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A dorogi Kadic Ottokár barlangkutató cso
port a Sátorkőpusztai és a Strázsa-barlangban feltáró kutatásokat folytatott, a Legényés a Leány-barlangokban méréseket végzett
és hozzáfogott a pilisnyergi víznyelő bon
tásához.
Az egri barlangkutatók a Tarkőfülke ki
töltésében a M. Nemzeti Múzeum szakembe
reinek vezetésével ásatási munkát végeztek
őslénytani kutatási célokkal. Mintaszerű tá
borukat az Egerben megrendezett Barlangnap
keretében Társulatunk Vezetősége és számos
tagja meglátogatta.
Az ÊKME Ásvány és Földtani Tanszéké
nek barlangkutató csoportja a Vass Irnrebarlang végpontján folytatta a kutatótáró
bontását, befejezte a barlang szintezését és
szelvényezéseket végzett. Megkezdte г kör
nyező források, a Nagytohonya, a Szabókút
és a Kistohonya-forrás rendszeres, naponta
történő vizsgálatát (kémiai analízis, vízho
zam. hőmérséklet és elektromos ellenállás
mérése). Megkezdődött a Vass Imre-barlang
vízgyűjtő területén található vörös agyagok
feldolgozása is. Ezenkívül feltáró munka in
dult meg a Szinoetri mellett levő Kopolvaforrásnál. A forrás feltételezett barlangrend
szerének feltárása ősszel tovább folytatódik.
A miskolci Herman Ottó barlangkutató
csoport júliusban a Bükkszentkereszt melletti
Oroszkúti-víznyelő bontásán dolgozott és
nagyszabású vízfestést is végzett, őszi prog
ramjukban a diósgyőr-tapolcai Langyos-for
rás bontása szerepel. A fenti kutatócsoporton
kívül még két miskolci csoport jelentette be
megalakulását. így Borbély Sándor vezetésé
vel
önálló
barlangkutató
csoport ala
kult meg. A diósgyőri Bányászklub TóthBucsoki István barlangkutató csoportja is
megkezdte munkáját. Amint az októberi vá
lasztmányi ülésen értesültünk, a miskolci
csoportok közös vezetés alatt fogják munká
jukat folytatni.
A Kinizsi barlangkutató csoport ez évi
táborát is Teresztenvén létesítette, ahol foly
tatták a forrásbarlang további feltárását.
Több szifon leküzdésével rendkívül nehéz
munkaviszonyok mellett sikerült előrehala
dást elérniök. A forrás mellett társadalmi
munkával kutatóházat építettek, mely lehe
tővé teszi, hogy a feltáró munkát egész év
ben folytathassák.
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A Móricz Zsigmond gimnázium barlangku
tatói a Naszály-hegy Sárkánylyuk nevű víz
nyelőbarlangját újból feltárták. A barlang
hossza kb. 200 m. mélysége mintegy 50 m.
Belsejében
kisebb
cseppkőképződmények,
kalcitkristályok, valamint érdekes oldódásos
formák találhatók.
Az MHS Budapesti Elnökségének barlangkutató csoportja május 7—9. között szifonátúszási kísérletet hajtott végre a csehszlo
vákiai Gombaszögi-barlangban. Habár a szi
fon átúszása nem sikerült, mégis sok értékes
adatot kaptak a továbbjutásra vonatkozólag.
A Petőfi gimnázium, az Élelmiszer Keres
kedelmi Iskola és a szentesi gimnázium
barlangkutatói egymást követő táboraikban
az imolai víznyelőbarlang további feltárásán
dolgoztak július eleje és augusztus közege
között.
A pécsi barlangkutatók a Baranyamegyei
Idegenforgalmi Hivatal támogatásával kéthe
tes kutatótábort szerveztek az abaligeti és az
orfűi barlangrendszerek kutatására. A tábor
eredményeképpen Orfűn a 3. szifonban 30
méter vízalatti szakaszt ismertek meg, 7
méter mélységig; Abaligeten a Nyáras-patak
felső nyelőjének az abaligeti barlanggal való
kapcsolatát tisztázták; valamint a Kispaplika-f orrás barlangjának bejárati szifonját
vízszintsüllyesztéssel 40 méter hosszúságban
feltárták és felmérték. Itt a továbbjutást
egy második szifon zárja el.
A rudabányai barlangkutató csoport Tornanádaska környékén a Diósi-túlfolyónál dol
gozott július 18—26 között. Folytatták kutatá
saikat a Telekes-völgyben is.
A Szabó József Geológiai Technikum bar
langkutatói a rókahegyi kőfejtőben egy fel
nyílt üregbe hatoltak be a közelmúltban. A
kutatók 43 méter mélységet értek el. Az új
barlang, melyet feltárói a csillaghegyi hév
forrás egyik ősi forrásbarlangjának tartanak,
csepokő és borsókő képződményekben rend
kívül gazdag.
A Vass Imre női barlangkutató csoport ez
évben is Jósvafőn létesített tábort és a Baradla barlangban végzett tektonikai felmé
réseket, a csepegő vizek vegyelemzését vé
gezték és egyéb adatokat és megfigyeléseket
gyűjtöttek. Munkájuk a Baradla genetikai
problémáinak kutatását célozza, különös te
kintettel a barlang legfelső emelete kialaku
lásának lehetőségére.

