
az előadások, a szállás és az étkezés egy helyszínen volt, ami nagymértékben növelte a rendezvény si
kerét. Jóllehet az előadásokon kívül ezúttal semmi „extra" nem szerepelt a programban, a regisztrált 
résztvevők száma igen magas, 119 fő volt. Első alkalommal került bevezetésre a 25 év alattiak számára 
az ingyenes részvétel, melyet heten vettek igénybe. A rendezvény anyagilag is pozitív volt, 218 000 Ft 
nyereséggel zártunk.

A magas részvételi szám mellett ugyancsak rekordszámú, 46 előadás és 15 filmvetítés hangzott el, 
illetve került bemutatásra. A filmvetítések, valamint Egri Csaba lassan már hagyományossá váló 3D bemu
tatója, nagy érdeklődés mellett már pénteken este megkezdődtek, majd szombaton este gyakorlatilag a tel
jes blokk újra bemutatásra került. A szervezőknek az a kísérlete, hogy legalább a vetítések az előadásokkal 
párhuzamosan történjenek, nem igazán vált be. A szombaton kora délutánra terv ezett vitafórum is igen hal
vány érdeklődés mellett zajlott. Viszont különösen nagy örömünkre szolgált, hogy a jócskán a vasárnap dél
utánba húzódott programon az utolsó pillanatokig 
is közel 50 fös hallgatóságot számolhattunk meg.

A rendezvény ideje alatt az iskola klubjában 
az Álba Regia Barlangkutató Csoport 50 éves 
tevékenységét bemutató kiállítás kapott helyet, 
ahol a tablók mellett bárki fellapozhatta a cso
port munkájáról készült évkönyveket is.

A rendezvény értékelésére dr. Surányi Ger
gely levelező listán közzétett szavait idézném:
„Ismét egy remek szakmai nap van a hátunk 
mögött, megint csak azt mondhatom, hogy saj
nálhatja, aki nem volt ott. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk, bár azért szeretnék bíztatni néhány 
előadót, hogy gyakorolja még kicsit ezt az ipart. Külön öröm, hogy a feltáró kutatás továbbra is éli nem 
várt reneszánszát. Szerintem a közeljövőben nagy áttörések várhatóak, akár a hossz vagy a mélység 
tekintetében.

Végezetül -  szerintem sokak nevében -  köszönöm a szervezőknek a munkát. Azt gondolom, hogy 
a rendezés tekintetében minden rendben volt, jó emlékkel jöttünk el Székesfehérvárról."

A Társulat vezetése és a résztvevők nevében is köszönjük a színvonalas rendezvényt az Albásoknak!

Fleck Nóra

A szombat esti -  hagyományos -  zsiroskenyér-party 
(Foto: Timkő Attila)

MKBT TANULMÁNYUTAK

ALSÓ-AUSZTRIA -  Rax -  Hohe YVand

Társulatunk 2011. június 9-13. között 30 fo (egy napra +2) részvételével Alsó-Ausztriába, a Rax és 
a Hohe Wand térségébe látogatott. Nagy örömünkre szolgált, hogy a túrákon rendszeresen résztvevők 
között új arcok is megjelentek, így Pécsről, a Pro Naturások részéről is csatlakozott négy fő.

Első állomásunk a Bad Fischau mellett található Eisenstein-barlang volt, ahová a nagy létszámra 
való tekintettel két csoportban jutottunk le. A barlang jellegzetességei a hévizes eredetű borsókövek, 
de az esztramosi Rákóczi-barlanghoz hasonló képződmények is jócskán láthatóak benne, sőt egy eldu
gott járatban még a Beremendi-kristálybarlangban található pamacsokra is bukkantunk, végül pedig egy 
rendkívül látványos hévizes kürtön át jutottunk a felszínre. A kalandtúra-barlangokhoz hasonlóan itt is 
overállos túrákat vezetnek, de az utóbbi időben már csak előzetes bejelentkezés alapján. Szerencsére 
a barlangi vezető régi ismerősünk révén, kinyitotta számunkra a barlangot és mellette a kiállító helyiséget.



azután hagyta, hogy mindenki annyi időt töltsön a nézelő
déssel, amennyit csak akar.

