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Az egyesület 2010. évi munkaterve

Az Egyesület 2010. évi munkaterve
(Készült: 2010. februárjában)
A Pro Natura Karszt- és Barlangutató Egyesület a 2010-es évre az alábbi barlangokra kért
kutatási engedélyt Tegzes Zoltán, Zalán Béla (kutatásvezet k), Szatyor Miklós (kutatásvezet
helyettes) irányításával a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyel ségt l:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szajha fels -barlang 4120-16
Vadetet s –víznyel barlang 4120-27
Abaligeti Nyugati II. Oldalág 4120-1
Abaligeti Nyugati I. Oldalág 4120-1
Tuskós-zsomboly 4120-18
Római-zsomboly 4120-222
Kispaplika-zsomboly 4120-183
Böglyök-hasadéka
Vöröshegyi-beszakadás

Általános elvek:
Az általunk kutatni kívánt barlangokban egész évben, az id járási viszonyoktól, valamint a
kutatáshoz szükséges létszám meglétét l függ en folyamatosan tervezünk kutatást.
A kutatásban az egyesület teljes tagsága részt vesz, a terepi munkálatok mindig a
helyszínen tartózkodó kutatásvezet vagy kutatásvezet helyettes felügyelete és irányítása
mellett folynak.
Egyes barlangokra bontott részletes kutatási terv:
Szajha fels -barlang:
Folytatnánk a barlang feltáró kutatását. A barlang jelenleg 40 méter mély, kb. 100
méter hosszú. Az elvégzett víznyomjelzés eredménye alapján a barlang az Abaligeticseppk barlang szifon mögötti járataival áll kapcsolatban. További barlangszakaszok feltárása
a végponti szálk hasadék tágításával, valamint a felhalmozódott törmelék, omladék
eltávolításával lehetséges. A kitermelt törmelék a felszínen már meglév deponálási helyen
kerül elhelyezésre. A jelenleg ismert üregrendszer, valamint a végponton jól érezhet huzat
alapján nagyobb barlangrendszer feltárására van esély.
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Vadetet s –víznyel berlang:
Az eddigi mérések és feltárások eredménye alapján lehet a barlang alatt olyan
járatrendszer, amely kapcsolatban áll az Abaligeti –barlang ismeretlen szakaszaival. A
barlang a 2009. évi feltárások eredményeként kb. 175 m hosszú, 35 m mély. Végponti
zónájában tágas járatszakasz található, melynek vége összesz kül. Folytatnánk a barlang
feltáró kutatását. További barlangszakaszok feltárása a végpont aljzatkitöltésének
(mederüledék) eltávolításával, valamint a felhalmozódott törmelék, omladék eltávolításával
lehetséges.
Abaligeti Nyugati II. Oldalág:
Az II. Oldalágban több ponton találhatók olyan kürt k, melyeknek teteje nem
látszik, vagy járható méret folytatás látható. Ezen kürt k kimászásával eddig ismeretlen
járatszakaszokba juthatunk be, esetleg sikerülne kimutatni kapcsolatot felszínen lév
víznyel kkel, beszakadásokal.
2008-ban találtunk a Nagykürt t l az Akácos-nyel irányában, a kürt t l kb 25
méterre egy jelenleg kb 20 méter hosszban bejárt fels járatszakaszt. Az elágazó járatokból 3
irányban is vezet folytatás. A végpontok bontásával (omladék illetve sz kület) további
járatszakaszok tárulnának fel. A keletkez kis mennyiség törmelék a közelben lév ,
aljzatkitölt , természetes omladékon kerülne elhelyezésre.
Abaligeti Nyugati I. Oldalág:
Az I. Oldalág végpontján egy 15 méter magas kürt található, a kürt tetején
kb 20 cm hosszú sz kület mögött jelent s méret üreg látszik. Csapadékos id ben a kürt ben
vízfolyás alakul ki, ez felszini kapcsolatot sejtet. A sz kület átbontásával eddig ismeretlen,
esetleg szintes járatba juthatnánk be. A sz kület átvésésekor keletkez kismennyiség
törmelék a kürt tetején lév fülkében kerülne elhelyezésre.
Tuskós-zsomboly
A zsomboly az Abaligeti-barlang vízgy jt területén helyezkedik el. Jelenleg 8
m mély, 14 m hosszú. Elkezdenénk a zsomboly feltáró kutatását, megbontanánk a végponton
található omladékot. A kitermelt anyag a felszínen egyenletesen elterítve kerülne
elhelyezésre.
Római – zsomboly:
A 2008-ban feltárt, jelenleg 23 méter mély zsomboly a Kispaplika-forrás
rendszeréhez tartozik. Végponti aknájának alját a felszínr l bekerült talaj, illetve helyben
keletkezett omladék tölti ki. Folytatnánk az aljzatkitöltés eltávolítását. Az omladék
eltávolításával újabb barlangszakaszok feltárására van esély. A kitermelt törmelék a felszínen
már meglév deponálási helyen kerül elhelyezésre.
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Kispaplika – zsomboly:
Irodalom alapján 25 m mély zsomboly, a Kispaplika-forrás rendszeréhez
tartozik. Jelenleg 3 m mélységig járható, végén a felszínr l bekerült anyag által kitöltött sz k
hasadék. A kitöltés eltávolításával szeretnénk a zsombolyt újra járhatóvá tenni. A kitermelt
anyag a felszínen egyenletesen elterítve kerülne elhelyezésre
Böglyök-hasadéka:
2010 januárjában, téli terepbejárás közben a Kispaplika-forrástól DK-re húzódó
területen új beszakadást találtunk. A kb. 1,5 m mély beszakadás aljában található fejnagyságú
lyukat kicsit kitágítva tágas fülkébe jutottunk be. Innen sz k járatok vezetnek lefelé. A
bedobott k kb. 15 m mély zsombolyt sejtet. A barlangot Böglyök-hasadékának neveztük el.
A zsomboly feltáró kutatása a felszínr l behullott talaj, illetve a helyben keletkezett
omladék felszínre termelésével történne. A kitermelt törmelék a beszakadás mellett, a
felszínen egyenletesen elterítve kerül elhelyezésre.
Vöröshegyi-beszakadás
A Vörös-hegy közelében terepbejárás során kb. 2 m átmér j , 2 m mély
beszakadást találtunk. A beszakadás oldalában szálk kibúvás látható. A beszakadás feltáró
kutatása a felszínr l behullott talaj, illetve a helyben keletkezett omladék felszínre
termelésével történne. A kitermelt törmelék a beszakadás mellett, a felszínen egyenletesen
elterítve kerül elhelyezésre.
Sózó-víznyel :
Az egykor 17 m mély víznyel 10 m mély bejárati szakasza 1993-94 során
omlott be, azóta a barlang járhattalan. Elkezdenénk a víznyel újbóli kutatását, a bejárati akna
ismételt kiásását. A kitermelt törmelék a felszínen már meglév deponálási helyen kerül
elhelyezésre.
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Feltáró tevékenység
Egyesületünk a 2010-es kutatási évben, a Mecsekben összesen 101 méter új
barlangjáratot tárt fel, ebb l 94 méter felmért, 7 méter becsült.

Szajha fels -barlang
2010-ben folytattuk a szálk hasadék tágítását. Bejutottunk két, az eddigieknél jóval
nagyobb kürt be. A feltárások eredményeként a barlang 27 méterrel lett hosszabb (teljes
hossz 125 m) és 2 méterrel mélyebb (teljes mélység 42 m). Poligonvonallal összemértük az
Abaligeti-barlang és a Szajha fel -barlang bejáratát, a két bejárat közti vertikális távolság 63,5
m.

Vadetet s-barlang
A tavasz végi - nyár eleji áradások a barlang több pontján nagyobb mennyiség
iszapot raktak le, ezek egy részét ki kellett termelnünk. A végpont biztonságos elérését
akadályozó hasadék tágításával telt a 2010-es kutatási év, a kibontandó szakasz 1/3-a lett
eddig kitágítva.

Római-zsomboly
A zsomboly kutatását a végponton összegy l víz hátráltatja. Találtunk egy hasadékot,
melyen keresztül a végpontot vízteleníteni tudjuk. 2010-ben egyre táguló szelvény mellett kb.
1,5 métert mélyítettük a végpontot.

Abaligeti-barlang Nyugati II. Oldalág
2010. október végén egy sz k hasadék kitágításával 52 méter hosszú új járatszakaszt
tártunk fel, melyben egy 15 magas tágas kürt , valamit nem túl tágas, sáros szintes ág
található.

Böglyök-hasadéka
Téli terepbejárás során találtunk rá erre a berogyásra, a kisméret lyukba bedobott k
sokáig pattogott lefelé. A barlangot 6 méteres mélységig sikerült feltárni, majd a májusi
es zés hatására teljesen besuvadt a bejárat, azóta kutatás nem volt a barlangban.
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Vöröshegyi-beszakadás
A Vörös-hegyen található, tágas beszakadás bontását tárgyévben kezdtük el. Év végéig
12 méteres mélységig sikerült kiásni a teljesen feltölt dött, tágas üreget. A kitöltésb l számos,
nagyméret , elaggott cseppk darab került el .

Tuskós-zsomboly
Próbabontás keretében kitágítottuk a zsomboly bejáratát, majd a végponton 1 métert
bontottunk lefelé. A járat sz kös, agyaggal teljesen kitöltött, gyors továbbjutás nem várható

Kispaplika-zsomboly
Irodalmi adatok alapján feltételezhet , hogy ez a zsomboly a XX. század elején 25
méteres mélységig volt járható, jelenleg 3 méter mély. Megbontottuk a végponti kemény,
száraz agyagos kitöltést, de érdemi eredményt eddig még nem értünk el.

Fejbever s-zsomboly
Régóta terveztük már a zsomboly kötéltechnikai kiépítését, hiszen korábban csupán
egyetlen nitt volt berakva a tagolt aknába. 6 db 8*70 mm-es alapcsavart helyeztünk el.

Tudományos tevékenység
Vízszintmérés a Kispaplika-forrásban
Folytattuk a forrás vízszintjének monitoring mérését. Tárgyévben a 8 nagyobb
áradásból 4 jelent s mérték volt. A kiértékelésénél problémát okoz, hogy a forrást korábban
úgy építették ki, hogy a forrásszájat egy betonfallal kettéválasztották, a két rész eltér szint
vízszintemelkedést produkál, sajnos mérni csak a mesterséges behatás által befolyásolt
vízszintet tudjuk.

Vadlesen a barlangokban
Újonc kutatóink egy meghiúsult túra után vették a fejükbe, hogy kiderítik, milyen állat
"barlang foglalása" késztette ket visszafordulásra. Ez egy érdekes megfigyelés kezd lépése
lett, amiben a f szerepet egy mozgásérzékel s infrakamera játszotta. Ennek segítségével
igazolták a "gyanúsított" borz jelenlétét, illetve felfedezték, hogy a Törökpince-barlangban
laknak még pirók erdei egerek, és megfordul bent a görény és a denevérek is.
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„Mikro utakon” a Mészéget -barlang rendszerében
Az elmúlt évtizedekben antropogén eredet szennyezés került a Mészéget -barlang
rendszerébe. 2010-ben részben egy 1995-1996-ban elvégzett mikrobiológiai vizsgálat
folytatásaként vízmintákat vettünk a nyel k környékén található vízfolyásokból és a forrásból
is. A minták mikrobiológiai elemzésének segítségével próbáltunk következtetni a rendszer
szennyezettségére, a szennyez dés kisz r désének mértékére, és a feltételezett szennyez
forrás helyére. A minták alacsony száma és az alkalmazott vizsgálati módszer miatt az
eredmények csak tájékoztató jelleg ek lettek, de meglep en magas biológiai aktivitást
mutattunk ki.

