107. sz.
£  b a r la n g ja in a k  té rképváz la ta  /1982.05 22 ./
J M é rté k - Lén á rt L. Tohai J.
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á llfr. az. rombarlángként apró, felülről kőtélen megközelíthető, részben kitöltött 
üregeket értünk.

E felsoroláshoz tartozik, hogy a bányafal felső peremén Igen sok a 0,5-1 m széles, 
1-4 m mélységig lenyúló sárga törmelékanyaggal kitöltött karrmélyedés.

Mint a felsorolásból is kitűnik, a rombarlangok ninosenek pontosan számbavéve. A 
barlangok száma esetlegesen szaporodhatnak, ha a kötélen felkereshető üregek közül va- 
lamely/ек/ elérnék a kellő méreteket.
összefoglalás, genetikai utalások

A felhagyott bányában 13 barlangot /ebből kettő a számottevő/, valamint kb. 50 rom- 
barlangot vettünk számba. A megtalálási helyüket a munkabizottság által a részünkre 
átadott térképvázlaton jelöltük be. A 13 barlangról a mellékelt térképvázlatokat készí
tettük el. /a mérőeszközök mindenkor bányászkompasz és műanyag mérőszalag volt./ Eze
ken alaprajz, hosszmetszet, jellemző keresztszelvények szerepelnek. A felmért barlang 
összhossz mintegy 220 m. ■

A barlangok a triász ladini mészkő répáshutai fáoiesében alakultak ki. Elsődlegesen 
a tektonikai preformáoió tette lehetővé az alulról* fel törő vizek munkáját. Csaknem min
den üregben és rombarlangban megfigyelhetők a kisebb-nagyobb gömbüstök, gömbüstsorok. 
Helyenként hidrotermális bontásnyomok, valamint kálóitkristály-bevonatok találhatók 
a falakon. A tapolcai források vizsgálatára utalva a melegvizes barlangkeletkezés lát
szik valószínűnek, de ezt a feltételezést az ezután elvégzendő vizsgálatoknak kell iga
zolni.

Jelenkori barlangalakitó tényezőként a leszivárgó csapadékvíz hatása is kimutatható. 
Egyrészt nyelőjellegü barlangronosok,másrészt mésztufa és cseppkőbevonatok fordulnak 
elő, ha nem is túl nagy számban. Emelett fagyhatásra is történik üregelődés, amit az 
egykori robbantásos fejtési mód elősegített.

Végezetül egyetlen adat, mely bükki viszonylatban barlangtani szempontból indokolttá 
teszi a bemutatást. A bányafalak felülete kb. 25.000 s*. Ezen mintegy 70 barlangroncs 
található, kb. 80 ■* össz—bejárati felülettel. így a barlangsürüség rendkívül nagynak 
tekinthető a mlskoloi kőbányákhoz /Mexikó—völgy, Nagykőmázsa/ viszonyítva.
о/ Létrási-vizesbarlang

A barlangba bemenetelkor sok esetben /sajnos nem mindig/ leolvastuk a hőmérőket. Mi
után legutóbb 1978-ban közöltünk mérési adatokat, igy most az 1979-82-es méréseket fog
laltuk össze a 3« táblázatban.

Szomorú tényként kell megemlítenünk, hogy ismeretlen tettesek 7 hőmérőt elloptak, 
kettőt összetörtek 1982. október 24. és november 21. között. A lopás tényét a természet
védelmi hatóságoknak és a rendőrségnek bejelentettük.

A barlangban végzett denevér-megfigyeléseinkről többször tettünk említést, de oso- 
portjelentésben tényleges adat még nem szerepelt. Ezért a 4. táblázatban 1975-1982. kö
zötti megfigyeléseink összefoglaló számértékeit közöljük.

Az újonnan feltárt Buvs£r/=Tavi/-ág térképezését megkezdtük. Összesen 136 m-t mértünk 
fel, de a térképet utánmérés előtt nem tudjuk közölni.

