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Az Egyesület 2011. évi munkaterve
(Készült: 2011 februárjában)
A Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület a 2011-es évre az alábbi
barlangokra kért kutatási engedélyt Tegzes Zoltán, Zalán Béla (kutatásvezetők), Szatyor
Miklós (kutatásvezető helyettes) irányításával a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől:
-

Szajha felső-barlang 4120-16
Vadetetős–víznyelőbarlang 4120-27
Abaligeti-barlang Nyugati II. Oldalág 4120-1
Abaligeti-barlang Nyugati I. Oldalág 4120-1
Tuskós-zsomboly 4120-18
Római-zsomboly 4120-222
Vöröshegyi-beszakadás 4120-225
K-1-nyelő
Hunyor-1 felszíni karsztobjektum
Hunyor-3 felszíni karsztobjektum
Mészégető-források-barlangja 4120-4
Gubacsos-víznyelőbarlang 4120-47
Sózó-víznyelő 4120-54
Bodó-1 jelű felszíni karsztobjektum
Bodó-2 jelű felszíni karsztobjektum

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 a
helyszínen tartózkodó kutatásvezető vagy kutatásvezető helyettes felügyelete és irányítása
mellett folynak.
Egyes barlangokra bontott részletes kutatási terv:
Szajha felső-barlang:
Folytatnánk a barlang feltáró kutatását. A barlang jelenleg 42 méter mély, 125 méter
hosszú. Az elvégzett víznyomjelzés eredménye alapján a barlang az Abaligeti-cseppkőbarlang
szifon mögötti járataival áll kapcsolatban. További barlangszakaszok feltárása a végponti
szálkőhasadék tágításával, valamint a felhalmozódott törmelék, omladék eltávolításával
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lehetséges. A kitermelt törmelék a felszínen már meglévő deponálási helyen kerül
elhelyezésre. A jelenleg ismert üregrendszer, valamint a végponton jól érezhető huzat alapján
nagyobb barlangrendszer feltárására van esély.
Vadetetős–víznyelőbarlang:
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. 177 m hosszú, 35 m mély. Végponti zónájában
tágas járatszakasz található, melynek vége összeszűkül. Folytatnánk a barlang feltáró
kutatását. További barlangszakaszok feltárása a végpont aljzatkitöltésének (mederüledék)
eltávolításával, valamint a felhalmozódott törmelék, omladék eltávolításával lehetséges.
Abaligeti Nyugati II. Oldalág:
A Nyugati II. Oldalágban több ponton találhatók olyan kürtők, melyeknek
teteje nem látszik, vagy járható méretű folytatás látható. Ezen kürtők kimászásával eddig
ismeretlen járatszakaszokba juthatunk be, esetleg sikerülne kimutatni kapcsolatot felszínen
lévő víznyelőkkel, beszakadásokkal.
2010-ben az Akácos-nyelőnek az Oldalágba történő becsatlakozásánál feltárt
időszakosan aktív horizontális járatszakasz (a hozzá csatlakozó kürtővel együtt 52 m hosszú)
végén található rövid szűkület mögött járható méretű folytatás látható. A szűkület
átbontásával új járatszakaszok tárhatók fel.
Abaligeti Nyugati I. Oldalág:
Az I. Oldalág végpontján egy 15 méter magas kürtő található, a kürtő tetején
kb. 20 cm hosszú szűkület mögött jelentős méretű üreg látszik. Csapadékos időben a kürtőben
vízfolyás alakul ki, ez felszíni kapcsolatot sejtet. A szűkület átbontásával eddig ismeretlen,
esetleg szintes járatba juthatnánk be. A szűkület átvésésekor keletkező kis mennyiségű
törmelék a kürtő tetején lévő fülkében kerülne elhelyezésre.
Tuskós-zsomboly:
A zsomboly az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területén helyezkedik el. Jelenleg
kb. 9 m mély és 15 m hosszú. Folytatnánk a zsomboly 2010-ben megkezdett feltáró kutatását,
a végponton található omladék eltávolításával. A kitermelt anyag a felszínen kialakított
deponálási helyen kerül elhelyezésre.
Római–zsomboly:
A 2008-ban feltárt, jelenleg kb. 25 méter mély zsomboly a Kispaplika-forrás
rendszeréhez tartozik. Végponti aknájának alját a felszínről 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 meglévő deponálási helyen kerül elhelyezésre.
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Vöröshegyi-beszakadás:
Folytatnánk a zsomboly feltáró kutatását. A zsomboly jelenleg kb. 13 m mély,
átmérője 1,5 – 2 m. A feltáró kutatás a felszínről behullott talaj, illetve a helyben keletkezett
omladék felszínre termelésével történne. A kitermelt törmelék a felszínen már meglévő
deponálási helyen kerül elhelyezésre.
K-1-nyelő: (az elnevezés nem hivatalos, jelenleg csak az egyesület belső nyilvántartásában
szerepel)
A nyelő az Abaligeti-barlang Keleti Oldalágára nyel rá. Az oldalági
kapcsolószekrényektől pár méterre található 3 - 4 m magas kürtő áll kapcsolatban ezzel a
felszíni nyelővel. Egyesületünk hosszú távú tervei közt szerepel a Keleti Oldalág kitöltésének
széles körű tudományos vizsgálata, valamint az oldalág végpontjának további feltárása. Ezen
munkálatok elvégzéséhez szükségesnek látjuk egy független bejárat nyitását a Keleti
Oldalágra (a turista barlang zavartalan üzemelésének biztosítása érdekében). A K-1-nyelőn
keresztül, kb. 12 méteres mélységben érhető el az oldalági kürtő teteje. A nyelő 1,5 mély, 3 m
átmérőjű töbör alján található, jelenleg kb. fél méteres mélységig nyitott.
A nyelő koordinátái:
EOV Y: 578062
EOV X: 88386
Sózó-víznyelő:
Az egykor 17 m mély víznyelő 10 m mély bejárati szakasza 1993-94 során
omlott be, azóta a barlang járhatatlan. Elkezdenénk a víznyelő újbóli kutatását, a bejárati akna
ismételt kiásását. A kitermelt törmelék a felszínen már meglévő deponálási helyen kerül
elhelyezésre.
Bodó-1 és Bodó-2 jelű felszíni karsztobjektumok: (az elnevezések nem hivatalosak, jelenleg
csak az egyesület belső nyilvántartásában szerepelnek)
A karvastagságú lyukakat terepbejárás során találtuk. A lyukak egymástól kb.
15 m távolságban, azonos magasságban helyezkednek el. A 2010-ben elvégzett hőmérséklet
mérés alapján a lyukak meleg időszakban kifelé szellőznek, feltételezhetően egy mélyebben
húzódó járatrendszerrel állnak kapcsolatban. A feltáró kutatásuk a bejárat kitágításával és a
kitöltés eltávolításával lehetséges. A kitermelt anyag a felszínen egyenletesen elterítve kerülne
elhelyezésre.
Koordináták:
Bodó-1
EOV Y: 579335