Gerinctelen faunisztikai vizsgálatok
2010-ben a Mecsek-hegység 8 barlangjában végeztünk gerinctelen faunisztikai
kutatásokat. 31 taxont sikerült kimutatni, a már azonosított mintákból fajlistát állítottunk fel.
A korábbi adatokkal összevetve elkészítettük az Abaligeti-barlang és a Mánfai-k lyuk faunára
új gerinctelen fajainak listáját. Több ikerszelvényes faj hazai elterjedési adatait kiegészítettük.
Változatos
mintavételi
módszereket
alkalmaztunk,
melyek
eredményességét
összehasonlítottuk. Különös hangsúlyt fordítottunk a troglobiont gerinctelenek felkutatására,
taxonómiai helyzetének tisztázására.
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Feltáró tevékenység
Szajha fels –barlang
(4120-16)
(Tegzes Zoltán)
2009. végén úgy hagytuk ott a barlangot, hogy a végponton egy –az eddigiekhez képest –
tágas járatba lehetett belátni. Január legelején kitágítottuk a végpontot és bejutottunk ebbe a
szakaszba. A fülke 3,5 m hosszú 1,5 m széles, és egy 5 m magas kürt található benne. A
kürt lényegesen tágasabb, mint a korábbi kürt k (Pandzsábi I és II, Jackson), jellemz n 4050 cm széles. A kürt f téje szálk ben záródik. A f te alatt fél-egy méterrel sz k, É felé tartó,
enyhén emelked járat indul, itt id szakos vízmozgás nyomai láthatóak, valamint gyenge
huzat is érezhet . Az új kürt a „Százas” nevet kapta, itt érte el a barlang hossza a 100 m-t. A
patakos járat folytatása sajnos a jól megszokott méret , sz k szálk hasadék volt. Bizakodásra
adott okot, hogy 1 méteres letörésben folytatódott. Február végére elértük a letörés alját, a
járat vízszintesen megy D-DNy-i irányban. 3 méter hosszú egyenes járat kitágítása után éles
jobb kanyar következett. A jobbos kanyar lényegében egy szifonkerül járat, a járattalp fölött
fél méterrel gyerekfej nagyságú lyuk volt. A víz egy legalább 40 cm mély szifonban t nik el.
(Hurrá, már szifonunk is van!) A méretekre jellemz , hogy a szifon mélységének vizsgálata
közben egy pajszerrel eltömtük a szifont (épp árvíz volt a barlangban), a gyorsan emelked
víz miatt a bontási helyen –elvben- 3 m hosszú, b fél méter mély tó alakulhatott volna ki.
Szerencsére a szifon közben kidugult. A szifonkerül kitágítása 3 hónapig tartott (1 m hosszú
szakasz). A kerül után –balról – ismét megjelenik az állandó vízfolyás. 3,5 m vízszintes
szakasz kitágítás után újabb kürt alját értük el. A kürt be augusztus végén tudtunk
felmászni. Ez a kürt a „Sz z kéz” nevet kapta, egyik kutatótársunk els bejutásos élménye ez
volt. Ez az eddigi legtágasabb kürt nk, két kisebb fülkére tagolódik. Az egyik fülke f téje
szálk ben végz dik, a másikban kb. 20 cm széles hasadék megy felfelé, a vége nem belátható.
A kürt alatt, a patakos járatban hosszú, a már jól megszokott szélesség (kb. 15 cm
széles) patakos járat látszik. Reméljük, az eddigi tendencia folytatódik és pár méter után ismét
következik egy kürt vagy kereszttörés.
2010-ben 45 alkalommal folyt kutatás a barlangban, melynek során 27 m új járatot tártunk
fel és 2 méterrel jutottunk mélyebbre, felszínre termeltünk 680 vödör követ. A barlang
jelenlegi hossza 125 m, mélysége 42 m. A barlang hosszmetszetét az 1. sz. mellékletben
közöljük.
Nyáron bemértük a bejárat pontos helyzetét. Az Abaligeti-barlang bejáratát 2009-ben
mérettük be geodétákkal, ebb l a pontból vittük fel a poligont a Szajha bejáratához (a mérés
függ kompasz, fokív, mér szalag használatával történt). Az eredmény kicsit lehangoló volt,
az eddigi számításainkhoz képest 7 méterrel van magasabban a Szajha-bg bejárata. A mérések
alapján a Szajha-fels -barlang és az Abaligeti-barlang bejáratainak vertikális távolsága 63,5
m.
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(4120-16)

A járat eredeti állapotában

A Sz z kéz-kürt fülkéi
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Vadetet s-barlang
(4120-27)
(Lotz Tamás)

2010-ben a Vadetet s barlangban jelent s feltárás-továbbjutás nem történt.
A 2010 évre megfogalmazott f célkit zésünk: végpont könnyebb megközelíthet ségének
biztosítása.
Az egész országot érint jelent s mennyiség tavaszi-nyár eleji csapadék a Vadetet sbarlangban is jelent s hordalék-iszap mozgást eredményezett:
A 3. terem (Omladékos terem) el tti tágasabb járatban kb. 30 cm-es (csizmamarasztaló) iszap
rakódott le 2 m hosszban –a feltölt dés oka: 2006-ban elvégzett bontás során a sz k
hasadékban hagytuk a bontási törmelék 1 részét. A járat itt 2-2,5 méter magas tehát gondot
nem okoz a felhalmozódott anyag, itt további munkákat egyel re nem tervezünk.
Ebédl (K hidas terem) utáni hasadékban a „lépcs ” el tti S kanyarnál kb. 5 méteres
hosszban a barlang vége felé fokozatosan mélyülve 40 cm mély iszapos anyag halmozódott
fel (tetején 15 cm lebegtetett törmelék is volt, falon látszanak a nyomai) Ezt a nyári tábor
alatt visszahordtuk az Ebédl be.
Az esetleges ismételt feltölt dést is remélhet leg sikerült megakadályoznunk.
Bontási munkák:
Kb. 2-2,5 méter hosszú sz kületet tágítottunk eddig ki, még 4-6 m lehet vissza. (Elértünk a
kürt ig)
Több alkalommal a lelkesebb kutatok igen jelent s mennyiség törmeléket hordtak hátrébb
a megtel félben lév depóból (négykézláb kb. 12-15métert!).
9 kutatási napunk volt, 33 óra barlangban töltött id vel.
A barlang biológiai kutatása is elkezd dött Angyal Dorottya vezetésével (külön kutatási
engedély lapján) Illés Andrea, Nyir Ádám Artúr segítségét felhasználva.
2011-re tervezett bontási munka: Végpont el tti hasadék bontása.
bontásban résztvev k: Botyánszki Zsuzsanna, Dombovits Péter, Fodor István, Illés
Andrea, Jakab Sándor, Kovács Máté, Milota Péter, Lotz Tamás, Scherer Ádám, Nyir Ádám
Artúr, Ringl Dániel, Tegzes András, Tegzes Zoltán, Varga Nikoletta.
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Feltáró tevékenység – Vadetet s-barlang
(4120-27)
A barlang térképének elkészítésére a Duna-Dráva Nemzeti Parktól kaptunk megbízást, ezért –
figyelembe véve a pályázati kiírásban foglaltakat - a barlangról jelenleg rendelkezésre álló
térképet itt nem közöljük.
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Feltáró tevékenység – Római-zsomboly
(4120-222)

Római – zsomboly
(4120-222)
(Tegzes Zoltán)
Már a korábbi években is tapasztaltuk, hogy a zsomboly alján összegy lik a felszínr l
beszivárgó, befolyó víz, és ez a víz az eredeti végpont magasságában nyíló igen sz k
vízszintes járaton keresztül folyik el. Mivel 2009-ben b 2 méterrel mélyítettük a zsomboly
alját, ezért tartottunk t le, hogy jelent s mennyiség víz fog összegy lni a végponton. 2010.
január 9-én terepszemlét tartottunk a végponton, csizmaszárig ér vizet tapasztaltunk.
Következ leszállásnál, február végén már színültig feltelt vízzel a végponti akna, vagyis
csináltunk egy 2 m mély mesterséges barlangi tavat (a két leszállás közti id szakban 71 mm
csapadék hullott a területen). A leszállás alkalmával felfigyeltünk egy 5-8 cm magas, fél
méter széles, meredek lefutású hasadékra, amely az eredeti végpont fölött 3,5 méterrel
található a zsomboly 3. aknájának É-i falában. Reményeink szerint ez a hasadék alkalmas
lehet a végponti víz elvezetésére. Ennek kiderítésére május végén 15 vödörnyi vezet mertünk
át a végpontról ebbe a hasadékba. A hasadék gond nélkül elnyelte a vizet, az nem jutott vissza
a végpontra, s t szemmel láthatóan csökkent a vízszint.
A végpont víztelenítésére 2010. május 26-án került sor. Beépítettünk egy szivattyút, és a
fent említett hasadékon keresztül leszívattuk a vizet, a szivattyúzás fél órát tartott. A hasadék
prímán bevált, nem telt vissza. Aznap b fél méterrel mélyítettük a végpontot, a kitöltés
anyaga és jellege nem változott (agyagos, iszapos, homoklisztes, rétegzetlen).
Következ alkalommal július 4-én bontottuk a zsombolyt. Ekkor kb. 200 l víz volt a
végponton, ezt vödörrel átmertük a hasadékba. Újra kb. fél métert haladtunk lefelé. Jelent sen
tágult a végpont.
2010-ben még további négy alkalommal (júliusi kutató tábor alatt három alkalommal, majd
október 23.) bontottuk a zsombolyt. Eltávolítottuk egy kisebb oldalfülke kitöltését, majd a
végponton kb. háromnegyed métert haladtunk lefelé. Az októberi kutatás alkalmával 1,9 m
mély vizet kellett leszivattyúznunk, ez b 1,5 órát vett igénybe. Az új részek térképezését
decemberben szerettük volna elvégezni, de a december eleji terepszemle során tapasztaltuk,
hogy a végpont színültig feltelt vízzel (kb. 3,5 m mély tó), emiatt az új járatszakasz felmérését
nem tudtuk megcsinálni.
A 2010-es kutatások alkalmával a barlang kb. 1,5 méterrel lett mélyebb, jelenlegi mélysége
kb. 24 m, hossza kb. 26,5 m
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Feltáró tevékenység – Római-zsomboly
(4120-222)

Az eredeti végpont alatt víz tölti ki a bontás helyét
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Feltáró tevékenység – Ny II Oldalág
(4120-1)

Abaligeti-barlang Ny II. Oldalág
(4120-1)
(Tegzes Zoltán)
A Ny II. Oldalágban 2010. október végén egy sz k hasadék kitágításával új járatszakaszt
tártunk fel.
Az Akácos-nyel Mészk aknájnak Oldalágba való becsatlakozásánál, a Mészk akna alján
egy sz k átbújón kell átmenni. A sz kület után egy hasadékba érünk be, a hasadékban DK
felé fordulva pár méter után jutunk be a II. Oldalágba. Ebben a hasadékban ÉNy felé 10 cm
széles szállk hasadék mögött tágasabb tér látszódott. Ezt a hasadékot kezdtük el kitágítani
október végén. 2 bontási alkalom kellett a 1,5 m hosszú szakasz kitágításához. A hasadék
túloldalán hirtelen kitágul a tér, egy tágas, magas kürt aljába sikerült bejutnunk. Ez a terem 2
m széles, 3,5 m hosszú. Aljzatát agyagos kitöltés fedi, mely a taposás hatására felpuhult, mély
dagonyává változtatva a terem alját. A kürt 1 – 1,5 m átmér j , jellemz en kör
keresztmetszet . 12 méteres magasságban 1,5 m2-es párkány található, ennek neve „X pont”
lett, mert a párkány alján x-et formázó oldási csatornák vannak. A párkánytól még 3 m-t lehet
felfelé mászni. A kürt legtetején igen sz k (5-10 cm széles), vízszintes meander található. A
meander legtetején már megjelenik a homokköves, konglomerátumos réteg (ami az Akácosnyel b l jól ismert). A párkányig nem csak a kürt n keresztül lehet feljutni, hanem egy, a
terem aljából induló sz k hasadékon keresztül is fel lehet mászni (a feltárás során ezen
felmászva jutottunk fel a párkányig).
A teremb l É-i irányba kb. fél méter széles szintes járat megy tovább. Els 4 méteres
szakasza 3-4 m magas, majd hirtelen méretcsökkenéssel hason kúszóssá válik. 2 m sz k
szakasz után ismét tágasabbá válik a járat (jellemz en 40-50 cm széles, 1,5 m magas). Ez a
vízszintes, id szakosan aktív járatszakasz 23 m hosszú. A végpontján kisebb fülke található, a
folytatás kb. fél méter hosszú szállk sz kület, mögötte ismét tágasabb járat látszik. A
vízszintes járat aljzatán teljes hosszban vastag, sáros-agyagos kitöltés található.
Az új szakasz összhosszúsága 52 m
Az új szakasz poligonját csak hozzávet legesen tudtuk illeszteni az Oldalág térképéhez,
ugyanis az Oldalágban nem azonosíthatóak a korábbi felmérés poligon pontjai.
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Feltáró tevékenység – Ny II Oldalág
(4120-1)
Az új szakasz poligonja (alaprajz) és elhelyezkedése
az Akácos-nyel höz képest
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Feltáró tevékenység – Ny II Oldalág
(4120-1)

A kitágított hasadék mögött
tágas terem van

Az X pontról lefelé fotózva
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Feltáró tevékenység – Böglyök-hasadéka
(4120-224)

Böglyök-hasadéka
(4120-224)
(Nyír Ádám Artúr)
2010 januárjában egy téli terepbejáráskor találtunk rá a bejáratra. Nem szel z t, nem volt
kiolvadva, Egy kb. 20-30 cm átmér j felszakadás volt a töbör fels részén. Az egyetlen
figyelemfelkelt dolog az volt az objektummal kapcsolatba (hiszen ehhez hasonló sok van a
Mecsekbe) hogy a beleejtet k sokáig hallhatóan pattogott lefele, mintegy 5-7 másodpercig.
Ezen fellelkesedve a tárgyévben nekilátunk a bontásának. A második bontási napon már
belyukadtunk a bejárati aknába, ami kötél nélkül járható 4 m mély akna. Innen egy sz k,
enyhén lejt s hasadék vezetet tovább kb. 3 m-en keresztül, majd elért a barlang a következ
akna tetejébe itt szállk ben elsz kült a járat. A barlang kb. 8 méter hosszú. A további bontási
napok leginkább azzal teltek, hogy a bejáratot tágítottuk, hogy kiférjen a vödör, illetve a
bejárati akna alján lév agyag kitöltést termeltük ki a barlangból. A barlang végpontjával nem
sokat tudtunk foglalkozni, mivel ahányszor a végponton szeretünk volna dolgozni a bejárat
mindig beomlott, így a végpontos m szakok azzal teltek, hogy a bejáratot tettük rendbe, míg a
2010-es májusi es zések hatására teljesen besuvadt a bejárat. Azóta sajnos nem volt rá
energiánk, hogy ismét kiássuk a bejáratot így egyel re felhagytunk ezzel a kutatással. Amint
lesz újabb kapacitásunk rá, szeretnénk majd egyszer folytatni a feltárást.
A kutatásban résztvev k: Illés Andrea, Millota Péter, Nyír Ádám, Ollé Péter, Tóth Péter,
Varga Nikollet, Zalán Béla, Fodor István, Tegzes András, Heged s Anett, Tegzes Zoltán. 55
munkaórát töltöttünk a barlang kutatásával.