A barlangból több esetben történt kőzetmintavétel tudományos vizsgálatra, de az ered
mények még nem készültek el. A feldolgozás megtörténtével az adatokat összefoglaló dol
gozatban kívánjuk közölni.
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d/ Esztramos
Az Esztramos-hegy barlangtani vizsgálatába oaoportunk igen aktivan kapcsolódott be.

A tudományoa kutatások eredményeiről a kutatásban résztvevő csoportok számolnak be évi 
jelentéseikben.

Mi a komplex régészeti ásatáson részben feltárt Szentandrási-barlang földtani réteg
szelvényét és a rétegekre jellemző DTA felvételeit közöljük a 19-20. ábrákon. /A továb
bi kutatási eredmények ismertetésére azok teljes elkészülte után kerül sor./
A Szepesi-barlang lezárási munkáinak műszaki leirása /Gálán Mihály/
1. Előzmények

A Maróéi Loubens Barlangkutató Egyesület megbízásából készült a Szepesi-barlang le
zárási terve. Jelenlegi állapotában a Szepesi-barlang bejárati szakasza életveszélyessé 
iáit és egyben járhatatlan.
2. A tervvel kapcsolatos előírások, a lezárások szempontjai

A bejárati szakasz lezárásának egyik oka, hogy a barlangot megvédjük jelenlegi álla
potában, a barlang megőrzése végett. A terv foglalkozik a biztonságos elzárással, hogy 
idegen elemek ne hatolhassanak be a barlangba. Valamint humánus szempontok alapján meg
előzzük, hogy felelőtlen, gyakorlatlan emberek veszélyeztessék önmaguk biztonságát.

A lezárásnak olyannak kell lenni, hogy ezáltal megakadályozzuk különböző anyagok és 
állatok beesését a barlangba. Mivel Jelenleg a barlangban denevérek is élnek, ezért a 
lezárt résznek biztosítani kell ezen állatok be- és kijutását a barlangba, ill. a fel
színre.

A lezárás legfőképpen azért vált szükségessé, hogy a bejáratot megvédjük a beomlás 
veszélyétől. Ezért a bejárat köré aknát kell helyezni, amely ellenáll az aktiv föld- 
nyómásnak, szorosan kapcsolódjon a szálkőzethez, stabil legyen, az esetleges kőzetomlá— 
sok miatt létrejött mozgások ellenére is megőrizze eredeti funkoióját. A lezárás oélja 
legyen, hogy az aknán biztonságosan közlekedhessenek.
3. Geodéziai felvétel

A felvétel 1980 mároiusában készült. Jelenlegi terven szereplő 0 + OOO alapsikról a 
vetítés és a jelölés megtörtént, az északi oldalon lévő fára. A szelvényfelvétel az 
alapslktól 1 m-enként történt 4 m mélységig /5 szelvény/. Ezáltal készült el a beépítés 
helyszinrajza. A beépítési helyszinrajzon feltüntettük a Jelenlegi /1980-as/ állapotot. 
A felvétel során megállapítást nyert, hogy a bejárat mellett a talajosztály III. fejté
si osztályba sorolható. Jelenleg a gömbfák állapota, mely a földnyomást tartja vissza, 
olyan, hogy nagyobb terhelést nem bir ki. A szálkőzet kopogtatása alapján nem üreges, 
gyakorlatilag repedés nélküli, 4 m—es mélység elégséges a geodéziai felvételhez, mivel 
e mélységben a lezáró akna 90 a támaszkodik az alapkőzetre.
4. Tervismertetés, kiviteli előírások

