
Kutatási jelentés

a Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület Villa Negra-barlangban  (5440-45) 2021-ben végzett 

tevékenységéről.

Egyesületünk részére a B-A-Z Megyei Kormányhivatal BO-08/KT/05507-5/2018 ügyiratszámon enge-

délyezett feltáró kutatást.

Az elmúlt évben két alkalommal tettünk rövid terepbejárást a Villa Negra -barlang végpontjáig. A 

bejárások folyamán szokatlan jelenséget nem észleltünk.

Terveink szerint a bontást lehetőségeinkhez mérten a következő kutatási évben folytatni szeretnénk. 

Budapest, 2022. január 24.

    Egri László

kutatásvezető
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Kutatási jelentés 

a Zöld Kőevő-barlang (kataszteri száma: 5440-25) 

2021. évi kutatásáról 

Készítette: Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület 
2022



Barlang neve: Zöld kőevő-barlang 

Kataszteri szám: 5440-25 

A kutatási engedély jogosultja: Papp Ferenc Barlangkutató csoport 

Kutatási engedély kibocsátója, száma: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 719-2/2019 

Kutatási engedély lejárata: 2023. december 31. 

Jelentés időszaka: 2021. január 1. - 2021. december 31. 

Kutatásvezető: Holl Balázs (Kutatásvezetői engedély száma: 68; 1014 Budapest, Tárnok u. 5.) 

Kutatásvezető helyettes: Egri László (Kutatásvezetői engedély száma: 253; 1123 Budapest, Avar u. 9.) 

A barlang vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor: 33 m 

A barlang vertikális kiterjedése a jelentési időszak végén: 33 m 

A jelentést összeállította: Holl Balázs 



A fent jelzett időszakba a barlangban kutatási tevékenység nem történt.
Ennek oka a Covid19 járvány helyzet, a csoporton belüli tagsági változások és a kutatók magánéleti 
változásai voltak.
A barlangnál az év során egy alkalommal volt terepszemle, 2021.01.26-án. Ennek során egy leengedett 
szén-dioxid mérővel megállapítottuk, hogy 10m mélységben 0.16%-os a CO2 tartalom. A mérést Marton 
Ádám végezte. A terepszemle során semmilyen szokatlan körülmény (idegen bolygatás, rongálás) nem volt 
észlelhető.

A barlang nevéről kialakult egy eszmecsere, ugyanis a nyilvántartás Zöld Kőevő-barlangként jegyzi. A 
2020-as térképemen viszont Kis Zöld Kőevő-barlang megnevezés szerepel.
A barlang nevét a barlangászok mitikus segítőéről a Kis Zöld Kőevőről kapta. A “Kis” előtagot már csak 
azért se érdemes lehagyni, mert a barlang megtalálásának (megmutatásának) idejekor nagyon kicsi és szűk 
volt, csak a Kis Zöld Kőevő fért bele.
Javaslom a “Kis Zöld Kőevő-barlang” nevet szinonimaként felvenni a nyilvántartásba.

2022.01.19

Holl Balázs
kutatásvezető