A zsomboly
bejárata

16

Feltáró tevékenység – Böglyök-hasadéka
(4120-224)
A bejárati akna
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Feltáró tevékenység – Vöröshegyi-beszakadás
(4120-225)

Vöröshegyi-beszakadás
(4120-225)
(Balázs László, Fodor István)
2009 szén Balázs László invitálására megnéztünk egy általa érdekesnek ítélt beszakadást.
A Rózsa-hegyet délnyugatról határoló Vörös-hegy lényegében egy 480 méter magas, aránylag
egyenletes felszín fennsík, mely karsztjelenségekben különösebben nem gazdag. László a
terület többszöri alapos bejárása során döntött egy kb. 2 méter átmér j és ugyanilyen
mélység szálk kibúvással határolt beszakadás megbontásáról.
Az objektum környékén sok elaggott cseppk kéreg darabot leltünk. A barlang kitölt dését
eleinte f ként vörösesbarna erd talaj alkotta, kisebb-nagyobb mészk és dolomit darabokkal,
s némi vörösagyaggal keverve, valamint meglep mennyiség és méret elaggott
cseppk darabot tartalmazott. A kitöltésen belül felfigyeltünk egy sötétbarna szín , kis
keresztmetszet , homogén erd talaj elkülönülésre. Feltételezésünk szerint ez a vöröses
kitölt désben keletkezett, kés bb eldugult sz k nyel járat lehet.
Kb. 7 méteres mélységnél, déli irányba elkezdett kitágulni az akna, kb. 3-4 méter átmér re,
gömbszer teremmé szélesedett az akna. 10 méteres mélységben az akna összesz kül 1*1
méteresre, itt 70-80°-os meredekséggel megy lefelé a járat. Ez az akna 30° irányú szálk fal
mentén tart lefelé. A faltól K-re homogén, állékony a k zet, Ny-ra számos repedés, vet dés
figyelhet meg. A jelenlegi végponton tágas fülke található. A kitöltés itt igen laza, jól
bontható.
A kitöltés anyaga 8 méteres mélység környékén kezdett megváltozni, szerves anyagot
egyáltalán nem tartalmaz, anyaga dolomit, sötétvörös, rózsaszín mészk törmelék,
cseppk törmelék.
A déli oldalon jól elkülöníthet a bejárati 2,5 méteres mészk réteg az alatta lév 2 méteres
dolomit rétegt l. A többi oldal már tagoltabb, és nem ennyire elkülönül . 300 fokos irányban
egy hasadék figyelhet
meg, mely vörösesbarna talajba ágyazódott elaggott
cseppk darabokkal van kitöltve. Itt található az a 40 cm átmér j cseppk oszlop maradvány,
melynek metszete a bejáratban tökéletesen látszik. A nagy kiöblösödés f téjét fehér szín ,
oldott mészre emlékeztet bevonat fedi. Az akna több részén található vörösagyag kitölt dés.
Elképzelésünk szerint az akna valamikor egy barlang víznyel jeként szolgálhatott, de ezt
egyel re csak zárójelben jegyezzük meg. A felszíni lepusztulás következtében feltölt dött, s
most egy szakaszát tártuk fel.
A barlang jelenlegi hossza 15 m, mélysége 12,5 m. A barlang térképét a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
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Feltáró tevékenység – Vöröshegyi-beszakadás
(4120-225)
A bejárat

A bejárati akna

A végponti laza kitöltés
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Feltáró tevékenység – Kisebb bontások

Tuskós-zsomboly
(4120-18)
( Tegzes Zoltán)
A barlangban 2010. -ben csupán két alkalommal folyt kutatás, mindkett júliusban, a nyári
kutatótáborunk alatt. Els alkalommal kitágítottuk a zsomboly bejáratát. Ezt követ en
megbontottuk a végpontot. A végponti kitöltést száraz, kemény agyag és lösz, valamint
kisebb-nagyobb omladékkövek keveréke alkotja. Kb. 1 métert mélyítettük a kitöltést, az akna
lefelé még folytatódik, ami teljesen fel van tölt dve, az aknából északias irányba sz k, enyhén
lejt s nyitott járat indul.

Kispaplika-zsomboly
(4120-183)
( Tegzes Zoltán)
Irodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy a zsombolyt az 1900-es évek elején 25
méteres mélységig tárták fel, jelenleg 3 méteres mélységig járható. A barlangban 2010. -ben
két alkalommal folyt kutatás, mindkett júliusban, a nyári kutatótáborunk alatt. Kicsit
kitágítottuk a bejárati akna alját, majd a végponti kitöltést kezdtük felszínre termelni. A
végponti hasadék egy ferde kb. 1 – 1,5 m széles, kb. 40 cm magas szálk hasadék, melyet
teljesen kitölt a felszínr l bekerült száraz, kemény anyag. A bontás során érdemi eredményt
nem értünk el.
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Feltáró tevékenység – Fejbever s-zsomboly
4120-84

Fejbever s-zsomboly
(4120-84)
( Tegzes Zoltán)
A zsomboly korábban csupán egyetlen nittel volt kiépítve, id szer vé vált új kiépítés
elkészítése, amit a poligon elkészítésére a DDNPI-t l kapott megrendelés is indokol. A
barlang 8x 70 mm-es alapcsavarokkal lett kiépítve. Beszerelési vázlata:
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Tudományos munkák – Vízszintmérés a Kispaplika-forrásban

Tudományos tevékenység
Vízszintmérés a Kispaplika-forrásban
(Tegzes Zoltán)
2009 áprilisában részben pályázati forrásból (NCA), részben öner b l beszerzésre került
egy vízszint- és h mérséklet regisztráló m szer, melyet a foglalt forrásba általunk beépített
cs ben helyeztünk el. A m szer 10 perces mérési gyakoriságra van állítva.
A mérési eredményeket elemezve megállapítható, hogy 2010-ben nyolc nagyobb áradás
volt a forrásban, ezek közül négy jelent snek mondható.
Az els komolyabb árvíz február 19-20-án volt, majd pár nappal kés bb, február 27-én egy
valamivel nagyobb árhullám is levonult. A májusi-júniusi extrém csapadék a barlangban is
ritkán tapasztalható méret áradásokat okozott. A májusi árhullám során 1,74 m-es
vízszintemelkedés történt. Az árhullám csúcsa 2010.05.17. 3:00-kor volt (210,786 mBf).
Szembet n , hogy az árhullám felfutása mennyire meredek, különösen a júniusi áradás során.
A június eleji nagy árhullám során az csúcs 2010.06.01. 11:10-kor volt (210,952 mBf).
Meg kell említenünk, hogy az áradások felfutási és lefutási görbéit nem fogadhatjuk el
minden esetben a forrásra jellemz viselkedésnek. 2 probléma is felmerül. Egyrészt a forrás
el tt húzódó, a Bika-rét fel l érkez patak bizonyos szintet meghaladó áradása esetén kilép a
medréb l és elárasztja a forrásbarlang foglalt részét. Ez a vízszintgörbén el árhullámként
jelenthet meg és téves értelmezéshez vezethet. Sajnos arról nincsenek információink, hogy
milyen id járási viszonyok esetén okozhat ez problémát.
Másrészt a forrás kiépítése során egy, a vízszint alá is lenyúló betonfallal lényegében
kettéválasztották a forrás természetes kilépési pontját. A f vízfeltörési pontok a forrásszáj
falazás el tti területén találhatóak. A m szercs biztonsági okokból a fal mögötti –fedett –
szakaszra lett beépítve. Ez a fal visszaduzzasztja a mögötte lév vizet, ami adott esetben fél –
egy méteres vízszintemelkedést okoz ebben a szakaszban. A fal nélkül ilyen mérv
vízszintemelkedés nem következne be. Erre a problémára az lenne a megoldás, ha több
ponton át lenne törve a betonfal az átlagos vízszint alatt, ezáltal - az extrém nagy árvizek
kivételével – megsz nne a forrás visszaduzzadása.
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Tudományos munkák – Vízszintmérés a Kispaplika-forrásban

A februári áradás képei. A rakott k fal bal fels sarkánál látható vízmegjelenés jelzi a fal mögötti,
visszaduzzasztott víz szintjét – am szer is ezt a vízszintet méri
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Tudományos munkák – Vízszintmérés a Kispaplika-forrásban
A Bika-rét fel l érkez áradó patak
elönti a forrásszájat

A májusi áradás képei
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Vadlesen a barlangokban
(Illés Andrea)
2009. november 23.-án lelkes kis csapatunk elindult a
Törökpince-víznyel barlang „felfedezésére”. Nem jutottunk
messzire.
Az els 30 méter megtétele után már nyilvánvalóvá vált,
hogy a barlangnak van lakója, ami számos nagyméret
ürülék kupac bizonyított. Felvet dött, hogy a titokzatos lakó
borz lehet, s mivel a borzok nem állnak barátságos állat
hírében, ideiglenesen felhagytunk a barlang felfedezésével.
Elhatároztuk, hogy valamilyen módon kiderítjük, hogy valóban borztanyával állunk e szembe,
csak azt nem tudok, ehhez hogy kezdjünk hozzá.
A segítség a Duna-Dráva Nemzeti Parktól érkezett, egy infra kamera képében.
Pár adat a kameráról:
Típus: RECONYX
(http://www.reconyx.com/)

RapidFire

Professional

digitális

infravörös

kamera.

Paraméterei: 6 darab C elemmel m ködik (baby elem). A képeket CF (CompactFlash)
kártyára rögzíti. A képek 1.3 Megapixel felbontásúak.
Használt beállítások: A kamera érzékenysége a 6-os skálán 5-ösre (hight) volt állítva.
Folyamatosan készítette a képeket „gyorstüzel ”(rapidfire) módban, és az elkészült kép után
nem állítottunk be szünetet. A kamera rögzíti a pontos id t, és a h mérsékletet is. A téli-nyári
óra átállítás miatt egy órát siet.
Hasznos kis szerzeményünk 2009. december 19-én került a barlangba. A piros kör jelöli a
helyét.
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2010. január 19.-én néztük meg el ször, hogy
mit rögzített. Megdöbbenve láttuk, hogy 662 darab
képet készített. No de mir l is?
Pirók erdei egerekr l. 638 db kép készült róluk.
A képek tanulsága szerint a két kisegér épp
lelkesen felfedezte a barlang kamera által érzékelt
szakaszát. Ennek az volt a legérdekesebb része,
hogy nyomon követhettük, ahogy egy kis „fészket”
vagy éléskamrát készítettek levelekb l és kis
ágakból az avarban.
Mindösszesen 3 kép igazolta a gyanúnkat,
miszerint itt bizony a borz is megfordul
alkalomadtán.
A többi képen a rögzített adatokat kiolvasni igyekv
barlangász (T. Peti) látható.
A kamerának köszönhet en, betekintést nyerhetünk
a Törökpince lakóinak életébe. Kíváncsian vártuk,
hogy következ alkalommal mivel örvendeztet meg
minket.
A második kiolvasásra és egyben a kamera
kivételére 2010. február 19.-én került sor. Ez
alkalommal 642 kép készült, és több lakóját is
bemutatta a barlang.
Sztárfotóink zöme továbbra is az egérkéinkr l
készült, összesen 564 db. A képek érdekessége, hogy
egy-egy a f tén lakó pók aktivitását is nyomon lehet
követni.
Borzunkról most 9 db kép készült. Eleinte csak
nézegette a kamerát, de végül mégis úgy döntött, hogy
átdöcög alatta.
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Még két további
dokumentálni.

állatfaj

jelenlétét

tudtuk

Az egyik a görény volt. 6 db képen látható, amint
semmit l nem zavartatva bemasírozik a barlangba.
Néhány alkalommal elsuhanó denevéreket kapott
lencsevégre a kamera. Összesen 9 db kép készült
róluk.

