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Az Egyesület 2004. évi munkaterve 
(Készült: 2004. januárjában) 

 

 

A Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület a 2004-es évre az alábbi barlangokra 
kért kutatási engedélyt Tegzes Zoltán (kutatásvezető), Szatyor Miklós (kutatásvezető 
helyettes), Zalán Béla (kutatásvezető helyettes) irányításával a Duna Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóságától. 

 

Feltáró, tudományos és dokumentációs munkák: 

- Nyárás-völgyi -víznyelő. Kataszteri szám: 4120-31 

- Örömleány(Szajha)- barlang 4120-15 

- Örömleány(Szajha)-felső barlang 4120-16 

- Sózó –víznyelő 4120-54 

- Abaligeti Nyugati II. Oldalág 4120-1 

 

Tudományos és dokumentációs munkák: 

- Mészégető- források barlangja 4120-4 

- Pietró-barlang 4120-38 

- Tüskés-zsomboly 4120-39 

- Vadetetős –víznyelőbarlang 4120-27 

- Máriagyűdi- barlang 4150-17 

 

Általános elvek: 

 

Az általunk kutatni kívánt barlangokban egész évben, az időjárási viszonyoktól, 
valamint a kutatáshoz szükséges létszám meglététől függően folyamatosan tervezünk kutatást. 

A kutatásban az egyesület teljes tagsága részt vesz, a terepi munkálatok mindig az 
éppen helyszínen tartózkodó kutatásvezető felügyelete és irányítása mellett folynak. 

 

 

Radontranszport vizsgálatoknál alkalmazott műszer leírása: 

 

Az alkalmazott Datakqa DLC-Rn-P.T. műszer prototípus, kereskedelmi forgalomba 
nem került, kísérleti jelleggel készültek a T 017560. sz. OTKA project keretében melynek 
irányítója Várhegyi András a földtudomány kandidátusa volt. A műszerek egy része a 
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tervezett élettartamot meghaladóan még működőképes, jelenleg a mecseki karszt- és 
barlangkutatást szolgálják.  

 

A műszerek mérete: 

A műszer 1db 50cm hosszú és 6cm átmérőjű acél, vagy 2db 30cm hosszú kábellel 
összekötött műanyag csőbe van beszerelve. Belőle csak rövid, az adatletöltést biztosító 
csatlakozó kábel vezet ki.   

 

A műszerek elhelyezése:  

Általában a barlang bejárati zónájában, természetes rejtekhelyet (hasadékot, lyukat) 
felhasználva. A beépítésük állagváltoztatást nem igényel.  

 

A műszerek kezelése:  

Az adattárolóval rendelkező műszerek évi két, esetleg három adatkinyerést 
igényelnek. Kiemelésük után számítógépes adatletöltés majd elemcsere következik, 
újraindítás után kerülnek vissza a barlangba. Szükséges létszám max. 2fő.     

 

 

Az egyes barlangokra bontott részletes kutatási terv: 

 

Nyárás-völgyi-víznyelő: 

A nyelőben idén járatbiztosítási munkákat végeznénk. Állagmegóvás miatt 
szükségessé vált a korábbi ideiglenes járatbiztosítás egyes elemeinek cseréje, felújítása. A 
meglévő faácsolat meggyengült, elkorhadt elemeit cseréljük ki új deszkákal. 

 

Örömleány –barlang: 

Folytatnánk a barlang előző évben megkezdett kutatását. A barlang jelenleg 12 méter 
mély, 25 méter hosszú. A barlang feltáró kutatása során a végponton található, a továbbjutást 
akadályozó nagymennyiségű omladékot távolítanánk el. A kitermelt törmelék a felszínen már 
meglévő deponálási helyen kerül elhelyezésre. 

 

Örömleány(Szajha)-felső barlang: 

Folytatnánk a barlang előző évben megkezdett kutatását. A barlang jelenleg 15 méter 
mély, 25 méter hosszú. További barlangszakaszok feltárása a végponton felhalmozódott, 
felszínről beomlott törmelék eltávolításával lehetséges. A kitermelt törmelék a felszínen már 
meglévő deponálási helyen kerül elhelyezésre. 
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Sózó –víznyelő: 

Folytatni kívánjuk a több éve folyamatoson tartó radontranszport vizsgálatokat. 
Elkezdenénk a több éve beomlott bejárat újbóli kiásását, biztosítását, majd a nyelő további 
feltáró kutatását. A kitermelt törmelék a felszínen már meglévő deponálási helyen kerül 
elhelyezésre. A barlang bejárati, omladékos szakasza eredetileg kútgyűrűkkel volt biztosítva, 
ezek a barlang beomlása során betemetődtek. A nyelő újboli kibontása során ezen 
kútgyűrűket használjuk fel a járatbiztosításra. 

 

Abaligeti Nyugati II. Oldalág: 

Az Oldalág végponti zónájában több olyan pont található, melyeket megbontva 
lehetőség lenne újabb szakaszok feltárására. Az új járatok megközelíthetik a Törökpince-
barlangot, esetleg lehetőség lenne a két barlang összebontására. Ezeken a pontokon 
próbabontásokat tervezünk elvégezni, hogy kiderüljön, van e lehetőség új járatok feltárására. 
A kibontott törmelék elhelyezése a bontási területen lehetséges, a törmelék kiszállítása a szűk 
járatok miatt nagyon nehéz és körülményes. 

 

Mészégető- források barlangja: 

Egyesületünk olyan mérésadatgyűjtő műszer fejlesztésébe kezdett, amely alkalmas 
barlangi körülmények közt különböző fizikai paraméterek mérésére (hőmérséklet, 
páratartalom, vízszint, vezetőképesség, pH). Ezt a műszert a Mészégető –források 
barlangjában szeretnénk tesztelni, kipróbálni. A műszer érzékelőit a barlang különböző 
pontjain helyezzük el a mérések idejére. Az érzékelők elhelyezése a barlangban 
állagváltoztatást nem okoz. A méréseket egyenlőre nem folyamatosan végezzük, hanem 
néhány alkalommal 1-2 mérést csinálnánk, ahogy azt a műszer fejlesztése igényli. 

 

Pietró –barlang:   

Folytatni kívánjuk a több éve folyamatoson tartó radontranszport vizsgálatokat.  

A barlang iránya, elhelyezkedése és légkörzése alapján feltételezzük, hogy 
kapcsolatban áll a Tüskés-barlanggal. Ennek kiderítésére hőmérséklet méréseket végzünk 
termisztoros hőmérsékletmérővel. Az érzékelőket az alábbi pontokon helyezzük el: bejárat, 
végpont, régi végpont, Zoknis. Az érzékelők elhelyezése a barlangban állagváltoztatást nem 
okoz. A mérést egyszer nyári, egyszer téli időszakban, 24 órán kersztül végezzük  

 

Tüskés –barlang: 

Feltételezzük, hogy a barlang kapcsolatban áll a Pietró –barlanggal. Ennek kiderítésére 
radon-, és hőmérséklet méréseket végeznénk. Hőmérsékletmérést termisztoros 
hőmérsékletmérővel történik. Az érzékelőket a barlang alábbi pontjain helyezzük el: bejárat, 
végpont, végponti akna teteje. Az érzékelők elhelyezése a barlangban állagváltoztatást nem 
okoz. A mérést egyszer nyári, egyszer téli időszakban, 24 órán kersztül végezzük. 
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Vadetetős –víznyelőberlang: 

A barlangban folyamatos radontraszport méréseket végeznénk, a műszert a bejárat 
alatt pár méterrel helyezzük el 

 

Máriagyűdi –barlang: 

Folytatni kívánjuk a több éve folyamatoson tartó radontranszport vizsgálatokat. A 
műszert a bejárati akna alatt, az omladékban helyezzük el. 

 

 

Idén is tovább szeretnénk folytatni a már hagyományosnak mondható denevérállományra 
vonatkozó megfigyeléseinket. Terepbejárásainkról szisztematikus dokumentációt szeretnénk 
készíteni. 

 

 

A kutatási tevékenység mellett továbbra is fontosnak érezzük az Egyesület tagjainak 
képzését mind szakmai, mind technikai szempontból. E célból előadásokat, diavetítéseket 
tartunk tagjainknak, akik rendszeres barlangtúrákon és kötéltechnikai oktatáson vehetnek 
részt. 

A 2004-es esztendőben hangsúlyt szeretnénk helyezni Egyesületünk ill. munkánk 
publikálására. Internetes honlapunk (http://pronatura.fw.hu) fejlesztését is tervezzük 

A 2003-as év élénk csoportéletét 2004-ben is szeretnénk fenntartani. Kiemelten 
kívánjuk kezelni az Abaligeti Általános Iskola régi épülete egyes helyiségeinek 
kutatóbázisként való kialakítását. 

Bővíteni szándékozunk az Egyesület eszközparkját és könyvtárát is. 
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Összefoglalás 
 

 

Feltáró tevékenység 
 

 

Szajha felső–barlang (4120-16)   

A 2002. évtől kezdve kutatóink egyre inkább az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területére 
koncentrálnak. A barlangrendszer folytatásába való bejutás azonban már régóta foglalkoztat 
bennünket (Nyáras-völgyi Aktív-nyelő, Örömleány barlang kutatása, dokumentációk 
elemzése és a végponti szifonon való átjutás próbálkozásásainak összefoglalása révén). A 
Szajha felső-barlang további kutatását is ez a lehetőség motíválta. 2003. során Szajha alsó-
barlang (Örömleány–barlang) és a Szajha felső–barlang ismételt kibontása, feltérképezésük, 
egymáshoz ill. az Abaligeti-cseppkőbarlanghoz való viszonyuk ábrázolása, légkörzésükben 
szerzett tapasztaltok adtak alapot a feltáró munka folytatásához. 2004-ben a barlang mélysége 
megduplázódott. 

 

Abaligeti Nyugati II. Oldalág (4120-1) 

Az Abaligeti-barlang Nyugati II. oldalágában tett továbbjutási kísérletünk sajnos nem 
hozta a várt eredményt a nagy mennyiségű omladék és a deponálási lehetőség hiánya miatt. 

 

IZVERNA: a Fekete szifon mögötti barlangszakasz feltárása 2004.10.16 - 23. 

Az Izverna-barlang egy aktív forrásbarlang. Románia Dél-nyugati részének egy  
természetvédelmi területén, Cserna völgyétöl Dél-keletre húzódó Mehedin hegységben, 
Herkulesfürdõtõl harminc kilométerre található, 400m tengerszint feletti magasságban. 
Bejárásához barlangi búvártechnika szükséges. A több évtizede kutatott, kristálytiszta, 
hidegvízes (7˚C) barlang már Cousteau kapitány búvárcsoportjának érdeklődését is felkeltette. 
Általánosságban tágas járatszelvények és a fenéken minimális felkavarható üledék jellemzi. 
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Tudományos munkák 
 

 

Csapadékmérés Abaligeten  

A felmerülő nehézségek ellenére egész évben sikerült biztosítani az adatgyűjtést. Így 
megállapítható volt a csapadék eloszlása, mennyisége és milyensége. A csapadék adatok 
gyűjtésével továbbra is foglalkozni kívánunk. 

 

Az Abaligeti-barlang vízszint változásairól 

A 2004. év folyamán is sikerült napi leolvasással vízszintváltozás adatokhoz jutni a 
barlang két pontján. Megállapítható, hogy az árvizek kialakulására a kora tavaszi időszak volt 
a legalkalmasabb. Így nem meglepő, hogy április 14. a korábbi esőzések együttes hatására, 
jelentős árhullám vonult le a barlangon keresztül nem kevés munkát hagyva maga után. 
Részletesebb elemzésekhez finomabb mérésekre, a mérésekhez pedig eszközökre lenne 
szükség. 

 

Radontranszport mérések négy mecseki barlangban 

A nyugat mecseki karszton évek óta folyó radon mérésekben, 2004-ben némi változás 
történt. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytattuk az adatgyűjtést a Pietró és a Tüskés 
barlangokban, de két másik eddig nem vizsgált barlangban is kísérletet tettünk az 
adatgyűjtésre. A Szajha-barlang az Abaligeti-barlang végpontjához közel található, jelenleg az 
egyesület feltárást folytat benne. Vadetető-barlang, az abaligeti rendszerhez tartozó egyik 
időszakos víznyelő lefűződött része lehet, télen intenzív légáramlás tapasztalható benne. Az 
eddigi eredmények további munkára biztatnak, de törekedni kell az egyéb paraméterek 
vizsgálatára is mert azok nélkül bizonytalan a kiértékelés.  

 

A 2004. évi denevér-monitoring eredményei 

A 2004-es évben is elvégeztük a barlangi telelőállományok monitoringját. Az összesen 
megfigyelt denevérek létszáma 426 pd volt. 
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Dokumentációs munkák 
 

Kereszt-zsomboly 

Az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területén a Nyáras-völgyben terepbejárás során 
Scneider Károly és Lotz Tamás akadtak a barlangra.  

 

Első konkrét adatok az Abaligeti-barlang korához 

A mecseki karszt és az itt található Abaligeti-barlang koráról számos megállapítás 
született az elmúlt időszakban, különböző neves szerzők tollából. De mindezidáig konkrét 
kormeghatározásra nem került sor. 2004-ben Leél-Őssy Szabolcs jóvoltából végre néhány 
koradattal gazdagodhatott ismeretünk a barlangról.    

 

 

 

Csoportélet 
 

Idén is jártunk nemcsak hazánk, de a környező országok karsztterületein, gyakran 
látogattuk ezeket a természeti szépségeket barlangi- és felszíni túrák ill. feltáró kutatások 
keretén belül. Túráztunk augusztusban a Raxon, Schneebergen, szeptemberben a 
Dolomitokban, októben végén a Paklenica Nemzeti Park területén. Részt vettünk a Szakmai 
Napokon, Székesfehérváron. Meglátogattuk az Aggteleki-karszt barlangjait. Hagyományos 
karácsonyi éjszakai túránk a Misina-tető, Kis- és Nagy-Tubes, Sóshegyi-kilátó útvonalon 
vezetett. 

Jó kapcsolatot tartottunk a hivatalos szervekkel; a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal és természetesen más barlangkutató 
szervezetekkel is. Több alkalommal fogadtuk e csoportok, egyesületek tagjait és segítettünk 
feltáró kutatásaikban. Úgy látjuk, hogy egyre szorosabb együttműködés látszik kibontakozni a 
Mecsekben tevékenykedő barlangkutató egyesületek és csoportok között. A Szegedi Karszt- 
és Barlangkutató Egyesület alapfokú (barlangjáró) tanfolyamát előadóként több tagunk 
segítette. Barlangi Mentőszolgálatos tagjaink aktívan vettek részt a mentőgyakorlatokon. 
Augusztus 29.-én részt vettünk a Szentlőrinci Gazdanapokon kiállítási anyaggal, 
természetvédelmi témájú előadásokkal, kötéltechnikai bemutatóval. 

