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kell folytatni- Kutató-foltáró merüléseinket a 2. sz. tó egyik kutjában végeztük.
A felderítő merülések során ismét lehetőség nyilt barlangi búvárkodásban járatlan
búvárok képzésére- így idén is többen ismerkedtek a barlangi búvárkodás rejtelmeivel.
Folytattuk a barlang genetikai kutatását is. Ezzel a munkával még csak a megfigyelé
si és adatgyűjtési fázisban vagyunk, igy eredményekről korai lenne beszámolni. Valószí
nűnek látszik, hogy a barlang kialakulásának több fázisát sikerült bizonyítani és doku
mentálni. Ezeket a vizsgálatokat az 1982-os évben is folytatni kívánjuk, hogy elegendő
adat álljon rendelkezésre a részletes genetikai leírás elkészítéséhez.

Jelentés
a Gépipari Spartacus SE. "Lóozy Lajos" Barlangkutató Csopoi’t 1981-ben
végzett munkájáról
Lator-forrásbarlang
Ebben az évben a barlang hosszát számottevően nem sikerült növelni. Elkészítettük a
barlang fixpontos térképét, melyből egyértelműen kiderülnek azok a bontási helyek, me
lyektől továbbjutást várhatunk. A 2. sz. mesterséges aknabejárat ácsolatát rendszeresen
ellenőriztük, gombamentesitottük. Az akna köró betonozott övárkot építettünk a DRV-vol
egyeztetett és a kutatási engedélyünkben rögzített megállapodások alapján. Л forrásból
rendszeresen vízmintákat vettünk, melynek műszeres vizsgálata és kiértékelése tőlünk füg
getlen okokból czideig nem sikerült.
Szilvesztor-barlang
Mivel az 1980-as táborunk sikerről végződött ebben az objektumban, 1981-ben tovább
kutattuk a barlangot. Л végpont kutatását azonban föl kellett függesztenünk, mivel az
dtbontott agyagssifon megtolt vízzel, és a mögötte lévő teremben lovegőliiány miatt a bon
tás igen nehézzé vált. Ezért a munkát таз irányban folytattuk azzal a céllal, hogy' a szi
fon mögé jutunk. A további feltárás során azonban bebizonyosodott, hogy' a Járatok a be
járat előtti sziklafaltól indulnak ki koncentrikus körivok mentén. A továbbjutás igy ki
zárólag az 1980-ban elért végponton 2 -kétséges.
Csiga-hegyi Borz-lyuk
I
A tavaly elkezdett feltárást folytattuk a bejárattól Jobbra eső teremben, melynek
'--'''szűk méretei miatt mindössze 2 métert tudtunk előrejutni.

Galuska-völgyi töbör
Ebbon az objektumban nyárt táborunk során próbabontást végeztünk. Л munka során erdei
talajból kb. 3 köbmétert bontottunk lei,de szélkövct nem sikerült érni- A próbabontást
tovább kívánjuk folytatni.
A Hajnóczy .József barlangkutató Csoport. TOSl. évi tevékenysége
Szcvrk: Varga Csaba
Barlangkutató Csoportunk 1981-ben ünnepelte a liajnóozy—barlang felfedezésének 10. év
fordulóját- E 10 esztendő alatt a Hajnóczy—barlang hossza — feltáró munkánk eredménye—
ként — 1135 m—re nőtt- Л Jubileumi évet úgy kívántuk emlékezetessé tenni, hogy jelentős
előrelépést terveztünk a feltárásban. Úgy' véltük, hogy erre minden lehetőségünk meg
lösz, mivel húrom helyen akartunk feltáró tevékenységet folytatni-

