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ti barlangászat" ciraü kiadványunkban foglaltakkal. Az eredeti jegyzet forditása meg
történt, jelenleg lektorálása folyamatban van.
з, Közös merülések szervezése
A csoportok kölcsönösen - a Szakosztály koordinálása nélkül - kétoldalú kapcsolatok
alapján látták vendégül kutatási területükön egymást. Közös, több csoport részvételé
vel szervezett akcióra az elmúlt évben nom került sor.
и. A "Vizalatti Barlangkutatók X. Országos Találkozó1’-jának megszervezése
A Vizalatti Barlangkutató Szakosztály már 1981. évben is tervezte a Találkozó meg
szervezését, mely akkor több csoport folyamatos akadályoztatása miatt elmaradt. Az el
múlt év IX. negyedévében a "Műsorfüzetben" a Találkozót meghirdettük, illetve jelent
kezési lapot mellékeltünk. A felhívásra egyetlen egy Írásos jelentkezés sem érkezett
be. /Szóbeli előzetes jelentkezés, illetve a meghirdetett időpont előtt egy-két héttel
nagyon minimális érdeklődés volt./ Fentiek miatt a Találkozó első részét, mely szakmai
előadásokból, vetítésekből állt volna /az előadások anyagáról kiadványt terveztünk meg
jelentetni/ meghiúsult. A közös merülések /tervezve: Molnár János-barlang, Esztrámosi
Rákóczi- és Surrantós-barlangok, Tapolcai-tavasbarlang/ szervezése, előkészítése nem
volt megoldható, mivel előzetes jelentkezés nélkül a merülő csoportok kialakítása lehe
tetlen.
/Résztvevők elméleti, gyakorlati ismerete, orvosi, rendelkezésre álló technika, veze
tő búvárok stb./
Sajnálatos tény, mely több okra vezethető vissza /több csoport nagylétszámu túracsoporttal különböző időpontban volt külföldön, buvárversenyek akadályoztak egyes cso
portokat a részvételben stb./, azonban az érdektelenség tényével is számolnunk kell.
Ténykérdés, hogy több csoportot az egyéni /csapat/ feladatai túlzott mértékben el
foglaltak az elmúlt évben, mely hangsúlyozottan érvényes azok vezetőire.

Barlangi gerinces őslénytani gyűjtések és ásatások 1982-ben
Dr. Kordos László
Aggteleki-karszt
Andrási-barlang
A Miskolci Hennán Ottó Muzeum Simán Katalin régész vezetésével, több barlangkutató
csoport részvételével ásatást végzett a barlangban. Az üledékrétegekből kora- és közép
ső holocén csontmaradványok is előkerültek.
Osztramos - hasadékkitöltés
Majoros Zsuzsanna értesítésére 1982 februárjában a MAFI részéről Solt Péter kiszállt
az osztramosi mészkőbányába, ahol a hematitszeracséket is tartalmazó üledékből mintát
vett. Iszapolást követően meghatározhatatlan hüllő és emlős csontszilánkok kerültek
elő.
Bükk-hogység
Pungor-lyuk
Hir János 1982 nyarán őslénytani ásatást végzett a Répáshuta melletti Pungor-lyukban. Szelvényükkel elérték a barlangi medvével jelzett pleisztocén rétegeket.
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Budai-hegység
Uátori-barlang
Kraus Sándor 1982-ben hozta be a Földtani Intézetbe azt a [(uszodából származó isza
polt csontmintát, amelyet 1980 decemberében gyűjtött. Ezek között denovércsont törme
lékek, egy pelefaj foga, s valószinüleg az idősebb pleisztocénre jellemző Mimomys po
coknemzetség fogtöredéke volt. Ez az első jelzés arra, hogy a Bátor—barlang nagyrészet
kitöltő sárgásvöröses szinü agyag idősebb pleisztocén korú.
Pál-völgyi-barlang
Kraus Sándor 1982. február 24-én "PÁL-39" jelöléssel denevér csonttöredékeket adott
le a Földtani Intézetben. Ugyanekkor "PÁL-51" jelű mintában a meghatározhatatlan dene
vércsontok mellett csigaháztöredékek is voltak.
Apáti-szikla, Kőkapu
Kraus Sándor 1982 januárjában földmintát gyűjtött, amelynek iszapolási maradékában
a következő hólocén fajok maradványai voltak:
Mollusca indet.- csiga
Salientia indet. - bóka
Lacorta indet. - gyik
Aves indet.- madár
Microtus arvalis - mezei pocok
Gerecse
Pi sznice-barlang
Juhász Márton 1982. február 28-án mintát vett a Pisznice-barlang, Fő-ág cseppkőgát
jánál lévő II. számú denevértemetőből, amelyben a következő állatmaradványok voltak:
Salientia indet. - béka
Khinolophus hipposideros - kis patkósorru denevér
Miniopterus schreibersii — hosszuszárnyu denevér
Plecotus sp. - hosszufülü denevér
Myotis sp. - simaorru denevér
A maradványok holocén korúak.
Bakony
Álba Regia-barlang
1982-ben Eszterhás István gyűjtött a Szifon őre képződménynél mintát, amely cson
tokra nézve moddő volt.
1-12. sz, objektum
Az Álba Kegia Barlangkutató Csoport tagjai a barlang "Felső-kürtőjéből" növényi ma
gokat és csontmaradványokat gyűjtöttek. Utóbbiak a következők voltak:
Khinolophus hipposideros - kis patkósorru denevér
Arvicolidae indet. — pocokféle
A maradványok fiatalok, valószinüleg recensek.
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Villányi -liegys cg
Somssioh-hegy 2. sz. lelőhely
1982-ben Jánossy Dénes folytatta a Természettudományi Muzeum Föld- és Őslénytárá
nak immár hete-iik eve tartó ásatását a villányi Somssich—hegy karsztkitöltésénél*
ílercmend
Л beremendi mészkőbánya 100—as szintjén 1981-ben megnyilt, csontmaradványokban igen
gazdag karsztki tölt ősből 1982-ben a Földtani Intézet részéről nagymennyiségű mintát
vettünk. A megelőző évben ugyaninnen a MÁFI és a TTM Föld- és Őslénytára kutatói már
végeztek gyűjtést.
Kuba
Az Amphora KSC. buvár-barlangkutatói 1982 áprilisában felkeresték a Saturnus-barlangot, ahol a "tótól balra eső fal törmelékéből" Solt Péter csontmaradványokat tartalma
zó földmintát gyűjtött a Fgldtani Intézet számára.