Szállásunk Pemitzben volt, a Kohlhofmühle elnevezésű, 
igen színvonalas kempingben. A kemping tulajdonosával 
előzőleg számos elektronikus levelet váltottunk, melyben 
ígéret tett arra, hogy gondoskodik a kedvező időjárásról.
Nem tudjuk, rajta múlott-e, de osztrák viszonylatban hi
hetetlen módon, megúsztuk az esőt. Szokásunktól eltérően 
ezen az úton némi luxust is megengedtünk magunknak, ami
kor előfizettünk az esti menüre. Főleg a késő esti érkezések 
után igen jól esett, hogy nem kellett a főzéssel bajlódni.

Utunk második napján a Rax hegység volt a célpont.
A Preiner Gscheid parkolójából indulva a Waxriegelhaus 
érintésével kapaszkodtunk fel a Seetaler Hüttéhez, majd 
onnan a Rax-jégbarlanghoz, mely a Rax hegységet jól 
ismerők számára is kuriózumnak számított. A barlang be
járatában még jókora hódugót találtunk, így a leereszke
déshez jó szolgálatot tett a jégcsákányhoz rögzített kötél.
A korábban már több alkalommal és különböző idősza
kokban látott jégbarlang most egészen más arcát mutatta.
Szebbnél-szebb formájú függő és álló jég-alakzatokban gyönyörködhettünk, míg a csapat tagjai leju
tottak a barlang legmélyebb pontjára is, ahol a falon cseppkőképződményeket is lehetett találni. A bar
langlátogatás után csoportunk három részre válva, különböző utakon jutott vissza a parkolóba. Az esti 
szürkületben még tettünk egy kitérőt a Totes Weib nevű vízeséshez, amely egy szűk sziklaszorosban 
található barlangból tör elő, s főleg a tavaszi nagyobb vízhozamok idején rendkívül látványos.

A következő napi programunkban a Steinwand-szurdok és a Myra-vízesések végigjárása szerepelt. 
A szurdokban a csoportból már többen többször is jártak, de akkor még csak a bejáratnál elhelyezett be

csületkassza működött. Ez évtől bizony meg kellett váltani 
a belépőt, amiből azért kaptunk kedvezményt, s egy sorom- 
pós bejáraton át hatoltunk be a völgybe. A szurdokban vál
tozatos, számos létrával nehezített, kisebb barlangokon át
vezető terepen haladtunk, amit a társaság nagyon élvezett.

A túra után rövid ebédszünetet tartottunk, majd a Myra- 
vízesések felkeresése következett. A zúgókban, kisebb 
vízesésekben bővelkedő szurdok nyugodtabb részén sok 
pisztrángot is láttunk. Itt is több részre vált a társaság, 
a legkitartóbbak a vízesés mentén feljutottak a völgy felső 
részén található tározóhoz, majd onnan egy körtúra ke
retében értek vissza a parkolóba. Útközben rövid kitérőt 
lehetett tenni a Hausstein 664 m magas csúcsára, ahonnan 
remek kilátás nyílt a távoli Schneebergre.

A kempingbe érkezés előtt Pernitzben a vállalkozóbb 
szelleműek még egy, a völgy oldalában található látvá
nyos sziklakapuhoz is felmásztak.

Utunk negyedik napján a Hohe Wand környékére lá
togattunk. Ez alkalommal egy kevésbé látványos idegen- 
forgalmi barlang, az Einhomhöhle szerepelt a programban.

A Totes Weib
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Ezt a barlangot kizárólag vasárnaponként lehet látogatni, így most először alakult úgy a helyzet, hogy 
végre be tudtunk jutni. A barlanglátogatás előtt a közelben található Wáhringer Steig biztosított út leküz
dése várt a csapat azon részére, akik hozták az ún. vasalt utakhoz szükséges felszerelést, és a társaság 
fele teljesítette a túrát.

A barlangi belépőjegyhez járt egy bonusz is, melyet a közeli vendéglőben egy kávé elfogyasztása esetén 
ingyen sütire válthattunk be. Harmincfos csapatunk vasárnap délidöben megszálló csapatként zúdult be 
a csendes osztrák Gasthof-ba, ahol igazi finom osztrák almás rétest kaptunk.