A többi kép ismételten a kamerával foglalkozó
barlangászt (T. Petit) örökítette meg.
A borz és a görény látogatása felvetett egy érdekes kérdést. A görény 2010.02.13.-án ment
be. A borz 2010.02.17.-én. Kijönni viszont egyiket sem láttuk, tehát kell lenni legalább egy
másik, olyan méret kijáratnak is, amerre távozhattak, hiszen nem túl nagy a valószín sége,
hogy egy üregbe két ragadozó tanyázzon egyszerre.
A Törökpincében szerzett állat megfigyelési tapasztalatainkon felbuzdulva elhatároztuk,
hogy áttelepítjük a kamerát az Abaligeti-barlangba.
Az Abaligeti-barlang egyike idegenforgalmi barlangjainknak, amit nem csak az emberek
látogatnak lelkesen, hanem az állatok is. Err l árulkodik a patak partján látható rengeteg
lábnyom is. Ezeket a turisták is észre szokták venni, és mindig faggatják a túravezet ket,
milyen állattól származhatnak.
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Ezt egyel re csak megtippelni tudjuk, illetve vannak olyanok is, amikkel már bent is
találkoztak páran. Ilyen például a vidra, a róka, és a pele. Persze a turisták fantáziája néha
szárnyra kap. Ilyenkor dinoszaurusz, medve és oroszlán lábnyomokat is vélnek felfedezni a
félhomályos patakparton.
Az Abaligeti-barlang vadjainak meglesése a jöv év egyik érdekessége lesz, mivel a
kamerára szüksége volt a Nemzeti Parknak is, de ígéretet kaptunk arra, hogy ismét a
rendelkezésünkre bocsájtja a barlangi megfigyelésekhez.
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„Mikro utakon” a Mészéget -barlang rendszerében
(Illés Andrea, Feketéné Kurtán Andrea)
Az ivóvíz egy olyan alapvet érték, melyet kiemelten kell védenünk. Egyre kevesebb olyan
vízbázis áll rendelkezésünkre, melyet ivóvízként hasznosíthatunk, ezért is fontos a távlati
ivóvízbázisok kijelölése, védelme és fokozott figyelemmel való kezelése. Számos esetben
használnak fel karsztvizet, az ivóvíz ellátásban, többek közt ezért is fontos, a
barlangkutatáshoz is kapcsolódó feladat, ezek vízmin ségének vizsgálata.
A barlangrendszerek természetes víztározók, igaz megbízhatósági indexük, vízhozam
szempontjából,(a maximális és a minimális vízhozamának hányadosa) igen rossz, bár kit n
min ség ivóvizet szolgáltatnak mégis, Magyarország karsztvíz készletének mennyiségéhez
képest, kevés helyen használják fel, rendszeres ivóvíz ellátásra. Ennek számos oka van,
többek közt az, hogy a karsz és a benne tárolt vízmennyiség, szennyez désre fokozottan
érzékeny, mivel hidrológiai rendszerük nyitottsága folytán gyorsan reagálnak az egyes
környezeti hatásokra. Persze vannak kivételek. Jelent s mennyiséget használ ivóvíz ellátás
céljára Miskolc, de nem kell olyan messzire mennünk, hiszen Pécs is kap ivóvizet
karsztforrásból, a Tettye rendszeréb l.
A Nyugat-Mecsekben található nyolc barlangrendszerb l (1. ábra) öt karsztforrásából volt
hosszabb-rövidebb ideig ivóvízkivétel a 60-as évekt l.

1. ábra: A Nyugat-Mecseki barlangrendszerek feltételezett vízgy jt területei. A piros pontok a karsztforrások
helyét jelölik. Amelyiken van „X”, azokból volt vízkivétel a 60-as években.

Az általunk vizsgált terület a Mészéget – forrás barlang és vízgy jt területe.
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Ez egy aprócska, mindössze 2 km2-s vízgy jt vel rendelkez rendszer. Vizének egy része
az Orf i-tó partjától pár méterre lév egykori k bánya 15 méter magas falának tövében lép a
felszínre, s folyik a tóba, másik része talpforrásokként közvetlen táplálja. A tó, mint a
horgászok, mint a turisták által kedvelt hely.
Orf az 50-60-as években igen kedvelt nyaraló hely volt. Sorra épültek a víkendházak. Az
Orf -hegyen lév ket egy ideig a forrásra telepített apró vízm segítségével látták el vízzel.
A 21. században egyre inkább divatba jöttek a kaland túrák. A barlangok közül már nem
csak az idegenforgalom számára kiépítetteket lehet megnézni. A kalandvágyóbbak
túravezet vel „igazi” kúszós-mászós barlangtúrákon vehetnek részt, pl. a Mészéget barlangban is.
A barlangot és vizét közvetve vagy közvetlenül az ismertetett módokon hasznosítjuk, de a
kis rendszer kapcsolata az emberrel többrét bb.
A karszt területeket szennyez déssel szembeni érzékenységük alapján fokozottan érzékeny
területek közé soroljuk, mivel hidrológiai rendszerük nyitottsága folytán gyorsan reagálnak az
emberi befolyásokra. Vagyis a barlangok vízgy jt területén végzett tevékenységeink hatással
lesznek pl. a rendszer vizének min ségére is. Ezért is fontos, az ilyen rendszerek vizsgálatánál
a terület borítottságával és a területhasználati módokkal megismerkedni.
A forrás vízgy jt területe az Orf -hegy karsztos fennsíkján található (2. ábra). A terület
borítottsága a következ képp alakul: kb. 65%-t erd , 30%-t legel és szántóföld fedi. A
maradék 5 %-a beépített nyaralóházas övezet.

2. ábra: A Mészéget barlangrendszer feltételezett vízgy jt területe.
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Vegyük sorra ket ismét, részletesebben:
• Erd : alap körülmények között innen nem éri szennyezés a rendszert. A terepbejárás során
illegális hulladéklerakásra utaló nyomokat nem találtunk. Ennek ellenére szeméttel
b ven találkoztunk a turista utak környékén és attól távolabb is. Egy egész zsákra valót
össze is gy jtöttünk (3. kép).
• Szántóföld: A vízgy jt n található szántót az
utóbbi években jobbára rétként használták,
jelent s trágyázás és vegyszerezés nélkül.
• Út: A vízgy jt n megy át a Pécs-Abaliget
m út. Ennek a vízszennyezésben csak
alárendelt szerepe lehet (pl. az út sózása
télen), az azonban tény, hogy az út menti
nyel k rengeteg bemosott szemetet
tartalmaznak.
• Beépített terület: Az 1960-as években Orf
környékén több mesterséges tavat hoztak
létre.
A
tavakhoz
kapcsolódóan
üdül telkek kerültek kialakításra pl. az
Orf i-hegyen is. Orf , a régió jelent s
idegenforgalmi centruma lett. Sajnos a
nyaralók
kialakításával
nem
folyt
párhuzamosan a közm építés, így jelent s
rész k egyedi szennyvíz szikkasztóval,
emészt gödörrel rendelkezik.
• Legel : a Lipóci legel a barlangrendszer f
vízgy jt platójához tartozik, rajta töbrök
és kisebb barlangok találhatók. Itt 1992-ig
birkalegeltetéssel foglalkoztak, majd a
privatizáció után magánkézbe került, s a 3. kép: Terepbejáráson összeszedtünk néhány szemetet
terület
új
tulajdonosa
nagyobb
beruházásokba kezdett. Egy lovas tanyát
hozott itt létre. Sok gondot jelentett még a birkás korszakban, hogy az elhullott állatokat
a töbrökbe, nyel kbe dobták. Ez a „probléma” megsz nt a tulajdonos váltáskor,
ugyanakkor újak merültek fel. Többen attól tartottak, hogy a lóistállókból leszivárgó
szennyezett víz, és a területre kikerül szerves trágya szennyezni fogja a karsztvizet.
A barlangkutatás egyik fontos eleme, hogy ismerd a területet, amin dolgozol, ezért terület
bejárásokat szoktunk végezni. Egy-egy ilyen alkalommal feljegyezzük a terület f bb
jellemz it és az esetleges változásokat is (pl.: új beszakadás megjelenése, víznyel
összed lése, környezet szennyezésre utaló nyomok).
Az 1990-es évek közepén történt területhasználati változások felkeltették egyesületünk
tagjainak kíváncsiságát. Vajon ezek okoznak-e kimutatható változást a Mészéget - rendszer
vízmin ségében.
A vizsgálatokhoz segítséget az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól
kaptak. 1995-ben és 1996-ban vettek vízmintákat, különböz csapadékviszonyok mellett a
Gubacsos-barlangból és a Mészéget -barlangból. A vízvizsgálatok az ivóvíz szabványoknak
megfelel en történtek. Kémiai szempontból minden esetben elfogadható min ség ivóvíznek
találták a mintákat. A bakterológiai vizsgálatok viszont igen negatív eredményt hoztak. Kis
vízhozam mellett is több százszorosa volt a baktériumszám a megengedett határértéknek.
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2010. március 2.-án terepbejárást végeztünk a Mészéget -barlang vízgy jt területen. Egy
részletes tájfutó térkép állt rendelkezésünkre. Bejártuk a töbröket, beazonosítottuk a térképen
jelölt objektumokat, felvettünk néhány új beszakadást. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a
Ráctanya szomszédságában egy töbörbe trágyával szennyezett szalma van (4. kép).

4-5. kép: A bal oldali kép március 2.-án, a jobb oldali július 11.-én készült

A második vízmintavétel el tt (július) jártunk arra legközelebb (5. kép). A hatalmas júniusi
es k nyomaival több helyen találkoztunk.
2010-ben lehet ségünk nyílt a mikrobiológiai vízvizsgálatok megismétlésére, a Sziget-Víz
Kft. jóvoltából.
Háromszor vettünk vízmintákat (februárban, júliusban, szeptemberben). A mintázó helyek
kiválasztásának f szempontja volt, hogy a területen található id szakos vagy állandó
vízfolyások benne legyenek, vagyis hogy átfogó képet kaphassunk a területen mozgó vizek
mikrobiológiai min ségér l.
A mintavételt és a minta laboratóriumba juttatását , a körülményekt l függ en,
igyekeztünk a jelenleg érvényben lév ivóvíz mintavételt leíró szabványban leírtaknak
megfelel en végezni.
A vízmintázáshoz használt eszközök (6. kép):
- Sterilizált barna szín felcímkézett üvegek (ezeket a Sziget-Víz Kft. biztosította)
- Tized fokbeosztású higany h mér
- H t táska
- Papír
- Írószerszám
- Lámpa
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- Alap barlangász felszerelés

6. kép: A vízmintázáshoz használt eszközök

Az els vízminta vételre februárban 23-án került sor. El tte pár nappal nagyobb es zés
volt, ami a megolvadó hótakaró vizével együtt kisebb áradást idézett el a terület
barlangrendszereiben. Az áradás tet zése február 20-án volt. A mintázás id pontjában még
mindenhol átlagosan magas, de már apadó vízállással találkoztunk.
A mintázó helyek a következ k voltak:
1. Mészéget -barlang I. szifon (7. kép):
A Mészéget -barlang egy szifonnal kezd dik a
sziklafal tövében. Vizét csak nagy árvizek idején
kapja közvetlen a barlangban folyó patakból.
Van egy sz k, kb. 5 cm széles hasadék a
nyíllal jelölt részen (7. kép), a szifonkapu el tt. A
szifon az innen befolyó vizekkel tölt dik. Azt
nem tudjuk, hogy mekkora területr l gy jti a
vizét, csak azt, hogy valahonnan a hegyr l, a
k fejt fölötti részr l kapja.

alaprajza

7. kép: A Mészéget -barlang I. szifonjának
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2. Mészéget II. vízm akna (8. kép):
Az 1960-s években volt vízkivétel a
barlangból. Ekkor építettek a sziklafal
tövében egy kis gépházat. A barlangi patak
vize kett vízm aknán keresztül lép a
felszínre, és kiépített patakmederben
folytatja útját az Orf i-tóig. A vízmintázás
könnyebb
kivitelezhet sége
miatt
választottuk a II. aknát.

8. kép: Mészéget II. vízm aknája

3. Gubacsos-forrás: foglalt forrás
(9. kép):
A Gubacsos kulcsos ház mellett
található, a m úttól kb. 30 méterre.
Vize a Gubacsos-barlangba folyik.

9. kép: Vízminta vétel a Gubacsos-forrásnál

4. Gubacsos-barlang(10. kép):
A Mészéget -barlang rendszeréhez tartozó víznyel . A
barlangnak két ága van. Mi az ún. száraz ágból vettünk mintát.

10. kép: A Gubacsos-barlang bejárata

A második mintavétel július 13-án volt. A mintavétel el tt egy héttel esett 6 mm es . Az
els mintavételhez képest jelent sen alacsonyabbak voltak a vízállások, vízhozamok.
Mintavételi helyeinket részben módosítottuk:
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1. Mészéget -barlang I. szifon (7. kép)
2. Mészéget I. vízm akna (11. kép):
Az els minták elemzésekor úgy t nt, a
II. akna nem jó választás. Kiugróan magas
értékeket mutatott a többi vizsgálati
helyhez képest, ezért azt feltételeztük,
hogy részben pangó vízr l lehet szó, ami
jelent sen befolyásolja az eredményeinket,
mivel
a
megemelkedett
értékek
valószín leg nem a „szennyezésb l”
erednek,
hanem
a
megnövekedett
tartózkodási id b l. ezért a közvetlenül az
I. vízm aknába befolyó vízb l vettük a
mintát.

11. kép: mészéget I. vízm akna

3. Lipóci-nyel (12. kép):
A Lipóci legel n található, id skos felszíni
vízfolyással
rendelkez
nyel .
Februári
terepbejárásunkkor a nyel nyitott állapotban volt.
A májusi és júniusi nagy es k hatására viszont
megcsúszott a nyel fölötti partoldal és több m3
föld került bele.