Tárgyévben két pályázaton vettünk részt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által kiírt "Civil szervezetek működése" című pályázaton sikeresen szerepeltünk. Nyári 
kutatótáborunk lebonyolításának költségeit nagyrészt idén is a Karszt- és Barlang 
Alapítványhoz benyújtott pályázatunk révén elnyert támogatás fedezte. 

Kutatóbázisunk felújítása szépen halad, reményeink szerint 2005. során át is adhatjuk 
funkciójának. A belső tatarozási és berendezési munkák jelenleg erőnk jelentős részét kötik 
le. 
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Königschusswand-Steig, egy "laza" fitnessprogram a Raxon 

Kapcsolataink idén kibővültek a MEZOT túracsapatával. Lehetőségünk volt 
résztvenni egy igen jól szervezett hétvégés mászáson az ausztriai Schneeberg és Rax hegyein. 
A remek hangulatot kétség kívül tükrözi a túráról készült beszámoló. (a szerk.) 

 

Esőtáncot járnak a Dolomitok 

…Ismét elered az eső. Pedig az előbb már kicsit tisztult. Reméltük, hogy szeptember 
lévén mi is megtapasztalhatjuk, hogy ez a hónap a legkevésbé csapadékos időszak a 
Dolomitokban. Valahogy mégsem látjuk igazolódni ezeket a statisztikákat. Már a Toblin-
torony tetejéről sejthető volt, hogy az összesűrűsödő köd nem sok jót ígér. Ezért erőltetett 
menetben haladunk a lefelé vezető via ferratán…  

 

Dél-Velebit túra 

Egyesületünk október végén hegymászótúrát szervezett a horvátországi Velebit-
hegység déli részébe a Paklenica Nemzeti Park területén. A túra egy hétvégét vett igénybe. Jól 
sikerült túránk során csodálatos élményekkel gazdagodtunk. 
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Feltáró tevékenység 
 

 

Szajha felső–barlang  
(4120-16) 

    
(Tegzes Zoltán) 

 

 

A 2002. évtől kezdve kutatóink egyre inkább az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területére 
koncentrálnak. A barlangrendszer folytatásába való bejutás azonban már régóta foglalkoztat 
bennünket (Nyáras-völgyi Aktív-nyelő, Örömleány barlang kutatása, dokumentációk elemzése 
és a végponti szifonon való átjutás próbálkozásásainak összefoglalása révén). A Szajha felső-
barlang további kutatását is ez a lehetőség motíválta. 2003. során Szajha alsó-barlang 
(Örömleány–barlang) és a Szajha felső–barlang ismételt kibontása, feltérképezésük, 
egymáshoz ill. az Abaligeti-
cseppkőbarlanghoz való viszonyuk 
ábrázolása, légkörzésükben 
szerzett tapasztaltok adtak alapot a 
feltáró munka folytatásához. 2004-
ben a barlang mélysége 
megduplázódott. 

 

2004-ben feltáró kutatás 
szempontjából ez az objektum volt 
az elsődleges célpontunk. 2003. év 
végére 15 méteres mélységet 
értünk el a barlangban. A végpont 
ekkor egy igen szűk, csupán 5-10 
cm széles, lefelé illetve előre tartó 
hasadék volt. Ennek a hasadéknak 
a tágításával folytattuk a feltárást. 
Mintegy 2 métert kellett ferdén 
lefelé átvésnünk. 17 méteres 
mélységben a barlang kezdett 
kitágulni, és egy omladékkal 
kitöltött, kb. 1 méter átmérőjű 
fülkébe jutottunk be. Május 30-án 
ezen az omladékon sikerült 
túljutnunk, és bejutottunk egy 4 
méter mély aknába. Az akna kb. 

Szajha alsó-bg. 

 

Szajha felső-bg. A Szajha alsó- és Szajha felső-barlangok 
elhelyezkedése és az Abaligeti-
cseppkőbarlanghoz való viszonya 

Alapszintköz: 5m 1:3000 
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1,5 méter átmérőjű, víztiszta, szépen oldott falakkal. Az akna alján omladék található. Az 
aknából egy hasadék indul lefelé, a hasadék teteje olyan szűk volt, hogy nem lehetett átférni 
rajta. Ezt a szűkületet május 31-én bontottuk át. A szűkület mögött mintegy 10 méternyi 
függőleges új szakaszt tártunk fel. A hasadék átlagosan kb. fél - háromnegyed méter széles. 
Ennek az aknának a felső 4 méteres szakasza szűkebb, de azért jól járható. 4 méter mélyen az 
akna kiszélesedik, itt egy kisebb terasz alakult ki. Az akna alja lépcsőzetesen egyre szűkebbé 
válik, a végén kb. 1 méter mély, 25 cm átmérőjű „kút” található, alját agyag tölti ki, 
egyértelmű folytatás nem látszik. Az aknában a terasz környezetében apró borsókövek, illetve 
cseppkőbekérgezés található, egyébként víztiszta, oldott falak jellemzőek az aknára.  

Júliusban -17 méteren megbontottuk a járattalpat. 1 métert haladva lefelé megnyílt egy 
szűk 10-15 cm széles kereszthasadék. A hasadékban mintegy 2 métert lehet lelátni, de nem 
látszik annak elvégződése, bezáródása. Ez a hasadék közel párhuzamos a végponti 10 méter 
mély hasadékkal. 

Novemberben elkezdtük a végponti „kút” tágítását, de év végéig nem sikerült elérnünk 
az alját. 

A végpont fölött mintegy 2 méterrel szűk kereszthasadék található. Decemberben - a 
felszíni hideg hatására - egyértelművé vált, hogy ezen a hasadékon keresztül szellőzik össze a 
barlang a közeli Szajha (alsó)-barlanggal. Télen a Szajha (alsó)-barlangban befelé tartó huzat 
van. A nevezett hasadékból intenzív, igen hideg levegő beáramlását érzékeltük. 

 

Az új feltárásokkal a barlang mélysége elérte a 29 métert. Az eredmények alapján 
2005-ben szeretnénk folytatni a barlang feltáró kutatását. 
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Abaligeti Nyugati II. Oldalág  
(4120-1) 

    
(Tegzes Zoltán) 

 

 

Az Abaligeti-barlang Nyugati II. oldalágában tett továbbjutási kísérletünk sajnos nem 
hozta a várt eredményt a nagy mennyiségű omladék és a deponálási lehetőség hiánya miatt. 

 

Április végén bontást végeztünk a II. oldalág Kék–terem alatti végpontjánál. A bontási 
hely nehezen megközelíthető, szűk patakos járat végén található. A járatot teljes szelvényben 
kitöltő omladék cseppkővel gyengén cementált. Ezt az omladékot kissé megbontva kiderült, 
hogy a patakos járat folytatódik tovább, de a szűk járatot kiöltő omladék akkora mennyiségű, 
amit a végpont környezetében nem lehet elhelyezni. A kitermelt anyag megfelelő deponáló 
helyre történő szállítása rendkívül nehézkes és hosszadalmas lenne a szűk járatok miatt, 
emiatt - noha további járatok feltárására lenne esély - nem végzünk további feltáró kutatást 
ezen a végponton. A munka során a végpont környezetében légmozgást nem észleltünk. 

 

A munkában résztvett: Kovács Tímea, Tegzes Zoltán 
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IZVERNA: 
a Fekete szifon mögötti barlangszakasz feltárása 

2004.10.16 - 23. 
    

(Storozynski Szabolcs) 
 

 

Az Izverna-barlang egy aktív forrásbarlang. 
Románia Dél-nyugati részének egy  természetvédelmi 
területén, Cserna völgyétöl Dél-keletre húzódó Mehedin 
hegységben, Herkulesfürdõtõl harminc kilométerre 
található, 400m tengerszint feletti magasságban. 
Bejárásához barlangi búvártechnika szükséges. A több 
évtizede kutatott, kristálytiszta, hidegvízes (7˚C) barlang 

már Cousteau kapitány búvárcsoportjának 
érdeklődését is felkeltette. Általánosságban tágas 
járatszelvények és a fenéken minimális felkavarható 
üledék jellemzi. 

 

Sajnos a barlanghoz egy tragikus esemény is 
kapcsolódik, mely 2002. november 15.-én két 
magyar barlangi búvár halálát követelte, bár a 
szakemberek szerint nem tartozik a különösen 
veszélyes helyek közé. 

A november 16 - 23. közötti időszakban 
végzett merülés során újabb barlangszakaszokat 
ismerhettünk meg a következő búvárok 
közreműködésével és az alább felsorolt 
felszerelések segítségével: 

Búvárok:   
1. Mogyorósi Gábor 2. Mihai Baciu 3. Storozynski Szabolcs 

Felszerelés:   
• 2x18L    levegő 
• 2x12L    levegő 
• 1x11L    levegő 
• 1x10L    levegő 
• Nedves ruha 
• Kiegészítők 

 

• 2x15L    levegő 
• 1x10L    levegő 
• 2x10L    levegő 
• 2x11L    levegő 
• Félszáraz ruha 
• Kiegészítők 

• 2x20L    levegő 
• 2x12L    levegő 
• 3x11L    levegő 
• 1x1.5L  argon 
• 1x7L      oxigén 
• Száraz ruha 
• Kiegészítők 

A barlang bejárata 
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Merülési terv: 

• Továbbjutás a végpontról, 

• Felvételek készítése. 

 

Beúszás 
Fél órás készülődés és a felszerelések 

utolsó ellenőrzése után elindultunk. A Fekete 
szifon átúszása viszonylag gyorsan ment, 
mert a palackok nagy része már az előző nap 
át lett szállítva a másik oldalra és az esőzés 
után a vízszint is lejjebb húzódott, így jóval 
gyengébb áramlattal kellett szembeúszni. 42 
perc után értünk a Sólya nevű helyre, ami 
mint azt a neve is mutatja egy keskeny 
kavicslejtő. Ez tulajdonképpen a vízalatti 
járat végét jelenti és 600 m-re van a szifon 
bejáratától. 

Innen gyalogszerrel mentünk tovább a 
térdközépig érő vízben bukdácsolva, rajtunk 

az összes felszereléssel. A járat 2 m széles, 
sötétbarna magasabb falakkal és penge éles 
kiszögellésekkel halad egyenesen, mígnem 
egy tóba torkollik. Itt a hasadék összeszűkül 
és magas vízállásnál szifont képez, most 
azonban nyitva volt. A tavon átevickélve – ki 
az alján átsétálva (2.5 m mély), ki úszva - egy 
nagyobb terembe jutottunk, ahol nagy 
kőtömbök és egy kisebb zúgó állta utunkat. 

Ez a Pihenő nevű hely, ahol elkezdtük 
a palackok átszállítását a kőomláson a 
következő szifont bevezető tóig miközben 
folyamatosan „zabáltuk” a csokoládét. 
Átszereltük a háttámlákat, wing-eket a dupla 
12 l-es palackokra, majd kis pihenés után 
beöltöztünk és felkészültünk a 
továbbmenetelre. 

Továbbjutás 
A tóban elmerülve a plafon hamarosan 

bezáródott és kezdetét vette a szifon. Az irány 
ugyanaz volt, mint a Sólyá-tól a Pihenőig tartó 
szakaszé. Kis törés után mélyülni kezdett, de 
tartotta az irányt és a végén kiöblösödött.  

Járatszevény a bejárati száraz részben 

A Pihenő 

A kavicsos szifon előtti tó 
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Felettünk tó volt, de most nem úsztunk 
föl, hanem folytattuk utunkat. Impozáns 
szűkület kezdődött egy meredek jobbkanyarral, 
amiről előzőleg már Gábor alapos leírást adott. 
11 méterről indul és egészen 19 méterig tart 
nagyon lapos, viszont széles szelvényű 
járatszakasz. Pazar látvány volt a kristáytiszta 
vízben a széles boltozat és az ajzatot borító 3-4 
cm-es fehér kavicsok alkotta kontraszt 
(Kavicsos szifon). A járat annyira lapos volt 
ezen a részen, hogy csak úgy lehetett átmenni, 
ha a búvár „átásta” magát rajta. Viszonylag 

könnyen tudtam haladni az ásással, mert a köveket lassan kétoldalra tolva kisebb 
kőcsuszamlást indított meg minden egyes ásómozdulat. Mikor átértem, bevártam a többieket 
a túloldalon, akik kellő nyugalommal végezték el ugyan ezt a munkát. Ezek után a járat 
meredeken emelkedett fel, egészen a felszínig, ahol a tóban lévő hatalmas kőtömbökre ülve 
vagy a homokban térdelve pár szót is tudtunk váltani. Kissé balra úszva következett egy erős 
jobbkanyar, ahol egy homokpadon kellett 
átvergődni, majd indult lefelé egy határozott, 
csöszerű, tiszta, oldásos járat. Kb. 60 m után 11 m 
mélységben megláttam az utolsó lekötést, ez a pont 
volt a végpont (Mogyorósi Gábor, Sári Atilla 2003 
11.03.). Itt összekötöttem a két kötelet és 
elindultunk tovább a tágas és reményteljes járatban.  

Először balra kanyarodott és enyhén 
mélyült, majd kb. 30-40 méter megtétele után egy 
jobb kanyar következett, aztán még mindig lefelé 
tartva sajnos összeszűkült. Készítettünk egy lekötést 
és elkezdtünk beúszni a szűkületbe. A járat lapos, 
de széles profilúvá változott, hasonlóan a „Kavicsos 
szifonhoz”, azzal a különbséggel, hogy itt a 
mennyezet hullámos volt, az ajzat meg homokos, 
amin kisebb kavicsokat figyeltünk meg. A mélység 
24 m. Megpróbáltam átásni magamat, de a homok 
miatt nagyon nehezen ment. Pár perc próbálkozás 
után feladtam és visszaúsztunk a tágasabb részig, 
ahol Gábor elvágta a kötelet és lekötötte fixre. 

További nézelődésre már nem volt idő és 
lehetőség a zavaros víz miatt. Megkezdtük a 
kiúszást, de még útközben visszafelé 
megálltunk egy kisebb tónál, ami a 
végponttól 40 méter távolságra volt. Meredek 
homokos part vezetett ki, de úgy gondoltuk 
jó lenne körülnézni a szárazon.  