A Városterv barlangkutató csoportja to
vább folytatta a Látóhegy környékén hévforrásos nyomokból következtetett barlangrendszer feltárását.
A vámörségi és a ruhaipari barlangkutatók
július 1. és 15. között a Latorúti Vízfő
nél táboroztak. Munkájuk célja a Pénzpatakivíznyelőtől a Vízfőig terjedő feltételezett
barlangrendszer feltárása. Kutatást végeztek
még az Ilonakúti-víznyelőnél. egy közeli
zsombolynál és a Tebepusztai őrháznál levő
barlangban. A Vámőrség barlangkutatói
ezenkívül a Ferenchegyi-barlangban kb. 200
méter hosszúságú új szakaszt tártak fel,
melynek felmérése folyamatban van.
A veszprémi barlangkutató csoport foly

tatta a kabhegyi Macskalyuk-víznyelő tavaly
ősszel megkezdett feltárását.
A Vörös Meteor barlangkutató szakosztály
kutatói részt vettek ez évben is az imolai
víznyelőbarlang feltárási munkáiban, vala
mint két tábort létesítettek az Alsóhegyen.
Az egyik tábor az elmúlt évekhez hasonlóan
az Alsóhegy zsombolyainak kutatásával és
felméréssel foglalkozott. A másik tábor
két nagy víznyelőt bontott meg. A Kisvizestöbri-víznyelőn keresztül sikerült bejutniok
az Alsóhegy első nagyobb barlangrendszeré
be. melyet Meteor-barlangnak neveztek el.
Czájlik István — dr. Dénes György

A teresztenyei forrásbarlangi munkahelyen . . .
(Balázs Dénes felv.)
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Október hó végén szovjet és lengyel bar
langkutatók látogatták meg hazánkat. A
szovjet kutatók (Alekszandr Vasziljevics Turisev, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája
Kunguri Karsztkutató Állomásának megbí
zott igazgatója, Vecseszlav Szemjonovics Lu
kin és Jevgenij Pavlovics Dorofejev az állo
más tudományos munkatársai) nagy érdek

lődéssel tekintették meg a Budai-hegység
néhány hévvizes barlangját.
Lengyelországból Marian Pulina geográfus
barlangkutató kereste fel hazánkat. A szov
jet és lengyel barlangkutatókat társulatunk
vezetői és a Kinizsi barlangkutatók látták
vendégül.
Csekő Árpád
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