12. kép: Lipóci-nyel

4. Gubacsos-barlang (10. kép)
A harmadik mintavétel szeptember 7-én volt. A csapadékviszonyok a második
mintázáshoz hasonlóan alakultak, szeptember 4-én esett 8,8 mm csapadék és az el tte lév
id szakban is kevés volt az es . Viszont a mintázás napján egész délel tt esett. Ez a Lipócinyel be folyó patak vizének megzavarosodását eredményezte. A többi helyen még nem volt
érzékelhet az es hatása.
Mintázó helyeink a következ k voltak:
1. Mészéget -barlang I. szifon
2. Mészéget I. vízm akna
3. Mészéget II. vízm akna
4. Lipóci-nyel
5. Gubacsos-barlang

38

Tudományos munkák – Mikro utakon
A mikrobiológiai vizsgálatok:
A mikrobiológiai vizsgálatok, az érvényben lév
megfelel en történtek.

ivóvíz vizsgálati szabványoknak

Telepszám 22 °C-on
Telepszám 37 °C-on
lemezöntéses módszer

MSZ EN ISO 6222:2000

Clostridium szám
membránsz réses módszer

MSZ EN 26461-2:1994

Fekális enterococus szám membránsz réses MSZ EN ISO 7899-2:2000
módszer
Pseudomonas aeruginosa szám
membránsz réses módszer

MSZ EN ISO 16266:2008

Coliform szám, E. coli szám
membránsz réses módszer

MSZ EN ISO 9308-1:2001
Kiegészítve: LMX broth-tal
aktivitás,
MUG-reakció)

Coliform szám, E. coli szám
membránsz réses módszer

MSZ ISO 9308-1:1993 (visszavont szabvány)
5.3.5., 5.4.1., 5.4.3., 5.5.
Kiegészítve: LMX broth-tal (galaktozidáz
aktivitás,
MUG-reakció)

(galaktozidáz

A kapott eredmények inkább tájékoztató jelleg ek , mivel a felhasznált módszerek tiszta
vizekhez , kisebb fajgazdagságú, kevesebb háttérflórát adó vizek vizsgálatához
alkalmazhatóak. A jelent s háttérflóra megnehezítheti, néha akár lehetetlené is teheti a pontos
meghatározást. A kés bbiekben célszer alkalmasabb módszereket találni.
1. Víz h mérséklet: Mikrobiológiai vizsgálatoknál fontos tényez a minta eredeti
h mérséklete, hiszen a különböz mikroorganizmusok különböz h mérsékleti viszonyok
között érzik jól magukat. A vízmintákat kb. 4ºC-on kell tárolni a vizsgálatig, amiket a
mintavételt l számított 24 órán belül fel kell dolgozni.
H mérséklet [ºC]
2011.02.23
10,4
Mészéget I. szifon
Mészéget
I. vízm
akna
Mészéget
II. vízm
8,5
akna
9,3
Gubacsos-forrás
7,9
Gubacsos-barlang
Lipóci-nyel

2011.07.13 2011.09.07
13,0

12,9

12,1

11,85
-

11,8

-

-

10,5

10,5

16,2

12,6

A h mérsékleti adatok, az adatok kevés száma miatt nem adnak átfogó képet a mintavételi
pontokra jellemz h mérsékleti változásokról. Értelmezésükhöz, elengedhetetlen a „környezet
h mérsékletének” ismerete is.
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Az egyes mintavételi id pontokban a legmagasabb h mérsékletet a mészéget I. szifon
adta, a leg alacsonyabb h mérsékletet a Gubacsos barlangban mértük.
2. Telepszám 22ºC és 37ºC-on: Agar táptalajon 22 ill. 37 fokon telepképzésre és növekedésre
képes mikroorganizmusok száma. A természetes vizek mindegyike tartalmaz különböz
mennyiségben mikroorganizmusokat, amelyek többféle helyr l például a talajból és a
növényzetb l, fekáliából származnak illetve saját flórájuk, faunájuk van. A össz számuk
felbecsülése hasznos információt ad a vízmin ség értékeléséhez, különösen nagyszámú
vizsgálat
esetén,
az
értékekben
bekövetkez
változások
megfigyelése.
37ºC-on a telepszám ÁNTSZ által javasolt határértéke 100 db/ml (ivóvízre)
22ºC-on pedig 500 db/ml (ivóvízre)
telepszám 22ºC-on
2011.02.23 2011.07.13 2011.09.07
Mészéget
2.000/ml
+
50.000/ml
gombák
I. szifon
Mészéget
200.000/ml
7.200/ml
I.
vízm
akna

telepszám 37ºC-on
2011.02.23
Mészéget
I. szifon
Mészéget
I.
vízm
akna

Mészéget
II.
vízm
akna

Mészéget
II.
vízm
akna

Gubacsosforrás
Gubacsosbarlang
Lipóci-nyel

-

3.000/ml

-

-

700/ml

8.600/ml

2.500/ml

60.000/ml

Gubacsosforrás
Gubacsosbarlang
Lipóci-nyel

2011.07.13

2011.09.07

600/ml
gombák

15.000/ml

+

150.000/ml

5.500/ml

-

1.500/ml

-

-

300/ml
600/ml
gombák

8.300/ml
+

90.000/ml

A kapott értékek mindenhol meghaladják az ivóvizekre javasolt határértékeket.
Az els mintázás eredményei értékelhetetlenek voltak. 1 ml-b l olyan nagyszámú telep és
gombafonál tenyészet alakult ki, hogy a pontosabb meghatározáshoz hígításra lett volna
szükség, erre azonban akkor nem volt mód. A többi minta vizsgálatánál jelent s hígítást
kellett alkalmazni.
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13. kép: Telepszám meghatározása (3. vízmintákból)

Ahogy az várható volt ; a 37 fokos telepszám értéke általában alacsonyabb volt , mivel
ezekre a vizekre nem jellemz nagy h ingás, és az átlag h mérsékletük 12 fok körül mozog.
Egy estben a 37 fokos telepszám ( Lipóci legel 09.07) esetén meghaladta a 22 fokost ,
ezzel egy id ben a Coliform és ezen belül az E. coli baktériumok száma is magas volt.
A legmagasabb értékeket a Lipóci legel mutatta.
A legalacsonyabb értékeket a Gubacsos barlang.
Ahol magas volt a telepszám, ott a többi paraméter értéke is, els sorban Coli – E. coli
értéke is kimagasló volt.
3. Coliform és E.coli szám:
Coliformok: Szelektív differenciáló táptalajon aerob körülmények között képesek
telepképzésre, miközben 24 órán belül savat termelnek. Oxidáz negatívak, triptofánból
nem képes indol el állítására. Rengeteg fajt magába foglaló, nem rendszertani kategóriát
képvisel baktériumcsoport. Nagy tömegben vannak jelen az emberi és állati fekáliával
szennyezett vizekben, de fekália mentes környezetben (mint a víz, talaj és növénytakaró)
is jelent s számban fordulnak el . Számos patogén és nem patogén faj található köztük.
Az E. coli: Olyan laktóz pozitív baktérium, mely oxidáz negatív , triptofánból képes indol
el állítására. Jelenléte az ivóvízben, fekális szennyez désre utal.
Az ide vonatkozó rendelet alapján, a határérték coliform- E .colira nézve: 0 db /100ml.
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Coliform/100 ml
2011.02.23
Mészéget
70
I. szifon
Mészéget
I.
vízm
akna
Mészéget
600
II.
vízm
akna
Gubacsos100
forrás
Gubacsosbarlang
Lipóci-nyel

2011.07.13

2011.09.07

1.600

1.600

760

460

-

440

-

-

350

2.000

5.000

4.000

E.coli/100 ml
2011.02.23
Mészéget
3
I. szifon
Mészéget
I.
vízm
akna
Mészéget
600
II.
vízm
akna
Gubacsos100
forrás
Gubacsosbarlang
Lipóci-nyel

2011.07.13

2011.09.07

0

1.000

70

400

-

100

-

-

0

1.500

350

3.500

14. kép: E.coli (zöld szín ek) és Pseudomonas aeruginosa (narancssárga szín ek) meger sítés (3. vízmintázásból)

A vizsgált minták Coli- E.coli. tartalma, minden esetben meghaladta az ivóvízre el írt
határértéket. A h mérséklet emelkedésével jelent sen emelkedett a Coliform baktériumok
szám,a Lipóci nyel esetén kiugróan magas értékekkel, ami utalhat a közelben m köd
lovarda szennyez hatására.
4. Fekális enterococcus: Képesek túlélni és szaporodni kedvez tlen környezeti viszonyok
között is. A természetben szinte mindenütt megtalálhatók: talajban, vízben, élelmiszerben.
Az állati és az emberi bélflóra része, de megtalálható pl. az urogenitális szervekben és a
szájüregben is. E. coli- hoz mért aránya , állati székletben jellemz en magasabb, emberi
fekáliában alacsonyabb.
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Fekális Enterococcus/100 ml
2011.02.23 2011.07.13 2011.09.07
Mészéget
I.
1
2
1.000
szifon
Mészéget
I.
2
120
vízm akna
Mészéget II.
vízm akna
Gubacsosforrás
Gubacsosbarlang
Lipóci-nyel

200

-

13

-

1
-

70
-

3

100

108

120

E.coli/100 ml
2011.02.23 2011.07.13 2011.09.07
Mészéget I.
3
0
1.000
szifon
Mészéget I.
70
400
vízm akna
Mészéget
600
100
II.
vízm
akna
Gubacsos100
forrás
Gubacsosa telepek
0
1.500
összefutnak
barlang
350
3.500
Lipóci-nyel

A Fekális enterococcus értéke, az utolsó mintavétel kivételével, általában igen alacsony
volt. Kivéve a Mészéget aknájából(pangóvíz) származó minta és a Lipóci-nyel esetében. A
legmagasabb értékeket a harmadik mintavételkor mutatta.

15. kép: Enterococcus meghatározás (3. vízmintázásból)

5. Clostrodiumok: Anaerob ill. fakultatív anaerob baktériumok. Az általunk alkalmazott
vizsgálati módszer során h kezelést végzünk így , alapvet en a baktérium spóráit
mutatjuk ki. A Clostridium spórái a környezetben igen elterjedtek, jelen vannak az emberi
és állati székletben, a felszíni vízben, a szennyvízben, a porban és a talajban. Eltér en az
E.colitól és egyes Coliform mikroorganizmusoktól, a spórák a vízben hosszú ideig (akár
10 évig is) életben maradnak, mivel ellenállóbbak a kémiai és fizikai behatásokkal
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szemben, mint a vegetatív formák. Ezért nem feltétlenül friss szennyezést mutatnak.
Clostrodiumot csak a szeptemberi mintákból tudtunk kimutatni.
Clostridium perfringens/100 ml
2011.02.23 2011.07.13 2011.09.07
0
0
3
Mészéget I. szifon
Mészéget I. vízm
0
>100
akna
Mészéget II. vízm
0
9
akna
0
Gubacsos-forrás
0
0
>100
Gubacsos-barlang
0
100
Lipóci-nyel

6. Pseudomonas aeruginosa: Felszíni vizekben, uszodákban, szennyvízben és szennyezett
ivóvízben közönségesen megtalálható baktérium. F leg a magasabb h mérséklet vizeket
kedveli.
Pseudomonas aeruginosa/100 ml
2011.02.23 2011.07.13 2011.09.07
0
0
0
Mészéget I. szifon
Mészéget
I. vízm
0
250
akna
Mészéget
II. vízm
7
0
akna
0
Gubacsos-forrás
0
0
0
Gubacsos-barlang
0
0
Lipóci-nyel