EOV X: 86730

Bodó-2
EOV Y: 579341

EOV X: 86741
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Mészégető-források-barlangja:
Egyesületünk a Sziget-víz Kft. vizsgálólaboratóriumával együttműködve
szeretné feltárni, illetve figyelemmel kísérni a Mészégető-források-barlangjának és a hozzá
tartozó vízgyűjtő területnek a szennyezettségi állapotát mikrobiológiai szempontból. A
vizsgálatok első ütemében a jelenlegi állapotot szeretnénk felmérni. Időjárástól függően 4-5
alkalommal tervezünk vízmintavételt a barlang I. szifonjából és a Tökgyalu utáni aktív
szakaszból. Merített mintavételt alkalmazunk, alkalmanként 0,5 l víz kerül kivételre.
Gubacsos- víznyelőbarlang:
A Mészégető-forrásnál leírt mikrobiológiai vizsgálatokat végeznénk el ebben a
barlangban is. A vízmintavétel helye a végponti bejövő forrás. Merített mintavételt
alkalmazunk, alkalmanként 0,5 l víz kerül kivételre. Mintavétel gyakorisága: évi 4-5 alkalom.
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Feltáró tevékenység – Szajha felső–barlang
(4120-16)

Feltáró tevékenység
Szajha felső–barlang
(4120-16)
(Tegzes Zoltán)
A 2010-es eredmények után 2011-ben lényegesen rövidebb barlangszakaszt sikerült
feltárnunk.
Folytattuk a végponti hasadék tágítását. A Szűz kéz kürtő utáni szakasz nem sok
változatosságot tartogatott, a hasadék alul, a patak szintjénél kb. 20 cm széles. A patak fölött
kb. 1 méteres magasságban ennél valamivel szélesebb szakaszok voltak. Az egyetlen, kicsit
tágasabb rész egy fejletlen kürtőkezdemény volt, a Szűz kéztől a végpont felé 6 méterrel. Ez
is csak annyira „tágas”, hogy egy ember kényelmesen tud állni benne.
Továbbra is intenzív a légmozgás, a végpont télen befelé, nyáron kifelé szellőzik.
2011-ben 29 alkalommal folyt kutatás a barlangban, melynek során 9 m új járatot
tártunk fel, a barlang mélysége lényegében nem változott. Felszínre termeltünk 685 vödör
követ. A barlang jelenlegi hossza 133,6 m, mélysége 42 m.
Kiterített hosszmetszet poligonja

2011-es feltárás
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Feltáró tevékenység – Szajha felső–barlang
(4120-16)

A járat eredeti állapotában
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Szajha–barlang
(4120-15)
(Tegzes Zoltán)
A barlang 4 méter mély bejárati aknája fa ideiglenes ácsolattal volt biztosítva, ami
2003-ban készült. Az eltelt évek alatt az ácsolat elkorhadt, javítása, cseréje nem történt meg,
emiatt 2011 tavaszán a bejárati akna alsó szakasza beomlott és valószínűleg a megmaradt
ácsolatszakasz beomlása is csak idő kérdése lett volna.
A Szajha felső-barlang kutatásában jelentős szeret játszik a Szajha-barlangon keresztül
télen behúzó levegő, ezért mindenképp szerettük volta nyitott állapotban tartani a barlang
bejáratát. A bejárati akna végleges járatbiztosításának elkészítését az egyesület anyagi
helyzete nem tette lehetővé. A szellőzés fenntartása érdekében beépítettünk egy 150 mm
átmérőjű KG PVC szennyvízcsövet, majd terepszintig feltöltöttük a bejárati aknát. A
szellőzőcső kiállása 30 cm, a csővéget acél hálóval zártuk le.
A bejárat feltöltésének megvalósulási állapota

