Spartacus ТЕ " Lc(cZY LAJOS" barlangkutató csoport 1974. évi
beszámoló jelentése

Az 1974-es év egyesületünk pénzzavarai miatt a megpróbáltatás éve volt, mely
nek átvészelése tagjaink áldozatkészségével volt csak lehetséges. Ez okozta,
hogy a nyári bükki tábor idejét és résztvevők számát csökkenteni kellett és a
kisebb költséggel járó pilisi hétvégi munkaturák számát növelni.
Tagjaink ennek ellenére sem vesztették el a kutatás iránti kedvüket, és a kollek
tiv szellem megerősödött. Ehhez hozzájárult az is, hogy végre kutatási enge délyt kaptunk.
Most már úgy a gyakorlati munka, mint az elméleti, öntudatosabb lett. A kuta
tás mellett a barlangokba való járások tökéletesebbé tették a biztonságtechnika
elsajátítását. A szakkönyvekből, a tanfolyamokon és a szakelőadásokon való
tanulás értelmet talált a gyakorlati munka felhasználásában.

BÜKKI-TÁBOR.

Az 1973. augusztusában megkezdett feltárást folytattuk a

Diósi-völgy IV. számú víznyelőjében. Cél :

a víznyelőből nyiló feltételezett

barlangrendszerbe történő bejutás. Az ehhez vezető járatot bontottuk, mely
nedves és igen szűk volt. A víznyelős valószínűen а П1, sz. víznyelőben törté
nik, A szűk járat áttörése agyagban beágyazott kövek fejtését igényelte. Nehéz
munka volt, mert különböző testhelyzetben lehetett csak dolgozni, A levegő sű
rűsége miatt 4 órás váltás vált szükségessé, 56 munkaórában csak 2 m -re tudtunk eljutni 3 m° agyagos törmelék és 1,90 m kő kitermelésével a felmérést és
feltérképezést elvégeztük.

HÉTVÉGI MUNKATURÁK :

A Macska-barlang 7 m széles bejárata sziklaköveit

kellett fejtenünk, melyeket a barlang felszíni oldalfalánál töltésként használtunk
fel, hogy a pilisszentkereszti szurdokból a viztömeg ne follyék be a barlangba.
Ez hosszú ideig tartó munka és az 1975. évben a kézi szállítás helyett csillével
oldhatjuk meg. Megfigyelésünk szerint, mint időszakos viznyelő esőzések idején
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nyel vizet, mely a barlang patakmedrének 9-m -es kuszodáján folyik le, A lej
tős és erősen törmelékes folyosót sinfektetés céljából kitisztítottuk, Könnyeb
ben értük el a Lóczy termet (nevét névadónktól kapta). Ennek cseppkőbekérgezését vandál kezek pusztítják, A barlang bejárati szintjének végpontjában agyag
szifon látszik, melynek áttörése ez évi feladatunk lesz, (t,i, fúrókat kapunk),
A Lóczy teremből balra lépcsőzetes letörésen bejutva a Csernavölgyi terembe
jutunk (átadó kutatócsoport vezetőjéről neveztük el tiszteletből).
Ennek végpontjából kiinduló 2 kuszoda kutatása későbbi feladatunk. Az egyik kuszoda kutatása az elmúlt év vége felé elkezdődött, Kutatónaplónk szerint 1-1 hét.
3
végi munkatura átlag 24-40 munkaóra 10 -18 fővel, átlagkitermelés 1, 5 m agya3
gos törmelék, 1, 8 m kő, A kuszodában való előrehaladás kitartó munkát igényel,
átlag 30-40 cm, A barlang átvétele óta most történt meg az első valós felmérés
és feltérképezés, A barlang flórájának faunájának vizsgálata folyamatban van,
Ez évi feladatunk lesz az állandó hőmérséklet- és légnyomásmérés is,
A kutatás mellett vállaltuk a barlang környékének természeti tájjá való kialakí
tását, valamint a "Tavasz kunyhó" belső terének rendbehozását,
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