A két vízm aknában találtunk Pseudomonast 1-1 alkalommal. Az alacsony h mérsékleti
értékek miatt el fordulásának esélye csekély, P. fluorescens ill. P. putida el fordulása
valószín bb, de ezek kimutatására az általunk használt módszer nem alkalmas.
Tapasztalatok, következtetések:
- A kapott eredmények inkább tájékoztató,” tapogatózó” jelleg ek, mivel a felhasznált
módszerek tiszta vizekhez , kisebb fajgazdagságú, kevesebb háttérflórát adó vizek
vizsgálatához alkalmazhatóak. A jelent s háttérflóra megnehezítheti, néha akár
lehetettlené is teheti a pontos meghatározást. A kés bbiekben célszer alkalmasabb
módszereket találni. Valamint az egyes mintavételi pontok megfelel ségét is felül kell
vizsgálni ill. újabb mintavételi helyeket kijelölni.
- Az aktuális „sz rési teljesítmény” nagy mértékben befolyásolhatja a kapott
eredményeket . Ennek mértékének pontosabb megítéléséhez azonban ismernünk kell a
vízgy jt terület fontosabb jellemz it , így:
a) A terület pontos nagyságát, k zettani jellemz it, karszt-morfológiai jellemz it
fedett-fedettlen karszt területének arányát, a fedett karsztot borító növény és
talajtakaró jellemz it.
b) Fel kel térképezni az antropogén hatásokat; lakott terület, bányam velés,
állattartás, mez gazdaság, erd gazdálkodás stb.
c) Az id járási tényez ket; a csapadék mennyiségét, eloszlását a vizsgált területen,
a h mérsékletet és a h ingás mértékét.
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- A vizsgált minták egyike sem volt ivóvízmin ség , jelent s biológiai aktivitást mutattak.
Kérdés azonban, hogy mi jellemz az adott rendszer autochton mikroflórájára, és
melyek azok az adatok ahol a másodlagos szennyez dés hatása érvényesült, ill. milyen
módon és mértékben érvényesült. Másodlagos szennyezés alatt azt a szennyezést
értjük, amikor a víz összetételét l nagyrészt függetlenül, idegen szervezetek vagy
jelen lév szervezetek hirtelen nagy számban megjelennek. Gyakorlatilag a
környezetben el forduló valamennyi mikroorganizmus bekerülhet.
Jöv beli tervek:
A vízmintázásokat 2011-ben is folytatni fogjuk, kisebb változtatásokkal:
- Legalább 5 alkalommal tervezünk vízmintavételt.
- Két alkalommal, különböz csapadékviszonyok mellett a környez barlangrendszerek
(Vízf , Kispaplika, Abaligeti) patakvizét is vizsgálnánk.
- A környezeti tényez k részletesebb legyezésével képet kaphatunk a talaj
sz r képességének változásairól.
Továbbá:
Érdemes lenne, ha lehetséges meghatározni az autochton mikroflóra jellemz it.
Csak adott paraméterek vizsgálata esetén, érdekes eredményeket adhatna, valamely
kiválasztott környezeti tényez (pl. csapadék, h mérséklet) változásának függvényében
vizsgálni az adott paraméterek változását. Ehhez azonban hosszabb ideig tartó mintavételi
programra és nagy számú mintára van szükség.
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Gerinctelen faunisztikai vizsgálatok
(Angyal Dorottya)
Bevezetés
2010-ben egy doktori (Ph.D) program keretei közt kezdtem el foglalkozni a mecseki
barlangok gerinctelen faunájának kutatásával. A témaválasztás azzal magyarázható, hogy ez a
Magyarországon egykor oly magas színvonalon végzett kutatási ág –gondoljunk Dudich
Endre és tanítványai munkásságára- az utóbbi évtizedekben indokolatlanul háttérbe szorult. A
több mint 250 mecseki barlangból mindössze kett ben végeztek mindmáig a gerinctelen
faunát is felölel komplex biológiai felmérést, tehát úgy gondoltam, b ven akad még - új
tudományos eredmények lehet ségét rejt - munka a hegység barlangjaiban. Az Abaligetibarlang és a Mánfai-k lyuk faunáját Gebhardt Antal és társai vizsgálták a múlt század els
felében. A kutatásaik óta eltelt évtizedekben jelent s változások történtek ezekben a
barlangokban, melyek nagymértékben befolyásolhatták a gerinctelen fauna összetételének
alakulását. Az Abaligeti-barlangot 1957-ben kiépítették és bevezették a villanyvilágítást,
turisták ezreit vonzva ezzel a barlangba. A Mánfai-k lyuk vízm számára történ
hasznosítása, a táróhajtás jelent sen megváltoztatta a barlang eredeti állapotát és kétséges
volt, hogy a leírt 5 endemikus gerinctelen faj fellelhet -e még a K lyukban. Mindezeket a
körülményeket figyelembe véve fontosnak tartottam a két barlang ismételt felmérését,
melynek célja f ként a változások detektálása volt.
Az Abaligeti-barlang vízgy jt területén további 6 barlangot jelöltem ki, melyek
gerinctelen faunája eddig ismeretlen volt. A vizsgálat részeként a hazai és külföldi
szakirodalomban talált mintavételi módszerek eredményességének összehasonlítását
terveztem. A nyolc vizsgált barlang kutatása során különös figyelmet szerettem volna
fordítani a valódi barlanglakó (troglobiont), morfológiai és élettani szempontból is a barlangi
körülményekhez adaptálódott gerinctelen fajok felkutatására. Az Abaligeti-barlangból és a
Mánfai-k lyukból a Gebhardt-féle vizsgálatok során több ilyen gerinctelen faj került leírásra,
leghíresebb a magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum Soós 1927, korábban Lartetia
hungarica, Paladilhia hungarica), a Niphargus vakbolharák fajok, vagy a Protelsonia
hungarica Méhely, 1924 (korábbi nevén Stenasellus hungaricus) vak ászkarák.
Anyag és módszer
Az el vizsgálatok 2010 augusztus és 2011 között január zajlottak a Mecsek hegység 8
barlangjában. A barlangok
adatairól
az 1. táblázat
Kataszteri száma
EOV Y
EOV X
mBf
Barlang neve
nyújt tájékoztatást.
Abaligeti-barlang

4120-1

578056,429

88434,52

218,77

Törökpince-víznyel barlang

4120-13

577544,64

88007,391

275,791

Kispaplika-barlang

4120-22

578537,57

88409,775

220,337

Római-zsomboly

4120-222

578465,73

88298,61

247,932

Vadetet s-víznyl barlang

4120-27

577872,842

86795,058

320,701

Aktív-nyel

4120-31

578760,081

86896,453

291,643

Akácos-víznyel barlang

4120-1

577686,412

88185,955

269,226

Mánfai-k lyuk

4120-2

585324,364

89720,42

240,121
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vizsgált barlangok neve és
legfontosabb adatai
(kataszteri száma,
koordinátái /Y, X/ és
tengerszint feletti magassága
/mBf/)
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Témavezet m, Dr. Kondorosy El d kérelmére (Pannon Egyetem Georgikon Kar,
Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék) a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 6928-6/2010 számmal adta meg a kutatási
engedélyt a barlangokra. A gy jtések során nagy segítségemre voltak Pro Naturás társaim,
név szerint: Tegzes Zoltán, Nyír Artúr, Illés Andrea, Zalán Béla, Heged s Anett, Varga
Nikoletta, Fodor István. A Szegedi Karszt-és Barlangkutató Egyesületb l Klenk Péter
segédkezett a mintázások során. Segítségüket ezúton is köszönöm. Többféle mintavételi
módszert alkalmaztam, a leggyakrabban azonban egyeléssel gy jtöttem, ami történhet
csipesszel, kézzel, ecsettel vagy pipettával. A módszer a szárazföldi és a vízi fauna gy jtésére
egyaránt alkalmas. Hat féle talajcsapdát használtam a szárazföldi gerinctelen állatok
gy jtésére. Ezek különböz csalétkekkel és öl folyadékokkal töltött 2 dl rtartalmú m anyag
poharak voltak, melyeket középen kilyukasztott alufóliával vagy m anyag fedéllel zártam a
kisebb test gerinces állatok esetleges csapdába esésének kiküszöbölése érdekében. A
poharak a barlangi talajba voltak ágyazva úgy, hogy a pohár pereme a talaj felszínével egy
szintbe esett. Ahol ásásra nem volt mód, a poharat kövekkel és agyaggal raktam körbe. A
csapdák a következ csalétkeket illetve öl folyadékokat tartalmazták: 1. etilén-glikol, 2. sör,
3. telített cukoroldat, 4. telített NaCl oldat, 5. kolbász és sajt, 6. csirkehús és kutyatáp. Az
etilén-glikollal töltött csapdák hosszabb ideig, maximum egy hónapig is a barlangban
hagyhatóak, míg a többi öt típusú csapdát ajánlott 3-5 nap után felszedni az érzékeny barlangi
fauna túlgy jtésének elkerülése érdekében. Kétféle vízi csapdát alkalmaztam, kiforrázott
falevelekkel töltött, kilyuggatott, a parthoz zsinórral rögzített nylon zsákocskákat és
csalétekkel (májkrém) töltött palack csapdát. A cseppkövekr l csepeg vizet egy tölcsérb l,
gumics b l és m anyag palackból álló berendezés segítségével gy jtöttem össze, melyb l
négy darab volt elhelyezve az Abaligeti-barlang különböz pontjain. Az egyelés során
gy jtött és a csapdákból illetve csepeg víz-gy jt kb l kiválogatott példányokat 70%-os és
96%-os etanolban fixáltam. A minták szortírozása sztereomikroszkóp segítségével történt. A
troglobiont fajok egyes példányairól ALPHA DCM510 USB kamera segítségével készítettünk
felvételeket. A minták azonosítását a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának
taxonómusai, más hazai és külföldi specialisták és jómagam végeztük. Az anyag
feldolgozottsága még nem teljes, egyes csoportokra még nem találtam szakért t.

Talajcsapda (Fotó: Tegzes Z.)
Egyelés guanóból (Fotó: Illés A.)
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Csalétkes talajcsapda sematikus rajza

Csepeg víz gy jt berendezés (Fotó: Tegzes Z.)

Eredmények
A nyolc barlangban gy jtött gerinctelen taxonok neveit és a példányok kézre
kerítésének módjait a 2. táblázat tartalmazza. Az Abaligeti-barlang Nyugati I. és II. számú
oldalágát a táblázatban elkülönítettem a barlang f ágától. A kutatott barlangokból 31
gerinctelen taxon fajait sikerült begy jteni. A leggyakoribb, legtöbb helyen gy jtött
gerinctelen csoportok képvisel inek a kétszárnyúak, a pókok, az ikerszelvényesek, a csigák és
a futóbogarak bizonyultak. A lerakott csapdákat legnagyobb egyedszámban legyek,
ugróvillások és Gammarus felemáslábú rákok látogatták.

2. táblázat: A 8 barlangban fogott taxonok és a mintavétel módjai. (Rövidítések: Ab-bg.=Abaligetibarlang, M.k-bg.=Mánfai-k lyuk, V-bg.=Vadetet s-víznyel barlang, R-zs.=Római-zsomboly, Akt-ny=Aktívnyel , Aká-ny=Akácos-víznyel barlang, Tp-bg.=Törökpince-víznyel barlang, K-bg.= Kispaplika-barlang,
+=taxon jelenléte, -=taxon hiánya, E=egyelés, P.cs=palack csapda, Csv.gy=csepeg víz gy jt , L.cs=leveles vízi
csapda, Gl.cs=glikolos csapda, S.cs=sörös csapda, C.cs=cukoroldatos csapda, S.o.cs=sóoldatos csapda,
cs1=csalétkes csapda 1 (kolbász és sajt), cs2=csalétkes csapda 2 (hús és kutyatáp)
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Taxon
Turbellaria/
Örvényférgek
Nematoda/
Fonálférgek
Nematomorpha/
Húrférgek
Annelida/
Gy r sférgek
Egyéb férgek
Gastropoda/
Csigák
Chilopoda/
Százlábúak
Diplopoda/
Ikerszelvényesek
Opiliones/
Kaszáspókok
Acari/
Atkák
Araneae/
Pókok
Asellota/Vízi
ászkarákok
Oniscoidea/Szárazföldi ászkák
Amphipoda/Felemáslábú rákok
Ostracoda/
Kagylósrákok
Copepoda/
Evez lábú rákok
Collembola/
Ugróvillások
Diplura/
Lábaspotrohúak
Ephemeroptera/
Kérészek
Plecoptera/
Álkérészek
Heteroptera/
Poloskák
Auchenorrhynca
/Színkabócák
Staphylinidae/
Holyvák
Carabidae/
Futóbogarak
Egyéb bogarak

Ab-bg. f ág
+ P.cs
+ CSv.gy

Ab-bg.
Ny-I
+E

Ab-bg. M.k-bg.
Ny-II
-

Barlangok rövidítése
V-bg.
R-zs. Akt-ny

Aká-ny

Tp-bg.

K-bg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+E

-

+ E, L.cs

+E

+E

+E

-

-

-

+E

+E

-

+ E, L.cs,
CSv.gy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ E, L.cs

-

-

+ E, Gl.cs
L.cs

-

+E

+E

+E

+ E, S.cs

+E

-

-

-

-

-

+E

+E

-

+E

-

+E

-

+E

+E

+E

-

+ E, Gl.cs

-

+ E, S.cs

+E

+E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+E,Gl.cs,
Cs1.,CSv.gy

-

+E

+ L.cs

+ E, Gl.cs

-

+E

-

+E

-

+E

-

-

+E

+ E, Gl.cs

+E

+E

+E

+E

+E

+ E, L.cs

+E

+E

+ E, L.cs

+E

-

-

-

+E

-

-

+E

-

-

-

-

+E

-

+ E, P.cs

+ L.cs

+E

+ L.cs

+E

-

-

+E

-

+E

+ CSv.gy

-

-

+ L.cs

-

-

-

-

-

+ CSv.gy

-

-

+ L.cs

-

-

-

-

-

-

+ E, Gl.cs,
S.cs, Cs1.

