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abstract•
Mrs.Madaras,!. - Orbán,L. : KADicí OTTOKAR speleological Circle, Dorog

The group carried out, first of all, maintenance and, subordinate^, exploration work
in the Sátorkőpuszta and Pilisnyereg caves of the Pilis Mountains. They guxded 351
guests through the strictly protected Sátorkőpuszta cave during the year. The 25th
anniversary of the group was celebrated.

Sátorkőpuszta!-barlang
A barlang magyarországi viszonylatban a fokozottan védett barlangok közé tartozik,
ezért elsődleges feladatunk a barlang védelme. Sajnos rendszeresen visszatérő problé
mánk a betörések. Több esetben a helyi rendőrséghez folyamodtunk segítségért, de még
igy sem tudtunk a barbarizmusnak gátatvetni. A barlang biztonságos lezárása érdekében
nagy segítséget kapunk a József Attila Müv- Háztól, valamint az OKTH-tól.
Mivel az uj ajtó elkészítéséhez /első alkalommal/ ez utóbbi szerv biztosítja részünkre
az anyagi támogatást.
A betörések után sajnos több hétvégét vett igénybe a barlang járatainak tisztítása.
Ezenkívül többféle elképzelésünk van a jövőre nézve, hogy a bepiszkolódott kristályokat
megtisztítsuk /már ami megmaradt/. Konkrét kutatómunkát ebben a barlangban erre az évre
nem terveztünk, de folytattuk a Strázsa-hegyi-barlang szádájának mélyítését,teljes szel
vényben. Ennek eredményeképpen kb. 1 m-rel sikerült a szelvényt mélyíteni. Az 1985. év
ben ennél lényegesen nagyobb eredményeket szeretnénk elérni.
Pilisnyerqi-viznyelő barlang
Az elmúlt évc-kután ismét előtérbe helyeztük a víznyelő-barlang kutatását. Mint már az
1983. évben jelentettük a kutatómunka gyorsítása, valamint az eredményesebb kutatás
érdekében az un. kupolára a felszínről /előzetes bemérés alapján/.egy függőaknát kezd
tünk mélyíteni. Mivel a tél nyomait az akna magán viselte, ezért legelőször a tisztí
tási munkálatokat kezdtük

meg.

Az aknát ebben az évben a kutatótábor segítségével újabb 4 méterrel sikerült mélyíteni.
Az idevonatkozó dokumentációt az 1985. évi jelentésünkben fogjuk közölni. Előzetes méré
seink alapján még mint egy 4-5 méter választja el az aknát a barlangtól. Függő aknáról
lévén szó, keretácsolást alkalmaztunk, melynek mind második keretét 5o cm-re /oldalan
ként/ a falba illesztettük. A viznyelő barlang kutatásait sajnos csak az időjárás függ
vényében folytathattuk, ezért hagyományainkhoz hiven a Pilisnyergi November 7. koszorú
zás alkalmával a kutatásokat felfüggesztettük. Az aknát fixen lezártuk. Nagy gondot okoz a kutatóház állagának rohamos romlása, ezért a Pilisi Parkerdő támogatásával 1985ben uj kutatóházat építünk.

Turavezetés, vendégek fogadása
A hagyományainkhoz hiven, havi egy alkalommal fogadunk vendégeket, azonban természete
sen vannak kivételes alkalmak.
Ebben az évben összesen 351 fő vendéget fogadtunk, s mutattuk meg barlangunk páratlan
szépségeit. Látogatóink barlangkutató-csoportok, iskolák, valamint a helyi érdeklődők
кisebb-nagyobb csoportjai.
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