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szerelésnél, berendezés mentésénél stb. segédkeztek.
A Vass Imre-barlang Ciklopszok-csarnoka végén található omladók déli oldalát meg

bontva sikerült néhány méterrel előbbre kerülni. Belátszik a hatalmas omladék és lehe
tőség van arra, -hogy fix födém védelmében az omladókon át előrehaladjunk. Az év végére 
tervezett bontási munkát a karácsony előtti esők miatt bezárult Lagunás-szifon megaka
dályozta.

Jelentés a Speleo-Team Polgárjogi Társaság Cerberus Darlangkutató Csoportjának 1982.
évi tevékenységéről
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Csoportunk 1982 nyarán alakult újjá, immár a Speleo-Team Polgárjogi Társaság kere
tén belül. így tehát uj név alatt, de változatlan összeállításban kezdtük meg 1982. 
évi munkánkat.
Az 1982. évi nyári esztramosi ásatási és természetvédelmi táborban végzett munkánk

1982. Julius Z k . - augusztus 23. között a tornaszentandrási Esztramos-hegyen ásatá
si és természetvédelmi tábort szervezett a miskolci Herman Ottó Muzeum, az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Felügyelősége és a Borsod- 
Abauj-Zemplén megyei Természetvédelmi Egyesület. Csoportunk két alkalommal is részt 
vett a tábor munkájában, első Ízben július 25-től augusztus 1-ig négy Tővel.
1. Ásatás

Az I98I. évben megkezdett ásatás folytatódott a Szentandrási-barlangban. A Herman 
Ottó Muzeum Simán Katalin régész személyében biztosította a szakmai irányitást. Az-ása
táson több alkalommal minden csoporttagunk részt vett.
2. Barlangi geodézia

A tábor folyamán az ásatás mellett térképezési munkákban is részt vettünk. Elkészí
tettük a Földvári-barlang 1:50 méretarányú térképét, elkészítettük a szentandrási-ol- 
dal geodéziai összemérését, valamint az ásatás területének és a Kis-zsombolynak a tér
képét.
A Szentandrási-oldal geodéziai összemérése

Az összemérés elvégzésére a bánya terjeszkedése miatt volt szükség. Sajnos az idő 
rövidsége miatt a rendelkezésünkre álló műszerekkel nem tudtuk a maximális pontosságot 
elérni. A mérés során egy nagy kör menten vézettük a poligonokat és a zárási hibát a 
számítás során kiegyenlítettük. A körhöz kapcsoltuk a Kis-zsomboly bejáratát, az ása
tás helyszínét és a bányaszinten levő mérési pontokat. Mérés közben a pontokról ellen
őrző tájolást végeztünk két irányban: a bányaépületek, ill. a Földvári-barlangnál lévő 
torony helyzetéhez.

A mérést MOM függőkompasszal és fokivvel, acél mérőszalaggal, a tájolást MOM olaj- 
kompasszal végeztük.
A FölJvári-barlang térképezése közben végzett egyéb mérések, észrevételek - morfológia

A barlang egész területén a barlangtermek mennyezetén cseppkövesedés utáni, inten
zív korrózió megindulására utaló nyomok vannak. Szinte mindenhol láthatok lepusztult 
cseppköves bevonatdarabok, sokhelyütt kilátszik az erősen korrodált szálko.

A barlang hátsó részein a mennyezet olyan közel van a felszínhez, hogy több helyen 
gyökerek lógnak be. Feltehető /feltételezzük/, hogy a bányaművelés következtében az 
utóbbi évtizedekben a talajtakaró közelebb került a barlanghoz, a beszivárgó viz ag- 
resszivabbá vált és ez okozta a mennyezet utólagos korrózióját.
3. Barlangbontás

Több napon keresztül bontottuk az OKTH kérésére az esztramosi Kis-zsombolyt. Néhány 
méteres lefelé haladás után megszűnt a hagyományos technikával való bontás lehetősége. 
Nagy tömegben kerültek elő elaggott, nagy borsóköves darabok.
A 100 Ft-os barlang víznyelőjének /1. sz. nyelő/ bontása

1982 tavaszán kezdtük el a 100 Ft-os barlangtól К-re levő víznyelő bontását. Ennek 
pontos helye: a haragistyai erdészháztól 800 m—re, a haragistyai utón, majd arra merő
legesen 150 m-re D-re levő dolinasor E-i végén található a nyelő.
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1982 tavaszán a Kutató Állomás dolgozói, Berhidal Tamás ás Tarjányi András kezdték 
meg a bontást, barátjuk, Papp Kálmán segítségével. Nyár elejétől a Cerberus Barlangku
tató Csoport folytatta a munkát.

A víznyelő nagyméretű, eltömődött, Időszakosan aktív nyelő. Bezáró kőzete a jól 
karsztosodó kőzépső-trlász wettersteini mészkő. Mivel vlzfestés eddig nem volt lehet
séges, feltételezéseink szerint a nyelő egy jelenleg ismeretlen, a Haragistyán K-NY-i 
irányban húzódó, nagyméretű karsztrendszer tagja. Erről többet az idei évben tudhatunk 
meg az ELGI segtiségével, mivel 1982 őszén geoelektromos módszerrel végigszelvényezték 
a Haragistyát.

A barlang bontása számos technikai problémát vet fel, ezért a korábbi munkahelycink
hez képest itt viszonylag lassan halad a munka. A munkagödör felső 3 m—e laza, kőtör
melékes agyagban halad, ezt folyamatosan ácsolással kellett biztosítani. Innen nyílik 
a jelenleg 6 m mély függőleges járat, amely oldalirányban kimegy a kutatógödör alól, 
ezért az akna tetejét is biztosítani kell. Az akna kőtörmelékkel van kitöltve, s mivel 
teljes szelvényben nem tudjuk kibontani, a lefelé haladás is csak folyamatos ácsolással 
lehetséges.

A Veres Pálné Gimnázium Szekula Mária Barlangkutató Szakosztályának 1982. évi .jelentése
Tóth Attila

1982. Julius 23-tól augusztus 7-ig kutatótábort szerveztünk Bakonybólben a Kőris- 
hegyen. A víznyelő, amelyben a kutatást megkezdtük az erős vizbefolyás miatt, a kiácso- 
lás ellenére, beomlott. A feltárását megkezdtük, azonban elekor a kezdődő esős időjárás 
a kutatás felhagyására kényszeritett. A környék bejárásakor több, kisebb üreget talál
tunk, valamint több víznyelőben berogyást figyeltünk meg.

Beszámoló a tatabányai Bányász Művelődési és Oktatási Központ "Vértes László" Karszt- 
és Barlangkutató Csoportjának 1982. évi tevékenységéről 
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