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kény kőzethid tagolja. Liász vékonytáblás mészkőben alakult ki. A falak képződménymen- 
tesek, gyengén mállott felületüek. A barlang kitöltése kőtörmelékes, gyengén agyagos 
lösz. Élővilágát szúnyogok, pókok alkotják. Ragadozó madarak fészkelőhelyéül is szol
gál.
23. Berzsek-hegyi 1. sz, kőfülke

A Berzsek-hegy É-i oldalában, a Sárkány-lyuki és Tölgyháti kőfejtők között húzódó 
meredek, sziklás hegyoldal középső részén található, kb. 300 m tszf. magasságban. Be
járata 3,5 m széles, 2 m magas, egy 5,5 m hosszú, fokozatosan ellaposodó, gömbfülkék al
kotta üregbe vezet. Alsó liász vékonytáblás mészkőben alakult ki. A kőzetfelszin mál
lott, kis felületeken elaggott cseppkőlefolyásokkal. Az üreg kitöltése kőtörmelékes 
humusz, felszínén sok állati ürülékkel. Élővilága - szúnyogok, pókok, a falakon foltok
ban mohák, zuzmók - jelentéktelen.
Z k , Berzsek-hegyi 2. sz. kőfülke

A Berzsek-hegy É-i oldalában, a Sárkány-lyuki és Tölgyháti kőfejtők között, az utób
bi közelében, a meredek, sziklás hegyoldalban található, kb. 300 m tszf. magasságban. 
Bejárata két szintre oszlik, 0,6 m széles, 0,3 m, ill. 0,5 m magas. Egy vékony kőzethid 
tagolja. Felül keskeny hasadék alkotja, mely belül csatlakozik az alsó lapos, de 2,5 m 
szélességig kiöblösödő fülkébe. Alsó liász vékonytáblás mészkőben alakult ki. Gömbfül
kés szerkezetű. Falai mállottak, néhány pusztuló cseppkőlefolyás és apró, gömbszerü 
mészkiválások diszitik. Az üreg kitöltése kőtörraelékes humusz. Élővilága - szúnyogok, 
pókok, a falakon mohás, zuzmós bevonat - jelentéktelen.
25. Póc-kői-barlang

A Póo-kő É-i, ÉK-i oldalában mélyedő kőfejtősor K-i végénél található, a bányafal 
felső részében. Csak ereszkedéssel közelíthető meg. Bejárata ^ m széles, 2 m magas, 
ovális alakú. Előterében, a bejárat alatt keskeny függőleges csatorna - a lemüvelt 
folytatás maradványa - nyilik. Az üreg erősen pusztuló gömbfülkeronos. Legnagyobb be- 
öblösödése 3 m, magassága 0,6-2 m között változik. Vékonytáblás jura mészkőben alakult 
ki. A kőzet erősen töredezett, omladékony. A falak felszine gyengén mállott, ezen el
szórt foltokban apró gömbszerü mészkiválás figyelhető meg. Kitöltése agyagos-humuszos 
kőtörmelék. Élővilága - néhány szúnyog és pók - jelentéktelen.

/Juhász Márton/
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X982-re tervezett kutatómunkánkból a következőket sikerült megvalósítani:
Feltáró munkák

A csoportból több kutató hosszabb-rövidebb ideig részt vett a VMTE Barlangkutató 
Szakosztály nyári Alsó-barlangi táborán. A tábor ideje alatt sikerült a 16. szifonon 
is keresztüljutni, de ott a törmelékben nem sikerült továbbjutni.

Az elkészült térkép tanúsága serint a feltárt szakasz végpontja nem éri el az Óriás- 
termi-nyelőt,a Baradla jelenlegi legnagyobb belső nyelőjét. Több sikertelen kísérle
tet tettek a kutatók az Alsó-barlang kürtőin keresztül a Fő-ágba történő átjutásra, de 
ezek nem jártaik sikerrel.

A tábor munkáját nehezítette, hogy a 15. szifon leszívása közben árvíz volt a bar
langban, ami a már leszivattyúzott részeket elárasztotta, igy a munkát, élőiről kellett 
kezdeni. Ez a tervezett időtartamot jelentősen megnövelte, és sok nehézség elé állítot
ta a tábor szervezőit. A tábor sikeres befejezését az tette lehetővé, hogy nagyon sok 
nem Meteoros csoport is önzetlenül besegített a munkába.

A tábor időtartamát,a felhasznált technikát tekintve az utóbbi évek legnagyobb sza
bású akciója volt. Hallatlanul nehéz körülmények között sikerült az Alsó-barlangból 
mintegy ötszáz méter, eddig ismeretlen szakaszt feltárni es dokumentálni.

Mivel az Alsó—barlang további része a törmelék miatt nem látszik feltárhatónak, ez
ért megkezdtük az un. Hosszu-Alsó-barlang feltárásának előkészítését. Jelenleg a Vas
kapu viznyelő bontásán dolgozunk, méretei alapján ez látszik jelenleg a legbiztatóbb— 
nak. Jelenleg a nyelő első szakaszát kitöltő agyagban bontunk. A kitermelt agyagot a 
mintegy 20 méterre lévő teremben a patak mellett halmozzuk fel, ami nem rontja a járat 
kópét.
Térképezés

Felmértük az Alsó-barlangból feltárt részeket. Ahol lehetett, ott teodolittal tör
tént az alappoligon bemérése, egyébként függokompasszal, illetve a szűk mellókjáratok
ban SUUNTO-val történt az irány meghatározása. A barlang térképét a Fő-ágról készitett 
térképpel szerkesztjük össze.