Délután a Kleine és Grosse Klause szurdokokban vezetett biztosított utakat jártuk végig, ahol szá
mos kisebb-nagyobb barlang is akadt, ahová be lehetett bújni. A Grosse Klause szurdokában található 
Waldegger-cseppköbarlangban még jól látszottak a falban elhelyezett korabeli lámpatestek, ami az egyko
ri idegenforgalmi bemutatásra utalt. A túra annyira elhúzódott, hogy másra aznap már nem is maradt idő.

Az ötnapos út utolsó napján Kirchberg am Wechsel településen még felkerestük a 19. század óta 
idegenforgalmi barlangként működő Hermann-barlangot, amelyet a Bécsi- és Alsó-ausztriai Barlangku
tató Szövetség tagjaiból alakult társaság üzemeltet, hetenként váltott vezetőkkel. Az osztrák viszonylat
ban cseppköképzödményekben gazdag barlang mellett lehetőségünk volt a vele összefüggő ún. Kyrle- 
labirintus felkeresésére is, amely nevezetes denevér élőhely, most azonban denevérek helyett látványos 
montmilch képződményeket volt alkalmunk megfigyelni.

A barlang után már csak a búcsú volt hátra a külön kocsikkal utazó pécsiektől és a miskolci társaság 
egy részétől.

NÉMETORSZÁG -  Frank Alb -  Sváb Alb

Társulatunk a nürnbergi barlangkutatók szervezésében 2011. július 23-29. között 25 fo részvételével 
a Frank és a Sváb Alb felszíni és felszín alatti látványosságait kereste fel.

Német barátaink -  a Speleohungary 100 rendezvénytől és az utókirándulástól fellelkesülve -  mindent 
meg akartak nekünk mutatni, így alkalmanként két csoportra osztva, rendkívül feszített, de változatos 
programunk volt.

Utunk során három bázisunk volt. Két éjszakát igen nomád körülmények között, némi fogyasztás fejében 
ingyen töltöttünk a Duna kelheimi áttörésénél levő Klösterl hajdani kolostorának zarándok szállásán (Regens- 
burgtól 30 km-re délnyugatra). Hármat az egykori vasútállomás épületéből kialakított és igen jól felszerelt 
Mittelfranken turistaházban (Nümbergtöl 60 km-re északkeletre), négy éjszakát pedig az untertrubachi kem
pingben (az előzőtől 20 km-re délre) egy pajtában berendezett tömegszálláson töltöttünk.

Első szállásunkról -  amit szerencsénkre a 
levonuló dunai árvíz után már el tudtunk érni 
-  tettünk egy Duna-áttörés-túrát is, remek ki
látásokkal és kelta halomsírokkal. Bejártuk 
a környéken található kisebb, főleg kultikus 
jelentőségű barlangokat, majd a szomszédos 
Altmühl völgyében kisebb nagyobb rombar
langokat, ahol éppen egy filmet forgattak, 
illetve egy karsztforrást kerestünk fel. Cso
portunkból 10 fő túrát tett a csak kivételes 
esetben látogatható és főleg a benne látható 
ammonitokról nevezetes Ponholz-barlangban.

Második szálláshelyünkre (Nümbergtöl 60 
km-re északkeletre), a hely szelleméhez méltó
an, gözvontatású nosztalgiavonattal utaztunk.

A Duna kelheimi áttörése
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Még a megérkezés estéjén csoportunk egy 
része felkereshette a barlangi medvecson
toktól hemzsegő, de cseppkőképződmények
ben is bővelkedő Zoolit-barlangot, melyet 
végül is három napra elosztva valameny- 
nyien láthattunk, míg egy kisebb csoport 
a sportosabb Moggaster-barlangban is tú
rázhatott.

Felszíni túra keretében a Muggendorf 
közelében lévő kisebb barlangokkal is meg
ismerkedtünk, melyeket már a 18. század
ban felfedeztek, sokan látogatták, és szá
mos korabeli metszeten is megörökítettek. 
Vezetőink a Rosenmüller-barlangban szá- 

Az eg>’ik Al,mah,-V°lgy‘ rombarlang munkra .g apró teamécsesekkel korabeli
hangulatot idéztek elő. Kora este pedig a Frank Alb legszebb rombarlangját a Riesenburg-ot járhattuk be, 
este pedig a második csoport mehetett a Zoolit-barlangba.