feltöltés
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Feltáró tevékenység – Szajha–barlang
(4120-15)
Képek a bejáratról
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Vadetetős-barlang
(4120-27)
(Lotz Tamás)
A 2011. évre megfogalmazott fő célkitűzésünk: végpont könnyebb
megközelíthetőségének biztosítása. (Polcos utáni hasadék és az „ősi” járat közötti kb. 12 m-es
járatban)
Fizikai beavatkozások, munkák a barlangban:
A 2009-ben elkezdett a kb. 12 m hosszú hasadék tágítása a vártnál lassabban megy.
Kb. 2-2,5 méter szűkületet tágítottunk ki 2011-ben, még kb. 4 m lehet vissza. (kis
kürtő utáni 2-2,5 m hosszban tágított jelenleg). Csak egy biztató dolog van, a legalacsonyabb
részeken túljutottunk, már csak az oldalfalakat kell tágítani.
Több alkalommal a Polcos előtti baloldali hasadékból bontási törmeléket szállítottunk
hátrébb a megtelőben lévő depóból (négykézláb kb. 12-15 métert!).
A barlang bejáratban kilazult néhány kő, ezeket kiszedtük.
A kutatás során, mivel hason-oldalunkon-háton fekve dolgozunk ezen a
munkaterületen, állandó kellemetlenséget jelentett az, hogy 1-1 műszak végére bőrig áztunk
szinte mindenhol. Novemberben ezért újra nagyobb mennyiségű deszkát vittünk le a
barlangba és a már tágított járatott újra deszkáztuk. A kisebb kényelmetlenséget, amit a kb. 35 cm-es járat magasság veszteség jelent, simán feledteti az, hogy szinte teljesen szárazon
jöhettünk ki a barlangból 1-1 műszak után.
Megfigyelések:
Légmozgás: Idén is sok kellemetlenséget okozott a gyenge légmozgás, illetve a kis
légtér. Szellőztetés nélkül 2,5-3 óránál többet nem célszerű tölteni a munkaterületen.
Denevérek: Több jelentés számol be a januárban-februárban megfigyelt meglepően
nagy denevér populációról (20db). „Az első teremben (Létrás teremben) volt 1 nagypatkós 10
kispatkós és 3 közönséges denevér. A barlang további részén volt még 5 kispatkós és 1
közönséges denevér. Március közepére szinte denevérmentes lett a barlang.
Talán érdekes lehet az a megfigyelés is, hogy szinte mindig ugyanott jelennek meg a
békák a barlangban az elmúlt évek folyamán.
Békák: A bejárati zóna egyértelmű. Rendszeresen bepotyognak és az enyhe lejtőn kb. 5 m-en tartózkodnak. Az első teremben valószínűleg elbújnak a kövek közé-alá. De utána
csak az Ebédlő utáni hasadékban szoktunk velük találkozni (–16 méteren, a bejárattól 60
méterre), a Lépcsőig terjedő részen. A jelenlegi bontási területen is ugráltak 2011-ben – nincs
kizárva, hogy a 2010-es árvíz eredményeképp kerültek oda.
Rágcsálók: A 2009-es bejárás során mikor is megtaláltuk az új végpontot, készült pár
fénykép. Kinagyítva az egyik fényképet a szinte teljesen feltöltődött járatban- 1 szempár
9
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(4120-27)
látható. 2010-ben kivittünk 1 legyengült rágcsálót a Polcos nevű helyről 1 műanyag edényben
„vacogott-elég vizes volt” simán hagyta magát megfogni. 2011-ben a munkaterületen lévő
gumiszőnyeget hónapról-hónapra egyre jobban szétrágta egy valami. Végül kb. 7 m-rel
hátrébb vittük, akkor leszokott róla. Szerencsére az idáig kiépített technika, a műanyag alapú
220V-os vezeték és a szellőztető slag nem nyerte meg tetszését –rágcsálás céljából.
Szakszerű biológiai kutatás is folytatódott Angyal Dorottya vezetésével, Nyirő Ádám
Artúr segítségét felhasználva.
A barlangban összesen 51 órát töltöttünk 17 alkalommal.
Résztvevők: Bodnár Lajos, Bugyi Beáta, Földházi Orsolya, Hetényi Rita, Illés Andrea,
Klenk Péter, Kovács Máté, kovács Imre, Lotz Tamás, Past András, Nacsa Béla, Tegzes
András, Tegzes Zoltán, Tóth Péter, Nyírő Ádám Artúr, Schneider Károly
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Feltáró tevékenység – Vadetetős-barlang
(4120-27)
Képek a már kitágított hasadékból

.
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A Polcosban nőtt gombák

Feltáró tevékenység – K-1-víznyelő

K-1-víznyelő
(Tegzes Zoltán)
A nyelő az Abaligeti-barlang Keleti Oldalágára nyel rá. Az oldalági
kapcsolószekrényektől pár méterre található 3-4 m magas kürtő áll kapcsolatban ezzel a
felszíni nyelővel. Egyesületünk hosszú távú tervei közt szerepel a Keleti Oldalág kitöltésének
széles körű tudományos vizsgálata, valamint az oldalág végpontjának további feltárása. Ezen
munkálatok elvégzéséhez szükséges egy független bejárat nyitása a Keleti Oldalágra (a turista
barlang zavartalan üzemelésének biztosítása érdekében).
A nyelő az Abaligeti-barlang bejáratától D-re, 50 méterre található. Eredeti
állapotában kb. 3 m átmérőjű, 1 m mélységű volt. Az É-i oldalában lévő ökölnyi lyukon kb.
fél métert lehetett lelátni. Télen érezhetően huzatolt kifelé.
A nyelő bontását október 22-én kezdtük el. 2011-ben összesen 6 alkalommal kutattuk
a nyelőt. Az első kövek megjelenésére 3 méteres mélység eléréséig várnunk kellett. A bontás
során el akartuk kerülni, hogy a löszbe ásott szelvényünkben lépcsők (plafon) legyenek,
emiatt többször is kellett bővítenünk a szelvényt, míg végül 3 * 2,5 méter széles gödör lett a
munkahelyből. A szálkő 3,5 méteres mélységben jelent meg. Itt egy 80 cm széles, omladékkal
és lösszel kitöltött hasadék vezetett be egy légteres fülkébe. A fülke alját és oldalfalait is
omladék borította. A fülke alján nagyméretű, lazán egymáson lévő kövek közt kb. 1 métert
lehet még lefelé látni. A fülke K-i oldala és a főtéje löszbe ágyazódott kőomladék, a Ny-i
oldal stabil szálkő, a D-i oldal egy része szálkő, egy része omladék.
A nyelő jelenleg 6 méter mély és 6,5 méter hosszú. A barlang térképét a
MELLÉKLETEK tartalmazza.
A nyelő koordinátái:

EOV Y: 578062
EOV X: 88386
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Feltáró tevékenység – K-1-víznyelő
A nyelő állapota a bontás előtt
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Feltáró tevékenység – K-1-víznyelő
Képek a bontásról
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Feltáró tevékenység – K-1-víznyelő
A nyelő 2011 decemberében
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Feltáró tevékenység – Ny II Oldalág
(4120-1)

Abaligeti-barlang Ny II. Oldalág
(4120-1)
(Tegzes Zoltán)
2010-ben az Akácos-nyelő Oldalágba becsatlakozásánál feltárt, „X ponti ág”-nak
elnevezett időszakosan aktív horizontális járatszakasz (a hozzá csatlakozó kürtővel együtt 52
m hosszú) végén található rövid szűkület mögött járható méretű folytatás látható. Tárgyévben
egy bontási alkalommal végeztünk itt járattágítást. Kb. fél méter hosszú szakaszon lett
kitágítva a szálkőszűkület, további kb. 1 méter hosszú szakaszt kell még kibontani. A szűkület
mögött belátható rövid járatszakasz mérete bíztató.

