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DATA TO MORPHOLOGY AND DEVELOPMENT OF KARST-LIKE SURFACE
FORMS OF THE BALFI-TÖNK (HUNGARY)
We examined karst (karst-like) forms of the Balfi-tönk. We mapped their spreading. We constructed
the relief maps and the morphology maps of the large-sized depression-systems. We examined the
cavernous of the rock on their areas and surroundings. The large-sized depression-systems are collapse
uvalas, which developed from former cavities by breakdown. Single depressions were created by quarring,
while another forms might have been transformed further.

ASZPELKOLÓGUS

KÖNYVESPOLCA
A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANG

Sátorkőpusztai-barlang feltárásának 60. évfordulója alkalmából a BEBTE
gondozásában megjelent a barlang monográfiája. A 150 oldalas, A/4-es formá
tumú könyv hiánypótló, mert feldolgozza, összegzi mindazt az ismeretanyagot,
mely a kutatók, szakemberek tollából a barlangról valaha is napvilágot látott.
Korábban számos írás, tanulmány foglalkozott a Sátor-kőpusztai-barlanggal,
de igazán összefoglaló mű ezidáig nem született.
A monográfia érdekessége, különlegessége, hogy tartalmazza mindazokat a
korabeli dokumentumokat (hivatalos jegyzőkönyveket, magánlevelezéseket),
melyek a dorogi barlangkutatás kulisszatitkait tárják fel az olvasók előtt. Ugyan
akkor a szerzők, szerkesztők törekedtek arra is, hogy a legújabb - immáron
korszerű műszerekkel elvégzett - tudományos felmérések eredményeit is
összefoglalják könyvükben.
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