MAGYAR KARSZT- és BAR LANGKUTАТÓ TÁRSULAT

MEGHÍVÓ

1976. junius hó

A füzet tartalmazza*.

a Magyar Karszt- és Barlang kutató Társulat,
XXI. Országos Vándorgyűlése
programját.
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
XXL Országos Vándorgyűlése,
Pécs-Aba liget
1976. VL 17-20.

Junius 17. csütörtök
16.00 óra A "Barlangok világa" c. fotokiállitás ünnepé
lyes megnyitása

A kiállítás helye :
Pécs,

П1., Hajnóczy J. u. 41.,
/
a Mecseki Ércbányászati Vállalat Ságvári
Endre Művelődési Háza kiállítóterme.
(Bejárat az Olimpia étterem mögött. )
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17, 00 óra

Barlangos film est
Helye:

1)

A Művelődési Ház I, emelet 4, sz,
helyiségében

A Mecseki Karsztkutatő Csoport hir -,
adója (10 perc)
.
Készítette: REBRO K A TA LIN

2)\ A Meteor-bar lang és Alm ási-zsom boly
Készítette: TIH AN YI PETER
3)

Ismerd meg barlangodat - Vass Im rebarlang (t^ipn^c)
Készítette: SÁR VARY IS T V Á N BOGNÁR GYULA
A Musztáng-barlang

5)

Készítette : GAZDAG LÁSZ h d
... I
Kóvévált cseppek birodalma
(25 perc)
.
Készítette: KISS JÓZSEF
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Junius 18, péntek

Előadóülés a MHT Pécsi Területi Szervezeté
vel közös rendezésben.
Az előadások helye:
Technika Háza, Pécs, Janus Pannonius u. 11.

15.00 óra

Elnöki megnyitó

0

DR. LANG SÁNDOR egyetemi tanár,
az MKBT elnöke
HERNÁDY ALAJOS - DVI igazgató,
az MHT Pécsi Csoportjának elnöke
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Előadások
A 15-20 perc időtartamú előadások után
hozzászólás -vita
15, 30 óra

DR, MAJOR PÁL
A pécsi pincerendszerek hidrogeológiai v iz s 
gálata (VITUKI, Budapest)

A pécsi pincék-elöntésével kapcsolatban a VITUKI
1
még 1966-ban végzett először vizsgálatokat, A v iz s 
gálatok lényegében csak egy szUkebb belvárosi terű letre terjedtek ki, és az akkor rendelkezésre álló
adatok alapján elsősorban geológiai adottságok alapján
magyaráztuk a pinceelöntések okát, amelynek követ keztében ezek az elöntések általában egy jó l körülha tárolható területen jelentkeznek,
A rendelkezésünkre álló észlelési adatok birtokában
megái lapítható, hogy a vizsgált terület alatt egységes
talajviz alakult ki, amelynek áramlási irányai kijelöl
hetők, A városi körülmények között nehezen végezhe
tő vizháztartási vizsgálatokra a kutcsoportos módszer
alapján dolgozható ki eljárás, amelynek segítségével
közelítően meghatározható a város beépített területén
a beszivárgás, az esetleges talajvízből történő párol
gás és az oldalirányú elfolyás.
Az áramló talajvizek származásának meghatározásá
ra a kémiai elemzéseken túlmenően a term észetes
izotópok adta lehetőséget is segítségül hívtuk, a vizs
gálatok során első lépésként a felszínalatti vizek
tricium tartalmát vizsgáltuk.
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ELŐD SZ ANISZLŐ
A Nyugati-Mecsek tektonikai viszonyai és a
barlangfeltárás lehetőségei (MEV, Pécs)
Rőnaki László és más szerzők kimutatták, hogy
a Mecsek-hegységben is szoros az összefüggés
a tektonikai viszonyok és a karsztosodás között.
A Mecsek-hegység szerkezeti viszonyait lénye
gileg már korábban tisztázták: Vadász E . ,
Nagy E. , Wein G y ., Balia Z, és mások. Az e l
múlt két évtizedben a Mecseki Ércbányászati
Vállalat külszini kutatása és bányászati feltárá
sai nagyban elősegitették a tektonikai vonalak
helyeinek rögzitését, tulajdonságainak mégis mérését, tehát a korábbi ismereteket pontosi tották és gyárapitották.
E tapasztalatokat igyekszünk hasznositani a
nyugat-mecseki barlangkutatásban.

y
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VASS BÉLA

A mecseki barlangkutatás és karsztvíz kiter
melés
s
(Baranya Megyei Tanács EKV Osztály, Pécs)
A kutatás lehetőségéinek rövid ismertetése,
mely szerint mai ismereteink alapján VizfŐ,
Orfü kőbánya, Abaiigeti nagybar lang, Abaligeti kisbarlang, KŐlyuk, Mélyvölgy, Meleg mány, Tettye karsztforrásokhoz tartozó bar
langrendszerek Ureghálózatait tartjuk olyan
méretűnek, hogy kutatásra alkalmasak,
A rendszerek közelében felmerülő vízigények
kielégítésénél a magas-karszt vizeivel mára
múltban is számoltak (Tettye, Kőlyuk), a v izmüvesités jelenlegi felfutó korszakában
is
számolnak és igénybeveszik (Abaiigeti kisbar7
lang, OrfU kőbánya, OrfU VizfŐ, KŐlyuk,
Méiyvöigy, Melegmány), és a jövőben egyre
intenzivebb vízgazdálkodást megvalósító t e r 
veink vannak,
A magas-karszt ok leszálló karsztvize zónái
ból táplálkozó, vagy részben táplálkozó mélykarsztok vizét is több helyen igyekszünk hasz
nosítani a Mecsekben (Sikonda, Orfütopiica,
stb, ),
Befejezésként a jövőbeli hasznosítási elkép zelések.
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LORBERER ÁRPÁD
A Villányi-hegység és környezetének hidro
geológiai viszonyai
(VITUKI, Budapest)
Az előadás a Vizgazdálkodási Tudományos
Kutató Intézetben 1974-75 években végzett
kutatások legfontosabb eredményeit ism erteti.

*

A területi harmadkor előtti alaphegységét v iz záró ópaleozoós matemorfitok, az ujpaleozói kum has ad ékvizekkel jellemezhető homokkövei,
és a mozozóikum karsztviztároló mészkő- és
dolomitösszletei építik fel. A neogén medencekitöltésen belül mélyebben telepfolyadék-jelle gü hévizet tartalmazó porózus lencsék és egy
felszinközeli, összefüggő, édesviztároló durvatörmelékes összlet különböztethető meg.
Mind a karsztos alaphegységi tárolóban, mind
pedig a pliopleisztocén üledék-összletben ter mészetes háromdimenziós vízáram lás mutatha
tó ki, amelyek egymással szoros kapcsolatban
állnak, és a viz általános ktfolyamatában beil leszkedó felszínalatti lefolyásnak tekinthetők.
A felszinalatti vizek áramlási viszonyait döntő
en meghatározzák a szerkezeti adottságok.

9

A porózus összletben észlelhető ugrásszerű
nyomás-, hőmérséklet- és vízminőségi v á l
tozások alapján közvetlenül is bizonyítható a
medenceüledékek vízkészletének a harmad kor előtti alaphegységi tárolóval fennálló
hidrodinamikai kapcsolata, amely a terület
felszinalatti vízm érlege alapján számszerű
en is jellemezhető. Meghatározható a villá nyi mezozoikum karsztvizáramlási rendsze
re és a terület hőmérlege,
A vizsgálatok szerint a fedetlen karsztterü
letek a hévforrások által szolgáltatott
192,153 . 10^ kcal/év hőmennyiségnek csak
mintegy 10,25 %-át biztosíthatják, a terület
nagy részén a fedett karsztban is hőelvonás
történik, és a viz lefelé mozog,
A felmelegedett karsztos hévizek Harkány
környéki koncentrált feláramlása és hőleadá
sa összhangban van a szerkezeti adottságok kai, és az u,n, "Villány-szalatnaki paleozóos m élytörés" alapvető hidrogeológiai sze
repét bizonyítja.
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Junius 19, szom bat

Tanulmányút a MHT Pécsi Területi Szerveze
tével közös rendezvényként.
8-00 óra

Indulás a MEV Szállótól autóbusszal
(Hajnóczy J. u. 35.)

8.20 óra

A Tettye-forrás bemutatása
Ism erteti: Solti Dezső igazgató,
Pécsi Vizmü

9,30 óra

KŐlyuk-forrásbarlang vizmü létesitményeinek
megtekintése (Komló-Mánfa)
Ismertetést tart: Tompos János főmérnök,
Baranya megyei Vizmü Vállalat
A vizmünyelő megtekintése (gyalogtúra).
Bemutatja: Berényi Ü. István geológus,
BARANYATERV
A Vizfő-forrásbarlang vizmü létesitményei
nek bemutatása (Orfü)
Ismertetést tart : Vass Béla főmérnök,
Baranya Megyei Tanács EKVO
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Az Achilles-víznyelő lejtaknájának bemuta
tása.
A műszaki kivitelezést ism erteti :
Szomolányi Gyula főosztályvezető, MEV
Az Abaligeti-barlang és a Kispaplika-forrás
ismertetése.
Ism erteti: Vass Béla főmérnök

13. 00 óra

Ebédszünet
(Abaligeten étkezési lehetőség étteremben)

14.00 óra

Visszaindulás Pécsre
(vagy csatlakozni lehet a barlangos találkozó
programj ához)
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Junius 19, szom bat

A barlangos találkozó abaligeti programja
10.00- 14,30
•Regisztrálás a barlangkutató camping-táborban az Információs sátorban
(Jelentkezés a barlangturákra)
10.00- 14,30
Túrák az Abaligeti-bar lángban
15. 00 óra

.

A találkozó megnyitása
DR, BÖCKER TIVADAR, az MKBT főtitkára
DR. FODOR ISTVÁN, az MKBT Déldunántuli
Területi Szervezet elnöke

15,15 órától
A barlangkutató csoportok beszámolói
(Az előzetes jelentkezések szerint)
18. 00 óra
Barlangjáró ügyességi verseny
(3 fős csoportokkal)
20,30 óra
Tábortűz - eredményhirdetés - zárszó
23. 00 óra
Külön autóbusz indul Pécsre
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Megjegyzés : A 15 órakor kezdődő rendezvény a Szabad
téri színpadon, vagy rossz idó esetén a
Camping társalgójában, A beszámoló után kü
lön barlangturák szervezése a Törökpince barlang (közepes nehézségi fok) és az Abaligetibarlang oldalágainak megtekintésére (nehéz, v i 
zes).
A barlangkutató sátortábor a Szabadtéri színpad
melletti parkosított területen. (A gépkocsi par
kírozó helytől Ny-ra 200 m -re).

%
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Junius 20. vasárnap

A vándorgyűlés turaprogramja
A) Túrák külön autóbusz igénybevételével
8,00 Óra

Indulás a Ságvári Endre Művelődési Háztól
Aba ligetre.
Útközben a jellegzetes karsztformák m e g 
tekintése.
Bemutatja : Berényi Ü, István és
Rónaki László, az MKBT Déldunántuli Terü 
leti Szervezetének titkárai.

9.00 óra

Abaligetről a Keresztkunyhó erdészházhoz
autóbusszal, onnan tovább gyalogtúra Mély
völgy, Melegmány útvonalon a Mélyvölgyibarlang és az Anyák-kutja karsztforrás meg
tekintésére.
Utóbbinál pihenő szalonnasütéssel.
TuravezetŐ: Rónaki László
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13.00

A Keresztkunyhő erdészháztól visszaindulás
Pécsre.
(Az Abaligetre tartó menetrend szerinti autó
buszra átszállási Lehetőség Remeteréten)

Megjegyzés : A gyalogtúra helyett elegendő jelentkező
számára lehetőség van 10-13 óra között a
MisinatetŐre autóbusszal külön túrára,
B) Közlekedési eszköz biztosítása nélkül barlangbejáró
túrák
az előző napon bejelentett és bonyolított
szervezéssel az abaligeti és az orfüi karszt
területre.
Lehetőség: zsombolyok bejárása saját fe l
szereléssel (maximum 50 m-es kötéligény nyel).
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A tanulmányút is m e rte té se

A Tettye-forrás a Mecsek második legnagyobb
karsztforrása, mely 1892. óta Pécs város veze
tékes vizellátó rendszeréhez kapcsolva évente
1 m illió m3 ivóviz felhasználásra adott lehető séget.
A felhasználható ivóviz mennyiségének fokozá sára készült tervek kivitelezését megkezdték.
Kőlyuk-bar lang forrásának vizét 1969. óta duzzasztásos vízkivétellel Komló város vizellátá sánál hasznosítják. így mintegy 1/4 m illió m3/
évi ivóvizmennyiséget tudtak kivenni. Ennek fo 
kozását egyedülálló megoldással tették lehetővé.
A Vízmű nyelő a Kőlyuk-barlang vízgyűjtő terü
letén inaktiv, ill, időszakos nyelőként számon tartott karsztforma volt mindaddig, mig a vizmü
céljaira ki nem építették.
E nyelőig vezetéken emelik a VizfŐ-forrásból
kitermelt vizet, majd innen föld alatt - a bar lángot vezetéknek használva - jut el Kőlyukhoz
az ivóviz.
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V izfŐ forrás-barlang a Mecsek-hegység legnagyobb
karsztforrása. A barlang forrás felőli részét csak mint
egy 150 m hosszban sikerült feltárni. E barlangszakasz
ban létesítették azt a vizkivételi müvet, mely a tavak
(Orfüi-tó, Pécsi-tó, Herman Ottó-tó, Kovácsszénájai-tó)
vízigényén felüli vizmennyiség kitermelését Komló szá mára ivóvízként biztosítja.
Az Achilles víznyelő-barlang a legnagyobb mecseki
barlangrendszer régóta inaktívvá vált, eltömődött ta rto 
zéka. Ezen keresztül remélik föltárni a barlangkutatók
a járható barlang idegenforgalmi hasznosításra szánt fo
lyosóit. E feltáró munka lehetővé tételét szolgálja a leg
újabban kivitelezett lejtakna.
A víznyelő a Szuadó völgy alsó szakaszán, a Remeterét
felől kialakult aszóvölgy találkozásánál (az Orfüi-völgy
kapturája) fejlődött ki.
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Az Aba ligeti barlang 1768, óta ismert fó folyosóját
1957-ben idegenforgalmi célra kiépítették. A barlangból
kifolyó viz az üdülőterület két csónakázó-tavát táplálja.
A barlangban orvosi felügyelettel asztmás betegek keze
lését végzik,
A barlang N y-i oldalágainak felfedezésével és felm érésé
vel az ismert hosszúság meghaladja az 1 km-t. Mindkét
oldalág a szűk vizes szakaszok miatt csak barlangkutatók
számára járható.
A Kispaplika-forrás, Az Aba ligeti-bar lan g (Paplika) kö zelében található forrást a község vízellátásához foglalták
(törpe vízmű).
Törökpince-bar lang. Az Abaligeti-bar lang 2. N y-i oldal
ágához vezető víznyelő barlang érdekessége, hogy a d o li
na fenekén abráziós konglomerátumban fejlődött ki a bar
lang első szakasza.
Eddig feltárt bemért hossza 100 m
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Szárazkut környéke a VizfŐ-forrás vizgyüjtő területén
a jellegzetes karsztformák igen nagy előfordulási sűrű
séggel, A felső triász homokkő pikkelyt határoló szer kezeti mozgások zúzott övei, valamint az eróziót segi tő kőzetanyag kézenfekvő magyarázatul szolgálnak a fo 
kozott karsztosodásra.
Remeterét, a VizfŐ és Tettye-források vizgylijtŐ terű teteinek határa közelében a topográfiai vizválasztó. Itt
a karsztos terület határán tanulmányozható a fekUt alko
tó alsó triász lemezes mészkő, mely a karszttól v iz földtanilag elkülönül.
Mélyvölgy az Ősember által lakott kŐfüikéjérŐl közis mert.
Melegmányi-völgy az Anyák-kutja karsztforrás vizéből
lerakódott tufa teraszaival nyújt rendkívüli látványossá
got.
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Tèrkèpvozlqt az MKBT XXL Vándorgyűlés rendezverwihez

Tájékoztató
1)

Részvétel
A részvételi dij (50, - F t) befizetésével a részvéte
li jegy alapján vehetők igénybe a szolgáltatások (kü
lön autóbusz, barlangi belépő, emlékplakett, stb. ).
Befizetés csekklapon (a részvételi jegy postán ki kllldve), vagy helyszínen :
Pécs, Technika Háza, VL hó 18-án
14.00 - 15.00 óráig
Aba liget - Camping
VI. hó 19-én
10,00 - 14,30 óráig

2)

Szállás
Szállás biztosítás a határidőre beérkezett jelentke
zések szerint Pécsett, a Mecseki Ércbányászati Vál
lalat szállójában (Hajnóczy u, 35, s z ,), megközelíthe
tő a vasútállomástól a 40-es autóbuszon (Ujmecsekalja végállomás)
Campingezési lehetőség
(hozott sátorral) Abaligeten, a szabadtéri színpad
mellett. Megközelítés az abaligeti vasútállomásról
- személyvonatoktól autóbusszal ; gyorsvonatoktól
a pécsi vasútállomásról 40-es autóbusszal a piactér
ig. A távolsági autóbusz pályaudvarról (piac-tér)
Abaliget felé menetrend szerinti járatokon.
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3)

Étkezés

Szolgáltatásként csak a szalonnasütéshez biztosi tunk nyersanyagot (VL 19-20.)»
Étkezési lehetőség étteremben, Abaligeten a
Campingnél,
4)

Utazás
A szálláshelyek megközelitését lásd a 2) pontban.
A külön autóbusz indulási helye, ideje és útvonala
a programban.

5)

Gyalogtúra
Az útvonal m egfelelő lábbelit igényel
' (turista ut és meredek erdei terep).

Ф
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