Az oldalág egyre intenzívebbé váló kutatása felvetette azt a problémát, hogy az új
szakaszok poligon felméréseit nem tudjuk összekapcsolni az oldalágról rendelkezésre álló
térképpel. A legfőbb probléma, hogy a Szabó Zoltán féle 2003-2004-es térképezés poligon
pontjai a Könyvtártól az Akácos-nyelő irányába csak viszonylag rövid szakaszon
azonosíthatóak, az oldalág belsőbb szakaszaiban nem találtuk meg őket. Másik probléma,
hogy ez a felmérés csak az oldalág „normál túraútját” tartalmazza, e mellett ismert egy
jelentős hosszúságú felső járat, valamint számos kisebb-nagyobb kürtő, kerülő járat, valamit a
végponti zónában is több járat „lemaradt” erről a felmérésről. Becslésünk szerint legalább 300
méternyi járat hiányzik a térképről.
Ezen problémák megoldására elhatároztuk, hogy újramérjük a teljes oldalágat. A
felmérést az Akácos-nyelőnél kezdtük, és az oldalágba becsatlakozás után a Könyvtár felé
indultunk. A felmérés eddigi eredménye igazolni látszik felvetésünket, miszerint a II. Oldalág
teljes hossza meghaladja az 1 km-t (az Abaligeti-barlang teljes hossza pedig a 2 km-t). A
poligonozás során kimásztunk több olyan kisebb kürtőt, amelyekben eddig még nem járt
senki, vagy korábban nem a teljes magasságig jártunk benne. A legjelentősebb ezek közül a
Nagykürtőtől a Főág felé kb. 13 méterrel, az É-i oldalon nyíló kürtő volt. Ebben sok évvel
ezelőtt már jártunk, de akkor csak 5 méteres magasságig másztunk fel. A kürtő teljes
magassága 14 méternek bizonyult, a teteje alatt pár méterrel találtunk egy ígéretes ablakot,
ami mögött tágasabb kürtőbe lehet belátni. Az ablak kitágítására még nem volt alkalmunk. A
poligonozással 2011-ben eddig a kürtőig jutottunk.
A 2011-es felmérés eredménye:
-

felmért járatok összes hossza: 471,2 m

Összehasonlítva a Szabó Zoltán féle, 2004-es, ezen járatszakaszra vett felmérésével,
megállapítható, hogy a 2004-es felmérés 246,8 m hosszúságú járatot tartalmaz ezen a
szakaszon. A 2011-es felmérésből 383 méter ismert volt már 2004-ben is.
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2003-2004-es felmérés

2011-es felmérés
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Feltáró tevékenység – Hunyoros-zsomboly

Hunyoros-zsomboly
(Tegzes Zoltán)
2011 januárjában az Abaligeti-barlang vízgyűjtő területén terepbejárás során találtuk
ezt a felszíni objektumot (Hunyor-1) egy kb. 50 méter átmérőjű töbör É-i oldalában. Ebben a
töbörben (Hunyoros-töbör) további 5 ígéretes objektumot találtunk.
A szűk hasadékon kb. 1,5 métert lehetett lelátni, látszott, hogy kitágul az üreg, az
egyik oldalon szálkőnek látszó kő is volt. Az első bontásra június 11-én került sor. Hamar
kiderült, hogy nagyobb méretű akna van a felszíni omladékzóna alatt. Másnap az álfenék köve
közt sikerült lebújni. 6-7 méter mély, szilvamag alakú, 2 méter hosszú, 1,5 méter széles
aknába jutottunk. Az akna alján újabb álfenék volt, de látszott, hogy van folytatás. A bejutás
után biztonságossá kellett tenni a bejárati zónát. Elég sok nagyméretű omladékkövet kellett
kiemelnünk, de nem akartuk kiszedni az összeset. A bejárati akna szabadon kimászható, de a
felszínközelben lévő nagyméretű, de elég kevés ponton támaszkodó kövek miatt ajánlatos
kötélen közlekedni, így biztonságos távolságra közlekedhetünk ettől a zónától.
Az álfeneket júliusban, a nyári kutatótáborunk alatt bontottuk át. A bejárati akna fő
törésirányára merőleges hasadékon keresztül nyílik a következő akna. Ez az akna jelenleg 3,5
méter magas, lefelé eddig még nem sokat haladtunk benne. Az aljzatot kövek, talaj és lösz
keveréke alkotja. A jelenlegi végponton egy kb. ökölnyi lyukon, 1 méteres mélységben be
lehet látni a következő aknába, ami úgy tűnik, teljesen fel van töltődve törmelékkel. A barlang
egy jól fejlett, de jelentős mértékben feltöltődött zsomboly képét mutatja.
A barlang jelenleg 14 méter mély és 15 méter hosszú. A barlang térképét a
MELLÉKLETEK tartalmazza.
A bejárat koordinátái:

EOV Y: 578296
EOV X: 87914
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Feltáró tevékenység – Hunyoros-zsomboly
A bejárat természetes állapota

Képek a feltárásról
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Feltáró tevékenység – Hunyoros-zsomboly
A bejárat 2011 decemberében

Képek a barlangból
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Hunyorka-zsomboly
(Tegzes Zoltán)
A barlang bejáratát 2011 januárjában, terepbejárás során találtuk ugyan abban a
töbörben, mint a Hunyoros-zsombolyt, attól 21 m-re K-DK-re. A „hunyoros-töbri” lyukak
közül itt volt a legnagyobb méretű felszakadás.
A bontást júniusban kezdtük meg. Fél méter mélyen elértük a szálkövet, majd némi
omladék eltávolítása után járhatóvá vált a bejárati akna kb. 2,5 méteres mélységig. Ez az akna
egy közel É-D-i irányú hasadék mentén alakult ki. Innen rövid bontás után elértük a
következő hasadékot, ami párhuzamos a bejárati hasadékkal. Ennek a hasadéknak (és a
zsombolynak) az É-i oldalon mutatkozik a folytatása, azonban ez teljesen fel van töltődve
omladékkal, lösszel és talajjal. Megítélésünk szerint a zsomboly további bontásra nem
érdemes.
A barlang jelenleg 4,5 méter mély és 5,5 méter hosszú. A barlang térképét a
MELLÉKLETEK tartalmazza.
A bejárat koordinátái:

EOV Y: 578316
EOV X: 87908
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A felszakadás 2011 januárjában

A zsomboly bejárata 2011 decemberében
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A bejárat

A bejárati aknában állva látszik a zsomboly alja

Végponti omladék
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Feltáró tevékenység – Vöröshegyi-beszakadás
(4120-225)

