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SEMÉNYE
Л Budapesti Vámőr SE Természetjáró Szakosztályá
nak barlangkutató csoportja Budapesten
az előző
évek eredménysorozatát folytatva - a Ferenchegyibarlang hosszát növelte 1964-ben 450 m-nyi új sza
kasszal, a Blikkben a Harsas-barlangban kezdtek új
feltárást és a Bódva menti Esztramos-hcgy páratlan
értékű különleges képződményekben rendkívül gaz
dag barlangjainak átkutatásával végezlek jelentős
munkát.
A Budapesti Egyelem Atlétikai Club (ВЕЛО Ter
mészetjáró Szakosztályának barlangkutató csoportja
az Észak-Borsodi-karszton szervezett a nyáron kutató
tábort, melynek keretében többek között geofizikai
kutatási módszerek kikísérletezésén dolgoztak.

anyagot tárt fel. Megállapították, hogy a barlang vasérctelér mentén alakult ki és benne a középkorban,
sőt а XVIII. században is bányászat folyt. A csoport
kutatói a Selmecbányái és bécsi levéltárakban fel
kutatták az itt folyt régi bányászkodásra vonatkozó
iratokat is.
A MA ЕС Természetjáró Szakosztályának barlangkutató csoportja a bükki Diós-pataki-víznyelök fel
tárásán dolgozott.

Munkában a Vörös Meteor zsombolykutatói
(Dénes Gy. f'elv.)

A Budapesti Vörös Meteor SK Természetjáró Szak
osztályának barlangkutató csoportja Budapesten a
Mátyáshegyi-barlangban tárt fel újabb járatokat és
megkezdte térképezését; az észak-borsodi Alsóhegyen
négy kutatótábor keretében folytatták a Vecsemforrás, a Csörgő-forrás és a Bába-forrás barlangrend
szereinek feltárását, valamint az alsóhegyi zsombolyok
felderítéséi és feldolgozását. Csehszlovákiában a felső
hegyi Ördöglyuk-zsombolyt 150 m mélységig tárták
fel. A tavaszi hóolvadás alkalmával nagyszabású kom
plex vízfestéssel egy sor vízrajzi összefüggést sikerült
eredményesen kimutatniok az Alsóhegyen, megkezd
ték továbbá a Meteor-barlang faunájának tervszerű
begyűjtését és feldolgozását.
Az Ele/miszerkereskedelmi Iskola természetjáró
barlangkutatói az Imolái Ördöglyuk-víznyelő bar
langrendszerének feltárásán dolgoztak.
A Ferencvárosi Torna Club Természetjáró Szakosz
tályának barlangkutató csoportja tudományos vizs
gálatokat és adatgyűjtést végzett a keveredési korrózió
tárgykörében, tanulmányozta a vegetáció szerepét a
karsztos korrózióban, a karsztkorrózió mértékét az
Észak-Borsodi-karszton, valamint a karsztos lepusz
tulás intenzitását különböző klímaviszonyok között.
Folytatták a Teresztenyei-barlangrendszer feltárását.
Számos külföldi tanulmányútjuk közül kiemelkedik
erdélyi expedíciójuk, és a csoport két tagjának több
hónapos délkelet-ázsiai karszt- és barlangkutató ex
pedíciója.
A Tóvárosi Tanács ( VTSK) Természetjáró Szakosz
tályának barlangkutató csoportja a hárshegyi Báthory-barlangban múzeumi szakemberek irányítása
mellett értékes őskori, közép- és újkori régészeti
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^ Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem
Ásvány- és Földtani Tanszékének a MED Ő SZ Termé
szetjáró Szakosztályának keretében működő barlangkutató csoportja egész sor tudományos vizsgálatot
végzett a tanszék jósvaföi kutatóállomásán a barlangi
vízbeszivárgás, a cseppköszínezödés, a barlangi mik
roklíma és a görbccseppkö képződés tanulmányozá
sára. Továbbfejlesztették automatikusan regisztráló
elektromos mérőműszer-rendszerüket. Feltáró kuta
tást folytattak a jósvaföi Vass Imre- és a szinpetri
Kopolya-barlangban. Eredményeiket számos szak
cikkben és előadásban publikálták.
A Móricz Zsigmond Gimnázium Földrajzi Szakköré
nek barlangkutatói a főváros környékén végeztek
kutatómunkát és számos tanulmányi túrát tettek az
ország karsztvidékein.
Az Óbudai Szeszgyár Kinizsi SK Természetjáró
Szakosztályának barlangkutató csoportja a Szemlöhegyi-barlangban végzett kutatásokat és öltözőépüle
tének kialakításán dolgozott.
A Petőfi Gimnázium természetjáró barlangkutatói a
sziklamászásra specializálták magukat, résztvettek a
Mátyáshegyi-barlang kutatásában, az alsóhegyi zsom
bolyok felderítésében, valamint a Meteor-barlangi
bioiógiai gyűjtőmunkaban.
A Budapesti Orvostudományi Egyetem SC (OSC)
Természetjáró Szakosztálynak barlangkutató cso

