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üregek, hasadékok, barlangfal-torzók megjelölése római számokkal történt, természetesen 
ugyanezekkel a számokkal szerepelnek ezen objektumok a fotodokumentáciokban is#

Jelentés a Borsodi Szénbányák Igazgatóság Sportegyesület Természetjáró Szakosztály Bar
langkutató Szakcsoportjának 1982# évben végzett munkájáról

Margóczy József - Szalai Ferenc

Feltáró jellegű munkálatainkat február hónapban hagyományos Kis«-fennsiki kutatási 
területeinken kezdtük el. Tevékenységünket általában havi három-négy alkalommal végez
tük. Jelentősebb eseményeink itt az alábbiak voltak:
Lllla-barlang

Elsősorban a barlang biztonságos lezárásához szükséges bejárat közeli bontási mun
kálatokat végeztük el. Ezt követően a korábban beépített vasrácsra k mm-es bordás le- 
mezboritást szereltünk. A barlang hatékony védelmét szolgáló munkálataink révén - a so
rozatos feltörés lehetősége gyakorlatilag megszűnt.
Békási-ősnyelő

A Lilla-barlangtól ÉNY-i irányban, s kb. 320 m távolságban találtuk. Egy friss be
szakadás megbontása során itt egy 10 m mélységű aknát sikerült feltárnunk. Az aknafené
ken felhalmozódott kőtörmelék kivödrözését követően oldal irányú, s közel 6 m mélységű 
újabb aknaszakaszba jutottunk, melynek mólyitósót 1983» évben tovább kívánjuk folytat
ni.

A nyári időszakban - terepbejárásainkat követően - a Bükk-hegysóg eddig általunk 
nem kutatott karsztterületein is szerencsét próbáltunk. Próbabontásaink közül a fehér— 
kőlápai karsztegysóg két pontján is eredményesnek bizonyultak.
N agyme dve-barlang

/Elnevezését az általunk kibontott járat falain látható medvekarmolás szerű bemará- 
soktól kapta./ A K-NY-i irányú anizuszi mészkősávot átszelő Szinva völgyétől К-re a kő
zethatárok közelében találjuk. Jelenleg itt egy kuszoda-szerü járat kibontása révén két 
kisebb kitermesedésbe sikerült bejutnunk.
89-es barlang

A Vadas Jenő forrástól DNY-i irányban haladva, egy nyelő-szerű mélyedés megbontásá
val 35 m hosszúságú lejtős járatszakaszt tártunk fel, melynek végpontján nagyobb kőtör
melék-felhalmozódás zárja el a továbbjutást.

A BSE Barlangkutató Csoport 1982. évi beszámoló jelentése 
Kováts Kázraér

Feltáró kutatómunka 
Hárs-hegy, Bátori-barlang

1982. év folyamán csökkent a feltáró kutatómunka 198I. évhez képest. Elsősorban a 
Bátori-barlang Pelós-ág és Huzatos-ág területén végzett a csoport hétvégi, ill. 2-3 
napos kutató munkát. Jelentős uj járatot feltáró eredményt ugyan nem gyümölcsözött, de 
a Huzatos—ág törmeléken keresztüli megkerülési lehetőségét bebizonyította.

Ahol a tagok évekig vésést technikával igyekeztek továbbjutni, most bár nagymennyi-