A lezáró akna mérete: mélysége 4 m, szélessége 0,8 m, hosszúsága 1,1*0 m. Külső mé
retei: 1,20 X 1,80 a, mélysége átlagosan 4 m. Betonvastagság 20 cm. Az akna vasbeton
ból készül. B-200-as beton összetétele ÉKN 30-11-52-24 tételszám alatti mennyiségek 
adagolásával készüljön. Az acélbetétek beépítését a vasalási terv tartalmazza. Minimá
lis betontakarás 2-3 cm. A betétek elkészítését a helyszínen kell végezni, miután a 
munkagödör feltárása megtörtént, valamint az akna alját érintő szálkőzet formázása el— 
késiül. Az esetleges betonaoél toldás átfedése minimum 5® cm. A betonacél kimutatáshoz 
méretezés asm késiül, ds a ksngyelvasak 10 mm 0-ből készültek, Így az esetleges kőzet
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omlásból keletkező feszültségeket Is felveszi aZ akna fala«
Az aknatető és felmenő falak között nyilóvasalás nem készült, mivel önsúlyától és 

az esetleges 0,5 m-es földszakadáson kívül terhelést nem visel. Az aknára faszerkezet 
kivételével más anyagból ráépítést végbzhi csak tervegyeztetéssel lehet. Az alapkőzet 
betonnal érintkező részelt durvára kell kiképezni, Így nagyban megnövelhető a súrlódá
si felület. A szálkőzettel érintkező részeket zsaluzni nem kell, a fentiek értelmében.
Az akna alapjának azon részét, melyik esetlegesen nem érintkezik a szálkőzettel, egy 
100 X 100 X 10 mm-es "I"-vasra kell helyezni, amint az alapkőzetbe legyen elhelyezve, 
s cement habarccsal /HSC-50/ legyen rögzítve. A munkagödör kiemelésére 2 m mélységű, 
lil rézsüt kell kiképezni, majd az azt követő függőleges falat ducolással kell kitámasz
tani.
A rézsün kiképzett szintnél 0,5 m-es padkát kell készíteni, az alapsiknál 1 m-es pad

kát kell hagyni. A barlang száját lezárni csak nappali időszakban lehet, éjszakára de
nevérek életét figyelembe véve nyitva kell tartani. A sziklavésésnél figyelembe kell 
venni az akna méreteit, valamint a betonacélok egymáshoz való távoltartását. A beton
vastagság az alapkőzet figyelembevételével 20 cm-nél lehet vastagabb is. Az egyenetlen
ségeket B-200-as betonnal kell kitölteni. A visszatöltött földet kellőképpen tömöríte
ni kell 95 ^"Os TR fokra. A kivitelezéshez szükséges tervezői művezetés.
5» Balesetvédelmi előírások

Az ide vonatkozó ÉBEO és az ÉBEO szabályok figyelembevételével kell a kivitelezési 
munkát készíteni. Emellett az ide vonatkozó barlangi óvórendszabályokat is figyelembe 
kell venni.
UJ részek feltárása a Létrási-vizesbarlangban /Lénárt László/

November 21-én egy fiatalokból álló csoport meg akarta mutatni Tó környéki munka
helyen végzett munkákat. Lementünk, nézelődtünk, tanakodtunk. A Tó vize a szokásosnál 
1,6-1,8 m-rel alacsonyabban volt. Közben szóltam Szabó Tamásnak, hogy nézze meg a Tavi 
/Buvár/-ág szifonjában, hogy áll a viz. Egy idő után dühöngve jött vissza, miért bolon
dítom, nincs is ott viz, ahol mondtam. Csapot—papot otthagyva rohantunk a szifon felé, 
s tényleg nem volt benne viz. A barlang 1962-es feltárása óta először tudott szárazon 
átmenni rajta kutató. így a két búvár 1978-as útja után Szekeres József és Koncz La
jos szintén bejárták a mar feltárt részt egészen addig a szűkületig, ameddig a búvárok 
eljutottak. /А feltáró csoport többi tagja - György Miklós, Tohai István, Szabó Tamás, 
Kocsis Zoltán és Lénárt László - a szifon utáni szűkületen akkor még nem fért át./

