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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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