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Uj jelenség volt, hogy 80/81 telén a barlangban a szifon előtti mederrészen 1,51,0 méter mély tó keletkezett. Nagyon lassan apadt le, iszaplerakódást mégis osa к közvetlen a szifon előtti két méteren tapasztaltunk. A tények addig érhetőek, hogy a kis
keresztmetszet miatt a végpont nem képes elvezetni a nagyobb hozamokat, csakhogy nyá
ron, még a legnagyobb zivatarok után sem keletkezik tó. Akkor vajon miért képes elve
zetni ugyanaz a keresztmetszet a nagy hozamot? Ezt sajnos ma még nem tudjuk. De a bon.
tást Jövőre is folytatjuk, reméljük nem eredmény nélkül.
А III. sz. barlangban a korábban leirt okok miatt érdemi munkára nem került sor.

A KPVDSZ Vörös Meteor TE. Foton Barlangkutató Csoport 1981, évi beszámolója
Tihanyi Péter
A csoport fő tevékenysége: fotó- és filmdokumentáció készítése, ennek megfelelően az
I98I. évben kiegészítettük film- és diaanyagunkat a következő karsztterületekről:
Pilis-hegység barlangjai - dia + S 8-as film
Alsó-hegy zsombolyai, barlangjai - dia + S 8-as film
Gerecse - Szelira-barlang oktatás - dia + S 8-as film
Románia területén: Bihar-hegység /Pádisi karsztfennsik barlangjai /dia + film/
Csehszlovákia területén: Morva Karszt /Ostrov és Machoha környéke dia + film/
Franciaország területén: Pireneusok prehisztorikus barlangjai
/dia + film/
Vercors-hegység prehisztorikus barlangjai
NSZK területén: Sváb alpok barlangjai dia + film
Kutatási területünk; Pilis-hegység /Loány-, Legény-barlang, Szoplak! Ördög-lyuk,
Pilis-barlang/
A csoport által lezárt négy barlangban minden hónap második hétvégéjén ügyeletet
tartunic, ha csoportok jelzik jövetelüket. Az elmúlt évben 178 főt kísértünk a Pilis
barlangjaiban.
- Folytattuk a bontási munkákat a Leány-barlangban.
- A Szoplak! Ördög-lyuk és a dobogókői müut közötti dombon feltártunk két kisebb üre
get /3, illetve 12 m hosszban/.
- Folytattuk a térképezési munkákat, az Alba Regia csoport két tagja /Fehér Katalin
és Kárpát József/ eelraérték az általunk fix mérési pontokkal jelzett Leány-barlang
lezárt szakaszát.
- Folytattuk a denevérek megfigyelését a lezárt barlangokban.
- Helyreállítottuk a megrongált Pilis-barlang ajtaját, zárszerkezetét.
_ Kiegészítettük a barlangok fotódokumentációját /előadást tartottunk belőle/.
- Megkezdtük a Pilis—hegység lezárt barlangjairól készülő színes S 8—as mozifilm pró
bafelvételeit a Legény-barlangban.