Poligon építés, térképezés - Kavicsos szifon 

A Pihenő és Homokos szifon között 

Homokos szifon 
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Mikor kiértem, két irányba ment a 
járat. Először a jobboldalit néztem meg. 
Nagyon süppedős, agyagos volt a talaj. Egy 
terembe (Trónterem) értem, ahol ismét 
kettéágazott, az egyik vak járat volt, a másik 
mered
eken 

emelk
edett, 
csak 
úgy 
lehet
ett 

továbbmenni, ha 
teljesen leveszem 
a felszerelésemet. 
Visszafordultam 
és elindultam a 
másik irányba, 
ahol kb. 50-60 
lépést, tudtam 
megtenni, mikor egy tágasabb terembe jutva újra vízhez 
értem. Jobban körülnézve felismertem, hogy ez ugyan az 
a homokpados rész, amin befelé át kellett bukdácsolni. 
Visszamentem a többiekhez és beszámoltam nekik a 
látottakról. 

 

Úgy döntöttünk, hogy lepakolunk és megnézzük a 
jobboldali járatot. Egy agyagdágvány után kisebb 
szintkülönbséggel és kisebb kanyarokkal határozott irányba 
tartott.  

Kb. 600 lépést tudtunk megtenni és utána ismét 
elértük a patakot. Itt megint két iránya lehetett tovább 
menni.  

A Száraz rész feltárása 

A Trónterem „Korall” képződménye 

Cseppkőlefolyás a Trónteremben 

A trónterem és az omladékzóna közötti szakasz 
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Először a folyással ellentétes irányba indultunk el. 
150 lépés után egy hatalmas omláshoz érkeztünk. 
Mihai felmászott a tetejére, de nem látott 
továbbjutási lehetőséget. Gábor közben felfedezett 
két kisebb lyukat és a tágabbikba be is mentek. A 
patakmeder hangja egyértelműen hallatszott és egy 
kis darabot látni is lehetett belőle. Az utat egy 

nagyobbacska, szerencsétlenül beékelődött, ám mozgatható kő zárta el, aminek a környéke 
eléggé omladékos volt. A terület biztonságossá tétele előtt nem volt tanácsos tovább 
bolygatni. Kicsit csalódottan fordultunk vissza, de megnéztük a másik irányt is, ami 30 lépés 
után egy tóhoz vezetett. A tavacska egy alacsony plafon alatt folytatódni látszott, így Gábor 
fölvette a maszkot és a boltív alatt átúszva egy másik terembe jutott, ahol a víz alatt jobbra 
tartva egyértelműen egy szifon bejáratát vélte körvonalazódni. Később, ezt Mihai is 
megerősítette, aki szintén bekukkantott. Ha ez a szifon valóban a folyásiránnyal megegyezően 
halad, akkor nagy valószínűséggel a Homokos szifonig lehet benne úszni, ami potenciálisan 
hozzávetőlegesen 500 m vízalatti járatot jelent. 

Én közben csináltam néhány fotót. Mikor ezzel végeztünk, visszaindultunk a 
felszerelésünkhöz.  

 

Kijövetel 
A száraz járatban még csináltunk pár képet, hogy be tudjuk mutatni annak jellegét.  

Beöltöztünk és megkezdtük a visszaúszást a Pihenő teremig. Mikor megérkeztünk 
egyből megkezdtük az átszerelést és csak utána tartottunk egy hosszabb pihenőt, miközben 
újra csokoládét majszoltunk. Majd átszállítottuk a stage palackokat a Sólyához, majd 
megkezdtük a kiúszást a Fekete szifonon keresztül. Nem ment valami gyorsan, mert az összes 
palackot magunkra aggattuk, hogy ne kelljen mégegyszer bemenni értük. 

Végül még az ún. sárga szifonon is át kellet vinni az összes cuccot. 

A Trónterem és az omladékzóna közötti szakasz 

A szára zvégpont omladékzónája 
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Felszín 
Összesen 13.5 óra eltelte után a barlangból kiérve ismét megcsodálhattuk a felkelő nap 

sugarait a felszálló hajnali ködben. 

Csodálatos merülés volt! 

Egy nap pihenés és regenerálódási kísérlet után kezdtünk csak el beszélni a további 
tervekről: 

 

• Telefonkábel áthúzása, 

• Táborhely kialakítása, 

• Kavicsos szifon kitágítása, 

• Homokos szifon újbóli beúszása oldalkészülékekkel, 

• Omladék zóna átvizsgálása, 

• Az új szifon feltárása, 

• Térkép készítése (vízalatti és a száraz járatban), 

• Vízalatti felvételek készítése, 

• Képződmények felmérése, 

• Vízhozam mérés 
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Tudományos munkák 
 

 

Csapadékmérés Abaligeten 
    

(Zalán Béla) 
 

 

A felmerülő nehézségek ellenére egész évben sikerült biztosítani az adatgyűjtést. Így 
megállapítható volt a csapadék eloszlása, mennyisége és milyensége. A csapadék adatok 
gyűjtésével továbbra is foglalkozni kívánunk. 

 

 

 

A 2003. 10. 01-től 
beindított csapadékmérést 2004-
ben is sikerült folytatni. Igaz az 
adatgyűjtés megvalósulását kissé 
nehezítette az egyszemélyes 
feladatfelvállalás, kicsit 
körülményes minden esetben 
kellő időben a kellő helyen 
tartózkodni.  

Sajnos a helyi ifjúságot 
nagyon irritálhatta a földről alig 
látható mérőberendezés megléte 
(óvatosságból a kutatóbázis lapos 

A mérő megközelítése A mérőeszköz az épület tetején Az összegyűlt csapadékvjz 
kiemelése a mérőedénnyel 

Mérőhengerbe töltés A mért adatok ögzítése 



Tudományos munkák – Csapadékmérés Abaligeten 

 

 

 21

tetején került elhelyezésre) mert egy méteres léccel kísérletet tettek annak ledobására. 
Szerencsére a mérőeszköz néhány horpadással megúszta, és továbbra is működik.  

 

 

 

 

A mellékelt ábrán látható az éves csapadék adatokból szerkesztett grafikon. A 2004-es 
évben összesen 896.5mm-nyi csapadék hullott Abaliget térségében. A legcsapadékosabb 
hónapnak az április mutatkozott a maga 109.2mm-vel, a legkevesebb pedig januárban hullott 
35.3mm. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek akkor, ha a karszt valamelyik 
hidrológiai összefüggését vizsgáljuk.  

A méréseket lehetőleg továbbiakban is folytatni szeretnénk.    

 

Abaligeti kutatóbázisunk 
a Kossuth Lajos u. 84. 
szám alatt. 
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Az Abaligeti-barlang vízszint változásairól 
    

(Zalán Béla) 
 

 

A 2004. év folyamán is sikerült napi 
leolvasással vízszintváltozás adatokhoz jutni a 
barlang két pontján. Megállapítható, hogy az 
árvizek kialakulására a kora tavaszi időszak 
volt a legalkalmasabb. Így nem meglepő, hogy 
április 14. a korábbi esőzések együttes 
hatására, jelentős árhullám vonult le a 
barlangon keresztül nem kevés munkát hagyva 
maga után. Részletesebb elemzésekhez 
finomabb mérésekre, a mérésekhez pedig 
eszközökre lenne szükség. 

 

A barlangban 2003. őszén kezdett 
mérésekkel a patak vízszintváltozásait 
kísérhettük figyelemmel, ezt a tevékenységet 
2004-ben is sikerült folytatni. A 2001-ben 
befejezett felújítási munkálatok során kettő 
darab mérőszelvény került kialakításra a 
patakmederben. A mérőszelvények mellé 2003 
őszén mérőlécek lettek felszerelve és ezek napi 

leolvasásával juthattunk értékes információhoz. 

Az így nyert adatokból 
szerkesztett grafikont az 
1.ábrán tekinthető meg. A 
bejárattól 116m-re lévő első 
mérési pont adatainál a 20cm-
es érték jelenti a nullát, míg a 
Nagy-dóm nevű teremben 
található mércénél, a 30cm-es 
értéknél találjuk a nullát. A 
grafikont tanulmányozva 
rögtön feltűnhet, hogy a patak 
tavasszal szolgáltatta a legtöbb 
vizet, majd a viszonylag 
alacsony értékeket alig szakítja 

A két mérőbukó elhelyezkedése 

A Nagy-dóm-i mérce A mérőszelvény 
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meg egy-egy kisebb árhullám. Még az ősz hozott néhány nagyobbacska áradást, de ezek jóval 
kisebbeknek bizonyultak mint a tavasziak.  

A 2.és a 3.ábrán a csapadék adatokat is feltüntettük a 
vízhozamok mellett. Jól látható, hogy a vegetációs 
időszakban a lehullott csapadék csak kismérvű áradásokat 
tudott kialakítani, ez jórészt az erdővel fedett vízgyűjtő 
területnek volt köszönhető.  

 

A 4.ábrán az év 
legnagyobb árvize, és az azt 
megelőző időszak csapadék 
és vízszint változások adatai 
tanulmányozhatók. Február 
második felétől gyakoribb 
volt a csapadék, ez nem csak 
kisebb árvizeket okozott, 
hanem lassan feltöltötte a 
karszt résrendszerét és a talaj 
befogadó képessége is 

jelentősen csökkent. A figyelmes szemlélődőnek feltűnhet, 
hogy március 7-ét és 8-át követően, amikor összességében 
25,6mm csapadék hullott a területre nem történt rögtön áradás, 
de egy hét múlva mindennemű csapadékhullás nélkül kialakult 

egy árhullám. Mint ahogy a 
mellékelt fotón is látható a 
lehullott csapadék hó formájában 
érkezett és ez a kicsit korai 
békamentőket is meglepte. 
Természetesen néhány nap múlva, 
amikor bekövetkezett az olvadás, 
törvényszerűen kialakult az 
árhullám. Április 5-e után a 
megszaporodó esőzések hatására 
(40.5mm) kisebb áradások 
alakultak ki, majd 12-én és 13-án 
összesen 45.1mm csapadék hullott 
a karsztra. Ezt a víztömeget az 
átázott talaj már nem volt képes 
felvenni és egy jelentős része a 
nyelőkön át a barlangba jutott. A 
turisták által látogatott részt 14-
én reggelre elönötte a víz, a 

mérőszelvények áteresztő képességét meghaladó mennyiségű víztömeg egy nagy tóvá 
változtatta az üreget. A vízből csak néhány magaslat ált ki, mint a Karthágó és a Könyvtár 
nevű rész. Helyenként 40-45cm mély zavaros víz borította a járdát. A levonuló áradás után 
jelentős mennyiségű hordalék maradt vissza, amit aztán kézi erővel kellett eltávolítani a 
járdákról.  

Kisebb áradás a 116-os mércénél 

Árvízi víztömeg a Nagy-dómi 
mérőbukóban 

Márciusi havazás békamentő hálókkal 
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Természetesen ezzel a leolvasási módszerrel igazán részletes adatokat nem 
nyerhetünk. A Dél Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által beszerelt műszer adataihoz 
mindezidáig nem sikerült hozzájutni. Az őszi adatlekérés pedig műszerhiba miatt meghiúsult. 
Így jelenleg csak a hagyományos mérőlécen történő leolvasás szolgáltat némi információt, 
erről az egyébként több figyelmet érdemlő hidrológiai rendszerről. 

 

A 2004 április 14.-i áradás 
képekben: 

 

 

A bejárat 
közelében 

A megtelt 
mérőszelvény 
egy nappal 
később, április 
15.-én 



Tudományos munkák – Az Abaligeti-barlang vízszint változásairól 

 

 

 26

 

 

Az árvíz 
következményei; 

takarítás 

A megáradt felszíni 
patakok találkozása 
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Radontranszport mérések négy mecseki barlangban 
    

(Zalán Béla) 
 

 

A nyugat mecseki karszton évek óta folyó radon mérésekben, 2004-ben némi változás 
történt. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytattuk az adatgyűjtést a Pietró és a Tüskés 
barlangokban, de két másik eddig nem vizsgált barlangban is kísérletet tettünk az 
adatgyűjtésre. A Szajha-barlang az Abaligeti-barlang végpontjához közel található, jelenleg 

az egyesület feltárást folytat benne. Vadetető-barlang, az abaligeti rendszerhez tartozó egyik 
időszakos víznyelő lefűződött része lehet, télen intenzív légáramlás tapasztalható benne. Az 
eddigi eredmények további munkára biztatnak, de törekedni kell az egyéb paraméterek 
vizsgálatára is mert azok nélkül bizonytalan a kiértékelés.  

 

 

 

Pietró-barlang 

 

 

A barlangban már évek óta 
végzünk radontranszport 
méréseket. A mellékelt 1. ábrán a 
legújabb eredményekből 
szerkesztett grafikon tekinthető 
meg. Jól látható a határozott téli 

A Pietro-barlang bejárata  
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radon tartalom növekedés a műszer környezetében, ez a barlangi melegebb légtömegek 
felszín felé történő áramlását sejteti. A barlangból a felszínre érkező meleg levegő hatása a 
bejáratról készült fotón is megfigyelhető, ahol a közel 20cm vastag hótakaró elolvadása 
látható. Április vége felé a mérési ponton a radon koncentráció, ha nem is csökkent le teljesen 
de igen erősen visszaesett. Jelenleg úgy tűnik, mintha a felszíni felmelegedés ellenére 
továbbra is kifelé áramlana a levegő, de jóval kisebb radon tartalommal. A 2. ábrán 2004. 
július 7-től 25-ig terjedő 
időszak mérési eredménye 
került bemutatásra, igen jól 
látható rajta a radon tartalom 
napi változásának 
rendszeressége, mely 
egyébként az egész évre 
jellemző évszaktól függetlenül.  

Sajnos léghőmérséklet 
adatok híján nincs mód 
részletesebb elemzésre. Az így 
folytatott további mérésekkel 
egyelőre csak a 
megválaszolatlan kérdések 
száma szaporodik, éppen ezért 
törekszünk más 
elengedhetetlenül szükséges 
adatgyűjtési módszerek 
alkalmazásának is 
megteremteni az alapfeltételeit. Az én megítélésem szerint első lépcsőben az ismert 
barlangszakasz légáramlási sajátosságait kellene különböző felszíni klíma viszonyok mellett 
megállapítani. 