A Baradla Fő-ágban folytatjuk a szelvényezési munkákat, BRT 006 optikai távmérős 
tachiméterrel. Az év forán befejeztük, a Vörös-tó és a jósvafői bejárat közötti rész 
szelvényezési munkáit és elkezdtük Aggtelek felől a Fő—ág s elvényezesét. A mar emlí
tett okokból a Vörös-tói rész ellenőrző méréseit nem tudtuk 1982-ben elvégezni, igy 
egyelőre a térképet nem tudjuk közölni.A munkát 1983-ben természetesen folytatjuk, vár
hatóan az év végére a teljes Fő—ággal el fogunk készülni.
Földtudományi vizsgálatok

A MÁFI megbízásából és támogatásával elkészítettük a Baradla Óriás-terem és a jós
vafői bejárat közti szakasz tektonikai térképét. Kőzetminta gyűjtéssel és elemzéssel 
pontositottuk a Kaffka-terem és a Vetődóses-terem között húzódó kőzethatár helyét. A 
munkát Borka Zsolt, Pukánszky Antal és Szilágyi Ferenc irányította.

Piros Olga a barlangi kitöltés mozgásával és eróziós hatásával kapcsolatos vizsgá
latsorozatot fejezett be.

Gyurioza György a Baradla- és Béke-barlangok felszini vizgyüjtőterületének neogén 
fedőrétegeit vizsgálta, illetve a több éve tartó vizsgálatsorozatot lezárta.
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Hidrológiai vizsgálatok
A tervezett vizmintavételezési és értékelési munkát a terveknek megfelelő volumen

ben sikerült elvégezni. A vizminták elemzésében a MAFI laboratóriuma volt segítségünk
re.
Vízhozamok mérésére csak szórványosan került sor. A hidrológiai munkákat Szilágyi Fe
renc vezette.
Biológiai vizsgálatok

Salamon Gábor egy több éves populáció-vizsgálati sort fejezett be. A munka eredmé
nyeként a jelenlegi állapotnak megfelelő rendszerezést állitott fel a Baradla- és a 
Béke-barlangok faunájára.

Dr. Törőcsik István folytatta az 1981-ben megkezdett élettani vizsgálatsorozatot. Eb 
ben az évben egy újabb csoport töltött 2á órát a Baradla-barlangba, "miközben nem kap
tak enni". Az idő egy részét munkával töltötték. A osoport tagjaitól a leszállás előtt 
és közvetlenül a felszállás előtt vért vettek, valamint EKG-t vettek fel. A vizsgálato
kat a következő évben folytatjuk és értékelésre majd ezután kerül sor.
Eredmények, tapasztalatok

Jelentős eredménynek könyvelhető el a Baradla-Alsó-barlang feltárása, annak ellenére 
hogy nem sikerült a Fő-ággal az összeköttetést megtalálni. További eredményeket valószi 
nüleg nagyobb technikai apparátus felvonultatásával sem lehet elérni. Mivel a barlang
ban mozgatható szivattyúk csak kis hozamok esetén képesek a munkalehetőségeket biztosí
tani, a Hősszu-Alsó-barlang feltárását a Fő-ág belső nyelői felől kell megkísérelni.

Hosszabb időre lezárt témának tekinthető Salamon Gábor faunisztikai gyüjtéssorozata. 
Az általa összeállított rendszer a figyelt két barlang jelenlegi élővilágát tükrözi. 
Ezen a területen a jövő feladata az emberi beavatkozás /intenziv mezőgazdasági művelés, 
az aggteleki szennyviztisztitó stb./ hatásának figyelemmel kisérése. A hidrológiai vizs 
gálátokat ki kell terjeszteni bakteriológiai elemzésre is. Vizelemzéseink jelenleg azt 
mutatják, hogy a Jósva- és Iíomlós-forrásokon kilépő viz átlagos hozamnál mindenben meg
felel az ivóvízzel szemben támasztott követelményeknek.

A KPVDS2 Vörös Meteor TE. Diogenes Csoportjának 1982. évi jelentése
Thieme András

Kutatási területünk továbbra is a Rejteki munkásház - Kajla-völgy - Hór-völgy - 
Tebe-puszta - Ralla-völgy - Répáshuta - Rejteki munkásház által határolt terület, me
lyen négy fontosabb objektumot tartunk számon:

I. Szarvasetetői-viznyelő 
II. Csúnya-völgy és barlanjjai

III. Pónz-pataki-viznyelőbarlang
IV. Diós—pataki I,—II,—III. sz. barlangok

I. Szarvasetetői-viznyelő
A barlangban időszakosan dolgoztunk, egy-egy alkalommal átlagban á-5 fővel. Tevé- 

kenységünk egyrészt a bejárat biztonságossá tételére irányult,másrészt a meglévő szű
kület bővítésére.

A táborunk közepére sikerült kisebb kibontásokkal, kiékelésekkel biztonságossá ten
ni a bojáratot. Sikerült megoldani, hogy a viz a bejárat közelében közvetlenül lejus
son az alsó szintre.