Egynapos program keretében Nümberg nevezetességeivel is ismerkedtünk, ahol a szinte megoldha
tatlan parkolási gondokat legyőzve közös program keretében előbb a természettudományi múzeumban 
kaptunk geológiai és barlangtani áttekintést a környékről, majd Albrecht Dürer házát és a várat ke
restük fel. A Dürer-házban korabeli ruhába öltözött, és Dürer feleségét megszemélyesítő idegenvezető 
elevenítette fel a magyar származású (Ajtósi Dürer) középkori művész életútját, tevékenységét. Legna
gyobb meglepetésünkre itt találkozhattunk egy nagyváradi iparmüvésznővel is, aki a helyszínen mutatta 
be számunkra a rézkarc-nyomat készítés technikáját.

Az utolsó szálláshelyünkre költözés napjára vendéglátóinknak sikerült megszervezni a legbonyolul
tabb programot. Délelőtt a Walberla tanösvényt és a Hohlloch-ot még közösen jártuk végig, ezután vi
szont a társaság sportosabbik fele éppen hogy átkelt a következő szállásra, máris indult a Bismarck-bar- 
langba, illetve a kötéltechnikás Névtelen-barlangba. Aki még bírta, a szintén technikás Grossweinfelder 
Windloch-ban zárhatta a napot. A csapat másik fele előbb kitakarította a házat, majd a Brunnstein- és 
Schönstein-barlangban túrázott, ahol könnyű mászások és középnehézségü kúszások mellett szép kép
ződményekben is gyönyörködhettünk. A túra után vezetőink finom körtepálinkával leptek meg.

Másnap előbb Rabenstein várát néztük 
meg, majd idegenforgalmi barlanglátogatás 
következett. A Sophien-barlangi túra után 
felszíni kirándulást tettünk, melynek kereté
ben több kisebb-nagyobb barlangot is érin
tettünk. Délután némi szabadprogramot si
került kialkudni Pottenstein-ben, majd este 
a társaság nagyobbik része az ugyancsak 
idegenforgalom számára kiépített Teufels- 
barlangban járt, ahol kulisszatitkokat is 
elleshettünk a látgatóktól elzárt részekben.
A barlang előtt a helyi idegenforgalmi hiva
tal képviselője üdvözölte a csoportot, akitől 
ajándékcsomagot és likőrt is kaptunk. Ezzel
párhuzamosan zajlott a harmadik látogatás A Muggendorf környéki Oswald-barlang
a Zoolit-barlangban.
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Egy félnapos látogatást keretében eljutottunk Hunas- 
ba, ahol egy bányászat során feltárult barlangból sok ér
tékes őslénytani lelet, illetve egy neandervölgyi emberfog 
is előkerült. Az ásatás vezetője fogadta csoportunkat és 
ismertetett meg az eredményekkel, illetve a helyszínnel, 
majd sörrel, üdítővel, péksüteménnyel is megvendégeltek. 
Délután két csoport az Alfelder Windloch-ot kereste fel, 
amelynek szűkületeiben jól megmászattak bennünket, sőt 
elnökünknek már a bejárati szűkületen való átjutás meg
oldhatatlan feladatnak bizonyult.

A túra után viszont ismét jóféle pálinka és rágcsálnivalók 
kerültek elő a vezetők kosarából. Csoportunkból hárman 
ezen a délutánon a 45 méter mély Breitensteiner Báuerin- 
aknabarlangot, illetve a 100 méter mély Fellner dolina bar
langját járták végig, mely a környék legmélyebb zsombolya.

Zárónapunk délelőttjén közösen felkerestük a Lupberg- 
barlangot, amely cseppköképződményei mellett a benne 
talált cserépedény-maradványokról nevezetes. Ezt követően 
a társaság sportosabb része a Höhenglücksteig mászóutat 
járta végig, míg a másik csoport Neuhaus várát kereste fel.

Este vendéglátóink nagyszabású grillpartyt rendeztek számunkra, ahol megállapodtunk egy magyar- 
országi viszontlátogatásról is.

MÁTRA -  MEDVES -  CSERES

A már hagyományos őszi hazai tanulmányút keretében, 2011. október 14-16. között, 13 fő részvételével 
a Medves- és a Cseres-hegység, illetve a Mátra és a Cserhát barlang- és földtani értékeivel ismerkedtünk.