Vöröshegyi-beszakadás
(4120-225)
(Balázs László, Fodor István)
A tavalyi végponthoz képest idén 3,3 méterrel jutottunk lejjebb, a barlangban 26
munkanapot töltöttünk. Az eddigi átlagosan 2,5 méter átmérőjű szelvény az utolsó 1-1,5
méteren lecsökkent egy közel É-D irányú, 3 méter hosszú, 60-70 cm széles hasadékra. A
kitermelt feltöltődés főleg rózsaszínes mészkő morzsalékból áll, benne kisebb-nagyobb
elaggott cseppkődarabok, cseppkőkéreg. A törmelék eltávolítása során, a hasadékhoz
közeledve, majd a hasadékban is egyre nagyobb cseppkő- és rózsaszín mészkő tömbök
kerültek elő, melyek közt apró légteres üregek voltak. Ezeket a tömböket fúró-vésőgép
segítségével zúztuk szét és szállítottuk a felszínre.
Megfigyeléseink szerint a végponti hasadék egy közel É-D-i irányú és egy erre
merőleges irányú törés mentén alakult ki. A hasadék ÉNy-i oldala szürke mészkő, DK-i oldala
rózsaszín mészkő. A hasadék É-ÉK felé szemmel láthatóan folytatódik, D felől egy erre
merőlege töréssel lezárja a rózsaszín mészkő. A kőzethatár a végponton közel ÉK-DNy irányt
mutat.
Elképzelésünk szerint a barlang valamikor víznyelő lehetett (felszínre nyíló, vagy egy
hajdani felső, mára teljesen lepusztult barlangjáratban kialakult nyelő). Az ősi barlang létét a
felszínen viszonylag nagymennyiségben található, illetve a Vöröshegyi-beszakadás feltárása
közben előkerült cseppkő maradványokból sejtjük.
Hőmérőt telepítettünk a barlangba, amely a bontással párhuzamosan egyre lejjebb
került. A hőmérő stabil 8°C-t mutat a felszíni hőmérséklettől függetlenül. Október végi
kivonulásunk alkalmával CO2 dúsulást tapasztaltunk, amire eddig nem volt példa, a kutatást
aznapra abba is kellett hagynunk.
Novemberi bontásunk alkalmával László egy hasadékban megbújó denevérre figyelt
fel. Reméljük, hogy a továbbiakban figyelemmel kíséri munkánkat és szerencsét hoz.

A barlang jelenlegi hossza 18,7 m, mélysége 15,86 m. A barlang térképét a
MELLÉKLETEK tartalmazza.
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-9 méterről
lefelé nézve

A végponti
hasadék

A hasadék
É-i irányban
folytatódik
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Tudományos tevékenység
Vadlesen a barlangokban 2
Az Abaligeti-barlang főága
(Tóth Péter Géza)
2009-2010
telén
a
Törökpince-víznyelőbarlangban
végzett
infrakamerás
állatmegfigyelések alkalmával felvetődött az ötlet, hogy a turistabarlang főágában is érdekes
lenne elhelyezni a berendezést. Ezt elsősorban az indokolta, hogy a patak partján a víz által
elterített puha üledékben rendszeresen megfigyelhetőek voltak különböző méretű lábnyomok.
Ezek elég elmosódottak voltak, így mindig vita tárgyát képezte, hogy mik is hagyták ott
nyomaikat, milyen állatok járhatnak be a barlangba.
A kamerát 2011 augusztusában
sikerült ismét elkérni a Nemzeti
Park Igazgatóságtól, és így először
augusztus 16-án került be a
barlangba. Ettől kezdve kisebbnagyobb megszakításokkal egészen
2012 február elejéig bent volt a
turistabarlang zárása és nyitása
közti időszakban. Most is ugyanazt
a berendezést használtuk. A
RECONYX RapidFire Professional
digitális infravörös kamera a
képeket CF kártyára rögzíti 1.3
Megapixel felbontással. A kamerát
ez esetben egy háromlábú fotóállványra rögzítettük, így a
barlangon belül szinte bárhol, bármilyen pozícióban felállítható
volt.
A megfigyelések kezdetén azokat a napokat, amikor nem volt
értékelhető kép a kamerán automatikusan töröltük. Később ezeket
is regisztráltuk, mert az is információ, hogy semmi sem aktiválta a
mozgásérzékelőt.
Így, regisztráltan 58 alkalommal volt bent a kamera. Ezen
alkalmak folyamán több ezer kép készült. A berendezés napi
behelyezéséből és kivételéből adódó felesleges képek jó részének
törlése után is több mint 2000 db felvételből szemezgethettünk.
A kamera legtöbbször a bejárattal szemben a 8. méternél lett
elhelyezve, de összesen 10 különböző helyre állítottuk fel. Volt,
ahol nem sikerült érdemleges képeket készíteni, de nem adjuk fel,
és amíg rendelkezésünkre áll a kamera tovább próbálkozunk.
1. Bejárat
2. K-i I-es oldalág bejárata
3. Bagolyvár bejárata
4. Sóhajok hídja
5. Gyógyterem kijárata

6. Karthágó romjai
7. Fémhíd
8. Főági nagy kürtő
9. Könyvtár
10. Nagy-terem
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1. ábra: A kamera
elhelyezési pontjai
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Eddig tudtunkkal ebben a barlangban ilyen kamerás megfigyelés még nem folyt. Tavaly
ugyan egyszer már használtuk itt ezt a berendezést, de az alkalommal csak a bejáratnál volt
felállítva annak kiderítésére, hogy mik vadásszák a barlangba berepülő, majd onnan távozó
denevéreket. Azokon a képeken inkább csak a barlang bejárata előtti események láthatóak.
Korábbról, elbeszélésekből tudjuk, hogy pelékkel, rókával és vidrákkal már találkoztak
bent a túravezetők.
A 2000-es évek közepén egy csoport kisérésekor egy vörös róka (Vulpes vulpes) tűnt fel a
Ny-i II-es oldalág bejáratánál.
2008 nyarán a Karthágó romjainál két vidrakölyök (Lutra lutra) került szem elé, sőt az
egyik kéz alá. Egy takarítás alkalmával Zalán Béla kénytelen volt a grabancánál fogva kitenni
a járdára, mert minden áron bele akart mászni a vödörbe. Őket egy hónapig itt nevelgette az
anyjuk, akit viszont sosem láttunk.
Egy-egy esti program alkalmával találkozhattunk a korlátokon szaladgáló nagy pelékkel
(Glis glis).
Az elmúlt években több alkalommal láttunk bent madarakat. A pitvarban egy ökörszem
(Troglodytes troglodytes) fészket is épített, és azóta is csinosítgatja, javítgatja, de költés még
nem történt benne. Ökörszemet már a barlang Nagy-termében is láttunk. A Gyógy teremben,
egy ugrándozó vörösbeggyel (Erithacus rubecula) futottunk össze, amint a járda szélét
követve közlekedett és próbált kijutni a barlangból. Nem minden madárnak sikerült épségben
megúsznia a barlangi kalandot. Pár éve egy csúszka (Sitta europaea) teteme került elő a Pisai
ferde torony nevű kürtő alól, idén február 12-én pedig egy vörösbegy hevert a K-i I-es oldalág
bejáratánál. Mindkét tetem sértetlen volt, így nem valószínű, hogy ragadozók hurcolták be
őket.
Ezen előzmények után nézzük, mit is rögzített a kamera.

