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sonló okok miatt keletkezik.
10/ Tanulmányút Szlovákiában /1982. julius З-9-ig/ - Irta: Kraus Sándor

Szlovákia e g y e s forrásraészkő-kifejlődósein és néhány, idegenforgalom számára kiépí
tett barlangban tett látogatásról számolunk be. Szakmai jellegű megfigyeléseket is vé
geztünk, főleg egy hazánkban ismeretlen karsztforrás-tipus érdemel említést: a kiváló 
mésztufa, krátérszerűen körülnövi a forrást, igy több méter átmérőjű, mély, kürtő ala
kul ki a lapos, magányosan álló tufadomb közepén, de gyakran "parazita-kráterek" for
májában az oldalain is.
11/ Rajzmunkák - Irta: Kraus Sándor

Barlangi és felszíni térképek, szelvények szerkesztéséről, illetve másolásáról és 
mindezek indokáról szól a fejezet.
12/ Mintaleirások - Irta: Kraus Sándor

A barlangi megfigyelések kiegészítésére laboratóriumi vizsgálatokat is végeztünk. 
Ezek egyik csoportja a geológiai szempontú makroszkópos leirás. Ebben az évben főleg 
a Pál—völgyi—barlangból származó mintákat dolgoztuk fel. Beszámolunk a jelenleg már be
gyűjtött minták származási-hely szerinti mennyiségéről is.

Beszámoló jelentés a dorogi "József Attila" Művelődési Központ "Kadiő Ottokár" 
Barlangkutató Szakkörének 1982. évi tevékenységéről

Madaras Istvánné

Az 1982. év folyamán kutató-fel táró és egyéb munkánkat az előző évekhez hasonlóan 
a Sátorkő-pusztai- és Strázsa-barlangoknál végeztük, valamint folytattuk a Pilis-nyer- 
gi-viznyelőbarlang feltárását és az évközben talált un. András-lika-barlang feltárását. 
Ez a barlang a felfedezőjéről ideiglenesen az András nevet kapta.
1/ A Sátorkő—pusztai—barlangot csoportunk immár Zk éve kutatja és 1979. év február hó
ban sikerült is a mélyszintről mélyített kutató aknával /1 x 1 m/ az alsó, mélyebb foly
tatásba ló m mélységgel lejutni, azonban a lecsurgó viz miatt kimosott agyag következ
tében az akna összeomlott és az ujranyitási munka sem járt sikerrel, emiatt ezt a kuta
tó helyet feladtuk és az ev folyamán a kutató aknából és környékéről a régi részben 
korhadó bányafák és deszkák nagy mennyiségének felszinre szállításával foglalkoztunk. 
Továbbá a barlangi járatok karbantartását végeztük folyamatosan.

A barlangnál az év során 29 napon át 15á fővel 602 órát tevékenykedtünk,10 alkalom
mal különböző szervezett csoportok 108 főt kitevő látogatóit fogadtuk és vezettük végig 
a barlangon. A tényleges kutatómunkát alapvetően azonban a sorozatos illetéktelen beha
tolások, zárak rendbehozási munkái akadályozták.
2/ A S.t.rázsa-barlagná! annak sorozatos felnyitása miatt a kutatómunkát beszüntetni 
kényszerűitünk, a bejárati ajtót becsukva nagymennyiségű törmelékanyaggal eltakartuk, 
hogy ott a további rongálásokat megakadályozzuk.

 ̂ ^ Pilis-nyergi-vÍznyelőbarlangban április hótol kezdve az év végéig szakaszosan hol
itt, hol az András-lika-barlangnál folyt a feltáró munka. A barlang folyó mélyitést 
úgy végeztük, hogy a jelentős —áO m—es mélységből kitermelt üledékanyagot közbülső le
rakó /depó/ helyre helyeztük, ahonnan kis létszámmal is szakaszosan ki tudtuk a fel
színre szállítani.