 

A Pietro-barlang bejárata  
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A Pietró-barlang és a Tüskés-zsomboly megközelítése: 

 

 

 

1:15800        Alapszintköz 5 m 

É 
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Tüskés-barlang 

 

 

A barlangban néhány 
éve kezdett mérésekkel 
részben az üreg még 
feltáratlan folytatásáról 
kívántunk információhoz 
jutni, részben a közeli Pietró-
barlanggal való kapcsolatát 
szerettük volna tisztázni. A 
mérési eredmények 
szaporodásával azonban csak 
a megválaszolatlan kérdések 
száma növekedett, és az a 
meggyőződésünk, hogy 
minél jobban ki kell 
szélesíteni az adatgyűjtések 
körét. Természetesen e 
témában jártas szakember 
jóval többet is képes lenne a 
már rendelkezésre álló 
adatokból kihozni, mint mi.  

A kíméletlen műszerproblémák következtében csak 2004. április 1-től vannak adataink 
augusztus végéig, mint ahogy az a belőlük szerkesztett 1. ábrán is megfigyelhető. Talán ami 
legfeltűnőbb, hogy a radontartalom szinte napi ritmus szerint változik és sokszor nem 
jelentéktelen mértékben. Az hogy mikor minek a hatására milyen tendenciák játszódnak le 
valójában a barlang légforgalmában, csak a mért paraméterek kibővítése esetén lehet 
megnyugtatóan tisztázni. Eddigi kővetkeztetések jórészt csak feltételezésekre hagyatkoztak 
így jelentős hibaszázalékkal terheltek. Az 1. ábrán látható, hogy június első felében jelentősen 
megnőtt a radontartalom a műszer környékén. De mivel nem ismerjük ezen a ponton a 
léghőmérséklet alakulását, valamint nem rendelkezünk a barlang felszínére vonatkozó 
meteorológiai adatokkal, így nem állapíthatjuk meg egyértelműen, hogy mi okozza az említett 
tendencianövekedést. Ha feltételezzük, hogy ebben az időben a felszínen erős lehűlés volt, 
akkor a barlang mélyebb részeiből a melegebb levegő felfelé áramolhat, és magával hozhatja 
a nagyobb radontartalmat is. De mi történik akkor, ha a felszínen melegebb van és mégis 
kifelé áramlik a levegő, jelen esetben ezzel e lehetőséggel is kell számolni, mert a barlangnak 
még tisztázatlan kapcsolatai lehetnek további üregekkel. Ésszerű magyarázat lehet a 
magasabb radontartalomra az is, hogy a felszínen és a barlangban is hasonló léghőmérséklet 
alakul ki a légáramlás leáll, vagy minimálisra csökken a radon koncentráció pedig 
fokozatosan emelkedik. A méréseket tovább folytatjuk remélve, hogy az eredményesebb 
munkához szükséges eszközöket mihamarább be tudjuk szerezni. 

 

A Tüskés-barlang bejárata  
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Szajha felső-barlang  

(A barlang megközelíthetőségét lásd a Feltáró és barlangvédelmi tevékenység alatt) 

 

Az üreg az Abaligeti-barlang 
végpontja felett található nagyméretű 
töbör D-i oldalának félmagasságában 
került feltárásra, nagyrészt 
függőleges kiterjedésű. A töbör alján 
nyíllik a Szajha-alsó barlang, a két 
barlang valamilyen kapcsolata nem 
zárható ki. Meg kell még említeni, 
hogy a töbör keleti és déli oldalán is 
vannak kisebb-nagyobb üregek. Az 
itt folyó kutatások célja az Abaligeti-
barlangrendszer ma még ismeretlen 
részeinek feltárása.  

Az idetelepített radon 
mérőtől azt reméltük, hogy biztató 
eredményeket produkálva igazolja a 
kutatott barlang kapcsolatát a feltételezett barlangrendszerrel. Az eddigi mérési eredmények 
(1. ábra) nem igazolták elképzeléseinket. Sajnos be kell látni, ha egy olyan jelenséget 
kívánunk megérteni, aminek működését még számos más tényező is befolyásolhatja, akkor 

nem elegendő csak ezt az egy változást nyomon 
követni. A méréseket mind szélesebb körre kell 
kiszélesíteni. Ebben a jelentős méretű töbörben 
három nagyobbacska, és még legalább három szűk 
esetleg barlangba vezető nyílás ismert, 
kapcsolatuk egymással és a feltételezett 
nagybarlanggal tisztázatlan.  

Az eddigi mérési eredmények alapján, 
télen a műszer környékén igen alacsony volt a 
radontartalom, ez felszíni légtömegek beáramlását 
sejteti. Az idő felmelegedésével azonban az 
alacsony radonszint maradt továbbra is a 
meghatározó, de ezt a továbbiakban kisebb-
nagyobb radontartalom növekedések szakítják 
meg (2. ábra). Sajnos ennek az igazi kiváltó oka 
így nem határozható meg. A mérés folytatása ezen 
a helyen a sok ismeretlen tényező miatt kétséges, 
csak akkor van értelme, ha más paraméterek 
rögzítésének is megteremtődik a feltétele. 

 

Szajha felső-barlang bejárata madártávlatból 

Szajha felső-barlang bejárati aknájal 



Tudományos munkák – Radontranszport mérések négy mecseki barlangban 

 

 

 39

 



Tudományos munkák – Radontranszport mérések négy mecseki barlangban 

 

 

 40

 



Tudományos munkák – Radontranszport mérések négy mecseki barlangban 

 

 

 41

 

Vadetető-barlang  

 

 

Az Abaligeti-barlang 
vízgyűjtő területén lévő kis 
üregre még 2003 
februárjában figyeltünk fel 
terepbejárás során (Ollé P. 
Zalán B.), amikor is azt 
észleltük, hogy a bejárata 
körül elolvadt a jó 10cm 
vastag hótakaró (fotó). Ez 
csak a mélyből feláramló 

meleg levegő hatására történhetett meg, így ott további üregek létére gyanakodtunk. Végül 
2003 novemberében az alig 5-6m mélységű kis barlangban radon mérésekbe kezdtünk 
(1.fotó). 

A Nyáras-völgyből balra elágazó tágas völgy közel déli irányba emelkedik Petőc-
puszta felé. A völgy bal oldalán (Ny-
i) félmagasságban a Nyáras-völgytől 
mintegy 650m-re kétágú vízmosást 
találunk, a végén időszakos nyelővel 
(2.fotó). A nyelő K-i oldalán több 
kisebb berogyás közül a legfelső rejti 
a kis barlang bejáratát (lásd 
térképmelléklet).  

Az eddig rendelkezésünkre 
álló mérési eredményekből 
szerkesztett grafikon az 1. ábrán 
tanulmányozható. Az már az első 
pillanatban megállapítható róla, hogy 
érdemes volt itt mérésekbe kezdeni. 
A 2003. novemberétől 2004. február 
végéig tartó első mérési időszak a 
téli hónapokra esett, amikor 
általában a mélyben felmelegedett 
légtömegek a felszín felé áramolnak. 
Így a barlang elhelyezkedése és a 

1b. fotó    A Vadetető-barlang kiolvadt bejárata  

1a. fotó 

A Vadetető-barlang kiolvadt bejárata  

2.fotó    A Vadetető-barlang bejáratának környéke  
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már tapasztalt (2003. Febr.) téli kiáramlás miatt a grafikonon is ennek megjelenését vártuk. 
Feltételezésünk beigazolódott. Természetesen a barlang ma még nem ismert egyedi 
jellegzetességei és a felszíni időjárás egymásra hatása által befolyásolt eredmények születtek.  

 

A 2. ábrán 2004. január 1.-től 2004. február 29.-ig tartó 
időszak került ábrázolásra, az így kiemelt részletek jobban 
tanulmányozhatóak, főleg ha a 2/1. ábrán látható az utolsó 
pillanatban beszerzett a barlangtól mintegy 3km-re mért 
hőmérséklet adatokat is figyelembe vesszük. A grafikonokról 
jól leolvasható, hogy a felszíni lehűlést követően igen 
intenzíven emelkedik a radon mennyisége, majd a kezdeti 
magas érték némileg lejjebb szál, ez talán a radon mélybeni 
felhalmozódását majd gyors kiürülését sejteti. A továbbiakban a 
20 kBq/m3 körüli érték válik általánossá, mígnem a következő 
felmelegedést megelőzően kissé ismét megemelkedik, majd a 
meleg hatására drasztikusan csökken.  

Természetesen az 1. ábrán látható grafikon 
legszembetűnőbb része az április közepének környéke, ahol is a 
mecseki barlangokban eddig mért legmagasabb radonszint (58 
kBq/m3) került ábrázolásra. A 3. ábrán kiemelten látható ez a 
rész valamint a 3/1. ábrán ez időszak hőmérséklet adatai 
kerültek bemutatásra. Az áprilisi hónap viszonylag enyhe idővel indult, a radonszint a műszer 

környékén igen alacsony, de nem annyira mint más 
barlangoknál, ahol a beáramló nagymennyiségű  
felszíni levegő miatt csak 1-1.5 kBq/m3 lehet mérni. 
Itt az átlag 2 kBq/m3 körüli, de 4. és 5. valamint 6. ez 
az érték inkább a 10kBq/m3-hez járt közelebb, ezek 
az értékek valószínűleg a felszíni lehűléseknek 
köszönhetőek. Érdekes viszont, hogy a lehűlések 
tovább tartottak de a radonszint ebben az időszakban 
egyáltalán nem emelkedett, csak április 12. után 
akkor is csak mintegy két napon át volt magas a 20 
sőt 25kBq/m3 is elérte.  

Április 15. után a léghőmérséklet némileg 
emelkedésnek indult, ezt követően a radonszint is 
emelkedésbe kezdett, ez azért is furcsa, mert néhány 
nappal korábban a felszíni lehűlés okozott növekedést 
és téli időszakban is ez volt az általános. A 
hőmérséklet a következő napokban 10C0 feletti 
átlagon maradt, de nappal még a 15C0 is meghaladta, 
a radonszint ennek ellenére tovább emelkedett, 
mígnem 17-18. elérte az 58-59kBq/m3. Ez minden 
eddigi mérési eredményt túlszárnyalt, igazi kiváltó 
okát még nem sikerült megtalálni.  

Amennyiben az 1. ábrát tovább tanulmányozzuk feltűnő az, hogy április 20. után a 
radonszint nem csökkent oly módon mint ahogy az várható lenne. Ennek és a fentebbi 

Lemászás a barlangba  

A barlang bejárata és az elhelyezésre váró  
radonmérő műszer 
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megállapítások igazi okát reményeink szerint a további itt végzett mérések és kutatások 
fogják megadni. 

 

A Vadetető-barlang megközelítése: 

 

1:6000        Alapszintköz 5 m 

É 

Vadetető-
barlang 

Száraz-tó Virágos-völgy 

Nyáras-völgy 

K���� 

K���� 

K���� 

V. üzem 
felé 
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A 2004. évi denevér-monitoring eredményei 
    

(Szatyor Miklós) 
 

 

A 2004-es évben is elvégeztük a barlangi telelőállományok monitoringját, mely a 
következő eredményekkel zárult. Az összesen megfigyelt denevérek létszáma 426 pd volt. 

 

     
Abaligeti-bg+oldalág    
 Nagy patkósdenevér:  109   
 Kis patkósdenevér:  39   
 Közönséges denevér:  1   
 Vízi denevér:  2   
   151  
     
Barátok-barlangja    
 Nagy patkósdenevér:  1   
 Kis patkósdenevér:  3   
 Közönséges denevér:  1   
   5  
     
Büdöskúti-zsomboly    
 Nagy patkósdenevér:  1   
 Vízi denevér:  2   
 Nagy Myotis: 80   
 Tavi denevér: 1   
 Barna hosszúfülű denevér:  1   
   85  
     
Csengő-zsomboly    
 Nagy patkósdenevér:  1   
 Közönséges denevér:  1   
   2  
     
Cseppköves-zsomb.    
 Kis patkósdenevér:  6   
 Közönséges denevér:  4   
   10  
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Dübörgő-barlang    
 Nagy patkósdenevér:  1   
 Kis patkósdenevér:  1   
 Nagyfülű denevér:  1   
   3  
     
Hosszúcseri-zsomb.    
 Nagy patkósdenevér:  2   
   2  
     
Kétlyuk-zsomboly    
 Közönséges denevér:  13   
   13  
     
Köteles-zsomboly    
 Nagy patkósdenevér:  4   
 Kis patkósdenevér:  2   
 Nagy Myotis: 14   
   20  
     
Laci-víznyelőbg.    
 Nagy patkósdenevér:  1   
   1  
     
Madárka-zsomboly    
 Nagy patkósdenevér:  1   
 Nagy Myotis: 3   
 Kis Myotis: 3   
   7  
     
Mánfai-kőlyuk    
 Nagy patkósdenevér:  7   
 Kis patkósdenevér:  3   
 Közönséges denevér:  8   
 Vízi denevér:  3   
 Tavi denevér: 2   
   23  
     
Meglepetés-barlang    
 Kis patkósdenevér:  1   
 Vízi denevér:  3   
   4  
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Nagy-Faragó-barlang    
 Nagy patkósdenevér:  2   
 Kis patkósdenevér:  2   
 Közönséges denevér:  2   
   6  
     
Nyárás-völgyi-víznyelő    
 Horgasszőrű denevér:  2   
   2  
     
Orfűi Vízfő-barlang    
 Nagy patkósdenevér:  8   
 Vízi denevér:  1   
   9  
     
Pajzán-barlang    
 Kis patkósdenevér:  1   
   1  
     
S-I. zsomboly    
 Nagy patkósdenevér:  2   
   2  
     
Születésnapi-zsomb.    
 Nagy patkósdenevér:  1   
   1  
     
Tanköteles-zsomboly    
 Közönséges denevér:  22   
 Vízi denevér:  2   
   24  
     
Trió-viznyelő    
 Nagy patkósdenevér:  5   
 Kis patkósdenevér:  4   
 Közönséges denevér:  4   
 Vízi denevér:  7   
   20  
     
Vadetetős-víznyelő    
 Kis patkósdenevér:  1   
   1  
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Vásáros úti-zsomboly    
 Nagy patkósdenevér:  6   
 Közönséges denevér:  3   
 Kis Myotis: 1   
   10  
     
Zoo-zsomboly    
 Nagy patkósdenevér:  1   
   1  
     
Egregyi aranybánya    
 Kis patkósdenevér:  1   
   1  
     
Szársomlyó bauxittárók    
 Nagy patkósdenevér:  13   
 Kis patkósdenevér:  1   
 Közönséges denevér:  2   
 Vízi denevér:  1   
 Barna hosszúfülű denevér:  1   
 Nagyfülű denevér:  1   
 Horgasszőrű denevér:  1   
 Közönséges-Hegyesorrú denevérek:  2   
   22  
    426 
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Dokumentációs munkák 
 

 

Kereszt-zsomboly 
    

(Lotz Tamás) 
 

 

Az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területén a Nyáras-völgyben terepbejárás során 
Scneider Károly és Lotz Tamás akadtak a barlangra.  