A következő hétvégen sikerült a búvárok által elért szűkületen átjutni a Szekeres 
József, Tohai István összetételű csoportnak, de 30 m után visszafordultak. Másnap Sze
keres József, Kovács Zsolt, Tohai István és Koncz Lajos az első szifontól kezdődően 
mintegy 300 m-nyi uj szakaszt tárt fel. A járat végén vizes szifon állta Útjukat, A tá
bor idejéig a tagság elsősorban a kürtők kimászásával foglalkozott. A szokásos év végi 
tábor idejére a Buvár-ág első szifonja lezárult, igy ott a munka számunkra - egyelőre - 
befejeződött#

Az uj járatszakasz tipikus alsó-járat jellegű* Szűk, magas járatok, gyakori irány— 
változtatással, dúsan hullámkagylós falakkal. Helyenként apró borsókőszerü képződménye
ket figyeltünk meg a járatok alján, mely fekete /vasas, mangános?/ bevonatú. Az eddig 
megismert szakaszokon is jól felismerhető az emeletes jelleg. Az alsók a szifonok, a 
felső a zömében járható rész. Sok helyen komoly kürtőkön át szakad össze az egymás fö
lött 3-** m-rel haladó járat-rendszer. /A Patakos-ág környékén ez a távolság 6-10 ml/

A felső részeken apróbb cseppkőképződmények is megtalálhatók.
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Az uj feltárás egyik érdekessége a Denevérternetőnek elnevezett uj rész, ahol dene
vércsontvázak tömege borltja a párkányszerü részeket. Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a telelő denevércsoport után lezárult a szifon, s mind ott pusztultak /levegő 
vagy élelemhiány miatt/. Ha viszont a denevérek nem jutottak ki, ez számunkra sem biz
tató a kerülőjárat keresése szempontjából,

A Járat feltérképezését megkezdtük - egyelőre sikertelenül. /На a bontás sikeres 
lesz és bejutunk az uj Járatokba,feltétlen folytatjuk./ Egy helyről homokmintát vettem, 
elemzése folyamatban van. /^fagyon hasonló a Vértes-ágba torkolló Y-ág agyagához./ A 
denevértemetőt lefotoztuk, de csontot már a szifonlezáródás miatt nem tudtunk kihozni. 
Egy nagyon érdekes vízrajzi megfigyelés: az alsó járatban a Tó felé áramló vizet ész
leltünk Jelenleg is, de az sem az első szifonban, sem a Tóban nem jelent meg. /Ugyan
akkor a barlang távolabbi járatában, a Kereszt-ágban igen erős vízfolyást észleltünk - 
de a Tóban ez sem jelent meg/ Valószínű, hogy a Tó nem a minimális karsztvizszintet Je
löli.

A Mecseki Karsztkutató Csoport jelentése az 1982. évről 
Szerk: Hónaki László
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x /А Beszámoló a megjelölt fejezeteket tartalmazza./

A feltáró tevékenység
Az OKTH Dél—dunántúli Felügyelősége Iá5-Vl982. szám alatt kiadott barlangkutatási 

engedélynek megfelelően "bontási munkák csak a kataszterező felmérések érdekében és 
csak korlátozott mértékben végezhetők ..."

Az engedély a Meosek és a Villányi-hegységben található valamennyi barlangra kiter
jed. így az év folyamán csak néhány szűk lyuk kibontásával, valamint a Spirál-nyelő 
nagy omlásának felszámolásával foglalkoztunk. Utóbbinak bejárati nyilása 3 m mélységben 
teljesen bezárult és bár több köbméter agyagos kőtörmelék kitermelésével igyekeztünk 
újra bejárhatóvá tenni a felméréshez a kb. 30 ra mély nyelő-labirintust, ez nem járt si
kerrel. /Helyét ld. Mecseki Karszt I98O. II. rész II. köt. p. 76./