Túránk első napján Dr. Gaál Lajos, a Szlovák Barlangok Igazgatóságának munkatársa szakmai veze
tésével a Gömör és Nógrád megye találkozásánál mintegy 350 méteres magasságba emelkedő vulkános 
táblahegy, a Pogányvár értékeivel ismerkedtünk. A fennsíkra felérve megfigyelhettük, hogy a bazalt 
pados elválása függőleges, majd a felszín felé legyezőszerüen ágazik szét. Mivel a pados elválás mindig 
párhuzamos a kihűlés felszínével, a sziklafal padjai mutatják az eredeti kürtő függőleges alakját is. A Po
gányvár látványosságai közé tartoznak a kötengerek is, ahol számos barlang található, melyek a bazalt
tömbök egymásra halmozódásával keletkeztek. Köztük van Szlovákia második leghosszabb nem karsz
tos barlangja is, a 182 méteres Oszlopos-barlang. Mi ezúttal a 151 méter hosszúságú, több bejárattal is 
rendelkező Labirintus-barlangot jártuk be, illetve felkerestük a Nyáry-barlangot, mely a környék lelkes 
régészeti kutatójáról, báró Nyáry Jenőről kapta nevét. A még aznapra tervezett ajnácsköi várhegy bejárását 
az idő előrehaladta sajnos meghiúsította. Szállásunk a már előző évből megkedvelt kutasói turistaház
ban volt, ahol rövidesen vígan falatoztuk a saját készítésű palóclevest és túrófánkot.

Következő nap Salgótaijánban várt ránk Prakfalvy Péter geológus tagtársunk, akivel először a Szilvás-kő 
térségébe indultunk. A terület 2010 áprilisa óta része Magyarország első, Szlovákiával közös geoparkjának, 
a Novohrad-Nógrád Geoparknak. Túránk kiindulópontja Rónabánya volt, mert az innen induló tanösvény 
állomásai mentén ismerkedtünk a hegy földtani jelenségeivel. Az 1900-as évek elejétől két ásványi nyersanyag 
kitermelése folyt itt. Részben barnakőszenet, illetve építőkőként használt bazaltot hoztak a felszínre, mely
nek során számos földtani érdekesség is láthatóvá vált. A tetőszintbe mélyedö barlangszerü hasadékok 
úgy keletkeztek, hogy a bazalt alól kitermelték az idősebb, miocén kori szénrétegeket, s a felhagyott 
bányajáratok beomlásával a felszínig nyíló repedések jöttek létre, melyeket a szakemberek konzekvencia

A Riesenburg
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barlangnak neveznek. A legnagyobb a 60 mé
ter hosszú Szilváskői-barlang. Itt egy meg
lepő mágneses jelenség is megfigyelhető.
Ha tájolónkat a hasadék északkeleti végén, 
szorosan a tufafal előtt elhúzzuk, meglepő 
dolgot tapasztalunk. A műszer össze-vissza 
mutatja az északi irányt. Ennek magyarázata, 
hogy a piroklasztitban a rendesnél nagyobb 
mennyiségű magnetit található, s az érzékeny 
tűt az téríti ki a helyes irányból.

A számos kisebb-nagyobb hasadék közül 
kiemelkedik a több mint 200 méter hosszú, 
keskeny, létrákkal kiépített Nagy-hasadék.
A szűk és egyre mélyülő hasadékban kü
lönleges mikroklíma alakult ki. A mindkét 
végén zárt hasadék úgy működik, mint a jégbarlang. A nehezebb hideg levegő megül benne, és azt 
zártságánál fogva sem a légáramlatok, sem a meleg levegő nem tudják kiszorítani onnan. így előfordul, 
hogy nyáron is hó, helyesebben fim található a hasadék alján.

Visszafelé egy felhagyott kőfejtőben megismerkedhettünk az erre a környékre oly jellemző oszlopos 
bazaltláva szép megjelenésével.

A nap hátralévő részében először a szlovák területen található Somoskő várába látogattunk. A két 
ország uniós tagsága miatt a vár napjainkban könnyűszerrel látogatható. A várhegy oldalában különleges 
látnivaló a bazaltömlés és a letöredezett vulkáni tufából keletkezett kőtenger.

Késő délután a kúp formájú, 625 m magas Salgó-hegyet, s az arra épült várat kerestük fel, mely 
a késő román világi építészet egyik legszebb példája. Itt a leglátványosabb földtani jelenség a hegyet 
felépítő bazalt függőleges, oszlopos megjelenése.