 

A Nyáras-völgy nyugati oldalán az Aktív nyelőtől (Viganvári nyelő) Északi irányban 
150rn Nyugati irányban 100m-re, a felhagyott erdei út mellett új barlang került feltárásra. 
Mint tipikus mecseki zsomboly érdekessége, hogy a felszín lepusztulása és felszakadozás 
következtében nyílt meg a felszínre. 

A 0.5 rn átmérőjü bejáraton leereszkedve egy kanyar után egy kisebb terem nyílik. Itt 
3 m-es mélységben, egy szűkületeten keresztül egy hasadékba lehet bejutni. A hasadék 
legmélyebb pontján egy karvastagságú lyuk van. Légmozgás nem érzékelhető, a szűkület 
ellenére széndioxid feldúsulás nincs. 

 

A térképezés során a barlang számított mélysége 9.61 rn lett. 

 

A barlang alapfelszerelés használatával könnyen bejárható kisebb nehézséget a -3.4 m-
nél levő szűkület okozhat. 

 

Megfigyelésre került denevér állománya: nyáron 2 db, 1db telelő. 

 

 



 

 

 

2004.01.30 
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Első konkrét adatok az Abaligeti-barlang korához 
    

(Zalán Béla) 
 

 

A mecseki karszt és az itt található Abaligeti-barlang koráról számos megállapítás 
született az elmúlt időszakban, különböző neves szerzők tollából. De mindezidáig konkrét 
kormeghatározásra nem került sor. 2004-ben Leél-Őssy Szabolcs jóvoltából végre néhány 
koradattal gazdagodhatott ismeretünk a barlangról.    

 

A barlangba látogató turisták igen gyakori kérdése, hogy hány éves is lehet ez a 
barlang? - természetesen ilyenkor az adott túravezető képzettségének, olvasottságának, 
hozzáállásának megfelelő választ kapnak az érdeklődők. Sajnos ezek gyakran meg sem 
közelítik a valóságot. Ennek pedig az egyik legfőbb oka az, hogy a mecseki karszt 
fejlődésének kezdetéről és az itt lévő barlangok koráról a szakembereknek is eltérő 
véleményük alakult ki. Természetesen nincs könnyű helyzetben az, aki egy adott barlang 
korára konkrét választ kívánna adni, hiszen mi alapján is tehető ez meg korszerű és drága 
korhatározó módszerek nélkül. Mindenekelőtt sok tényezőt figyelembe véve következtetni is 
lehet az adott üreg korára, mert pl. semmiképpen nem állítható az, hogy idősebb lenne, mint a 
magába foglaló kőzet kora. De a továbbiakban bármely időszakban, amikor a barlang 
kialakulásra alkalmas kőzet megfelelő helyzetbe került megindulhatott rajta a karsztosodás és 
a mélyben az üregek kifejlődése. Az idő múlásával ez a folyamat többször megszakadhat, 
majd a kedvezőbbé váló feltételek hatására ismét megindulhat. A felszínt formáló erőknek 
kitett térszíneken a régebbi fejlődési ciklusok maradványaiból az idő előre haladtával mind 
kevesebb lelhető fel, ugyanakkor a karszt belsejében, szerencsés esetben ezek nyoma 
feltárható és tanulmányozható.  

Az alábbiakban néhány példát kívánnék felsorolni a fejlődési folyamatok eltérő 
értékelésére. 

Az Abaligeti barlang koráról Dr. Bokor Elemér (1925) így ír: „Az Abaligeti- barlang 
kialakulásának megindulását a pleisztocén közepére tehetjük.”  

Szabó P. Zoltán (1931) szerint a szakirodalom a terület mai karsztosodásának 
megindulását az ópleisztocénra teszi. 

Venkovits I. (1954) a barlangi kitöltések vizsgálata alapján felveti a korábbi kezdet 
lehetőségét.  

Dr. Gebhardt Antal (1959) „Az Abaligeti-barlang is kagyló-mész- kőzetben jött létre. 
Kialakulásának megindulását a szakbúvárok a jégkor (pleisztocén) középső időszakára, 
általában félmillió évvel ezelőttre teszik." 

Szabó P. Zoltán (1961) „A Nagyterem falán vörösagyagos és kaolinos burkoló 
képződmény van. Ezeknek kémiai vizsgálata alapján joggal feltehető, hogy ez a részlet a 
barlangképződés régibb időszakából való; az alsó pleisztocénből, amikor az ingadozó éghajlat 
során a mainál melegebb állapot volt.”   
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Dr. Lovász György (1971) „A kialakulással kapcsolatosan természetszerűen nem a 
genetika, nem a törésvonalak szerepe, hanem a keletkezés ideje a vitatott, ill. adatokkal alá 
nem támasztott. Az említett szerzők műveinek megjelenése óta egyéb jellegű morfológiai 
kutatások folytak a térségben, amelyek tisztázni igyekeztek a Bükkösdi-völgyben és a 
hegységben található felszínek korát és a kialakulás menetét. Nyilvánvalóan ezek korának 
tisztázása nélkül nehezen lehet bármiféle álláspontot kialakítani a barlang keletkezésének 
idejére vonatkozóan. 

"A tanulmány elején említettük, hogy a karsztfelszín és vele a barlang 320 ~- 330 m 
magasságban fekvő, mészkőből kivésődött abráziós felszín alatt alakult ki. Ez a felszín 
felsőpliocén - ópleisztocén korú és tulajdonképpen azonos dombvidéki felszíneink induló 
szintjével …"(Lovász Gy. 1969). "…A felszín kiemelkedése tehát csak az ópleisztocénban 
indult meg. Ekkor a térszín még az erózióbázis közvetlen közelében lehetett, tehát 
semmiképpen nem valószínűsíthetjük a barlangképződés ez időbeli megindulását. A 
Bükkösdi-völgyben végzett völgymorfológiai tanulmányaink során megállapítottuk, hogy egy 
középpleisztocénban akkumulált és ezután kivésett völgyváll, hajdani völgytalp maradvány 
Abaliget környékén ma 250 m körüli abszolút és 40-50 m körüli relatív magasságban fekszik. 
Ez tehát azt jelenti, hogy a közép-pleisztocénban (a kivésés előtt) a karszt 50 m relatív 
magasságra emelkedhetett É-i környezete fölé. A barlang felett, annak csapásirányában 
szerkesztett geológiai és felszíni metszet nyilvánvalóan mutatja, hogy a forma még 
legmagasabb pontján is mélyen alatta marad az említett 250 abszolút magasságú felszínnek. 
Ezért nyilvánvaló a következtetés: a barlang keletkezésének kezdete csakis a 250 m magas 
középpleisztocén szint kivésődése utáni időre, azaz az újpleisztocénra tehető.  …….  A 
barlang feletti dolinák korára vonatkozóan feltehető, hogy fiatalabbak az újpleisztocénnál, 
különben az idősebb pleisztocén löszök által régen betemetődtek volna. A barlang feletti 
dolinasor és a barlang futásiránya közötti feltűnő összefüggésből esetleg bizonyos időbeli 
korrelációra is gondolhatunk. A barlang már előbb említett, csaknem vízszintes jellege is 
igazolja, hogy képződése megindulását az utolsó interglaciálisnál későbbre nem tehetjük. A 
barlang a mai völgytalphoz kötött, ami nyilvánvalóan óholocén, holocén képződmény. 
Ismerve a völgy meglehetősen nagyfokú feltöltődöttségét, elképzelhető, hogy kezdetben - az 
újpleisztocén végén - a kialakulni kezdő forma még függött az akkori völgy talp felett. Az 
azóta bekövetkezett feltöltődés következtében ez a helyzet megszűnt, és a barlang ma a 
völgytalppal csaknem azonos magasságban van. A barlang mai magassági helyzetét és 
hosszszelvényét környezete morfológiai viszonyaival összevetve megállapíthatjuk, hogy a 

forma intenzív kialakulásának ideje a würm 
glaciális utolsó harmadára tehető.”  

Dr. Hevesi Attila (1991) „A Nyugati-
Mecsek a jurától a miocén közepéig nyílt, 
miocénban eltemetett, részben még fedett vegyes 
nemönálló karsztja két egymás fölötti hullámverési 
síkon helyezkedik el, ahol a karsztosodás az 
idősebb és magasabb szinten a szarmatától, a 
fiatalabb és alacsonyabb szinten a pliocéntől 
napjainkig folyamatos.”  

 

A legújabb adatok ehhez a témához a 
következők, 2004 nyarán Leél-Őssy Szabolcs 
néhány mintát vitt az Abaligeti-barlang fő ágában 
található képződményekből (térkép melléklet), 
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Surányi Gergellyel végezték az elemzéseket 
az ELTE-n. Az alábbi eredményeket az ő 
hozzájárulásukkal közöljük.  

A barlang végpontjához közel a Nagy-
dóm nevű terem DK-i oldalát egy hatalmas 
vetőtükör alkotja, ennek mintegy 6m hosszú 
és kb. 300 tonnás darabja az idők folyamán 
kibillent és nekitámaszkodott a szemben lévő 
oldalnak. A megdőlt felületen (1. fotó) 
valószínűleg még a kibillenés előtt 
cseppkőlefolyás képződött, jelenleg nem 
fejlődik tovább. Ebből a képződményből vett 
minta 400000 évesnek bizonyult, ez az érték a 
cseppkő felületére vonatkozik.  

A Könyvtár nevű teremből 
nyíllik a Ny-i II-es mellékág. A bejárata 
előtti omladék lépcsőben (2. fotó) jól 
rétegzett valami (cseppkő, mésztufa) 
alsó részéből vett minta 314000 
évesnek bizonyult.  

A barlang Bagoly-vár nevű részét lezáró 
képződményt Koronának nevezik,(3. fotó) az innen 
vett minta 21300 évesnek adódott. 

 

 

 

 

1. fotó  Nagy-dómi cseppkőlefolyás  

2. fotó 

A Könyvtári avagy a Ny-i II-es mellékág 
bejáratában levő mintavételi hely  

3. fotó  Korona  
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A barlang baloldali mellékágában egy 
nagyobb cseppkő darab található, (4. fotó) eredeti 
helye nem ismert, így nem is igazán értékelhető az 
innen nyert eredmény mely szerint kívül 9300 kicsit 
beljebb pedig 10800 éves a képződmény.  

 

Természetesen ezek az adatok még nem 
elégségesek ahhoz, hogy messzemenő 
következtetéseket lehessen belőlük levonni, de 
inkább azt a feltevést látszanak erősíteni miszerint 
az Abaligeti-barlang fejlődése legalább fél millió 
éve, vagy még régebben kezdődhetett. Az 
üregeknek ugyanis idősebbeknek kell lenniük a 
majdan bennük kifejlődő képződményeknél. A 
különböző pontok kor adatai, és ezen részek 
fejlődéstörténetének elemzése további 
összefüggésekre deríthet még fényt.     

 

 
4. fotó A Keleti mellékágban 

levő mintavételezett 
képződmény 



Csoportélet – Königschusswand-Steig, egy "laza" fitnessprogram a Raxon 

 

 

 59

 

Csoportélet 
 

 

Königschusswand-Steig, egy "laza" fitnessprogram a Raxon 
2004. augusztus 7-8. 

    
(Darazsacz Tamás) 

 

 

Kapcsolataink idén kibővültek a MEZOT túracsapatával. 
Lehetőségünk volt résztvenni egy igen jól szervezett hétvégés mászáson az 
ausztriai Schneeberg és Rax hegyein. A remek hangulatot kétség kívül tükrözi 
a túráról készült beszámoló. (a szerk.) 

 

Résztvevők:     

     

Csötönyi Eszter 
(Kic) 

Darazsacz Tamás 
(;oDa) 

Fodor István 
(Pesta) 

Ollé Péter 
(Péti alias  
Gróf úr) 

Takács Róbert 
(TIR, Gekko 

alias Yeti 
Sherpa) 

 

Helyszín: Rax-Schneeberg-csoport 
Kiindulópont: Griesleitenhof, parkoló 
Cél: Preiner Wand (1783 m), Königschusswand-Steig 
Szállás: Kaiserbrunn (Höllental) 
Mászó szint: 310 m 
Teljes szint: 900 m 
Jelleg: Biztosított túra, extrém szakaszokkal  
Nehézség: E klettersteig, II+  
Felszerelés: Teljes klettersteig felszerelés, sisak, mászócipő vagy merev bakancs, 

mászókesztyű  
Térkép: Freytag&Bernt WK 022: Semmering-Rax-Schneeberg-Schneealpe 

1:50000  
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Nem bírtunk már itthon maradni (bolha 
volt a nackóban), úgyhogy ismét nekivágtunk a 
közeli Rax-Schneeberg masszívumnak pár kisebb 
tervvel. Úgy alakult, hogy két barlangász 
vendégmunkás jóbarátunk bejelentkezett a 
hétvégére Kic, Gekko és rosszmagam mellé, név 
szerint Gróf úr és Pesta. Így 5-en az autóba 
préselődve (spajszerral) már péntek este 
kigurrantunk Puchbergbe, illetve a mellette lévő 
Losenheim elnevezésű parkoló és felvonó 
konglomerátumba.  

Itt egy erőteljes éjszakázást követően (parkoló, autó mellé verés...) azt terveztük, hogy 
Gekko Führerrel ketten beszállunk a Brükle-Steig-be, míg a többiek hárman feldzsesszelnek a 
Herminensteigen (trekking-alpinsteig) a Damböck Hüttéig, végül majd találkozunk a 
Fischerhüttében.  

Ez a terv félig sikerült, mivel a Krumme Ries környékén hatalmas köd fogadott. 
Emiatt Gekkoval felindulván a törmeléklejtőn nem igazán találtuk a beszállást, így csak 
kaptattunk fel az egyre szűkülő meredek és igencsak kőhullásveszélyes lejtőn. Négykézláb 
főleg. A törmeléklejtő átváltott később egy felmászásba fűcsomó-sár kombós fogásokkal, ahol 
minden kő mozgott lejjebb kívánkozva a kezünk-lábunk és a gravitáció hatására. Közben 
persze ciheltük fel a vasakat, meg a kötelet, hátha meglesz az a Brükle-Steig. Mászás közben 
elgondolkoztunk néhányszor, hogy mekkora sörözés lesz ebből a Fischerhüttében, persze ha 
túléljük az utat.  