A legtöbb képen kóbor és kóborló
házimacskák (Felis silvestris catus) tűntek fel.
Csak a bejárati részben voltak láthatóak,
amikor a kamera beljebb került, akkor már
nem sikerült megörökíteni őket. Az első képen
látható a denevérre vadászó macska, a
következőn pedig egy másik példány, szájában
a zsákmánnyal.
A kamera tanúsága szerint ez a cirmos
merészkedett a legbeljebb a barlangba,
nagyjából a 17. méterig.
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A nyestek (Martes foina) szintén gyakran
kerültek lencsevégre, és a megfigyelési időszak
teljes időtartama alatt fel-felbukkantak. Ők is nagy
érdeklődéssel kísérték a denevérek mozgását.
Valamivel mélyebbre merészkedtek a barlangba a
macskáknál, a Bagolyvár, és a K-i I-es oldalág
bejáratánál is sikerült megörökíteni őket. Ez azt
jelenti, hogy legalább 40 méter mélységig hatoltak a
barlangba.

Feltételezésünk szerint az előző két faj képviselői leginkább a barlangba bejáró
denevérek miatt mutatnak ekkora érdeklődést a barlang iránt. A szűk bejárat miatt alacsonyra
kell ereszkedniük, és ez nyújt alkalmat a
ragadozóknak arra, hogy könnyű prédára leljenek.
A denevérek ősszel a turistaáradat után a párzási
időszakban kezdenek nagyobb számban előfordulni
a barlangban, majd a hideg beálltával, mikor már
kint nem találnak táplálékot, megkezdik téli
álmukat. 7 faj körülbelül 150-250 egyede telel itt
tavaszig, és utána ismét csak szórványosan
kerülnek a szemünk elé. Leggyakrabban a nagy
patkósdenevérek (Rhinolophus ferrumequinum) és
a kis patkósdenevérek (Rhinolophus hipposideros)
példányaival találkozhatunk.
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Az előbb említett denevéreket leszámítva a nagy pelék járják be leginkább a barlangot.
Az ő lábnyomaik a barlang teljes
hosszában
megfigyelhetőek,
persze
nem
mindenhol
ugyanolyan
sűrűséggel.
Leginkább a Nagy-terem és a
Könyvtár környékén jellemzőek.
Az 5-ös 7-es 8-as 9-es pontokra
pont ezen titokzatos kis rágcsálók
miatt helyeztük be a kamerát.
Egyszer azonban a bejáratnál is
sikerült lencsevégre kapni egy
példányt. Ők a tél beállta előtt
jóval aktívabbak voltak, szinte
bármikor
lehetett
képeket
csinálni róluk. Érdekesség, hogy
előszeretettel közlekednek a
korlátokon, és ennek nyomai a
nyári időszakban a magas páratartalom miatt akkor is láthatóak, amikor ők már elbújtak.

A mostani megfigyelés-sorozat által észlelt állatok közül a legnagyobb termetű a vörös
róka volt. Csak a legnagyobb hidegek beálltával merészkedett be a barlangba. A képek
tanúsága szerint, ugyan nem egyszerre, de több példány is tiszteletét tette a bejárati
szakaszban. Ekkor csak itt volt elhelyezve a kamera, így pontosabban nem tudjuk, milyen
messze merészkedtek a bejárattól.
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A megfigyelt időszakon belül is nagyon változó volt az állatok aktivitása a barlangban.
Nyár végén és ősszel a bejárati szakaszban mindig nagy volt a forgalom. A macskák után
kisvártatva jöttek a nyestek, a denevérek pedig folyamatosan repkedtek a fejük felett. A
belsőbb részeken a pelék is ekkor voltak a legaktívabbak. A hideg idő beálltával a denevérek
és a pelék is megkezdték téli álmukat, és ekkortól már jóval kevesebb kép készült. Ezen
folyamat egyetlen szabályt erősítő kivétele volt, a rókák megjelenése. Amikor ők is bejöttek a
barlangba, akkor kint már gyakran csökkent a hőmérséklet -20°C alá. Mivel a kamera
hőmérsékletet is mér, ezek az adatok minden kép jobb felső sarkában megtalálhatóak. Azt,
hogy mennyire hidegek is voltak február elején mi sem bizonyítja jobban, hogy a bejárati
szakaszban felállított kamera regisztrált -16°C-ot is, és a Bagolyvár közepén, több mint 50
méterre a bejárattól is láthattunk jégcsapokat.
A cikk megírásával a megfigyelés-sorozat (szándékaink szerint) még nem ér véget. Ha a
kamera továbbra is rendelkezésünkre áll, szeretnénk a tavaszi és kora nyári időszakban is
tovább folytatni az állatvilág megfigyelését. Eddigi megfigyeléseink alapján a tavasz és a nyár
eleje ilyen szempontból az egyik legérdekesebb időszak a barlang életében, így kíváncsian
várjuk, mi történik a barlang mélyén éjszakánként.
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Mecseki barlangok egy fotós szemével
A Nyugati I. Oldalág
(Illés Andrea)
A föld alá csaltuk a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik fotósát, Gergely Tibort, hogy
megörökítse kutatásaink néhány helyszínét. Első útja az Abaligeti-barlang egy kicsit szűkösen
járható Nyugati I. oldalágába vezetett, ahol Varga Nikolett volt a kísérője. De mit is láttak ők
ott? Nézzük meg!
Ha sikeresen átverekedtük magunkat az oldalág igen szűkös bejáratán, és nem vette
kedvünket a marasztalóan ragadósan sáros első pár méter, a következő látvánnyal jutalmaz
minket a barlang…

1. kép Csodás vízmedencék sorát öleli a szépen oldott meanderező járat.
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2. kép Van kisebb és van nagyobb is!

