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KUTATÁSI JELENTÉS

2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL
A tavalyi évben esedékes kutatóház-felújító munkálatok kissé
visszavetették a barlangok kutatására irányuló törekvéseinket, ezt mintegy
pótolandó, a 2003-as évet kizárólag a kutatásnak szenteltük. Ezt híven
tükrözik az elért eredmények is.
Fő munkahelyünk a Csipkéskúti-víznyelőbarlang volt, ahol nyolc
alkalommal tevékenykedtünk. A kutatási területünkhöz tartozó egyéb
barlangokban többnyire állapotfelmérő és állapotmegóvó munkálatokat
végeztünk (Diabáz- és Ördögűző-barlang, Lyukasgerinci-zsomboly). Tovább
gazdagodott a kutatási területünkhöz tartozó barlangok sora, erről bővebben a
későbbiekben térek ki.
A Csipkéskúti-víznyelőbarlang bontását Húsvétkor kezdtük, ekkor még
aktív vízfolyás volt tapasztalható a barlangban. Mi a víz eltűnésének helyén
próbálkoztunk a továbbjutással. A törmeléket a víz alól termeltük ki, ám a
kitöltés megbolygatásának hatására a vízszint megemelkedett, ami
meghiúsította a további munkát. A csapat egyik fele az Ördögűző-barlangot
kezdte művelni, a másik pedig a szakosztályvezetőnk által talált – a körünkben
csak Jani-lyuk néven emlegetett – új barlangot. Ezt a barlangot Bánkúti 3. sz.
barlang néven törzskönyvezték, mivel a Bánkútra vezető műút jobb oldalán a
hármas kilométerszelvénnyel szemközt található.
A május elsejei bontás idején is folyt a víz a barlangba, ezért úgy
gondoltuk, hogy nem az eddigi helyen folytatjuk a munkát, hanem a sziklafal
felső részén kezdtünk el egy kutatóárkot mélyíteni, abból a megfontolásból,
hogy itt használhatnánk a Lyukasgerinci-zsombolynál már jól bevált csörlőnket
is. Erre nem került sor, ugyanis a következő bontás alkalmával (augusztus
elején) teljesen vízmentes volt a barlangunk. A Húsvéti munkavégzés helyén
próbálkoztunk újra, és jó pár kéziszerszám (három véső, egy kalapács, és egy
lapátnyél) fellelése után jutottunk be egy körülbelül 1,5 méter hosszú, 2 méter
magas, szűk, levegős járatrészbe. Augusztus 23-án itt folytattuk a bontást, de
a járata reménytelenül elszűkült, így másik helyen, az egykori ácsolat mentén
kezdtünk el lefelé haladni. Itt egy csákányt, egy vödörmaradványt és régi
ácsolatdarabokat találtunk.
Szeptember elején újra bevettük a barlangot és kötélpályát építettünk a
munkák megkönnyítése végett. A kitermelt törmeléket rakott kőfal mögé
deponáltuk, csökkentve ezzel a visszamosódás veszélyét. A régi ácsolat kb. 56 méternél megszűnt, és 7-8 méter mélységnél is találtunk korábbi bontára
utaló nyomokat: kalapácsot, vésőt, bőrkesztyűt. (A mélységet az általunk
készített ácsolattól számítjuk.)
Szeptember végén elértük a 9,5 méteres mélységet, itt a járat jobbra
fordul, és kissé elszűkül.
Október közepén 11 méteres mélységig jutottunk, ahol már nem
találtunk korábbi bontás jeleit.

December végén volt az utolsó nagyobb megmozdulásunk, közel egy
hetet dolgoztunk egyvégtében. Létracsúszdát készítettünk a közlekedő vödör
elakadásának megakadályozása végett. A járat teljesen függőlegessé vált, és
„egészségesen” összeszűkült kb. 0,8 – 1 méter átmérőjű, ovális
keresztmetszetűre. A kitöltés rétegenként változó volt, néhol könnyen bontható
sóderes törmelék volt jellemző, máshol pedig ragadós „barlangászmarasztaló”
agyag. Jelenleg -16,5 méteren vagyunk az ácsolatunktól mérve, ami 6
méterrel van mélyebben a térképezési „0” pontunknál. Fölmértük a barlang
általunk kibontott részeit és elkészítettük a térképvázlatát.
Részt vettünk a Barlangkutatók szakmai találkozóján és előadást
tartottunk szakosztályunk tevékenységéről illetve eddig elért eredményeinkről.
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Mindenekelőtt a Csipkéskúti- víznyelőbarlang további bontását
tervezzük, a rendszer gépesítését a hatékonyabb munkavégzés érdekében

Tervezzük az Ördögűző-barlang és a Bánkúti 3. sz. barlang további
bontását olyan esetekben, amikor a Csipkéskúti-víznyelőbarlang bontása nem
megoldható időjárási okok illetve a befolyó víz miatt.

Tervezzük a kutatási területünkhöz tartozó barlangok állapotfelmérő és
állagmegóvó munkálatainak folytatását

KUTATÁSVEZETŐK:

______________
HORN ISTVÁN

______________
CZAKÓ LÁSZLÓ

______________
GULYÁS GÁBOR

_____________
RUDOLF ZOLTÁN