Túléltük, a Brükle-Steig nem lett meg. :o( Ellenben megnyitottuk a Schneeberg 
oldalában a Sherpa-Direktet, amit melegen ajánlunk ezentúl minden mazohista eszementnek, 
ha önsanyargatni akarja magát. :o) A sörözés nem maradt el, a többiek meg nem értették, 
hogyan kerültünk mi ilyen hamar fel a hüttébe. Mire odaértek, 3 Puncigámer elfogyott 
fejenként, erősen megapasztva ajrókészletünket. De valahogy búfelejteni kellett. Aztán 
megjöttek a többiek is, és a Fadensteigen szépen leereszkedtünk. Aztán átmentünk a 
Kaiserbrunnba, a tömegszállásra, és eltettük magunkat másnapra.  

Kaparok a törmeléken a Sherpa direkt felé 

 

 

A többiek a Sherpa direkt irányába mutogatnak, 
egy zerge felé. 
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A Király napja 

 

Másnap reggel 
átautókáztunk Griesleitenhofba, a 
parkolóba, amelyből a 
legközelebb van a König (843 m). 
Ez a hely Prein an der Rax után 
van, a normál autóútról jobbra 
letérve. Ferrátára kikönnyített 
cuccokkal vágtunk neki a hosszú, 
de emiatt nem túl meredek 
emelkedőnek. Az út előbb a 
sárga, majd a zöld, végül a piros 
jelzésen vezet. Több mint 400 
méter szint után (1280 m) elértük 
a Bachinger kutat. Ez egy ördögfejes forrás bögrével, valamint egy jelzésérték, hogy már nem 

vagyunk (nagyon) messze a 
beszállástól.  

Vízvétel és pózolgatás a kamera 
előtt. E rövidke program után 
nekiugrottunk a visszamaradt 
trekkingnek a beszállásig. Az ösvény 
törmeléklejtőt keresztez, kis 
kőemberek no meg jó jelzések 
segítenek, miközben a fejünk felett a 
Preiner Wand terpeszkedik az égig. Kis 
idő múlva elhaladtunk a Haidsteig 
beszállása mellett, hogy a Holzknecht-
steig utján elindulva ráforduljunk arra a 
nagy törmeléklejtőre, ami felvezet a 
beszállásig. A Holzknecht-steig a 
törmeléken rézsút halad, balra 
oldalazva kicsit. Mi direktben 

nekivágtunk a Preiner Wand fala mellett, 
kiválasztván a legrövidebb és egyben 
legcsúszósabb utat. Felfelé ki-ki a maga 
elképzelése szerint kapart, Pesta úgy 
gondolta a masszív szikla lesz az igazi. 
Lehet hogy valami barlangot sejtett a 
sziklában? Azért mielőtt nagyon durvára 
fordult volna a dolog, visszaereszkedett a 
falból, megadván magát a normál 
feljutási módoknak. 

A Preiner Wand tömbje alulnézetben 

Egy törmeléklejtő keresztezése 
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Aztán lassan elértük a 
beszállást, amit három tábla is jelez 
erősen, úgyhogy végre megtaláltunk 
egy beszállást! Itt a beöltözködés 
ideje alatt megjelent egy osztrák 
mászópáros. Látván minket 
végigmértek, aztán megkértek 
minket, hogy hadd menjenek ők 
előre, hogy ne kelljen sokat várniuk. 
Elég tapasztaltaknak néztek ki, 
bólintottunk, persze menjenek csak. 
Előkapták a kötelet, mire mi 
megkérdeztük, hogy ugye a 
Malersteigen próbálkoznak. "Persze, 
persze" - volt a válasz. Ok, 
gomdoltuk, akkor nem zavarjuk 
nagyon egymást. Ők felszaladnak a 
Malersteig komolyabb szakaszáig, 
ami már a Königen túl kezdődik, 
aztán mindenki békével abszolvál. 
Na nem így történt. Az 1-2-es 
nehézségű párkányon elkezdtek 
kötéllel mászni. Egymásra néztünk: 
kellett volna kötelet hozni? No most 
már mindegy, szólózunk. A páros 
legnagyobb meglepetésére 
átmásztunk rajtuk tempósan, aztán 
elhagytuk őket. Egy 2+-ért adott 

tömbön való átmászáson, 
és egy kicsit reibungos, 
füves szakaszon kívül a 
ferrátáig nagy akadály nem 
volt, úgyhogy jól tettük, 
hogy nem cipeltük fel a 
kötelet. Bár az úton végig 
megvannak a standhelyek 
és a biztosítási lehetőségek. 

Mi a reibungon 
valami új megoldást 
találtunk, mert ahogy 
szoktuk, direktben 
próbálkoztunk, míg az út 
vonalvezetése cikk-cakkos. 
Úgyhogy mi táblákat sem 
láttunk, sem más ferráta 
kezdetére utaló jelet, 
hanem egyszer csak a 

falban találtunk egy lengedező drótot. Így bukkantunk rá a König B-s kezdő szakaszára.  

A Malersteiggel közös 1-2-es nehézségű rámpa a beszállás után 
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A kezdetek a Königen is szokványosak (már ha lehet a biztosítás nélküli kezdést annak 
nevezni, legalább emiatt nem zsúfolt az út), de a B-s nehézségű rámpa végül rávezet a 
kulcshelyre, ami egy rövid, de velős 
kalandot ígér. 

A kulcshely meredek fala alulról 
nem tűnik nehéznek, de amikor az 
ember belemászik, az azért már más 
érzés. Hirtelen fogás-, és lépéshiány 
merül föl, és kiderül: a látszat csalt. A 
majrévas jó, hogy ott van, a láb meg 
csak tapossa a sziklát ahol éri. A fal 
közepén az egyik rögzítésnél a drót 
szállaiból 2, azaz kettő darab tartotta 
magát, úgyhogy csak a remény maradt, 
hogy nem fog kiszakadni. Látszott, 
hogy ezt tépi boldog-boldogtalan, 
miközben kapar felfelé. Kicet 
közrefogtuk Gróf úrral, hogy segítsünk 
neki. Szép menet volt, ráadásul 
miközben a fal közepén lógadszkodtam, 

próbálkozván segíteni Kicnek, hátulról egy kellemes 
hangulatú osztrák kollega úgy beleszállt a 
kulcspontba mintha ott sem lennénk, és lazán átgázolt 
rajtam. Hiába paskoltam a bukóját, hogy nézzen már 
előre, hiába kezdtem langy ordibálásba vele, ő csak 
dózerolt előre. Én meg csak lógtam kifelé a falból. 
Most nem idézem a mondataimat, de nem voltam 
nyugodt. Azért Kicnek segített az áthajlásnál, de rajta 
is átmászott, és zúgott tovább. Szerencséje volt, hogy 
nem találkoztunk vele később. Sokan azt mondják, 
hogy a magyarok kultúrálatlanok a hegyekben. Hát 
kár, hogy nem filmeztem le a kultúra osztrák 
hírnökét... 

A kulcsponton a meredek E-s falat egy D/E-s 
áthajlás követi, majd egy fedett rámpán D-ért 
serénykedhetünk felfelé az útkönyvig. Itt már egy 
barlang szájában vagyunk, ahonnan első látásra nehéz 
elképzelni, merre vezet ki az út, mert a drótok 

bevezetnek az üregbe, majd fel (D). Beírtunk az 
útkönyvbe: Pesta "Majdnem beszartam", és Gekko 
"Huhhh!" bejegyzését az én "GUT!" beírásom követte. 
Barlangászaink egyébként hirtelen magukra találtak 

ezen a ponton, Gróf úr mászott, mint a pók, és újdonsült ferráta oktatóként segített Kicnek, 
hogyan "travizzon" meg terpeszmásszon az üregben.  

Gekko és Pesta terpeszt a kulcshelyen 

A ferráta oktató integet, Kic kidőlt a D-s 
szakasz végén 
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Felmászva kiderült a turpisság, az üreg egy 
visszaforduló ferde kéménybe váltott át (C), ami 
meredeken visszavezetett az üreg, illetve eddigi utunk 
fölé. Itt a kéménytechnika ismerete nem hátrány, és 
egy segédkötél a hátizsákok felhúzásához is 
megkönnyítheti az életet. A kéményből egy erős 
balkanyarral jutunk ki, ahol a terep kicsit szelídebb 
lesz (B/C). Jól tetten érhetők a standhelyek, és 
közteshelyek itt is, érdekes lehet, drót nélkül kötéllel 
mászni ezt az utat, bár azt hiszem a kulcspont kifogna 
rajtunk. Ott még nem tartunk. Ezen a ponton már 
kifejezetten bosszantani kezdtek a drótokra 
csavarozott kis bilincsszerű dolgok, amelyek 
gondolom a karabínerek visszacsúszását lettek volna 
hivatottak megakadályozni, de inkább a 
továbbhúzását gátolták. Rendkívül bosszantó tud 
lenni, amikor az ember túlmászik a kantárok 
karabínerein, és azok elakadnak! Ilyenkor vagy 

ráncigálás következik, vagy visszamászás. Meg 
anyázás.  

Az út további része egyszerűbbé válik: kis 
felmászások, egy kis áthajlás, kis táblák, de összességében B/C nehézség. Itt kifújhatja magát 
az ember. Az út végül egy kis füves-gyalogfenyős platóra ér ki, nem messze a csúcstól. 
Tipikus piknik hely. A távolban feltünedeztek a felvont kirándulók, és velük együtt a 
lemeneteli útvonal. Teljes felhőben.  

A platón előkerültek a tápanyag-utánpótlások. Kaja, pia, havasi gyopár megtekintése, 
zergekakával körbhintése (mert úgy autentikus), majd fotózása. A felhő meg csak jött feljebb, 
beterítve mindent. Jobb lesz indulni! Gyorsított iramban indultunk lefelé a Holzknecht Hütte 
felé, majd tovább a Holzknecht Steigen. Közben elmentünk egy mászóiskola mellett, ahol 
folyt erősen a toprope-ozás. Az eső nagy adagban a törmeléklejtőn kapott el. Még jó, hogy 
nem a Königen! Elképzeltük a 
kulcspontot esőben. Brrr... Megázva 
ugyan, de épségben lejutottunk az 
erdős részig, ahol már kényelmesebb 
volt a haladás, az autóig pedig már el 
is állt az eső. 

Összességében egy nagyon 
erős, nagyon szép ferrátát jártunk be, 
mindenkinek melegen (vagy hidegen) 
javaslom. A kulcspontja nagyon 
érdekes a barlangmászással 
kombinálva. Persze a karra gyúrás 
nem árt, amit Kic meg is fogadott. 
Mármint hogy gyúr egy kicsit.  

A ferde kémény után már lanyhul a terep, 
vagy mégsem. 
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Esőtáncot járnak a Dolomitok 
2004. szeptember 11-14. 

    
(Ollé Péter) 

 

…Ismét elered az eső. Pedig az előbb már kicsit tisztult. Reméltük, hogy szeptember 
lévén mi is megtapasztalhatjuk, hogy ez a hónap a legkevésbé csapadékos időszak a 
Dolomitokban. Valahogy mégsem látjuk igazolódni ezeket a statisztikákat. Már a Toblin-
torony tetejéről sejthető volt, hogy az összesűrűsödő köd nem sok jót ígér. Ezért erőltetett 
menetben haladunk a lefelé vezető via ferratán.  

 

Lekászálódva a hegyről a Locatelli menháznál bevárjuk egymást, megünnepeljük a 
győztes be-futó-versenyzőt. És aktívan résztveszünk a lekváros-sütikből és forró teából 
rendezett állófogadáson. Miután senki sem tud többet lakmározni, lemondunk a Monte 
Paterno megmászásáról és arról a jámbor óhajról, hogy ennek tetejéről nézzük a hegyek 
esőtáncát. Elindulunk a visszaúton. 

Visszanézve, a Locatellit-házat már sűrű esőfüggöny takarja el. Sietős tempóban 
igyekszünk a visszafelé vezető útvonalon. Hamarosan szétázik mindazok bakancsa, akik nem 
vaxoltak, vagy otthon hagyták a kamásnit. A „lélegző” kabát, PVC esőkabát lassan egyre 
megy. Az előbbi kívülről az utóbbi belülről áztat el bennünket. Elhaladunk a Lavaredo 
menház, majd később a kis kápolna mellett. Néhány térdnadrágos, poncsóba öltözött vidám 
fickó jön szembe. – Buon giorno! – hangzik a köszöntés mindkét oldalról. Iszonyat szélvész 
kap erőre, mielőtt elérnénk az Auronzo menedékházat. Mígnem a ködből feltűnik az épület. 
Négyen behúzódnak az egyik féltető alá.   

Laci volt felfele a fuvaros. Hogy a bevált módszerrel pár eurót spóroljunk a (z 
autónként) fizetős úton, másodszorra – a már fenyőfák takarásába ért - "gyalogosan" indult 
csapattal is fordult. Most kétszer ismét rajta a sor, hogy levigyen mindenkit. Hárman 
elindulunk az épület túloldalán hagyott autó felé. Ez az a pillanat, amikor már minden vizes, 
„ezerrel” csap az arcunkba a nedves cúg. Laci előre megy az autóért, jönne értünk, de egy 
20%-os emelkedő többszöri próbálkozás után visszafordítja. Zsuzsi közben leszalad a lejtőn 
az autó elé, Laci eltűnik az autóval. Zsuzsi vissza. Csurom egy víz. Ekkor meglátjuk az út 
melleti támfalban egy műanyag ajtón "Toilet" feliratot. Reménykedve nyitunk be. Huhhh. 
Nagyon kultúrhely. Egy „tisztább, szárazabb, boldogabb érzés”. Próbálom hívni a többieket a 
"walkie-talkie"-n. Semmi. (Később derül ki, hogy Csika kikapcsolta, hogy ne merüljön az 
aksi.) Meglepetésünkre beérkezik Pesta. Nem akart az eresz alatt jobban elázni a többiekkel 
(gondolta az első fuvarral inkább lejön). Reménykedünk, hogy Laci a többieket közben 
leszállítja. Jobb dolgunk nincs, némi száraz ruhát kerítünk. Hascsikarás jön rám. A legjobbkor 
vagyunk, a legjobb helyen. Bekucorodom „gondolkodni” az egyik boxba… 

… 

2004 szeptember 8.-án, szerdán, munka után kerekedtünk fel túránkra. Laci, barátnője 
Zsuzsi, és Én kényelmesen elfértünk a nem éppen fiatal Citroenben. A Matáv SE 
támogatásával 2 napos raftingot terveztünk be a Szlovéniai Bovec környékén, a Soca folyón. 
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A Fröccs vadvízi klub által szervezett vízitúra sokadszorra is igen jól sikerült. Gyönyörű időt 
és jó vízállást fogtunk ki. Az első napi evezést egy kis kanyoniggal toldottuk meg. 
Felejthetetlen ugrásokban és csuszásokban volt részünk. Az utolsó 12m-es közel függőleges 
csúszda minden résztvevőnek megemelte az adrenalin-szintjét. 

