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J E L E N T É S  

a MEAFC "Marcel Loubens" Barlangkutató Szakos. 

évi munkájáról 

Jelentésünk tárgyidőszaka: 1967.dec.1-től 1968.nov.20-ig terjed. 

Szakosztályunk munkáját munkanaplóban és kutatási jelentéseken 

dokumentálta. 

Munkálataink három csoportra oszlanak: Feltárási és 

útfenntartásra irányuló munkák. Dokumentálás. 

Előadások, túrák, klub estek. 

A végzett munkákat nem munkaórákban adjuk meg, hanem azt tüntetjük fel; 

egy-egy barlangban meghatározott céllal hányszor dolgozott 

munkacsoport, függetlenül attól, a leszállás 4 vagy 12 óráig tartott.  

Bolhás réti víznyelő bg. 

Fenntartási munkák: 4 alkalommal 

Tura: 1 

Az 1968. évre beütemezett gátépítés elmaradt, tekintette l arra, hogy 

a forrás vizét a Honvédség ivóvíz céljából Hársasra fölvezette, így a 

barlangba szivárgó vízmennyiség oly kevés lett, hogy a leszállásokat 

nem akadályozza. A bejárati ácsolási munkák befejeztével a még 

hiányzó dokumentációs anyag begyűjtése fo lyamatban van, úgyszintén 

a barlang további járatainak feltárása is.  

F e l t á r á s i  munkák: 4 alkalommal 

Fenntartási " 5 

Dokumentációs " 6 " 

A barlang feltárási munkálatai folyamán az "Ajándék" ágból egy 4 

m mély kb. 1 m ø kürtővel bővült, mely kürtőnek a vége törmelékes 

eltömődésű robbantással tovább bontható. A "Teenager" teremből 

nyíló kürtő további bontása folyamatban van. 
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Bogárcsapdákat raktunk le, és a begyűjtéssel egy időben agyag és 

üledékmintákat is gyűjtöttünk. A bg bejárati szakaszán robbantási 

munkálatokat végeztünk, hogy a bejárás könnyebb legyen. A bg 

felmérése teljes mértékben befejeződött, térképét elkészítettük.  

A bogár állomány meghatározását Dr. Loksa Imre docens úr végzi, az 

anyag és üledékminták meghatározása a NME Ásvány és Kőzettani Tanszék 

laboratóriumában történik. 

Sólyomkút: 

Feltárási munkák: 3 alkalommal 

Külszínről indult a bontás. A bejárati nyílásról  a törmeléket már 

eltávolítottuk, a további bontás folyamatban van. 

Szepessy bg. 

Fenntartási munkák: 10 alkalommal 

Dokumentációs " 2 " 
Turák: 5 " 

A bejárati  rész tel jes ácsolatcseréjét kellett elvégeznünk, 

tekintettel  arra, hogy a régi keretácsolat tel jes mértékben 

elkorhadt, s így  a bejárati  résznél omlásveszély  állt fenn. 

Megtörtént a bogár  csapdák lerakása, és begyűjtése  a „Keleti  

Ágban", valamint fekete- fehér  fotók készítése. A bejárási túrákat  

bel és külföldi  vendégekkel együtt végeztük. A bg "Keleti  Ágának" 

a további feltárási munká lata folyamatban van.  

Létrási vizes víznyelő be. 

Feltárási munkák: 20 alkalommal 

Fenntartási " 9 " 

Dokumentációs " 9 " 

Turák: 11 " 

A "Maxi" szűkület és a további 5-6 méter kirobbantásával bővítettük a 

járatot. Az ezt követő "Dögszifon" megkerülő járata érdekében az "Idő 

Vasfoga" bontása folyik. A továbbiakban bogárcsapdák, mikrobiológiai 

tárgylemezek lerakása, agyag- és üledékminták vétele történt.  
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A bg teljes térképe elkészült. Turákat tettünk bel- és külföldi vendégekkel, és 

sziklamászó gyakorlatokat is végeztünk lent. 

Tuskós bg.  

Feltárási munkák: 23 alkalommal 

Fenntartási " 18 " 

Az ácsolatok kicserélése és megerősítése vált szükségessé, majd a becsúszott sziklák 

szétrobbantása után a törmelék eltávolítása és a mélyítése Az eddig feltárt részekből 

üledékmintákat vettünk. 

Kismogyorós I-II bg. 

Feltáró munkák: 7 alkalommal 

Fenntartási " 2 

Dokumentációs " 1 

Turák: 1 

Az I-ben szifontágítás szükséges. Vettünk agyag és üledékmintákat. Belföldi 

vendégekkel volt túra lent. 

A II. bejárata robbantás és bontás révén nyitott, de életveszélyesen omladékos. Van 

továbbjutási lehetőség, ha új lejárati aknát mélyítünk. Szintén vettünk agyag és 

üledékmintákat. Belföldi vendégekkel volt túra lent. 

Speizi I. víznyelő bg. 

Feltáró munkák: 2 alkalommal 

Fenntartási " 8 " 

Dokumentációs " 3 " 
Turák: 3 " 

A lejárati részt víztelenítettük: ugyanis gátépítéssel a vizet más irányba vezettük. 

További munka az ácsolat alsó részének javítása volt. A bg felmérése, térképének 

elkészítése, fekete-fehér fotók felvétele a dokumentáció fő részét képezik. Barlangi 

túrát belföldi vendégekkel tettünk. 

A bg szifonmegkerülő kürtőjenek megmászása, és a lejárati akna aljának 

eltávolítása a következő feladat. 



 

Az István bg-ban a " Pokolban" a ventillátortól a lenti munkahelyig csöveket 
építettünk be. Ez 277 munkaórát jelentett. 

A NME TDK Karszt hidrológiai Szakcsoportja és a mi szakosztályunk k 

közös rendezésében 63 fő részvételének biztosítása mellett rendezte 

meg á TIT a "Karszt és Barlang" c. Szabadegyetemét, melyet ebben az 

évben folytat-tank. A programmal beiktatott szabadegyetem alsó két 

előadása már megvolt. 

Szakosztályunk folyamatosan hetenként egy alkalommal /Pénteken l8 00 

- kor/ klubdélutánokat rendez, ahol az előző vasárnapi túrákat 

kiértékeljük és megbeszéljük a soron következő feladatokat. 

Szakosztályunk az év folyamán 5 alkalommal rendezett tábort a 

Kis-fennsíkon és Létrástetőn a folyamatos munkák elvégzése érdekében. 

1968. július 6-től. Létrástetőn csapadékmérő edényt állítottunk fel, 

és hetenként mérve a csapadékot, átlagot számolva a későbbiek 

felhasználhatjuk ennek eredményét. 

Propaganda céljából képes Híradó készült az Egyetem MEAFC hirdető 

táblájára. 

Középiskolákban szakosztályi tagjaink színes diavetítéssel  

egybekötött ismertető előadásokat tartanak. 

Felvettük a kapcsolatot a helyi  és fővárosi sajtóval,  i l l .  

hálózattal. 

Szakosztályunk működésének éves eredménye: 

Feltárási munkák összesen: 59 alkalommal 

Fenntartási " " 56 

Dokumentációs " " 21 

Turák összesen: 20 

Melléklet: TIT Szabadegyetem programja 