-

-

+ Gl.cs,
L.cs

+ E, Gl.cs

-

+ E, Gl.cs

-

+ S.cs

-

-

+E, C.cs

+E

-

-

-

-

-

-

-

+E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ E, L.cs

-

-

+ L.cs

-

+E

+E

+E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+E

-

-

-

-

+E

-

-

-

S.cs

-

+ Gl.cs

+ Gl.cs

-

+ E, Gl.cs

-

+ E, S.cs

-

-

+E

+E

+ E, Gl.cs

-

+ E, S.cs

+E

+E

-

-

+ E, Gl.cs,
S.cs, Cs1.
+ E, Gl.cs,
S.cs
-

Hymenoptera/
+E
Hártyásszárnyúak
Trichoptera/
+E
Tegzesek
Lepidoptera/
+E
Lepkék
Nematocera/
+ E, Gl.cs,
Fonalascsápú
S.cs, C.cs,
kétszárnyúak
Cs1.
Brachycera/
+ E, Gl.cs,
Rövidcsápú
S.cs, C.cs,
kétszárnyúak
Cs1.,Cs2
Rovar lárvák/
+ E, S.o.cs
Insecta larvae
Csv.gy, Gl.cs
Össz. taxon szám
25
(a 31-b l):

-

+E,
Gl.cs
+E,
Gl.cs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+E

+E

+E

-

-

+ S.cs

-

-

-

-

-

-

-

-

+E

-

-

-

-

-

+E

+E

+E

+E

+E

-

Gl.cs

E, Gl.cs

-

+E

+ E, Gl.cs

+E

+ E, S.cs

+E

-

+ Gl.cs

+ Gl.cs

+ Gl.cs

+E

+ Gl.cs

-

+ S.cs

-

+ C.cs

-

+ Gl.cs

+ Gl.cs

+E

+E

-

-

-

6

9

17

13

11

14

7

16

8
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A táblázatról leolvasható, hogy a legdiverzebb barlangnak az Abaligeti-barlang
bizonyult. Ennek oka nemcsak a barlang nagy kiterjedésében és mikrohabitatokban való
b velkedésében, hanem egyaránt a mintavételezések nagy számában és a barlang alapos,
oldalágakra is kiterjed átkutatásában rejlik. A korábban már felmért Mánfai-k lyuk faunája
az 1930-as évek adataihoz képest szegényesnek bizonyult, ami nem is csoda, ha figyelembe
vesszük, hogy a barlang szabályozott, vízm számára kiépített folyosója teljes egészében ki
van betonozva és cs vezetékekkel van beépítve. A leírt 5 endemikus fajból mindössze kett , a
Protelsonia hungarica és a Bythiospeum hungaricum (gebhardti?) példányait sikerült
megtalálni. A két örvényféreg fajnak és a Niphargus fajnak egyenl re nincs nyoma. A további
hat vizsgált barlang eltér jellege miatt más-más gerinctelen csoportok fajainak adott otthont.
A Törökpince-víznyel barlang felt n en gazdag faunával bír a bejárati régióban, míg a
Római-zsomboly - a vertikális barlangokra jellemz en - több barlangidegen faunaelemmel
rendelkezik. Az alábbiakban szeretném közölni a 8 vizsgált barlangból származó, eddig
meghatározott fajok listáját. A fajlista még nem teljes, várom többek között a bogarak, a
Niphargus vakbolharákok, az ugróvillások, a kagylósrákok identifikálásának eredményét. Az
egyes állatcsoportok mellett feltüntettem az ket azonosító kutatók neveit.
Örvényférgek (Turbellaria) (Det.: Angyal Dorottya)
Polycelis felina (Dalyell, 1814)

2010/12/09 Abaligeti-barlang, Flórián-kút, palack csapda
2010/09/08 Abaligeti-barlang, bejárattól 20 m-re
2010/01/12 Abaligeti-barlang, Ny-I. oldalág

Húrférgek (Nematomorpha) (Det.: Angyal Dorottya)
Gordius aquaticus (Linnaeus, 1758)

2010/08/21 Törökpince-víznyel barlang, bejárattól 15-20 m-re
2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, 1. sz kület, tócsa, bejárattól 30 m-re
2010/10/27 Törökpince-víznyel barlang, 1. sz kület, tócsa, bejárattól 30 m-re

Csigák (Gastropoda) (Det.: Dr. Fehér Zoltán)
Helicodonta obvulata (O.F.Müller, 1774)

2010/10/07 Római-zsomboly
2010/10/07 Római-zsomboly, bejárati régió

Alinda biplicata (Montagu, 1803)

2010/10/07 Római-zsomboly, bejárati régió
2010/10/12 Abaligeti-barlang Ny-II. oldalág

Oxychilus sp.

2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárattól 3 m-re
2010/12/11 Mánfai-k lyuk, 2. sz. glikolos csapda

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

2010/09/26 Abaligeti-barlang „Elefánt”-nál a patakban
2010/09/26 Abaligeti-barlang- fosszilis mintában
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Trichia hispida (Linnaeus, 1758)

2010/09/26 Abaligeti-barlang „Elefánt”-nál a patakban

Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883)

2010/ 11/23 Aktív-nyel , akna alja (-8m)

Vitrea diaphana (Studer, 1820)

2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárattól 15 m-re

Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)

2010/10/11 Abaligeti-barlang, Gyógyterem után, patakban (8 pd.)
2010/09/26 Abaligeti-barlang, „Elefánt”-nál, patakban (2 pd, üres házak)
2010/09/26 Abaligeti-barlang, szifon bejárata el tt, patakban (1 pd.)
2010/10/11 Abaligeti-barlang, „Elefánt”-nál, patakban (1 pd., üres?)
2010/12/22 Mánfai-k lyuk, 2. számú vízi csapda (7 pd, B. gebhardti?)

Truncatellina sp.

2010/09/26 Abaligeti-barlang, fosszilis mintában

Clausrida sp.

2010/09/26 Abaligeti-barlang, fosszilis mintában

Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835)

2010/09/21 Törökpince-víznyel barlang, bejárati régió
2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárattól 1-3 m-re
2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárattól 3 m-re
2010/10/12 Akácos-nyel , akna alja utáni kuszoda

Oxychilus draparnaudi (Beck, 1873)

2010/12/22 Mánfai-k lyuk, 2. sz. glikolos csapda
2010/12/11 Mánfai-k lyuk, 2. sz. glikolos csapda
2010/12/11 Mánfai-k lyuk, 3. sz. glikolos csapda

Százlábúak (Chilopoda) (Det.: Dr. Dányi László)
Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)

2010/09/21 Török Pince-víznyel barlang, bejárati régió (1 pd )
2011/02/13 Aktív-nyel , végpont felett 2 m-rel (1 pd )

Lithobius validus (Meinert, 1872)

2010/10/07 Római-zsomboly, -14 m (1 pd )

Ikerszelvényesek (Diplopoda) (Det.: Dr. Korsós Zoltán és Angyal Dorottya)
Brachydesmus troglobius (Daday, 1889)

2010/11/25 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág, nyel t l kb. 15 m-re (1 pd )
2010/11/25 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág, Meseterem után (1 pd juv. )
2010/12/09 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág bejáratánál, csapadékmér n (1 pd +1 pd )
2010/11/23 Abaligeti-barlang f ág, Nagyterem, 67. számú lámpa, mohán (1 pd juv.+1 pd )
2010/11/04 Abaligeti-barlang, szifon bejárata (1 pd )
2010/11/23 Abaligeti-barlang, K-i oldalág, üres csapda alján (2 pd )
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2010/09/22 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág bejártata (1 pd. juv)
2010/11/04 Abaligeti-barlang f ág, 50. számú lámpa alatti flórán
2010/09/22 Abaligeti-barlang f ág, 50. számú lámpa alatti flórán (1 pd juv)

Brachydesmus sp.

2010/10/27 Török Pince-víznyel barlang, 1. sz. sörös csapda (1pd juv.)

Chordeumatida sp.

2010/11/23 Aktív-nyel , I-gerenda (1 pd )
2010/11/24 Aktív-nyel , beton akna, sekély víz (1 pd )
2011/11/23 Abaligeti-barlang f ág, Nagyterem, 67. számú lámpa, mohán (1 pd )

Boreoiulus tenuis (Bigler, 1913)

2010/10/27 Török Pince-víznyel barlang, 4. sz. sörös csapda (1 pd )

Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)

2010/08/21 Török Pince-víznyel barlang, bejárati régió (1 pd +1 pd + 1 pd juv.)
2010/10/24 Török Pince-víznyel barlang, bejárattól 7 m-re (1 pd +1 pd )

Polydesmus collaris (C.L.Koch, 1847)

2010/12/08 Vadetet s-barlang, bejárati akna (1 pd )
2010/08/21 Török Pince-víznyel barlang, bejárati régió (1 pd +1 pd juv.)
2010/10/24 Török Pince-víznyel barlang, bejárattól 7 m-re (1 pd juv.)
2010/11/23 Aktív-nyel , -10 m (1 pd )
2010/12/11 Mánfai-k lyuk, 2. sz. glikolos csapdánál (1 pd )
2010/11/24 Török Pince-víznyel barlang, bejárat (1-3 m) (1 pd. juv.)
2010/05/03 Szajha fels -víznyel barlang, bejárat (1 pd )

Haasea hungarica (Verhoeff, 1928)

2010/10/07 Kispaplika-barlang, bejárati akna (1 pd

)

Unciger foetidus (C.L.Koch, 1838)

2010/08/21 Török Pince-víznyel barlang, bejárati régió (1 pd )

Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798)

2010/10/27 Török Pince-víznyel barlang, 4. sz. sörös csapda (1 pd )

Cylindroiulus luridus (C.L.Koch, 1847)

2010/08/21 Török Pince-víznyel barlang, bejárati régió

Trachysphaera schmidtii (Heller, 1858)

2010/11/23 Abaligeti-barlang, K-i oldalág (bejárattól 40 m-re) (1 pd )
2010/11/23 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág bejárata (-380 m), lámpaflórán (2 pd )
2010/10/24 Török Pince-víznyel barlang, végpont, lapos fülke aljzatán (kb. -80 m) (1 pd

Kaszáspókok (Opiliones) (Det.: Dr. Murányi Dávid)
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)

2010/11/23 Abaligeti-barlang, Nagyterem, -490 m (1 pd

)

Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber&Martens, 1968)

2010/10/24 Aktív-nyel , -10 m (Diplopoda lábai közé beakadva)
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Atkák (Acari) (Det.: Dr. Kontschán Jen )
Ixodes vespertilionis (Koch, 1844)

2010/12/08 Vadetet s-víznyel barlang, létrás terem
2010/08/21 Törökpince-víznyel barlang
2010/12/09 Abaligeti-barlang, K-i oldalág

Oribatida sp.

2011/01/13 Abaligeti-barlang, 12. sz. csepeg víz gy jt , (1 kifejlett+1 lárva)
2010/10/24 Török Pince-víznyel barlang, bejárattól 7 m-re

Galuminidae sp.

2010/12/23 Abaligeti-barlang, 1.sz. glikolos csapda

Parasitidae sp.

2010/12/08 Vadetet s-víznyel barlang, 3.sz glikolos csapda (1 pd nimfa)
2010/10/12 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág (1 pd nimfa)
2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárattól 1-3 m (1 pd )
2010/11/23 Aktív-nyel , depó elágazás (1 pd nimfa)

Pókok (Areneae) (Det.: Kancsal Béla)
Meta menardi (Latreille, 1804)

2010/08/21 Törökpince-víznyel barlang (1 pd )
2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, -9 m (1 pd
2010/10/12 Akácos-nyel , akna (1 pd juv)

)

Meta merianae (Scopoli, 1763)

2010/09/21 Abaligeti-barlang, bejárati régió

Meta sp.

2010/09/21 Abaligeti-barlang

Metallina sp.

2010/08/21 Törökpince-víznyel barlang (1 pd juv)
2010/10/24 Török Pince-víznyel barlang, bejárati régió (1 pd juv)
2010/10/12 Akácos-nyel , akna (1 pd juv)

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)

2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárati régió (1 pd juv)
2010/08/21 Törökpince-víznyel barlang (1 pd juv)
2010/10/12 Akácos-nyel , akna (1 pd juv)
2010/09/21 Abaligeti-barlang, bejárati régió

Urocoras longispinus (Kulczynski, 1897)

2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárat (1-3 m) (1 pd )

Porrhomma convexum (Westring, 1861)

2010/10/23 Római-zsomboly, végpont felett 5 m-rel (1 pd hím + 2 pd )
2010/09/21 Abaligeti-barlang, -300 m
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Theridiidae sp.

2010/08/21 Törökpince-víznyel barlang, bejárati régió (1 pd juv)
2010/10/12 Akácos-nyel , akna (1 pd juv)

Vízi ászkarákok (Isopoda/Asellota) (Det.: Dr. Florian Mallard)
Protelsonia hungarica hungarica (Méhely, 1924)

2010/12/11 Mánfai-k lyuk, mesterséges táró végén, csorgavíz gy jt ben (3pd +3 pd juv)
2010/12/11 Mánfai-k lyuk, mesterséges táró végén ered forrásból kifolyt vízben, lapos
kövön (1 pd +5 pd )
2010/12/08 Vadetet s-barlang, 1. terem utáni oldalfülke, sekély medencében, Niphargusokkal
együtt (2 pd )
2010/12/08 Vadetet s-barlang, áramló vízben (1 pd )
2010/10/12 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág, patakban (1 pd )
010/11/25 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág, sekély medencében (1 pd )
2010/09/22 Abaligeti-barlang, f ági patak, -220 m (3 pd +2 pd )

Szárazföldi ászkarákok (Ispopda/Oniscoidea) (Det.: Dr. Kontschán Jen )
Haplophtalmus mengii (Zaddach, 1844)

2010/09/22 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág bejáratnánál (-380 m). lámpaflórán
2010/12/22 Mánfai-k lyuk, táróból nyíló oldalfülke, korhadt fán
2010/09/22 Abaligeti-barlang, Karthagó romjai (-370 m), sziklán
2010/09/25 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág bejáratánál (-380 m), lámpaflórán

Trachelipus rathkii (Brandt, 1833)

2010/10/24 Törökpince-víznyel barlang, bejárattól kb. 7 m-re

Felemáslábú rákok (Amphipoda) (Det.: Dr. Kontschán Jen )
Gammarus fossarum (Koch, in Panzer, 1835)

2010/12/09 Abaligeti-barlang, 1 sz. vízi csapda
2010/12/09 Abaligeti-barlang, Flórián-kút, patak
2010/10/12 Abaligeti-barlang, Flórián-kút, patak
2010/11/25 Abaligeti-barlang, Flórián-kút, patak
2010/12/23 Abaligeti-barlang, 1. sz. vízi csapda
2010/10/07 Kispaplika-barlang, akna alján lév pangó vízben
2010/12/23 Abaligeti-barlang, 4. sz. vízi csapda
2010/12/22 Mánfai-k lyuk, 2. sz. vízi csapda
2010/11/25 Abaligeti-barlang, Ny-II. oldalág, Meseterem el tt 10 m-rel
2010/11/25 Abaligeti-barlang, Ny-II. oldalág, nyel t l 2 m-re, Akácos irányába
2010/11/25 Abaligeti-barlang, Ny-II. oldalág, nyel t l 20 m-re, Akácos irányába

Gammarus roeseli (Gervais, 1835)

2010/10/07 Kispaplika-barlang, forrás táró
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Lábaspotrohúak (Diplura) (faj/ok/ határozása folyamatban)
Campodea sp.