portja Budapesten a Mátyáshegyi-barlangban folyta
tott kutatásokat, a Bükkben a Diós-pataki-víznyelök
bontásán dolgozott, a szlovákiai Felsőhegyen szerve
zett kutatótáborában pedig feltárta az Ördöglyukzsomboly egy kb. 125 m mélységig nyúló eddig isme
retlen aknáját.
Az MTS XIII. kerületi Természetjáró Szakosztá/vának barlangkutató csoportja a budakalászi Ezüsthegy
és környékének üregeit kutatta. Tanulmányozta a
terület kőzettani és tektonikai viszonyait, több üreg
tovább-feltárását megkezdték és gondos térképeket
készítettek eddigi eredményeikről.
A „Szabó József ” Geológiai Technikum barlangkutatói szívós évközi munka után kutatótáboruk
keretében újból feltárták a kevélynyergi Természet
barát-zsombolynak omlások folytán rég clzáródott
alsó járatait. Értékes munkát végeztek a Barlangtani
Múzeum ügyeleti szolgálatának rendszeres ellátásával.
A Vasútépítő Törekvés SK Természetjáró Szakosztá
lyának bariangkutató csoportja a gerecsei Lengyel
barlang feltárásán dolgozol , folytatva az előző évek
eredményes munkáját.
A Városterv Természetjáró Szakosztályának bar
langkutatócsoportja tevékenységét a Budai-hegyekből
az Észak-Borsodi-karsztba tette át és ott a Ménes
pataktól délre, a Fedor-forrásnál és a Macska-Ivukvíznyelőnél létesített nyári tábora keretében új
munkahelyet.

A Tű fokánál a Szendőhegyi-barlangban (Hazslinszky T. felvétele.)

Részlet a bükki
уénnsz-barlángból :
a Szabó-család

(Várszegi S.
felvétele.)

A Told) Ferenc Gimnázium Természetjáró Szakosz
tályának barlangkutató csoportja első működési évét
az elméleti és gyakorlati felkészülésre fordította.
Bekapcsolódott a Mátyáshegyi-barlangban folyó fel
táró kutatásokba.
Az év során szerveződött meg a Honvéd SE Termé
szetjáró Szakosztályának barlangkutató csoportja,
mely Klastrompuszta közelében kezdett feltáró kuta
tást.
A könnyűbúvár barlangkutatók a tapolcai Tavas
barlang vízalatti járatainak feltárásán dolgoztak.
A vidéki csoportjaink közül a Baranya megyei
Idegenforgalmi Hivatal barlangkutató csoportja az
Abaligeti-barlang jobboldali oldalágában végzett
eredményes feltáró munkát, így a barlang teljes hossza
jelenleg 1300 m. Kemény munkával folytatták az
Orfűi-barlangrendszerhez tartozó Szárazkuti-víznyelö
bontási munkáit is.
A Bakonyban közös tábort létesítettek a nyáron a
veszprémi Lombik SK Természetjáró Szakosztályának
barlangosai és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Ter
mészetjáró Szakosztályának ,,Römer Flóris” barlangkutató csoportja. Feltáró kutatást végeztek az úrkuti
Macskalyuk-víznyelöben, és megkezdték a közeli
Öregköves-víznyelö bontását. A pannonhalmiak év
közben a Cseresi-zsomboly, valamint a Dudari- és
Kuti Márton-víznyelök bontásán dolgoztak. A cso
portban jól működő dokumentációs-, sajtó- és
szpeleokémiai munkaközösség alakult ki.
A Bakonyban végzett kutatómunkát a Székesfehér
vári Könnyűfémmű Természetjáró Szakosztályának
,,Alba Régia” barlangkutató csoportja is. Elkészí
tették a Tési-fennsík karszt- és barlang-kataszterét: 51
víznyelőt és töbröt mértek és térképezték fel, leírtak
5 forrást, átkutattak és feltérképeztek 4 kisebb bar
langot. A barlangkutató csoporton belül jól dolgozó
műszaki, kartográfus, ásvány-kőzettani, hidrológus és
néprajzos részleg működik.

A balatonfüredi „Lóczy Lajos” barlangkutató cso
port a Balatonfelvidék karsztjelenségeinek, kisebbnagyobb üregeinek felderítésével és dokumentációjá
val értékes munkát végzett.
A dorogi bányászok ,,Kadic Ottokár" barlangkutató
csoportjának kutatói a Nagy-Strázsahegyben általuk
feltárt Strázsa-barlang kutatását folytatták, előkészí
tették a Kis-Strázsa-barlang mesterséges bejáratának
kihajtását, kezelték a Sátorköpusztai-barlangot, a
nyári klastromligeti táboruk keretében pedig folytat
ták a Pilisnyergi-víznyelö feltárási munkáit.
Az egri „Dobó István" Gimnázium, illetve a Bükki
Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztályának
barlangkutató csoportja a bükki Vöröskő-völgy víz
rendszerét kutatta, nyári tábora keretében pedig a
Nemzeti Múzeum szakembereinek irányításával a
Tarkői-kőfűlke világviszonylatban páratlan őslénytani
anyagának feltárásán dolgozott.
Az Egri Tanárképző Főiskola barlangkutatói a
Bükkben a Nagymezőn és'a Peskő oldalában bontottak
meg egy-egy víznyelőt, mindkettő járat rendszerébe
sikerült behatolniok. Vízrajzi megfigyelésekre speciali
zálták magukat, különösen az intermittáló források
m ű кödését tanulmányozták.
A Miskolci Bányász SK Természetjáró Szakosztályá
nak barlangkutatói a Bükk Kisfennsíkján két új bar
langot tártak fel: a Vénusz- és az Öztebri-barlangot.
A kurtabérci Bányász-barlang feltárásán
130 m
mélységben dolgoznak.
A Diósgyőri Vasas TK Természetjáró Szakosztályá
nak barlangkutató csoportja több éves munka ered
ményeképp 130 m mélységben behatolt a diósgyőri
Vártetői-barlang víztárolórendszerébe. Az Istvánlápai-víznyelő feltárása során 1964. év végéig 220 m
mélységet értek el. így ez a munkahelyük jelenleg
Magyarország legmélyebb barlangja.
Dr. Dénes György
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