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A márkázit előfordulások vízszintes rétegekben a forrásszájon kívül is, de főleg a te
remben igen jól nyomonkövethetők* A forrásszáj előtti törroelóklejto jellemző szerkeze
tét a Á. sz. ábra mutatja. A homokos kavicson lefelé csúszó barna tőzeg vastagsága 36 
m-nél megközelítőleg 80 cm, a továbbiakban a vastagsága csak fúrással követhető. A tő
zeg mozgása a már korábban kőtömbökön megfigyelt 1—1 , U m/év, A kiáramló viz nagy dara
bokat szakit le, melyek a forrásszáj előtti örvénylésben felaprózódnak. A homok a hig 
tőzegiszappal együtt folyik le és került a forrásszájhoz. A tőzeg alől is oldódik ki 
homokos kavics, de mennyisbe- new számottevő. Az összecementálódott homokos kavics
mozgását nem volt alkalmunk megfigyelni.

Megállapítottuk, hogy a törmelékzóna időnkénti megcsúszását a tőzegréteg instabili
tása okozza. Az alatta levő anyag is hurcol magával kőtömböket és fahulladékot, de ezek 
beágyazódás! mélységük miatt nem veszélyeztetik a kiáramló viz keresztmetszetét. Mozgá
suk igen lassú lehet, későbbiekben lehetőséget keresünk e mozgás regisztrálására.

A fentiekben leirt rétegekből mintákat vettünk, egyes minták kiértékelése a Magyar 
Állami Földtani Intézet munkatársai segítségével történt, melyért ezúton is köszöneté— 
met fejezem ki.

A HM "Aurora" SE. Barlangkutató Szakosztályának 1982, évi beszámoló jelentése
Simsa Péter

Szakosztályunk az elmúlt évben elsősorban barlangi bejáró-megismerő túrákat szervezett 
mind hazai, mind külföldi viszonylatban. Több olyan túrát is szerveztünk, melyek hiva
tottak voltak a tagság kvalitásának fejlesztésére, fizikai állóképességének növelésére. 
Ilyenek voltak például: a Csobáhka melletti Oszoly-hegyi sziklamászó gyakorlatok, vala
mint a Budai-hegyek barlangjaiban történt biztonságtechnikai gaakorlatok /társmentés, 
biztosítások, kötólkezelés stb./. Hazai túráink során a legtöbb túrát a Bükk-hegységben, 
illetve az Aggteleki karsztvidéken vezettük.

А ВБАС Barlangkutató Csoport 1982. évi jelentése 
Rajczy Miklós

I. Feltáró tevékenység
Csoportunknak a Bp. II. kér. Ferenc-hegy fennsikjára van érvényes kutatási engedé

lye. Az év során elővizsgálatokat végeztünk: terepbejárások, próbabontások az eddigi 
bontásnyomok területén. Kibontottunk néhány évtizedek óta beomlott bejáratú apróbb üre
get. Uj feltárás nem történt.

Csoportunk egy tagja vendégként sokat dolgozott a Pál-völgyi-barlang uj részeinek 
feltárásán és bejárásán.
II. Tudományos kutatás

A Természettudományi Muzeum Növénytárának csoportunk által támogatott zsombolyflóra- 
kutatási programjában kutatási tervünknek megfelelően részt vettünk.