2010/10/12 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág, 4-5. tágulat között
2010/11/25 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág, Meseterem után
2011/01/13 Abaligeti-barlang, Ny-II oldalág, Meseterem és Lyukas-k között, kürt alatt

Kérészek (Ephemeroptera) (Det.: Dr. Murányi Dávid)
Heptageniidae sp.

2010/10/11 Abaligeti-barlang, Gyógyterem után, patakban (-240m) (2 pd lárva)*

Álkérészek (Plecoptera) (Det.: Dr. Murányi Dávid)
Nemoura cinerea (Retzius, 1783)

2010/12/09 Abaligeti-barlang f ág, bejárattól 220m, Flórián-kút, patak kövei alatt (6 pd lárva)
2011/03/14 Abaligeti-barlang f ág, bejárattól 466m, szifon-tó, levélcsapda (1 pd lárva)
2010/12/22 Mánfai-k lyuk, vízm táró vége, csorgavíz gy jt ben, 4. levélcsapda (1 pd lárva)

Capnia bifrons (Newman, 1839)

2010/12/23 Abaligeti-barlang f ág, bejárattól 370m, 3. levélcsapda (3 pd lárva)

Nemoura sp.

2010/12/23 Abaligeti-barlang f ág, bejárattól 370m, 3. levélcsapda (1 pd lárva)
2010/10/23 Római-zsomboly, 16m mélyen, tócsából (1 pd lárva)
2010/11/06 Aktív-nyel , bejárattól 28m, 14m mélyen (1 pd lárva)

Vízi bogarak (Coleoptera) (Det.: L kkös Andor)
Agabus guttatus (Paykull, 1798)

2010/11/23 Aktív-nyel , depó elágazásnál

Tegzesek (Trichoptera) (Det.: Dr. Murányi Dávid)
Plecopterina sp.

2010/10/12 Akácos-nyel , bejárati akna utáni kuszoda, 1 pd lárva
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Összehasonlítottam a saját gy jtésb l felállított fajlistát Gebhardt Antal 1963-ban, a
Janus Pannonius Múzeum Évkönyvében “A Mecsek hegység barlangjainak biológiai
vizsgálata” címen megjelent közleményében ismertetett fajlistájával az újonnan megjelent
fajok szempontjából. Az Abaligeti-barlangban és a Mánfai-k lyukban az alábbi faunára új
gerinctelen fajok jelenlétét észleltem.
Abaligeti-barlang
Csigák
-

Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
Truncatellina sp.
Clausrida sp.
Utóbbi két csigafaj a f ágban a barlang egyes pontjain az agyagos falból vett fosszilis
mintákból került el .

Kaszáspókok
-

Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
A faj el került az Aggteleki-karszt területér l is. Barlangi populációit már más
barlangokból is regisztrálták, a Mecsekb l még nem volt ismert.

Atkák
-

Galuminidae sp.
Parasitidae sp.

Pókok
-

Porrhomma convexum (Westring, 1861)
Tipikusan szubterrán él helyekhez köt d pókfaj, az általam vizsgált barlangokban a
mélyebb régiókban is el fordult.

Szárazföldi ászkarákok
-

Haplophtalmus mengii (Zaddach, 1844)

Lábaspotrohúak
-

Campodea sp.
A lábaspotrohúak kezdetleges testfelépítés , fehéres szín , szem nélküli, többnyire
avarlakó állatkák. Az összes általunk talált példány a Nyugati-II. oldalág azon
részeib l került el , amelyek még nem voltak ismertek a Gebhardt-féle vizsgálat
idején. Érdekes, hogy minden alkalommal vízbe hullott példányokat találtunk.
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Campodea sp. (Fotó: Varga K.)

Kérészek
-

Heptageniidae sp.
Tipikusan felszíni, gyorsfolyású patakokban szaporodó faj.

Álkérészek
-

Nemoura cinerea (Retzius, 1783)
Barlangi megjelenése különös, karsztforrásokban nem nagyon szokott el fordulni.
Magyarországról eddig nem volt barlangi álkérész el fordulási adat. Legközelebb
Szlovéniából van barlangi adat.

-

Capnia bifrons (Newman, 1839)
Patak és forráslakók, eddig nem volt hazai barlangi el fordulási adata.

-

Nemoura sp.
Mánfai-k lyuk

Csigák
-

Oxychilus draparnaudi (Beck, 1873)
Ez a faj az emberi környezetet preferálja, megtelepedése nem jó jel. Akár a vízm
általi hasznosítás indikátora is lehetne.

Szárazföldi ászkarákok
-

Haplophtalmus mengii (Zaddach, 1844)

Felszínen a faj nem ritka, a “fehér ászkák” közé tartozik. Az urbánus környezetet
részesíti el nyben. Építkezési törmelék, korhadó deszkák, gerendák, komposzthalmok, több
éves szénaboglyák alatt gyakori. A Mánfai-k lyukban korhadó gerendákon, míg az Abaligetibarlangban lámpaflórán találtam meg példányait.
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Egyéb új elterjedési adatok
Ikerszelényesek
-

Haasea hungarica (Verhoeff, 1928)
Az Abaligeti-barlang valódi barlanglakó endemizmusaként tartották számon, de a
K szegi-hegységb l és a Kovácsi-hegyr l is el került. A Mecsekben ez, a Kispaplikabarlang béli az els Abaligeti-barlangon kívüli el fordulási adata. Régebbi neve
Orobainosoma hungarica. Barlangkedvel faj.

-

Boreoiulus tenuis (Bigler, 1913)
Mecseki el fordulási adata idáig nem volt, Szenyéren és Keszthelyen találták meg
eddig populációit. Atlantikus elterjedés faj, a h vös klímát kedveli, Magyarországon
ezért húzódik barlangokba.

-

Trachysphaera schmidtii (Heller, 1858)
Ennek a fehéres szín gömbsoklábúnak hazánkból csak mecseki el fordulási
adata ismert (Pet cpusztáról, a Jakabhegyr l és az Abaligeti-barlangból). Most a
Törökpince-víznyel barlangból is el került.

Összehasonlítottam a különböz mintavételi módszerek eredményességét. A
leghatékonyabb gy jtési módszernek az egyelés bizonyult, mert ily módon a detektált fajok
egyes példányai azonnal begy jthet ek és a csapdákkal szemben megvan az az el nye, hogy
segítségével elkerülhet a gyakori csoportok dominanciája a mintákban. A módszer hátránya,
hogy összehasonlításra nem ad lehet séget, ám fajlisták felállítására alkalmas. A talajcsapdák
eredményességét összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy leghatékonyabbnak az etilénglikolos tartós csapda bizonyult 10 gerinctelen taxonnal, amit szorosan követett a sörrel töltött
csapda 9, majd a kolbász-sajt csalétkes csapda 5 és a telített cukoroldattal töltött csapda 3
csoporttal. A hús-kutyatáp csalétkes és a telített sóoldattal töltött csapdák egyaránt mindössze
1-1 gerinctelen taxon egyedeit fogták meg. Ez az eredmény nem egészen úgy alakult, ahogy
vártam, hiszen arra számítottam, hogy a táplálékban szegény barlangi körülmények között az
er s szagú csalétek jobban vonzza majd a gerincteleneket. Az etilén-glikolos csapda sikere
talán abban is rejlett, hogy hosszabb ideig lehetett a barlangokban hagyni. A vízi csapdák
nagy jelent séggel bírnak, mert az egyelés módszere a vízben kevésbé kivitelezhet , mint a
szárazföldön és gyakran igazi ritkaságok foghatók ezzel a módszerrel, mint például a Mánfaik lyukban gy jtött mikrorákok. A levélcsapdák segítségével f leg detrituszev , míg a
palackcsapdákkal inkább ragadozó fajok gy jthet k. A három hónapon át havi
rendszerességgel begy jtött, cseppkövekr l csepeg vízmintákban 5 gerinctelen csoport
képvisel inek jelenlétét sikerült kimutatni (atkák, evez lábú rákok, fonálférgek,
kagylósrákok, rovar lárvák). Ezek –egyes fonálférgeket kivéve- nagyon kicsiny, tized mm-es
nagyságrend szervezetek, melyek a sztereomikroszkóp alatt történ válogatás során gyakran
még éltek a vízben.
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Valódi barlanglakó, szárazföldeket és vizeket kolonizáló gerincteleneket több
barlangban is megfigyeltünk. Az alábbiakban szeretném röviden bemutatni a megtalált
troglobiont fajokat.
Brachydesmus troglobius (Daday, 1889)

Brachydesmus troglobius (Fotó: Varga K.)

Ez a 8-12 mm hosszú vak, fehér karimás ikerszelvényes az Abaligeti-barlang egyik
legkorábban felfedezett valódi barlanglakó faja. Magyarországon csak az említett barlangban
élnek populációi, azonban a Dinári-karszt területér l több helyr l is kimutatták. Az Abaligetibarlangban nem ritka, a f ág több pontján, a Keleti-oldalágban és a Nyugati-II. oldalágban is
sikerült megtalálni.
Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)

Bythiospeum hungaricum (Fotó: Varga K.)

„Magyar vak csiga”. Korábbi tudományos nevei Lartetia hungarica, Paladilhia
hungarica, Paladilhiopsis hungaricum. Aprócska (háza 2-3 mm magas) vízicsiga faj, a
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mecseki karsztvizek endemizmusa. A Gebhardt-féle gy jtésb l származó mánfai és abaligeti
populációkat két külön fajként határozták, el bbit B. hungaricum-nak, utóbbit B. gebhardtinak. Pintér Lajos viszont egy 1968-ban íródott cikkében kétségbe vonja a B. gebhardti létét és
mindkét barlangból származó mintát a B. hungaricum-hoz sorolja. Munkájában csak a közös
morfológiai sajátságokra és a két rendszer közelségére hivatkozik, ezért szerettem volna
alaposabban utánajárni ennek a kérdésnek. Épp ezekben a napokban folyik a saját gy jtésb l,
a két barlangi populációból származó példányok DNS analízise a Magyar
Természettudományi Múzeum Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumában.
Niphargus sp.

Niphargus sp. (Fotó: Varga K.)

A Mecsek barlangjaiból korábban 2 Niphargus vakbolharák fajt (alfajt), a N. molnári-t
és a N. foreli gebhardti-t mutatták ki. A mostani kutatás során az Abaligeti-barlangból és a
Vadetet s-víznyel barlangból sikerült begy jteni néhány példányt. Ezen kívül több más
mecseki barlangban is megfigyeltem ket, többek között a Trió-barlangban vagy a Szajhafels víznyel barlangban. Sajnálatos módon a mánfai barlangból nem került el , ami talán
összefügg a vízm általi hasznosítással. Hazánkban a Niphargus-ok taxonómiai helyzete elég
bizonytalan, nem lehet pontosan tudni még azt sem, hány fajuk él nálunk. Ennek az az oka,
hogy nincs olyan taxonómusunk, aki ezzel a csoporttal behatóbban foglalkozna. Sikerült
rátalálnom Dr. Ronald Vonk professzorra az Amszterdami Természettudományi Múzeumból,
aki nem csak a mecseki vakbolharák minták határozását vállalta, hanem azt is, hogy
megpróbál „rendet tenni” a f bb Magyarországról származó karsztterületek mintái között. A
mecseki anyag határozása jelenleg folyamatban van.
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Protelsonia hungarica (Méhely, 1924)

Protelsonia hungarica (Fotó: Varga K.)

Ez a kb. 7,5 mm hosszúságú vak víziászka faj mecseki endemizmus. Dudich Endre a
genust Stenasellus-ra nevezte át, ám kés bb az állat visszakapta eredeti tudományos nevét. A
korábbi gy jtések során az Abaligeti-barlangban és a Mánfai-k lyukban gy jtötték. Most
azonban a Vadetet s-víznyel barlangból is el került és megfigyeltem a Spirálvíznyel barlangban is. Gebhardt Antal a mánfai populációt „robustus” változatként
aposztrofálta (P. hungarica varius robustus). A 3 barlangból származó mintákat a Lyoni
Egyetem szakért jének, Florian Mallard-nak küldtem el határozás céljából, aki megállapította,
hogy az összes példány – így a mánfai egyedek is - a P. hungarica hungarica alfajhoz
tartozik. Érdekes, hogy a Mánfai-k lyukban a táróhajtás ellenére a faj egyedei még mindig
nagy számban megtalálhatóak a barlangban, f él helyük a fels járatban található csorgavíz
gy jt beton félcs .
Összegzés, további tervek
Az el vizsgálatok biztató eredményeit figyelembe véve az elkövetkezend években is
szeretném folytatni a kutatást a Mecsek-hegység barlangjaiban, melyet kiterjesztenék az orf i
Vízf -rendszerre is. A fajlisták felállítása helyett a továbbiakban specifikusan, egy-egy
csoport egyedeit szeretném gy jteni. Tervezem ökológiai és taxonómiai jelleg vizsgálatok
elvégzését is. Egy-egy csoport szélesebb kör megismerése érdekében más hazai
karsztterületek barlangjaiban is szeretnék mintázni.
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