
Jelentés a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 1982. ovi tevékenységéről

Az elmúlt évi munkát meghatározta a csoport átszerveződóse. Az év első negyedében 
a fiatalok egy része kivált a csoportból. Később az idősebb kutatók második nemzedé
keként I6-I7 éves fiatalok csatlakoztak. A terepi munkát ezért az jellemezte, hogy 
előtérbe kellett hoznunk az oktatást. A tervbevett feltáró és térképező munka egy ré
szét igy nem tudtuk végrehajtani. Folytattuk a hagyományos kutató munkát, részt vet - 
tünk a Társulat szakmai tevékenységében.

A Társulat szakmp-i munkájában 1982-ben a I’app Ferenc csoport jelentős munkát vég
zett. Dr. Cser Ferenc és Gádoros Miklós előadást tartott a keszthelyi Speleotherápiai 
Szimpóziumon a barlangi levegő nedvességtartalmáról. Az előadás anyagát kiegészítve, 
elkészült a téma tudományos publikációja. Az előadásban kifejtették, hogy a barlangi 
levegő - a közhiedelemmel ellentétben - a 37 °C-os tüdő számára száraz levegő. Elemez
ték az aeroszol-képződés, stabilizálódás problémáját és kimutatták, hogy a barlang vi
szonylagosan zárt jellege biztosítja a gyógytényezők megjelenés 't és folyamatos hatá
sát /aeroszol létrejötte, konstans hőmérséklet, kismértékű légáramlás stb./.

A VITUKX Jósvafői Karsztvizkutató Állomása alapításának 23 éves évfordulója alkal
mából a csoport kétnapos Karszthidrogeológiai Ankétot szervezett Budapesten és Jósva- 
főn. Az Ankét célja az volt, hogy három ülésszak keretében bemutassa az Állomás 23 éve 
alatt végzett vizsgálatok legfontosabb eredményeit és hasznát, valamint az Aggteleki- 
karsztvidéken párhuzamosan folytatott más jellegű és más csoportok által - részben szin
tén a kutatóállomáson - végzett kutatásokat. Összesen 22 előadás hangzott el. Ebből 10 
előadást a Papp Ferenc csoport tagjai tartottak. Dr. Pályi Gyula emlékezett meg dr.
Papp Ferenc professzorról, az Állomás alapitójának érdemeiről. Gádoros Miklós tartotta 
az összefoglalót az Állomás eredményeiről, a méréstechnikai előadást Kérdő Péter tar
totta meg. Dr. Cser Ferenc számolt be a karsztforrások hidrológiai feltárásáról és a 
vízkémiai vizsgálatok eredményeiről. Maucha László mutatta be a hidrológiai körforgás 
egyes elemei közötti kapcsolatok feltárását. Beszámolt a Jósva-völgy vizbáztartási 
vizsgálatának eredményeiről - ezen belül a karsztos beszivárgás különböző módszerekkel 
való méghatáx'ozásáról, és a különböző módszerek részboni összehasonlításáról. Végül 
Jósvafőn előadást tartott az Aggteleki-karsztvidék vízrajzi feltárásának eredményeiről 
és az újonnan elkészült karsztlizimóter felépítéséről és első méréseiről. Dr, Müller 
Pál a korróziós folyamatokról, Hazslinszky Tamás, dr.Sárváry Istvánnal együtt az Alsó
hegy vízháztartás! viszonyait tárgyalta előadásában. Dr. Döcker Tivadar helyett Szil- 
vay Péter számolt be a lefolyásmérő parcellán elért ex-edaényekről. A VITUKl részéről 
még Izápy Gádor, dr. Lorberer Árpád és Csepregi András tartott előadást.

A 2 5 éves évfordulón a VITUKl dr. Papp Ferencről nevezte el a Kutató Állomást. A 
cooport emléktáblát készíttetett Papp Ferenc professzor emlékezetére, költségeit fele 
részben az MKBT-vel együtt viselte. Az emléktáblát az Állomás nagyobb épületén helyez
ték el. Az elhelyezésnél jelen voltak a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány-és Földtani 
Tanszékének vezetője és munkatársai, a Magyar Hidrológiai Társaságot dr. Stefán Márton 
az EVIZIG főmérnöke képviselte, az MKBT nevében Hazslinszky Tamás főtitkár jelent meg. 
Emlékbeszédet mondott dr. Kieb Béla tanszékvezető docens és Hazslinszky Tamás az MKBT 
főtitkára. Más csoportok és a VITUKX részéről még dr, Dénes György és Szilágyi Ferenc 
tartott előadást az Ankéton. Az együttműködő intézmények részéről dr. Zámbó László 
/ÉLTE/, Somogyi György, Varga Zsuzsa /Atomki/, dr. Varga Zoltán /KLTT; <0breoen/ és Gyu
lai Iván /Herman Ottó Muzeum/ tartott előadást.
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Tudományos tevékenység
Változatlan erővel folytattuk a források vízkémiai elemzéseit. Л munkát a következő 

forrásokra terjesztettük ki a már eddig is mért Kistohonya, Nagytohonya, JÓ3Va, Kom- 
lós és Alsó-barlangi forrásokon kivül: Lófej-forrás, Szabó-kut, Babot-kut. A méréseket 
az eddigiekhez hasonlóan, árvízi időszakokban naponta, nyugodt periódusokban hetente 
végeztük. Az eddigi komponensek mérésén felül rendszeressé tettük a vizek pH mérését, 
bevezettük a viz oxigén és NO~-tartalmának a mérését.