3. kép De mekkora valójában?
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Hát igen. A Nyugati I-es oldalág jellegzetessége, hogy itt minden csoda piciben van,
de nem érdemes e miatt csüggedni, mert látni való van bőven. Érdemes nézegetni a lábunk
alá…

4. kép Itt épp így csordogál a patak.

5. kép Itt meg ilyen „térdre szabott” formákat hagyott a víz.

...és az orrunk elé, mellé és fölé is.
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6. kép A falakon, sok helyen oldás nyomokat
csodálhatunk….

7. kép …vagy fekete „sündisznókat”…
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8. kép …habos hólyagokat…

9. kép…Törpapa sapkáját...
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10. kép …és az oldalág legjellegzetesebb állócseppkő párosát: a borosüveget a pohárral.

Az apró képződményeken túllépve vegyük szemügyre a járatot is.

11. kép Ami valahol ilyen…
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12. kép …még máshol inkább ilyen képet mutat.

13. kép Láthatunk egészen érdekes formákat benyúlni a járatba.
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14. kép És van ahol a járat formája érdekes alakú.

15. kép Vannak olyan szakaszok, ahol „masszás készségekkel megáldott” képződmények nyúlnak a
járatba.
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16. kép De érdemes tovább menni, hiszen minden kanyar újabb csodákat tartogat.

17. kép Igaz az átlag járatméretek nem a legoptimálisabbak…
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18. kép …de eme kissé sivár szakaszt is letudva, megérkezünk a járat jelenlegi végpontjához…

19. kép …ahol egy tágas, 15 méter magas kürtő fogad minket. A kürtő különlegessége, hogy tetején
kb. 20 cm hosszú szűkület mögött jelentős méretű üreg látszik. Ez lehet az oldalág egyik kutatási
pontja.
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20. kép A kürtő fala szépen rétegzett.

21. kép A patakocska, amiben befelé csúsztunk-másztunk idáig, innen csörgedezik.
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22. kép Kicsit közelebbről a folytatás és a kutatás második lehetséges helye.

23. kép És aki mindezt megörökítette: Gergely Tibor.
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Kézjegyeink nyomában
(Illés Andrea)
Az emberekben leküzdhetetlenül munkál a késztetés, hogy valamilyen nyomot
hagyjanak magukról a világban, legyen az bármennyire apró is. Ezek a nyomok igen sokfélék
lehetnek. Vannak, akik ezt nagyon komolyan veszik és kőbe vésik a nevüket.
A figyelmes szemlélődő sok ilyen kézjegyet csodálhat meg az Abaligeti-barlang
főágában is. Többsége diszkréten elbújik a homályba, de ha jobban megnézzük,
összeállíthatunk az elmúlt időszakról egy „naprakész vendéglistát”.
Ezeket a feliratokat a turisták is észre szokták venni, és többen faggatják a
túravezetőket, hogy ezek mik, és hogy miért vannak ott. Ezekre a kérdésekre nem is olyan
egyszerű válaszolni, mint gondolnánk. A válaszok kinyomozásához egyrészt fel kell
térképezni a kézjegyek sokaságát, másrészt szakirodalmi kutatásokra van szükség a jelzések
beazonosításához.
Ennek a munkának egyik legérdekesebb kérdése volt, hogy mi lesz a legrégebbi
dátum, amit a falakra karcolva felfedezünk.
A térképi feldolgozáshoz a Szabó Zoltán által készített M1:100 méretarányú alaprajzi
térképet használtuk, a melléklet első és második képén látható módon. A felmérést a főágra
végeztük el. Jelöltük a térképen, hogy az adott felirat a járat melyik oldalán található, kb.
milyen magasságban van, illetve ha valamilyen jellegzetes formán található, akkor azt is. Fel
lett jegyezve, hogy mi van a falra írva és milyen színnel. Egy-egy jellegzetesebbet vagy
érdekesebbet lefényképeztünk. Volt, ahol a feliratok sűrűsége a térkép nagyítását tette
szükségessé. Sajnos a feliratok kibetűzése az esetek többségében lehetetlen volt. Vagy a fal
jellege miatt, vagy, mert az idő vasfoga már lekoptatta, és csak a nyomaira lehet
következtetni, ill. betűtöredékeket kisilabizálni a karcokból. Ezeket töredéknek neveztük el.

1. kép Töredék.
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A barlangi feliratok észlelésénél az sem volt mindegy, hogy fehér vagy sárga fényt
használunk, illetve a fénysugár milyen szögben éri a falat. Vannak olyan feliratok, amik
inkább surló fénynél látszanak, mint közvetlen megvilágításban.
A részletes felmérés előrehaladtával megállapítottuk, hogy jól elkülöníthető
csoportokba lehet sorolni a feliratokat, illetve hogy a barlangon belüli eloszlásuk alapján is
különböző részekre tagolható a barlang.
A falfirkákat a következő csoportokba soroltuk:







Színes festék pöttyök, számok
Számokból és betűkből álló jelzések
Foltok, avagy az „elfedett jelek”
Monogramok, nevek
Évszámok
Rajzok

Az első két csoportba tartozó jelzések valószínűleg a barlang felmérése, illetve
kiépítése miatt kerültek a falakra. Erre utal pár szakirodalmi adat is:
„A korábbi két geodéziai felmérés talppontjainak felkutatása után azok azonosításával
megkezdtük az új nagy pontosságú poligon mérését.
Az első mérést tájékozva 6 másodperces Dahlta műszerrel Székely Márton (MÉV)
végezte 36 fehér jelzésű ponton. A második mérést Vass Béla 1 perces Gamma műszerrel 43
piros jelzésű pont felhasználásával készítette.
Az új mérést Pál János (MÉV) tájékozva 1 másodperces leolvasású Wild-T2
műszerrel, piros színnel jelzett újra számozott poligonpontokkal megkezdte.” [1]
Sajnos ezeket a jelzéseket nem lehet a járat végéig megtalálni, beazonosítani,
valószínűleg az „eltakart jelzések” miatt.

