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1. Előzmények, összefoglalás
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület (továbbiakban: SZKBE) A 2011. naptári évre
az alábbi karsztobjektumokra rendelkezett feltáró kutatási engedéllyel (1-1. ábra), amelyet a
KTM 13/1998. (V. 6.) rendelete alapján a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség adott ki:
181-8/2010 iktatószámú határozat, Barlangkutatási engedély
1. Szuadó-barlang (4120-69)
2. Trió-barlang (4120-71)
3. Gilisztás-barlang (4120-70)
4. Rumba-víznyelőbarlang (4120-92)
5. Jószerencsét-aknabarlang (4120-97)
944-22/2010 iktatószámú határozat, Barlangkutatás
1. Szárazkúti régi nyelő (4120-203)
2. Szárazkúti ikerlyuknyelő (4120-202)
3. Remeteréti-völgy nyelője (YEOV: 581 526, XEOV: 87 428)
A kéthetes nyári kutatótáborunkat (2011. július 22. – augusztus 10.) hagyományosan a
Szuadó-völgyben tartottuk. Mivel a völgy és tágabb környezete a 4/2009 (IV.10.) KvVM
rendelet alapján új védelmet kapott (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet), külön engedély
alapján végeztük a kihelyezett kutatást: 4267-5/2011.
A 2011. évi munkák során az egyesület kutatási programvezetője Pál Zsolt, a kutatásvezető
Tarnai Tamás (V-43/2000), a kutatásvezető helyettes pedig Barta Károly (V-02/2000) volt.
A kutatások fő célja újabb barlangszakaszok feltárása, amely lehetővé tenné a Vízfő-forrás
mögötti barlangrendszer feltárását, komplexebb megismerését, valamint a már ismert
barlangok, járatszakaszok dokumentálása, állapotának megóvása, a védett értékek megőrzése.
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1-1. ábra: Kutatott objektumok, 2011.

Egyesületünk 2011-es évi kutatási programját 2010. december 29-én határoztuk meg. Ennek
értelmében havi gyakorisággal terveztünk kutatóhétvégéket, valamint egy kéthetes nyári
kutatótábort külön táborozási engedély alapján. Az év során a fő kutatási célpontok az
engedélykérelmekben felsorolt barlangok közül a Trió- és a Gilisztás-barlangok voltak. Bár
kértünk engedélyt a szárazkúti nyelőkre, a Rumba-barlangra és a Jószerencsét-aknabarlangra,
tényleges kutatómunkát ezekben a barlangokban idén sem tudtunk végezni erőforrás
hiányában. Elsődleges feladatnak a jelenlegi végpontok további feltárását, járattágítását
tekintettük.
Másodlagos célként esetleges újabb végpontok felkutatását tűztük ki. Sajnos jelentős
eredményt ez nem hozott. További feladat volt természetesen a barlangokba beépített
közlekedési és járatbiztosítási eszközök megfelelő állapotban tartása, karbantartása.
A 2011-es évben jelentős feltárásról, vagy kutatási eredményről nem tudunk beszámolni.
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2. Feltáró kutatás a 2011-es évben
A 2011-es évben 3 alkalommal szerveztünk kutatóhétvégét, illetve megrendeztük a már
hagyományosnak számító nyári kutatótáborunkat is. A kutatási munkálatokat és
eredményeket az alábbiakban részletezzük.

2.1.

március 25-26.
Tarnai Tamás, Sági Adrienn, Sági Bence, Gyenes Gábor, Schwarcz Dénes, Pál Zsolt

A Trió-barlang vizes-ági végponti bontása folyt. Elsősorban az alacsony főte okoz gondot,
így annak a bontását, valamint a járat tágítását végeztük.

2.2.

április 15-16.

Tarnai Tamás, Schwarcz Dénes, Pál Zsolt, Muladi Beáta, Csépe Zoltán, Bauer Márton, Keserű
Bettina, Somogyi Balázs, Tiffán Ákos

A Trió-barlangban a Tamás-akna létratartó kötelét cseréltük biztonsági okokból. A vizes-ági
végponton egy 10 cm-es hasadékon folyik el a víz.

2.3.

május 13.
Tarnai Tamás, Schwarcz Dénes, Pál Zsolt

Folytatódott a Trió-barlang vizes-ági végpontjának tágítása folyamatos szellőztetés mellett.

2.4.

nyári kutatótábor, július 23. – augusztus 02.

Tarnai Tamás, Tarnai Lilla, Sági Adrienn, Schwarcz Dénes, Pál Zsolt, Gyenes Gábor, Gyenes Réka,
Csépe Zoltán, Bauer Márton, Bujdosó Éva Ágnes, Tóth Balázs, Tóth Zoltán, Ács-Kovács Milán

A tábor alatt 42 műszakot teljesítettünk. A kutatótábor első felében a Trió-barlang vizes-ági
végpontját bontottuk, valamint a felszíni tábor infrastruktúráját javítottuk (ereszcsatorna
tisztítása).
A Gilisztás-barlangban a feltöltődött Kuszodát bontottuk. Kiépítettük az új levegőztető
csővezetéket.
Jelentős feltárásra, új járat felfedezésére nem került sor.

Az ősz folyamán új kötelet vásároltunk a Gilisztás barlangba, mely részben a Karszt- és
Barlang Alapítvány támogatásából lett finanszírozva. Köszönet érte!
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