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Korbély Barnabás 

geológiai és barlangtani szakreferens úr részére 

Csodabogyós-barlang kutatása 
2007. 

Tárgyévben a barlang már „klasszikusnak” mondható végpontjait kutattuk. 

Bontásokat végeztünk a barlang Patak-meder, és M-7 szakaszaiban. 

Folytattuk a huzat vizsgálatokat, füstöléses nyomjelzés vizsgálatot tartottunk a Széllik-

barlanggal való kapcsolat további kiderítésére mely váratlan eredményt is hozott. 

 

Csepegő vizek mennyiségét, és összetételét kutató mérés sorozatot indítottunk. 

A mérések havi rendszerességgel, a barlang több pontján folynak. 

A mintákat az ELTE Geológiai tanszékén vizsgálják. 

 

  

 

Üdvözlettel: 
       

 

John Szilárd 

                          elnök 

 

  

Balatonederics, 2008. február 14. 
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Döme-barlang kutatása 
2007. 

Tárgyévben is többször kerestük fel egyik legjobban szeretett barlangunkat. 

Komoly feltáró kutatási eredményről sajnos nem számolhatok be. 

 

Azonban folytattuk a széndioxid megjelenésének, előfordulásának, és töménységének 

megfigyelésére vonatkozó vizsgálatainkat. 

 

Továbbá elvégeztük azon alsó szakaszok – melyek néha víz alá kerülnek – 

„kitakarítását”, melyekbe a víz borítottság miatt, az iszap besuvadása révén, a járat 

szelvény keresztmetszete leszűkült, vagy éppen járhatatlanná vált volna. 
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Szél-lik-barlang kutatása 
2007. 

Tárgyévben is a barlang már „klasszikusnak” mondható végpontját, az  

Óriás-terem alsó szakaszait próbáltuk kutatni, azonban kevés sikerrel.  

Azonban a Csodabogyós-barlang – Széllik-barlang közös végpontjainak kimutatására 

irányuló füstöléses vizsgálat váratlan eredményt hozott, mely során eddig egy ismeretlen, 

nem várt helyről áramlott a füst a barlang Felső-hágcsós nevű termébe. 

 

A füstölést követően elindítottuk a reménybeli hely feltáró kutatását. 

A bontási munkálatok, omladékkal szinte teljesen kitöltött, kissé légréses, jól huzatoló 

járatszakaszban folynak. 

 

 

Üdvözlettel: 
       

 

John Szilárd 

                          elnök 

 

  

Balatonederics, 2008. február 13. 

             
 

 