 

Pénteken délután két óra felé gyors kaja, összecuccolás, irány: az olaszországi 
Dolomitok. A csapat másik részével szombat reggel 8 órára beszéltük meg a találkozót a 
Misurina északi részén levő kempingnél. A Szlovén-Olasz határt Predil hágónál léptük át. 
Még világosban haladtunk keresztül Sella Nevea-n illetve a Canin fennsík és Jof Fuart-

Montasio alkotta hegylánc között 
húzódó völgyben, de már sötétben 
értük el Auronzot. Az éjszakát a 
Misurina-t északi irányban elhagyó út 
mellett nyíló, a Fonda Tiefental-völgy 
bejáratánál töltöttük. 

Reggel fél hatkor terepjáró 
hangjára ébredtünk. Sietve hagytuk el 
a helyszínt, de még megcsodáltuk a 
felkelő nap sugaraiban tündöklő 
Monte Cristallo-t (3221m) és a 
Cimma di Mezzo-t (3154m). Erre a 
napra, „aklimatizációs” célból 
tervezett túránk során az utóbbira 

készültünk. Reggeli közben a 
kempingnél összetalálkoztunk a 
Ranger-rel, aki az ébresztőt 

szolgáltatta. A volán mögül 
kedélyesen integetett.  

Hamarosan befutott 
második különítményünk is: 
Rudi, Csika, Pesta és 
Taknyász. Az autókat a 
Missurina és Cortina 
d’Ampezzo között kb. félúton 
levő P.so Tre Croci-nál 
hagytuk. Túránkat Pascal 
Sombardier: Dolomitok című 
könyvében leírt Ivano Dibona 
(1) út alapján terveztük. 
Szikrázó napsütésben a 203-as 
úton indultunk a Són Fórcia 
hágó felé, keresztezve először 
a Rio Gere-t majd a lentebbről 
induló székes felvonót. Az út 
ezen része makadám út majd 
turista ösvényben folytatódik. 

A Fonda Tiefental völgye, háttérben a Cristallo gerince 
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A környzet változatos és remekül ki van táblázva, könnyű trekking. A felvonó 
hanyagolását bőven megéri.  

A hágóba felérve elénk tárul a Padeon-völgy. Alattunk balra egy kisebb mesterséges 
kristálytiszta vízű tó tündököl Az útkereszteződésben választhatunk, hogy melyik irányból 
szeretnénk teljesíteni a túrát. Mi a 
Padeon-völgyön lefelé ereszkedő 
változatot részesítettük előnyben, majd 
egy rövidített útvonalon szándékoztunk 
becsatlakozni a gerincen végighaladó 
Ivano Dibona via ferratába. Eltöltöttünk 
pár percet a kis „tengerszem” partján.  

 

 

A továbbhaladva hála ösztöneinknek és 
a GPS bizonyságának nem vétettük el a 
2026m-en levő leágazást. Az erdei ösvényt, 
rövid időn belül törpefenyves váltja fel, majd 
törmelékösvényen haladunk tovább. Néhány a 
térképen is jelzett időszakos vízmosást 
kereszteztünk, majd fentebb a „zöld 
hegyoldalban” kisebb böngészés után 
ráakadtunk az útvonalra, csupán egy kisebb 
törmeléklejtőn kellett felküzdenünk magunkat. 
Valami rejtélyes oknál fogva Pestánk 
többszöri szólongatás ellenére külön utat 
választott. Elérve a rövidítést lényegi részét 
jelentő kuloár beszállását, a szembeforgalom 

és a „ködobálók” miatt csak nagysokára 
jutottunk fel a gerinre és a Dibona úton 
folytattuk túránkat. Kicsit magasabbra érve és 
visszatekintve a hegygerinc megdőlt réteglapjai 
mindegyikünket lenyűgöztek. 

Egy órával eltűnése után 
összetalálkoztunk Pestával. Aki egy 
veszélyessége miatt lezárt útvonalon abszolvált 
felfele. Elmondása szerint volt néhány 2+ -os 
mászása. A dolog csak később derült ki számára, 
mikor felért a gerincre és meglátta a lefelé 
irányba való menetelt tiltó táblát. Vagy 20 perce 
etette már a farkaséhes havasi csókákat és 
várakozott eltűnése miatti felháborodását alig 
titkoló csapatunkra. 

"Mesterséges tengerszem" a Padeon 
völgy DK-i végében 

Útban a törmelékösvényen a rövidítés felé 

Megdölt réteglapok, a gerinc az ÉNY-i irányban 
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A lassan emelkedő gerinc vonala alatt 
húzódó ferráta egyhangúságát a Forcella Alta , 
a Forcella Padeon és bivakháza (Biffa di 
Perrero (2760m)), a Cresta Bianca csúcsa 
(2932m), néhány romos katonai létesítmény, a 
Forcella Granda (2874m), valamint túránk 
legmagasabb pontja (2985m) töri meg. A 
Forcella Granda után tehetünk egy kisebb 
kitérőt a Cristallino d’Ampezzora (3008m). 
Ezt mi - tekintettel fáradt társaságra – 
kihagytuk. Az utolsó széles gerinc szakaszon 

elhelyezett „villámhárító” pedig inkább a 

haladást nehezíti mint a biztonságot növeli. 
Elmondható, hogy gerinc útvonala ebből az 
irányból rendkívűl monoton és fárasztó. E 
szempontból kárpótolt minket DNY-i 
irányba nyíló csodálatos 16 órai panoráma 
és a Cliffhanger (Függő játszma) című 
filmből elhíresült 27m hosszú függőhíd.  

A Stanuies-hágóból (2851m) a kicsit 
magassabban (2932m) levő Lorenzi 
menedékházon keresztül indulhatunk el a 
Marino Bianchi via ferratán, elérve a 
Cimma di Mezzo-t (3154m). „Ezt puklit 

majd legközelebb” jelszó 
közbeiktatásával, „minden fáradságot 
nélkülöző fergeteges tempónk” miatt 
már-már kacérkodtunk a kabinos 
felvonó használatával a lemeneti úton. 
„Szerencsénkre” azonban az állomásra 
érkezésünk előtt fél perccel leállították 
azt. Így felfrissíthettük magunkban a 
törmelék a lejtőn kaviccsal teli 
bakkancsan történő „slide”-olás 
élményét.  

A Són Fórcia menház (2215m) 
érintésével és a névadó hágón áthaladva 
ereszkedett le „aklimatizációban” megfáradt 
csapatunk a parkolóba. Az éjjszakát az 
előzőekhöz hasonlóan a Fonda Tiefental 
völgynél töltöttük. Az elalvás előtti jókedélyről 
Taknyász gondoskodott, aki átmeneti szállását 

Biffa di Perrero bivakház 

A gerinc  utolsó szakasza 

Feltűnik a Lorenzi menedékház 

Stanuies-hágóba tartó felvonó 
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Rudival megosztva, társát néhány nagyobbacska méretű kővel próbálta meg kitámasztani, 
hogy az a lejtős terepen álmában nehogy „kiguruljon” úgymond „outdoor”-ra. 

 

2005. szeptember 12-én párás reggelre, „enyhe télre” virradtunk. Célunk erre a napra 
az Innerkofler és Forcelle út (5) végig járása volt. A túra kellemes, talán a legváltozatosabb és 
legkedveltebb treking és via ferrata útvonal a Dolomitokban. Hogy kikerüljük a Missurinából 
az Auronzo menházig tartó fizetős útvonal költségeit és a „terepjárós ébresztés” okozta 
kellemetlenségeket fél 5-ös ébresztőben egyeztünk meg. Sajnos némiképp csalódva vettük 
tudomásul hogy a „vámos” feltehetően korábban kezdi a munkaidejét mint háromnegyed hat. 
Ezért a korábban már bevált „autós-gyalogos” technikai megoldást kellett alkalmaznunk 
költségcsökkentés címén. 

Az Auronzo menedékház (2320m) parkolójától a 101-es úton a Lavaredo menházig 
(2344m) szinte szintben, de folyamatos ködben gyalogoltunk, hiszen a ködbe burkolózott 

három batyu Tre Cime di Lavaredo (Dre 
Zinnen): Cima Ovest (2973), Cima Grande 
(2999), Cima Picola (2857m), nem engedték 
láttatni magukat. A tegnapi nap során 
kifogott jó idő miatt reménykedtünk ma is 
hasonlóban.  

A Laveredo menháznál furcsa 
készülődésre lettünk figyelmesek. Valamiféle 
verseny volt készülőben. Felsétáltunk a 
Patternsatel-hágóba (2454m), majd lazán-
kényelmesen 9:30-ra elértük a Locatelli 
menházat (2405m). A köd sajnos nem akart 
oszlani. Épp csak láttuk a Lago dei Piani 
egyébként napos időben gyönyörű 
tengerszemét. A futóverseny előkészületei itt 
már egészen előrehaladottak voltak. Közben 

15 percre lekötötte figyelmünket ködből 
lassan-lassan előzümmögő helikopáter. 
Következő célként a Toblin-torony (2617m) 
szerepelt. (Mint első via ferratám a mai napig 
a legkedvesebb számomra, talán a tériszony 
miatti félsz legyőzésében a legnagyobb 
hatással volt rám.) A ferráta nem túl nehéz, 
kissé technikás, tartalmaz néhány 
meredekebb, aláhajló és segítségként, létrás 
elemet. A panoráma jó időben a csúcsról 
csodállatos. Déli irányban jobbra a Tre Cime, 
balra a Monte Paterno (Patternkofel) (2744m) 
fedezhető fel. A számunkra ebből azonban 
most csak „föcsörgő”- sötét ködős idő jut… 

… 

… Elmélkedésemből autó hangja riaszt 
fel. Befejezem a „nagy dolgot”. Kinézek az 
előtérbe. Megjött Laci. Az autóval pont be 

A Toblin-toronyra való felmászást létrák segítik 

Pesta "terpesz mászik", Andris bevárja 
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tudott állni a bejáróig úgy, hogy a csomagtartó fedezékében be tudunk pakolni. Tájékoztat, 
hogy a többieket már levitte „vámos” előtti parkolóba. Ősszeszedelőzködünk mi is. Elhagyjuk 
a WC nyújtotta menedéket. 

Misurinában egy kávéház belső tere a következő helyszín. Rudi és többiek magukon 
szárítják a vizes holmikat. Kellemes meleg van, kihozzák a kávékat, kapuccsínókat. A 
„válságstáb” úgy határoz, hogy a mai szétázás ellenére a következő nap rápróbálunk a Tofana 
di Roses csúcsára. Kiindulópont a Dibona-menedékház lesz.  

Sajnos tábla figyelmeztet a menház alatti réten való sátrazás tilalmára. Csapataink 
visszavonulnak. Jobb a békesség. Ekkor leszünk figyelmesek a két pajta egyikére, mely nem 
mesze a főútvonalról való leágazásnál helyezkedik el. Nyilvánvaló, hogy faajtóra fűrészelt 
bebújón keresztül ezt már mások is használták bivakolásra. (A szétszórt konfetti maradéka és 
néhány kósza szalag szilveszteri mulatság nyomaira utal.) Laciékkal ennek ellenére kint sátrat 
verünk, a többiek az emeleti szobában vackolják be magukat. A szoba plafonján a csöves-
bivakos erkölcs szép példája van korommal felírva: 

„Leave this room clean 

Thank you ” 

 

Korán kelünk, 6:50-re már mindenki 
kipakolódik a pajtából. A ködből elő-elő tűnik 
a Tofana di Rozes (3225m) priramisra 
emlékeztető csúcsa, a mai cél Akár 
idézhetnénk Pascal Sombardier könyvéből: 
„Hár nem káprázatosak ezek a ködbe 
burkolózott, hatalmas dolomit falak”. Igazat 
kell adnunk a szerzőnek. 

Némi főzőcske után felautókázunk a 
Dibona-menház (2037m) melletti parkolóba. 
Néhány sziklamázó molyol melletünk. Rákérdezünk az időjárásra. Nem sok jót ígérnek 
délutánra és az elkövetkezendő napokra sem.  

A kép bal oldalán a Tofana di Rozes tömbje 
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A 403-as út először murvás úton tart felfele, 
majd a (Giusanni menedékházhoz vezető) 
kis teherfelvonó alsó állomásától a 
túristaösvény szerpentinen halad tovább. 
2002-ben történt itt jártunkhoz képest 
meglepően hamar jutunk fel a 404-es útba 
torkolló elágazásig. A jó tempó Taknyász 
kopasz fején kicsapódó izzadságban is 
mérhető. A hegy déli fala alatt folytatjuk 
utunkat, hamarosan megérkezünk a 
Giovanni Lipella via ferrata (Sombardier: 
11. útvonal) beszállásához.  

Míg felcsatoljuk a beülőt, befut egy 
egyszemélyes parti. Kobakján Petzl karbid-égőfej 
díszeleg. Kiderül, hogy hajdanán aktívabb 
barlangász-kollegánk Pestről (Beac) érkezett, 
miután társai lemondták a „turnét” egyedül kezdett 
bele és nagyon élvezi, bár az előző nap időjárásából 
neki is kijutott. Együtt indulunk neki az út egyik 
szenzációjának számító 150m-t emelkedő katonai 
alagútnak. A vasalt út beszállásától az alagút 
bejárata (2470m) kb. 10-15m-el magasabban nyílik. 
A „mesterséges barlang”-ban vaslépcsők segítik a 
közlekedést felváltva a néhol csúszós sziklát. Az 
egyik fülkében megállva még visszacseng 
fülünkben Marci barátunk diktafonra rögzített 
hangja, mikor előző túránk során egy vihar nyomán 
kialakult „vízbetörés” zuhatagként függönyözte el 
az alagút bejáratát. Most viszont ragyogó 
napsütésben bukkanunk ki a nyugati sziklafalban.  

