
Jelentés a Metró Darlangkutató Csoport 1982. évi munkájáról
Csillák József

Kutatási területünk a Csillag-hegyi Róka-barlang és környéke. Elkészítettük a Dá- 
vid—barlang és a "Bástya" sziklafal oldalából nyiló Poros-barlang térképét. A kőfejtőt 
feltérképeztük.

A Róka-barlangban a Nagy-akna felett átmászva a túlsó oldalra, a Nagy-aknával pár
huzamos kürtőt találtunk. A kürtő bejáratától kb. 3 и-es mélységben egy nagy kő a szűk 
járatot eltorlaszolja. A kő mellett levilágítva, illetve kis köveket ledobálva a kürtő 
mélységét 10-15 m-re becsüljük.

A Nagy-akna alján folytattuk az álfenék kibontását. Az erősen törmelékes, agyagos 
kitöltésben 3,5 métert haladtunk lefelé. A további bontáshoz a biztonságos munkavégzés 
érdekében feltétlenül szükséges ácsolat beépítése. Az ácsolatnak való anyagot a BKV— 
nál megigényeltük és reméljük, hogy 1983-ban meg is kapjuk. Ezzel teremtünk biztonsá
gos körülményeket a további bontáshoz.

1983-ban elkészítjük a barlang fotódokumentációját, biztonságos átjártó építünk ki 
a ^agy-akna felett, s megkezdjük az itt lévő kürtő bontását, az ácsolat elkészülte után 
a * igy-akna bontását folytatjuk.
Dávid-barlang
Helye: Budapest, Csillag-hegy, Róka-hegyi kőbánya III. számú kőfejtőjének EK-i oldalá
ban. Az itt feltárt Fóka-barlangtól keleti irányban kb. 60 méterre Z k5 méter tenger
szint feletti magasságban helyezkedik el.
A barlang leirása

A barlangot, illetve a kitöltött hévizforrás-kürtőt 1959 őszén Szilvássy Gyula a 
Budapesti Vámőrség barlangkutató csoportjának vezetője már leírásában említette. A bar
langot I98O őszén kezdtük kutatni. A kőfejtő működése alatt a barlang felső része való
színűleg megsemmisült. Munkánk során a barlangba 3,50 métert jutottunk le. A  sziklafa
lon szűk nyíláson jutunk be a barlangüregbe. Felfelé ÉNY-i irányban szűk vakjarat in
dul. Lefelé szűk járat indul, amely nem sokkal lejjebb két kb. 80 cm-es függőleges ágra 
szakad. A  két akna alja köves, törmelékes agyaggal van kitöltve. A  szűk munkakörülmé
nyek nehezítették a további bontást.

ígéretesebb kutatási területen végezhető munkánk miatt a kutatást egyelőre szünetel
tetjük.

"Nautilus" Vizalatti Barlangkutató Szakosztály 1982. évi beszámoló jelentése
Horváth Győző

1982. évben az előző években elkezdett, ill. előkészített munkák befejezésén dolgoz
tunk. A Tapolcai-tavasbarlangban évek óta folyamatos karsztviz-csökkenés ellenére a 
vizszint stabilizálásán fáradoztunk. 1979 óta okoz gondot ez a vizmennyiség-csökkenés. 
Ekkor készítettünk egy szakvéleményt, amely megoldást jelentett a további vizmennyiség- 
csökkenés makett a vizszint stabilizálására. A s.Mcvéleményünkben a több, mint egy év
tizedes munkánk is tükröződött.

Dr. Kessler Hubert és dr. Láng Sándor szakvéleményével szemben a bizottság a mienket 
tartotta kivitelezésre alkalmasnak. E döntés után elkezdtük a munkálatokat a szakvéle-


