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tatására. Az 1980, évi feltárás eredménye 9 m mély és 17 m hosszú barlangjárat feltá
rása volt. Ekkor neveztük el a feltárást Hollós-tetői Denevér-barlangnak.

A feltáró munka során megközelítettük a Hollós-viznyelőbarlang 1981-ben kibontott 
alsó aknájának szintjét. Térképünkön is együtt ábrázoltuk a két barlangot, mivel össze
függést láttunk a két barlang között. Feltételezésünk alapján az általunk feltárt Hol
lós-tetői Denevér-barlangból lesz lehetséges bejutni a feltételezett barlangjáratba, 
amely a Hollós-viznyelőbarlangból nem volt lehetséges /mert ott a feltárást nem tudták 
a Miskolci Bányász barlangkutatói folytatni/.

Feltételezésünket alátámasztja az a tény is, hogy a viznyelőbarlangról szóló /Bar
langok a Blikkben - Lénárt László/ szerint is víznyelő alját egy keresztirányba vető
dött harántoló réteg zárja el.

A Denevér-barlang jelenlegi végpontjánál lévő agyagos törmelékkel zárt rész kibon
tása után, feltételezhetően ez alá a harántoló réteg alá juthatunk - igy bejuthatunk a 
feltételezett barlangjáratba.
Tatár-árki-barlang
Hely: Bükk-hegység DK-i nyúlványa - Bükkszentlészló határában - a Kőszál nevű szikla- 
csoportban.
Feltárt szakasz hossza: 25 m
A feltáró tevékenység ismertetése '

A brrlangban a kutatási munkát 1979-1980-ban kezdtük el. Kutatási engedélyt is kér
tünk és kaptunk. A feltáró munkát azóta is szakaszos ütemben /főleg ősztől tavaszig/ 
végezzük.

A mellékelt térképen jelzett 1980—1981. évi feltárásokat rögzítettük, mely térkép 
szerint a 4-es jelzéssel jelölt kis teremnél jutottunk be a 3-as jelű Április 4. ágba 
/ezen a napon bontottuk ki/. Jelenleg a törmelékkel jelzett résznél járunk.

Az I98I—es év végén talált és 1982-ben kibontott és kitisztított 6-os jelű járatban 
dolgozunk jelenleg is. Ebben az uj részben szokatlan jelenséget tapasztaltunk, amely 
számunkra is megmagyarázhatatlan. Az uj járatrészben igen száraz tapintású az agyag, 
amely időről időre megnedvesedik függetlenül az időjárástól és a barlang klímájától.

Az uj járatrészben a száraz jelenségkor a hőmérséklet ca: 3-4 C°, magasabb mint a 
nagy barlangi részben. A járatban igen népes számú denevér csapat tanyázik, mely miatt 
a feltárás üteme is lassabb, a járatban nagymennyiségű guanó csomók keletkeztek.

A "Pannónia" Barlangkutató Csoport 1982. évi .jelentése 
Kardos László

Csoportunk 1982. január 1-én alakult meg hivatalosan, de tagjai már előtte több éven 
keresztül együtt túráztak, kutattak. Csoportunknak a Pannónia nevet adtuk, mivel sze
retnénk a régi Pannónia Turista Egyesületen belül működött barlangkutatókhoz hasonlóan 
tevékenykedni mind aktivitásban, mind eredményességben. Felügyeleti szervünk, illetve 
jogi képviseletünk az Újpalota Sportegyesülot.
Kálmán—réti—zsomboly

A kutatási engedély alapján több feladatot állapítottunk meg:
1/ A barlang hozzáférhetőségének megteremtése, azaz a beszakadást körbekerítettük 

fától-fáig.
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2/ A drótkötélpálya kiépítése a zsomboly felett.
3/ Az oldaldepók eltávolítása a barlangból /mivel a későbbiekben teljes oldalszel

vénnyel akarunk továbbhaladni/ ez 3“^ anyag volt, amit kint a felszínen úgy 
helyeztünk el, hogy az ne változtassa a felszint.