Egy hosszan tartó, lejtős sziklapárkányon 
haladva élvezzük a Travenanzes völgye és a 
szemben északi irányba nyújtozkodó gerinc (Lagazuoi Gran (2835m), Piza Sud (2980m), 
Fanes torony (2920m)) ormai által nyújtott panorámát. Jónéhány nem túl meredek, de itt-ott 
rossz állapotú drótköteles felszökéseken felmászva jutunk a Cantore ill. Cima  festett 

nyilacskákkal jelzett 
kereszteződésbe (2694m).  
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Laci, Zsuzsi és Csika a Cantore (valamikori 
menedékházának) irányába, majd a Giusanni-ház 
(2580m) felé rövidít; Rudi, Taknyász, Pesta és Én a 
csúcs bevállalása mellett döntünk. A ferrata még 
333m-t emelkedve éri el Giusanni-ház felé tartó 
lemeneti útvonal és csúcs-piramis oldalában vezető 
ösvény kereszteződését. Az időjárás közben ködössé, 
felhőssé és szelessé változik, az eső is szemerkélni 
kezd. Az elől haladóknak a lemenet sikerességébe 
fektetett bizonytalansága győz és majd 200m-el a 
csúcs alatt a kereszteződésnél a levonulás mellett 
döntünk. Leadjuk a drótot rádión a lentieknek, hogy 
szomorkásan adjuk fel a csúcsot, de a köd miatt 
úgysem élveznénk a panorámát. A felhőben a 

levezető szakasz néhol jelölt vonalát 
többször elhagyva, a sziklák között 
bukdácsolva érjük el a Giusanni-házat. 
Végül a 403-as út szerpentinekkel 
tagolt jól kiépített turista ösvényén 
keresztül több helyen a törmeléken 
„slide”-os rövídítésekkel térünk vissza 

a parkolóban várakozó társainkhoz.  

Az éjszaka már mindegyikünk 
részéről a pajtában telik. Különcként viszont a fölszinten térek nyugovóra.  

Reggel hangos szóra ébredek. Kidugom a fejem a hálózsákból: 

- Buon giorno! – kezdi valaki, a homályból. – „na lebuktunk” – gondolom, és 
előkotrom az „okulárt”. A bejárati nyíláson benézve szemüveges olasz fazon szövegel. 
Persze nem értem egy szavát sem. Végre rövidre zárja a témát:  

- Clean & go! – ellép, aztán már csak a tovaszáguldó terepjáró hangját hallani. 

Felkiabálok egy ébresztőt a többieknek. Lassan, de biztosan összecuccolunk. A 
kajálást követően Cortina felé indulunk. A város felett húzódó felhőréteg takarásában a kilátás 
kiábrándítóan hat, ezért a hazaindulás mellett foglalunk állást. Nem kell sok, útban hazafele, 
elhagyva a „dolomitok fővárosát” hamarosan igazolva érezzük magunkat: elered az eső … 

… A többit majd legközelebb :) 

 

Szintben 200m-el a csúcs alatt adjuk fel 

A Travenanzes völgye 
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Dél-Velebit túra 
2004. október 23-24. 

    
(Montskó Péter) 

 

 

Egyesületünk október 
végén hegymászótúrát 
szervezett a horvátországi 
Velebit-hegység déli részébe 
a Paklenica Nemzeti Park 
területén. A túra egy hétvégét 
vett igénybe. Jól sikerült 
kirándulás során csodálatos 
élményekkel gazdagodtunk. 

 

Résztvevők: Fodor 
István, Komáromi Szilvia, 
László Zsolt, Montskó 
Gergely, Montskó Péter, Ollé 
Péter, Takács Róbert, Török 
Lívia. 

 

Pénteken, kora délután indultunk és este 9-re már meg is érkeztünk bázisunkba a 
tengerparti Starigradba. A hatalmas kiterjedésű Velebit-hegység egy északi egy középső és 
egy déli részre osztható. A három rész tájképi megjelenése, növényzete, klímája jelentősen 
eltér. E sorok írója az északi és középső rész korábbi meglátogatása után nagy érdeklődéssel 
várta ezt a túrát. A fő attrakció a Sveto Brdo csúcs megmászása volt. Maga a hegy csak a 
második legmagasabb pontja a Dél-Velebitnek, és egyben Horvátországnak a maga 1753 m-
ével. Még is ez volt a nagyobb kihívás. A legmagasabb csúcs a 4 méterrel magasabb 
Vaganski vrh sokkal jobban megközelíthető autóval, kevésbé vad és kevésbé érintetlen. Nem 
véletlen, hogy a horvát hegymászók körében is a Sveto Brdo a népszerűbb. Ezt már a név is 
elárulja, mely magyarra fordítva Szent Hegyet jelent. A túránk azért igényelt a szokásosnál 
nagyobb erőnlétet, mert a legyőzendő szintkülönbséget valóban a tengerszinttől kellett 
számítani. 

Még sötétben, 6 óra tájban indultunk. Gyorsan elértük a Paklenica völgy bejáratát, a 
Nemzeti Park fogadó épületét. Innen kezdtük meg a túrát a derengő félhomályban. A Nagy-
Paklenica-völgy hosszan szeli át a hegységet. Alsó szakaszán két oldat találhatók a közismert 
sziklamászó terepek. Valóban, az út két oldalán függőleges, az „égbe nyúló” sziklafalak 
meredeznek. Ott jártunkkor, a késő őszi reggelen nem láttunk mászókat. Valószínűleg később 
keltek mint mi. A mászó-utak zónáját elhagyva a völgy kiszélesedett és néhány száz méter 
után elágazáshoz értünk. A mi utunk meredeken nekivágott a nyugati oldalnak. Irány a csúcs! 
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Bár a nap még éppen hogy csak 
felkelt, mégis derekasan megizzadtunk a 
völgyet megülő párás levegőben. A 
szerpentinen felkapaszkodva végre elértük 
a völgy peremét. Innét már csodálatos 
panoráma tárult elénk. Alattunk a 

Paklenica-völgy még párába burkolózva, a völgy 
szélén csodálatos sziklatömbök sorakoznak 
közöttük felfelé szálló felhőfoszlányok. Dél-keleti 
irányba a legmagasabb csúcs a Vaganski vrh 
látható. A nap korongja végre bevilágítja a tájat. 
Úti célunkat azonban innét még mindig nem 
láttuk. 

Karsztos fennsíkra értünk föl. Valamikor 
itt gazdálkodás folyt. A szórványosan álló 
házakból álló egykori települést Jurline-nek 
nevezik. A birkalegelőket elválasztó, kőből rakott 
kerítések még jól láthatók. Az egykori épületek 
javarészt már romosak. Azokon a tanyákon 

melyeket még használnak láthatóan a 
méhészkedésre álltak rá. Egy ilyen épületnél 
tartottuk az első pihenőnket. Evés, 
térképnézés. Ja, térkép! Szállásadóink 
elláttak minket térképpel. Három darabbal. 
Ennyire fért rá tervezett 
útvonalunk.(Természetesen kis léptékű 
térképekről volt szó). A problémát csak az 
okozta, hogy nem minden társunk jött fel a 
csúcsra. Ők rövidebb útvonalon, a Kis-
Paklenica völgyön mentek haza. Nekik jutott 

a hármas számú térkép, hogy semmiképpen se 
tévesszenek célt. Így az elszántabb csapatnak az 
út utolsó egyötödéről nem jutott térkép. A 
hazaút „síkbeli vetületét” a memóriánkban 
kellett rögzíteni. Ez a tény kissé 
elgondolkoztatott. 

Utunkat tovább folytattuk a fennsíkon 
egy kopár kelet-nyugat irányú kisebb gerinccel 
párhuzamosan. Az ősz ecsetje gyönyörű 

Dél-keleti irányba a legmagasabb csúcs 
a Vaganski vrh 



Csoportélet – A Dél-Velebit túra 

 

 

 75

színekkel festette meg a tájat. A sárga a barna és a 
vörös minden árnyalata látható volt. És ősz ide, ősz 
oda még illatozó virág is nyílt. A vad-rozmaring akkor 
virágzott. Talán a száraz forró nyár nem kedvez a 
növénynek, ezért ez a megkésés.  

Közben elértük a fennsík nyugati szélét. Itt 
tárult ki igazán teljes nagyszerűségében a táj. Itt 
pillantottuk meg először úticélunkat. Láthatóvá vált, 
hogy további utunk a Velebit főgerince felé tartó 
meredek mellékgerincen halad majd. A nap 
gyönyörűen rásütött a „Szent Hegyre”, mely egyenlőre 
még elérhetetlennek tűnő távolságban magasodott 
előttünk. 

A „csúcsmászó csapat” számára itt következett 
a második meredek szakasz. Juharból bükkből és 

fekete 
fenyőből álló 

erdőben 
másztunk 

felfelé. A közbeeső kisebb sziklacsúcsokról egyre 
szebb panoráma tárult elénk. Immár visszafele is. 
Ezen szakasz legszebb pontja ott volt ahol 
kereszteztük a gerincet. A főgerinc fehér sziklái, a 
kék ég, a vörösbarna lombú bükkök a soha nem látott 
méretű feketefenyők zöldje káprázatos színhatást 
eredményezett. 

1250 m magasságban tartottuk a második 
hosszabb pihenőt. Itt található az Ivine vodice 
nevezetű bivakház. A ház szerényen felszerelt 
valóban csak arra alkalmas, hogy ott az ember egy 
éjszakára vagy a rossz idő esetén meghúzza magát. 
Nevéből következően vízvételi lehetőség is van, egy 
ciszternába gyűjtik az összefolyó vizeket. Tisztasága 
kérdéses. A háztól gyönyörű a panoráma. Az előtte 
levő tisztáson helikopter leszállóhelyet alakítottak ki, 
azért ott tilos a sátrazás. Evés és pihenés után a 
harmadik nekifutással elindultunk a főgerinc felé.  

Ebben a magasságban már nem volt lomb a fákon. Az erdő a késő ősz képét mutatta. 
A nap azonban ragyogóan és melegen sütött. Végre 
elértük az erdő felső határát kb. 1400m-es 
magasságban. Ettől kezdve a kilátást már semmi sem 
korlátozta. Végig a tengerig el tudtunk látni, bár a 
víz feletti felhők miatt csak foltokban láttuk a víz 
csillogását. Érdekes módon itt nem látható a 
magashegységekre jellemző széles törpefenyő zóna. 
Csak foltokban látható egy-két csoport. Mindent a 
havasi rétek aranysárga bársonya borított.  

Fekete fenyő 

Ivine vodice bivakház 
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Utunk délnek fordult, és a főgerinc 
oldalában küzdöttünk tovább célunk felé. Mikor a 
csúcs tövébe értünk, akkor szállt el az utolsó felhő 
is és ettől kezdve ragyogó kék ég alatt túráztunk. A 

Sveto Brdo nem adta meg könnyen magát, 
öttagú csapatunk három részletben érkezett a 
csúcsra.  

 

Megérte a küzdelmet. 360 fokos a 
körpanoráma, a tekintetet nem korlátozza 
semmi. Lent a felhők alatt rejtőzködik az 
Adriai tenger. Északra a Velebit 
végeláthatatlanul hosszú gerince húzódik. 
Dél felé a főgerinc hirtelen véget ér. Csak 
távolabb folytatódik parttal párhuzamos 
Dinári hegylánc. Körülöttünk a Dél-Velebit 
számtalan szebbnél szebb sziklacsúcsa. 
Kelet felé a gerinc szinte függőlegesen 
szakad le a síkság felé. Ott lenn a Zágráb-Dubrovnik autópálya szalagja szürkéllik. 

 

A Sveto Brdo a távolban és kis csapatuk a 
csúcson 
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Legszívesebben mindenki a csúcson töltötte volna az időt napnyugtáig, de indulni 
kellett lefelé. A nyugati oldalt, melyen lefele ereszkedtünk a már alacsonyan álló nap sugarai 
aranyozták be. A domborzat hihetetlen plaszticitással rajzolódott ki.  

A déli lejtőn egy markáns sziklacsúcs emelkedik ki, az 1375 m-es Vlaski grad. Ide is 
szívesen felmásztunk volna, de az idő egyre inkább szorított. A csúcs tövében is található egy 
szép fekvésű bivakház. Karsztos lejtőn haladtunk lefelé, majd leértünk egy fennsíkra. Az 
eddigi domborzathoz képest ez a plató 
annyira lapos volt, mintha az óriások 
legyalulták volna. Körben forgószínpad-
szerűen több gyönyörű csúcsot 
világítottak meg a nap utolsó sugarai. A 
fennsík szélén fakad a Pecsica nevű 
karsztforrás, utunk során az egyetlen 
vízvételi lehetőség. Elképzeltük hogy 
egy tikkasztó nyári napon, a fátlan 
karsztterületen mekkora kincs ez a víz. 
A fennsíkon, tavasztól a tél beálltáig, 
egy ménes legelészik teljesen rideg vad 
körülmények között, gondozó nélkül. 
Állítólag csak az első hó leestekor 
vonulnak le a hegyről minket nagy 
érdeklődéssel fogadtak. 

Véget ért a széles fennsík, és ezzel együtt a világosság is. A nap az összefüggő 
felhőpaplan alá bukott, mi pedig a felhők közé érve sűrű ködben indultunk lefelé a meredek 
lejtőn. Mint a leírás elején jeleztem térképünk sem volt. Szerencsére útitársaink akadtak két 
horvát túrázó személyében, akikkel még a csúcson ismerkedtünk össze. Aggódtak értünk és 
bevártak.  

Ezen a szakaszon már elhagytuk a Nemzeti Park területét. Tanyákat és birka aklokat 
hagytunk magunk mögött. A felhőzónából kiérve kisütött a hold és megpillantottuk a 
tengerpart fényeit. Közelinek tűnt, de még hihetetlenül sokat kellett ereszkednünk még végre 
elértük a part menti országutat. A rövidebb útvonalat választó csapat már régen a szálláson 
volt. Ők a Kis-Paklenica völgyön ereszkedtek le. Nagyszámú barlangot, sziklaalakzatot láttak, 
az ő útjuk is igen látványos és változatos volt. 

A harmadik nap délelőttjét a tengerparton töltöttük és utána indultunk haza. Többször 
meg kellett állnunk, hogy a gyönyörű hegység panorámájában újra és újra gyönyörködjünk 
ismét. Elégedettséggel néztünk végig a csúcsokon és a gerincen: megcsináltuk.
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