A gazdag programot követően este a turistaházban a cserépkályha melegénél, a magunkkal hozott 
nagyrédei borok társaságában szövögettük tovább a terveket.

Dr. Gaál Lajos (bal szélen) vezetésével indul az első napi túra

A somoskői bazaltoszlopok A somoskői vár tornya
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Utunk utolsó napján bepótoltuk az előző évi sikertelen Csörgő-lyuk túrát. Akkor közel egyórás küzde
lem után sikerült kinyitni a barlang ajtaját, amivel el is ment a túrára szánt időnk. Most viszont könnyebben 
bejutottunk, és alaposan végigjártuk az andezitben kialakult labirintus minden zegét-zugát, ami alaposan 
próbára tette a társaság tájékozódó képességét. Végül köszönet Gaál Lajos és Prakfalvy Péter tartalmas és 
igen élvezetes szakmai kalauzolásáért.

Fleck Nóra

A 2011. ÉVI CHOLNOKY JENŐ
KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

A Társulat és a Vidékfejlesztési Minisztérium a hagyományoknak megfelelően, 2011-ben is meghir
dette a Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot a hazai karsztvidékeken és barlangokban 
végzett feltáró és tudományos munka részletes dokumentálásának ösztönzése, és ezáltal a társulati adat
tár, valamint a VM Barlang- és Földtani Osztálya által vezetett nyilvántartások fejlesztése érdekében. 
A pályázat lebonyolításának és díjazásának anyagi fedezetét a minisztérium biztosította.

A pályázatra összesen 13 pályamunka érkezett. Ezek túlnyomó részét, 10 pályázatot most az egyéni 
kategóriában nyújtották be; azaz a több tucat társulati csoport közül mindössze 3 ítélte úgy, hogy tavalyi 
hazai kutatótevékenységét érdemes ezen a fórumon is megméretnie. Az öt tagú bíráló bizottság (dr. Leél- 
Össy Szabolcs, Börcsök Péter, dr. Lénáit László, Perényi Katalin és Takácsné Bolner Katalin) a pályáza
tokat a kiírásban meghatározott szempontok szerint értékelte és pontozta; egy pályamű azonban, aminek 
teljes tartalma megtalálható a szerzőtársak egyike által egyidejűleg benyújtott, szélesebb témakört lefe
dő pályázatban is, érdemben nem volt értékelhető. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Székesfehérvá
ron megrendezett Szakmai Napok keretében, november 12-én került sor.

CSOPORT KATEGÓRIA

I. díj -  kiemelkedő színvonalú pályázat hiányában -  nem került kiadásra.

II. d íj-8 0  000 Ft
Ariadne Karszt és Barlangkutató Egyesület és Szent Özséb Barlangkutató Egyesület (83 pont)

Az évek óta szorosan együttműködő két csoport Évkönyve a Leány-, a Vacska- és a Rejtekút-barlang- 
ban elért, együttesen 1 km-nyi új feltárásról; majd ez utóbbiból kiindulva, a 2010-es esztendő egyik legje
lentősebb hazai eredményéről, a Csévi-szirtek két nagy barlangrendszere közötti összeköttetés megterem
téséről számol be. A pályamű lényegében egy kutatónapló, ami a feltáró munka folyamatának olvasmányos 
és értékes dokumentuma. Kifogásolható azonban, hogy a mindezeket illusztráló remek fényképekhez se 
képaláírás, se szövegközi hivatkozás nem tartozik, és az újonnan feltárt szakaszok átfogó jellemzésén túl -  
bár a kiírás szerint nem kötelező elem -  hiányzik a tőlük megszokott, sokoldalú és innovatív tudományos 
tevékenység bemutatása is. Az előző évek tükrében ez az Évkönyv kissé egysíkúra sikeredett.

II. d íj-8 0  000 Ft
Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület (82 pont)

A pályamű úgy a feltáró, mint a tudományos kutatások terén színvonalas munkát tükröz. A 8 helyszínen 
folytatott feltáró tevékenység eredményei közül az Abaligeti-barlang Ny-i II. oldalágában elért 52 m-es 
továbbjutás a Mecsekben jelentősnek számít, a kapcsolódó dokumentációból pedig csak az újonnan feltárt
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