
B E S Z Á M O L Ó  

a Tatabányai Szénbányák barlangkutató 

csoport 

1972. évi munkájáról. 

A barlangkutató csoportunk 1972. évben a Gerecse hegység déli részén 

végzett feltáró kutatást. Az év első napjaiban a kutatást az 

1971-ben, már részben feltárt 7-es sz. víznyelőnél folytattuk. 

Majd 1972. márciusában a 9-es sz. víznyelő kutatását kezdtük el. 

7-es sz. víznyelő ismertetése: 

a nyelő az év legnagyobb részében inaktív, csak igen nagyzáporok esetén 

működhet. Négyszögalku szája a beomlástól ácsolattal biztosított. 

A nyílás lefelé fokozatosan bővül, pár méter után már másfél 2 méter 

átmérőjű 9-10 méternél meredek, szűk kürtő található, 5-6 m 

hosszúságban. 16 m mélységben kisebb padka található, 16 m-től 

kezdve Déli oldalon teljesen függőleges, az agyagos padkától fából 

ácsolt létra 25 m mélységben ér talajt. 

A vető mentén kialakult hasadék 14 m hosszú, 3 m széles, 15 m magas. 

Az ÉK. felé lejtősödő termet törmelékhalmaz, az alsó részét agyag 

tölti ki. 1972. évben próbabontással mintegy 3 m t haladtunk előre, de a 

további kutatást a hiányos felszerelés és a kis létszám 

akadályozta. 

1972. márciusában a csoport létszáma megnövekedett 8 fővel, és ez 

lehetővé tette a 9-es sz. víznyelő kibontását. 

A 9-es sz. víznyelőt a Kisréti vadászháztól kb. 250 m-re 300 m 

tengerszint feletti magasságban Alsógalla irányában található. 

Kezdetben a kutatást 2 pontban határoztuk meg. A kis távolságban lévő 

2 nyelő nem egy szinten található, feltételezhető volt, hogy az 

alsó szint csak a későbbiek folyamán, mint rányelő alakult ki. 

A felső szinten végzett próbakutatás is indokolta a két nyelő 

összefüggését. Így a felső nyelő bontását időszakosan 

felfüggesztettük, és hozzáláttunk az alsó szint bontásához. 

A laza törmelékes talaj gyors előrehaladást ígért. 1 méteres 

mélységben asztal nagyságú sziklák nehezítették a kutatást. A felszíntől 

4 m mélységben behatoltunk egy 7 méter hosszú 2 méter széles hasadékos 

terembe. 
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Iránya megegyezett a felső szinten található egyes számú víznyelővel. 

A 9-es sz. víznyelő kutatását a tél folyamán is folytatni fogjuk, Ezenkívül a 

csoport tagjai részt vettek a Kisréti Vadászház felújításában, ennek 

fejében a Vértesi Erdőgazdaság 1 szobát biztosított a kutató csoportunk 

tagjainak számára. 

A csoport tagjai az ősz folyamán tanulmányi kirándulást tettek a Budapesti 

Mátyás hegyi barlangba. 

1972-ben a kutató csoport a 9-es sz. víznyelő kutatásával kb. 8.600 munkaórával 

vettek részt. 

Tatabánya, 1972. december 16. 

S a s he gy i  Lá sz l ó  

csop.vez. 