A teljes eredmény közlését a jelentésből mellőzzük, mindössze két reprezentatív mé
réssort adunk meg az azonosságok és különbségek megvilágítására.
Általános .jellemzők

Az óv hőmérsékleti és csapadókeloszlása eltért az előző hót évtől. A télen felhal
mozódott 1/2 méteres hó szinte beszivárgás nélkül olvadt el. A hó elpárolgott és las
san elszivárgott. Kifejezett, komoly tavaszi árviz nem volt. Ezzel szemben január első 
napjaiban a Baradla vízgyűjtőjéből kis árviz indult meg. Ez az árviz a Kistohonyánál, 
Nagytohonyánál csak kismértékben jelentkezett. A téli árviz meredeken csökkenő ionkon
centráció-változást okozott. A tavaszi árvizet azonban az Alsó-barlangi forrásnál vi
szonylag nagyobb, a Jósva—forrásnál mérsékelt iontartalmu változás kisérte, a többi 
forrásnál gyakorlatilag nem volt összetétel változás. Nyáron, júliusban egy kis árviz 
jelentkezett a barlangokban, amire csak az Alsó-barlangi és a Jósva-forrás reagált. A 
többi forrásnál ekkor sem volt számottevő koncentráció-változás. Az év többi részében 
a források vízhozama csökkent, az összetétel nem változott.

A pH változás a forrásoknál nem számottevő. A vizek oxigén tartalma 100 % körül erő
sen ingadozik.Teljes évi, teljes értékű adatsorunk nincs, de mindenképpen feltűnő a 
ÍOO £ feletti oxigén-tartalom gyakori előfordulása. Ennek okát ugyan sejtjük, de az 
Aquacheck—adatait kémiai méghatározzásal ellenőriznünk kell.

A vizek nitráttartalma nem azonos a különböző forrásoknál. A Kistohonya—Nagytoho— 
nya, Lófej, Szabó-kut és Babot-kut vizének nitráttartalma kicsi és az óv során gyakor
latilag konstans / З - k  mg/l/. Ezzel szemben a Jósva és az Alsó-barlangi forrás vizében 
a N0“ - tartalom rendkívül módon ingadozik. Általában az év nagy részén ez az érték 
10 mg/l körül változik. Ez önmagában 2,5-3-szorosa a többi forrásénál. Az árvizek köz
ben azonban ez az érték 20-68 mg/j. értékre ugorhat fel. Ez az érték meghaladja az ivó
víz szabványban megengedett értéket. A Baradla—barlang vizeit ennek alapján rendkívüli 
mértékben veszélyeztetett víznek kell tekinteni!
Terepi tevékenység

Az óv folyamán átlagosan két-három hetenként szerveztünk oktató és edző túrát. Tú
ráinkon átlagosan 9-10 személy vett részt. Az oktatás célja barlangi mozgás, tájékozó
dás, biztosítás és kötéltechnikai .ismeretek és barlangi mentés voót.

Jósvafőn a nyár folyamán, továbbá az év végén a Szemlő-hegyi-barlangban dúcolási, 
biztosítási munkákat oktattunk. A Jósvafőn rendezett kéthetes tábor a feltárás, térké
pezés és táborszervezés technikai tanítását célozta. Ennek során a barlangi levegő CO^ 
tartalmának mérését és a biztonságos munka feltételeinek megteremtését is tanulhatták 
a résztvevő fiatalok /számszerint: 10 fő/.

A csoport tagjai - beleértve a Jósvafőn oktatási céllal táborozókat - részt vettek 
az Alsó-barlang feltárási tevékenységében. Csoportunk vállalta a feltárás elektromos 
berendezéseinek kiépítését, üzemeltetését, valamint biztosította a munka híradástech
nikáját /Gádoros Miklós, Kérdő Péter és vendégként Bercik Pál/. Mások a ki- és be
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szerelésnél, berendezés mentésénél stb. segédkeztek.
A Vass Imre-barlang Ciklopszok-csarnoka végén található omladók déli oldalát meg

bontva sikerült néhány méterrel előbbre kerülni. Belátszik a hatalmas omladék és lehe
tőség van arra, -hogy fix födém védelmében az omladókon át előrehaladjunk. Az év végére 
tervezett bontási munkát a karácsony előtti esők miatt bezárult Lagunás-szifon megaka
dályozta.
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