2-3. kép Különálló számból álló jelzések.

A számokból és betűkből álló jelzések megjelenési gyakorisága és helye alapján arra
következtettünk, hogy talán az eredeti kiépítésnél a lámpák helyét jelölték vele. Erre enged
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következtetni, hogy egyrészt dupla furat található általában a közelükben, illetve a jelenlegi
kiépítés lámpái is a környékükön vannak. Színük általában zöld és/vagy sárga. Mindig számbetű kombinációjából állnak.

4-5. kép Számból és betűből álló jelzés. A 6. képen az 5-s felett látszik az egyik furat, a H-tól jobbra pedig a
párja.

Már a felmérés elején feltűnt egy érdekes jelenség, amit utána több helyen is
tapasztaltunk:

6-7. kép „Eltakart” jelek.

Ezt „eltakart” jelzésként jelöltünk. Nem mindenhol volt egyértelmű, hogy mit is
„tűntettek el” vele. Volt, ahol látszott, hogy a piros számokat, de volt, ahol egészen nagy, akár
fél négyzetméteres területeket is „bevakoltak”. Megpróbáltuk letörölni. Nem lehet. Kő
kemény, masszív anyag. Valószínűleg a kiépítés felújításakor kerültek a falakra, de erre utaló
szakirodalmat nem találtunk.
Töredékekből, nevekből és évszámokból viszonylag sokat és sokfélét megfigyeltünk.
Ezeket sokszor egész mélyen belekarcolták a kőzetbe, de volt, ahol „csak” a felszínt érintette
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a ceruza. A betűk mérete az 1 centimétertől a 10 centiméterig terjedt a falon, a fölön
előfordultak akár 20 centiméteres feliratok is.

8. kép Bevésett jelek.

9. kép Volt ceruzával, tollal írt, de zsírkrétával készültnek tűnő felirat is.
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10. kép Néhányon látszott a teljes név, míg mások csak a monogramjukat osztották meg a velünk.
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A legnagyobb meglepetést nekem a rajzok okozták:

11. kép „Szívecske”.

12. kép „Virágok”: a Gyógyterem bejáratánál található erősen megrongálódott cseppkő kéreg
felső részén fedeztem fel ezt a szépen kidolgozott virág párost. Mérete kb. 10 cm.
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A falfirkák barlangon belüli eloszlásával kapcsolatban a következőket tapasztaltuk:
A firkák gyakoriságát a falak felszíne befolyásolta. Általában ott találunk feliratot, ahol simák
voltak a falak vagy cseppkőkéreg volt rajta, persze mindkettő esetnél feltétel, hogy a járda
közelében, és maximum fejmagasságban legyenek. Feljebb csak a „lámpákkal kapcsolatos”
jelöléseket találtunk. Ahol durvább volt a fal felülete, nem találtunk semmit, viszont ahol
valamilyen üledék fedte –így sima felületet adva- ismét találtunk felirat nyomokat.

13-14-15. kép Hova jobb írni?
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A barlangi patak árvizei után, a járda mellett lévő friss üledékbe is sokan írogattak.

16. kép Járda melletti üledék részlet.

Valószínűleg a fal felületének milyensége az egyik oka annak is, hogy a firkák kb.
70%-a a Gyógyterem végéig lett feljegyezve, mivel idáig gyakoriak a korábban említett
felületek, míg a barlang következő részében már csak kevés ilyen hely található.
A másik valószínűsíthető ok, hogy a Gyógyterem végénél régebben egy belső kapu
volt. Azért építették, hogy akik gyógykezelésre jöttek barlangba, csak idáig tudjanak bejönni.
Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a Gyógyteremben rengeteg felirat látható, annyira
sok, hogy nagyítanunk kellett a M1:100 méretarányú térképet is, hogy fel lehessen mérni ezt a
kis termet. További érdekesség volt, hogy jó pár „XYné” is felfedezhető itt.
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17. kép A Gyógyterem falán a különböző „XY-nék” kézjegyei.

A Gyógyterem után a Szifonnál találkozunk legközelebb nagyobb számban
feliratokkal, méghozzá az utolsó kanyar falán és mennyezetén. Itt találtuk meg a legrégebbi
évszámokat is (1950, 1952). Sajnos azt nem lehet hitelt érdemlően bebizonyítani, hogy a
dátum valóban akkor került a falra.

18. kép Feliratok nem messze a Szifontól.
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19. kép Feliratok nem messze a Szifontól 2.
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Neves dátumot találhatunk a Nagy-terem falán, a sárba vésve, sajnos már kicsit
megrongált állapotban.

20. kép A Nagy-terem felfedezésének dátumát olvashatjuk itt 1954. IX. 5. illetve a feltárók kicsit
már elmosódott nevét: Kevi László és Vas Béla.

Az évszámok böngészése során két helyen is érdekes dologra akadtunk. Az elsőre a
Nagy-Dóm egyik szegletében. Ez sajnos igen rossz állapotban van, értékelhető képet nem
tudtam készíteni róla. A második a szifon előtti kanyarnál látható:
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21. kép Mi lehet ez az évszám?

Lehetséges, hogy egy 186X-s dátumot látunk? Az Abaligeti-barlang feltárásának
története szerint, kb. az 1860-s évek közepén járta be Mattenheim József első ízben a
barlangot. Vajon az ő kézjegye maradt itt?

Felhasznált irodalom:
1. A Mecseki Karsztkutató Csoport jelentése az 1976. évben végzett munkáról
2. Abaligeti-barlang M1:100 térképsorozata Készítette: Szabó Zoltán
A felmérésben részt vettek: Bondár Lajos, Drága Zsuzsanna, Illés Andrea, Tóth Péter.
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A felméréshez használt térkép részlete
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A Gyógyterem térképének nagyított részlete
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Egyesületünk a 2011-es kutatási évben, a Mecsekben összesen 39 méter új
barlangjáratot tárt fel.
Azokban a barlangokban, melyekre kértünk kutatási engedélyt, de a jelentésünkben
nem említünk meg, idő és energia hiányában nem végeztünk kutatást a tárgyévben.

Kiadja a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület
7634 Pécs, Magyarürögi út 8/4.
Tel.: 20/3855-029
Fax: 72/255-822
Szerkesztette: Tegzes Zoltán
Pécs, 2012.
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