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Számos más nemzetközi rendezvényen is resztvettek még magyar barlangkutatók,, igy októ
ber hóban Zakopanéban a nemzetközi Szpeleológiai Unió Barlangmentési Bizottságának kon
ferenciáján is, ahol a nemzetközi bizottság titkárává a magyar Barlangi Mentőszolgálat 
vezetőjét választották meg.
Magyar résztvevővel és előadással zajlott le októberben Poatojnában is a barlang ide
genforgalmi megnyitásának 160. évfordulója, alkalmából megrendezett nemzetközi konfe
rencia is.
nemzetközi kapcsolatainkat erősitette több barlangkutató csoportunk külföldi expedíció
ja és több tagtársunk egyéni külföldi tanulmányútja is.
nemzetközi kapcsolataink keretében Társulatunic külföldi szakember vendégeket is foga
dott. Hivatalos meghivottainkként érkezett Magyarországra Társulatunk három tiszteleti 
tagja, a nemzetközi barlangkutatás három kiemelkedő személyisége: dr.Hubert Trimmel 
osztrák professzor, a nemzetközi Szpeleológiai Unió főtitkára, Gordon T. Warwick angol 
professzor a nemzetközi Szpeleológiai Uniónak hosszú időn át volt alelnöke és 
dr. Ljubomir Dunev bolgár professzor, a nemzetközi Szpeleológiai Unió titkára, a Bolgár 
Barlangkutató Szövetség elnöke.
Társulatunk hivatalos vendégein lcivül számos külföldi csoport és egyéni barlangkutató 
vett részt magyarországi kutatótáborok munkájában.
Rendszeresen folyt 1979. évben is a külföldi folyóiratcsere, érkeztek Társulatunkhoz 
a világ minden részéről a szakmai folyóiratok, amelyekért mi cserébe a Karszt- és Bar
lang 1978. évi kötetét küldtük meg cseretársainknak.
Az év végén a Társulatunkkal kapcsolatban álló külföldi barlangkutató szervezeteknek 
és a velünk kapcsolatot tartó külföldi szakembereknek a Társulat újévi jókívánságokat 
küldött.
A Társulat nemzetközi kapcsolatai a fentiek szerint tehát igen kedvezően alakultak és 
jelentősen továbbfejlődtek az 1979. esztendőben.
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Vérets László, a barlangkutató - Iíarszt- és Barlang. 1978/I-IIi 31-33 old. 
2 ábra.
A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979. 207 oldal. 21 kép. 2 tábla.
"Pocokhőmérő" - az elmúlt 10.000 év éghajlatváltozásai hazánkban. - Termé
szet Világa 110.1. 12-14 old.

Barlangi gerinces őslénytani ásatások és gyűjtések 1979-ben
dr. Kordos László

Magyarország barlangjai közül 1979-ben 35-ből került elő olyan gerinces maradvány, ame
lyet állami gyűjteménybe jelentettek be, vagy ott helyeztek el. A bejelentések nagy
része az MKBT őslénytani Szakbizottságán keresztül a Magyar Állami Földtani Intézetbe 
került. A MÁFI önálló ásatást a Mátraszőllős melletti Függő—kői—barlangban, az Egri 
Dobó István Vármúzeum a bükki Csúnya-völgy két üregében végzett.

Aggteleki-karszt
Dane za-barlang
A barlang törmelékes kitöltéséből Krausz Sándor gyüjtett fiatal holocén korú borz 
/Meles meles/ és emberi /Homo sapiens/ csontokat.
A Vörös Meteor Vass Imre barlangkutató csoportja részére Rácz József határozott meg 
barlangi csontmaradványokat az Őz-, Vecsem-bükki és Pötty-zsombolyból, a Frank-barlang
ból és a Róka-lyukból. A csoport 1979. évi kéziratos jelentése tartalmazza az ismerte
tést /pl. 12-15./.

Bükk
Bibor-barlang
Az újonnan feltárt Bibor-barlangból Dénárt László több alkalommal juttatott el csontma
radványokat a Földtani Intézetbe.

1./ Bibor-barlang /a. Felső kb. 80 cm-ből gyűjtve 1979. I. MÁFI Gy.sz.: 1979/3.
növényi magok
Gastropoda div.sp.indet. - csigafajok
Pisces indet. - hal
Pelobates fuscus - ásóbéka
Bufo sp. - varangy
Anguis fragilis - törékeny gyik
Ophidia indet. - kigyó
Talpa europaea - vakond
Sorex araneus - erdei cickány
Sciurus vulgaris - mókus
Myodes glareolus - erdei pocok
Microtus arvalis - mezei pocok
Apodomus sp. - egér
Lepus europaeus - mezei nyúl

Jánossy D.: 

Jánossy D.: 

Kordos L.:




