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A füzet tartalmazza:

A Ilagyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat közérdekű, közleményeit.

Minden kedves 
eredményekben gazdag boldog 
u;j esztendőt kíván a Társulat

Vezetősége
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ELŐZETES ÉRTESÍTÉS

A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
Műszaki Szekciójának ülései 1981. IV. 15-17. 
Miskolc, a Nehézipari Műszaki Egyetemen.

A rendezvény barlangos vonatkozású részeit az
UKBT és az MHT is támogatja.

Előzetes program:
IV. 16. de. Egyetemi barlangkutatás c.

kiál ü t  ás megnyitása.
du. A barlangkutató alszekció előadásai.

este: Szakmai diaparáde hazai és külföldi 
karszt- és barlangokról.

17. de. Barlangkutatással foglalkozó okta
tók konzultatív találkozója.

a  TDK konferenciához csatlakozva:
17. este: Tábortűz a Büickben 

18-19. Terepi program
Ha valamely oktatási intézmény hallgatóját, 
vagy oktatóját a rendezvényre delegálja, ré
szükre a szállás es eleiem az egyetem kollé-
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giumában és & menzáján ingyenes* A terepi
program ideje alatt szállásról és élelemről 
mindenki maga gondoskodik*

Az előadást tartani szándékozó hallgató az in
tézményen belül keresse meg a TDK felelőst, mi
vel a felkérő levelét minden felsőoktatási in
tézménybe megküldte az NME*
A mellékelt jelentkezési lapot Lénárt László, 
3515* Miskolc, Egyetemváros Földtan-Tereptani
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H Í R E K

1980. december 7-en a Honvéd Osztyapenkó ü.E 
Bekey I.G. Barlangkutató csoport két tagja, 
Kiss Attila és Kurucz József a Pál-völgyi- 
barlang Vészkijárat-hasadékát lezáró omlaűékon 
átjutva, eddig ismeretlen barlangszakaszt fe
deztek fel. Előzetes felmérés alapján az uj 
járatok hossza meghaladja a 400 m-t, mélységi- 
kiterjedésére vonatkozóan még nincsenek ada
taink. A járatok szélessége -általában 2-3 m, 
magassága 8-10 m. A termek átlagos alapterü
lete 10-12 x 5-6 m, a legnagyobb 25 x 8 m, 
ennek magassága eléri a 20 m-t is. A falakat 
sok helyen cseppkőlefolyésok, -bekérgezodések, 
kisebb sztalaktitcsoportok diszitik. Több 
helyen észlelhető a hévvizes tevékenysége ha
tása: oldódási formák, Darit- és kacitkristá- 
lyok, kslcitlemezek. Egyes járatok tetejét 
az ismert kovásodott kitöltés képezi.
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A jelenleg ismert végpontotcat részben omla- 
dék zárja le, részben agyagos-tÖrmelekes ki
töltés.

Csoportunk a szükséges engedélyek megszerzé- 
sét követően folytatja az uj barlangézakaBZ ^  
feltárását és feldolgozását.

K. Gy.
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A Nyíregyházi Honvéd - "Denevér*'barlangkutató 
csoportja 1980, november lb-án 35 fő részvé
telével takarító-túrát rendezett a Béke-bar
langban.

K. M.

Az Álba Regia-barlangbán öt éve Jsezterhás 
István vezetésével kezoődött el a troglofau- 
nisztikai kutatás. A kutatók egyelő gyűjtés
sel, sörös és etilénglikolos csapdázas utján 
mintegy 3000 állategyedet fogtak be és vizs
gáltak meg. Az állatod 92 fanhoz tartozónak 
bizonyultak. A barlangban sokféle ugróvillás, 
atka, bogár és kétszárnyu él. A legelterjed
tebb a fehérhasu puposlégy. A ritka árnyék
legyeknek három faját is sikerült befogni. A 
faunisztikailag kutatott hazai barlangok ál
latfaj szám szerinti rangsorában az Álba Regia- 
barlang Jelenleg az előkelő negyedik helyen 
áll /a Baradla - 435 faj, az Abaligeti-bg - 
190 faj, a Mánfai-bg 159 faj után; megelőzve 
a Meteor-bg-ot 90 faj/.

E. I.
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Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal Budapesti Felügyelőéege kisegítő tu- 
raveze■sokét alkalmaz a Pái-völgyi-barlangnál 
szombat és vasárnapi napokon.
A barlangi turavezetés szakmai tudnivalóinak 
/a barlang története, alapvető geológiai is
meretek, balesetvédelmi-előírások, elsősegély- 
nyújtás stb./ elsajátítása után a megfelelő 
rátermetőséggel rendelkezők közül kiválasz
tott jelentkezők rendszeres turavezetést vé- 
gezthetnek.
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Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal Budapesti Felügyelősége által kezelt 
Mátyáshegyi és Ferenchegyi barlangok kulcs
kiadási rendje megváltozott. Az emlitett bar
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a barlangban észlelt állagváltozásról jelentést 
adok. A látogatás ideje alatt a barlangot zár
va tartom, elhagyva azt szabályszerűen lezárom.
A barlang kulcsát másnak ót nem adom, arról 
másolatot nem készítek, és a bejelentett idő
re visszaadom.
Tudomásul veszem azt is, hogy amennyiben a 
visszatérés jelzett időpontjáig nem adom le a 
kulcsot, úgy az OKTH Budapesti Felügyelőségének 
dolgozói riasztják a barlangi mentőszolgálatot.
A csoportom tagjainak barlangi gyakorlottságáért, 
megfelelő felszereléséért /védősisak, világító
eszköz, elsősegély-csomag/ felelősséget válla
lok.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglal
tak be nem tartása a jövőben a kulcskiadás 
megtagadását vonja maga után.
A Pál-völgyi-barlang 1981. január hónapi zár- 

vatartása a Mátyás-hegyi és Ferenc-hegyi bar
langok kulcskiadását nem érinti. Ugyanis min
den szombaton és vasárnap a felügyelőség dol
gozói délelőtt 9 órától 17 óráig a kulcskiadás 
miatt ügyeletet tartanak.

OKTH Budapesti Felügyelősége



A Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szak
osztály többek érdeklődésére ismételten be
jelenti, hogy a Róka-hegyi-barlang minden pá
ratlan hó első vasárnapján - előzetes bejelen
tés esetén - bejárható, megtekinthető.
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A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala 
értesitette Társulatunkat, hogy a Karszt és 
Barlang 1981-ben megjelenő száma példányon
kénti vásárlási ára
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F E L H Í V Á S  !

az 1981. ÉVI TAGDÍJAK BEFIZETÉSÉRE
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JELjSNTKEZÉS t á r s u l a t i s z a k e l ő a d á s o k t a r t á s á r a

Kérjük Tagtársainkat, hogy az 1981. I. félévében 
megtartani kivánt előadásaikat az alábbiakban 
szíveskedjenek bejelenteni.
A műsorfűzét nyomdába adási határideje miatt 
kérjük, hogy jelentkezésüket az előadás hónapjáig 
megelőző hónap 5-ig /tehát a márciusit február V  
5-ig, stb./ szíveskedjenek beküldeni*

Titkárság

Az előadások napja:
minden hó bármely hétfője /ápr. 20-át kivéve/
Az előadásokhoz az alábbi eszközöket kérem: 
/aláhúzni/



HIRKÁRTYA
Kérünk minden MKBT tagol;, ae elsősorban a kuta
tásvezetőket, hogy a minden műsorfüzetben meg
jelenő "Hirkártyán” a jelentős és közérdekű 
eredményeikről rövid, legfeljebb 10 soros tudó
sítást adjanak.
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JELENTKEZETI LAP

Név:
Levelezési cim:
A dolgozat elme:
A konzulens neve, beosztása:

A delegáló intézmény neve:
A dolgozat intézményen 
belüli helyezése:
Az előadáshoz kell: 5x5-ös diavetitő, epi- 
vetitő, irásvetitő, tábla:

A terepi programban részt veszek - nem veszek 
részt. /Ha igen a Pekete-bg, Istvánlápai-bg, 
Balekina-bg, Király-zs.-ba kivánok leszállni 
saját szerelésemmel/.

Szállást 15-16-17-ón estére kérek:
Élelmezést 15-16-17-ére kérek:





Az alábbi hirt a műsorfüzet ... 
számában kivánom megjelentetni.
A hir szövege:





Az előadó neve: 
Az előadó elme:



MTESZ - egyesületi használatra
Kiadja: Magyar Karszt- és

Barlangkutató Társulat 
Készült: 12oo példányban 
£1/57 MTESZ Házinyomda, Bp.
Felelős vezető: Deli Sándor