V  Hőmérsékletmérés és mérőállomások létesítése, a továbbiakban csepegósmórés is 
lesz.

5/ Terepbejárás, tüzetes felszíni szemrevételezés.

Ferencvárosi Természetbarátok Sportköre Delfin Könnyűbúvár Szakosztály kutatási jelen
tése az 1982, évről

Kalinovits Sándor — Kollár K. Attila

Feltáró tevékenység
áóó2/5. kataszteri számú Molnár János-barlang

Ebben az évben is folytattuk a barlang mélyebb szintjén található járatok térképezé
si munkáit. A munkálatokat még a mai napig sem sikerült teljesen befejezni, ezért tér
képét közölni nem tudjuk. Nincs értelme, hogy részleteket tegyünk közzé a térképből, 
mert ezek a kívülálló részére információt nem jelentenek. A térképezési munka során 
több - eddig nem járható - hasadékot bontottunk ki annyira, hogy azokba vagy behatolni, 
vagy legalább benézni lehessen. így ismertté vált a barlang Delfin levegős-terét alko
tó hasadók egyik oldalága. A jelentős mennyiségű iszap igen nehézzé tette a munkát, 
mert a viz igen erősen zavarosodott. A bontási munkáknál keletkezett szennyezett /isza
pos/ viz a járatokon keresztül igen hamar eljut a forrásokhoz és onnan a Lukacs-fürdő 
medencéjébe. Ahhoz, hogy ez megakadályozható legyen, a merülések előtt le kellett zá
ratni a medence-töltővezetéket. Mivel ilyenkor a medencék vize nem cserélődik, a fürdő 
érdekeivel kerültünk összeütközésbe, és csak igen kivételes alkalmakkor volt lehetőség 
a nagy szennyezést okozó bontási munkák végzésére.

A térképezési munka során tovább bővitettük a barlangba beépitett fix vezetőkötelek 
számát. Ezek elhelyezése és rögzítése igen nehéz feladatnak bizonyult, mivel a rögzítő 
szögek elhelyezését csak nehezen tudtuk megoldani. A járatok fele igen erősen málló, 
illetve jelentős /10-30 cm/ mélységig kémiailag roncsolt állapotú. A beépitett HILTI 
szoritóékek igen kis mechanikai igénybevétel után kiestek. A legjobb megoldásnak ta
láltuk a vezetőkötelek különböző képződményekhez /sziklabütykök/ való rögzitését. A 
térképezési munka során ezek a vezetőkötelek, mint poligonok kerültek alkalmazásra. A 
rögzítési módszer egyetlen hátránya, hogy ezek a pontok mint megjelölt fixpontok nem 
lesznek később azonosithatók.

Tovább folytattuk a melegviz beáramlás! helyek felderítését, illetve a meglévő hasa
lják /melegvizes-ág/ tágítását. A bontást csak igen körültekintően lehetett végezni, 
mert az erősen töredezett, a mállás miatt szerkezetileg tönkrement főte állandó omlás- 
veszélyt jelentett. Előfordult, hogy a búvár által kilégzett levegő kisebb omlást in
dított meg. A bontási munkával elértük, hogy az első szakaszon már nincsenek instabil 
kőtömbök, igy hozzákezdhettünk a járat aljzatát alkotó iszap és törmelék eltávolításá
hoz. Ezen a munkahelyen folyamatosan mérjük a beáramló viz hőmérsékletét, ami általá
ban 23,8 °C és 2á,7 °C között változik. A változások okáról az 1978. évi beszámolónk
ban részletesen szóltunk.

Tovább folytattuk a barlang mélyebb szintjén áramló hidegebb /20 °C/ viz beáramlás! 
helyének behatárolását, eddig sikertelenül. A jelenlegi műszerezettséggel az igen gyen




