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Kitüntetések

Dr. Balázs Dénes Társulatunk Társelnöke, a Karszt 
és Barlang főszerkesztője, három évtizedes geográfusi 
és szakírói munkássága elismeréseként az 1992. évi 
augusztus 20-i Szent István napi állami ünnep alkalmá
ból a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 
polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Bérezik Pál a Baradla-barlang aggteleki szakaszának 
rekonstrukciós munkái során végzett odaadó munkájáért 
és a természetvédelmi célú barlangkiépítés terén végzett 
szakszerű, a barlangvédelmet szem előtt tartó tevékeny
ségéért augusztus 20-án Pro Natura emlékplakett elisme
résben részesült.

A kitüntetésekhez mindkettőjüknek gratulálunk, és 
további eredményes munkát kívánunk.

Oktatás

A Barlangtani Intézet a Magyar Karszt- és Barlangku
tató Társulattal közösen 1992. november 4-6. között 
tartotta meg a barlangi idegenvezetők továbbképzését a 
tanfolyamot 1991-ig elvégzett, ma is aktív túravezetők 
részére. A továbbképzés keretében a résztvevők megte
kintették a Budai Vár-barlangot, az Abaligeti-barlangot, 
a Tapolcai-tavasbarlangot és a Lóczy-barlangot. A to
vábbképzésen 8  fő (6  fő az Aggteleki Nemzeti Parktól, 
2 fő a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóságtól) vett 
részt

Barlangvédelem

1992. májusában befejeződött a Barad la-barlang 
aggteleki szakaszának 1990-ben megkezdett teljeskörü 
rekonstrukciója. Ennek során felújításra kerültek a beton 
járófelületek és lépcsők, a korlátok (egységes tervezésű, 
törésmentes ívekkel), az elektromos hálózat (a vezetékek 
kábelcsatornába kerültek, megkönnyítve a javítási, fej
lesztési munkákat; a járatvilágítás sehol sem került a 
falra; a hatásvilágítás fényforrásai a korábbinál lényege
sen kisebb fényerejűek, de mégis hatásosan világítanak), 
a vízvezeték (szintén a kábelcsatornában vezetve), 
ugyanakkor elbontásra kerültek a természetes látványt 
rontó, felesleges és használaton kívüli járdaszakaszok.

* * *

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága megbízásá
ból az IPARSZOLG GM elkészítette az esztramosi 
Rákóczi-barlang (jobbra a fényképen) természetvédel
mi célú kiépítését és kivilágítását, mely lehetővé teszi, 
hogy szakmai látogatásokat károkozás nélkül, ugyanak
kor a látványosságokat jó fényben bemutatva lehessen 
lebonyolítani. Egyidejűleg megtörtént a Földvári-bar
lang világításának felújítása is.

A balatonfüredi Lóczy-barlang Elágazás nevű termé
ben több mint egy évtizede az omlásveszélyesnek ítélt 
mennyezeti mészkőrétegeket biztonsági okokból 2  db 
harangprofilú bányászati acél biztosítóívvel támasztot
ták alá, ami egyrészt a közlekedést akadályozta, de 
főképpen a barlangrész esztétikai képét, természetes 
állapotát befolyásolta kedvezőtlenül. Ezért a Barlangta
ni Intézet kezdeményezésére, a Közép-dunántúli Termé
szetvédelmi Igazgatóság megbízása alapján a GEOÉP 
2000 Kft. 1992. novemberében az acéltámokat 5 db 
kőzetcsavar elhelyezésével kiváltotta.

* * *
A Budai XI. SE Myotis Barlangkutató Csoportja a 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megbízása alapján a 
Bükk-hegység Kis-fennsíkján található fokozottan vé
dett Kő-lyuk és Hillebrand Jenő-barlangokat a dene
vérek és a régészeti értékek védelme érdekében szeptem
ber folyamán lezárta.

* * *
Az OTvH Barlangtani Intézet megbízásából a Termé

szettudományi Múzeum szakemberei (Dr. Rajczy Miklós 
és Dr. Buczkó Krisztina) vezetésével 1992. nyarán és 
őszén az A bal igeli- barlangban nagyszabású növényte- 
lenítést végeztek -  igen jó eredménnyel. A munka a 
növényzet mechanikai eltávolításából, a maradványok 
vizes lemosásából és a felület vegyszeres kezeléséből 
állt. Kíváncsian várjuk, hogy ez a kezelés mennyi időre 
tudja megakadályozni a lámpa Hóra visszatérését. Végle
ges és tartós megoldást minden bizonnyal csak a világí
tási rendszer teljes rekonstrukciója adhat.
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