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C S O P O R T O K  B E S Z Á M O L Ó J A

Az Agrártudományi és Kertészeti Egyetem Barlangkutató Csoportjának /AKEBCS/
1978. évi beszámolója

Dr Nagy Sándor

Az Agrártudományi Egyetem Barlangkutató Csoportjának /AEBCS/ és a Kertészeti Egyetem 
Barlangkutató Csoportjának /KECS/ egyesüléséből létrejött csoport - mely az MKBT-be 
1978. junius 16-án lett bejelentve - 18 főt számlált az év folyamán. Ebből a 18 főből 
6 új tag MKBT-be történő felvételét az 1979-es évre kérjük.
Az új csoport alapcélkitűzése nem változott, vagyis feladata hazánk karsztvidékeinek 
felkeresése, ill. különböző barlangjainak bejárása. Ezen kivül ezt kiegészitően fotódo
kumentáció készitése, s ettől az évtől kezdődően pedig az egyesülés adta lehetőségek a- 
lapján a barlangok bejárásakor használatos technikai segédeszközök mechanikai igénybeve
hetőségének méréssel kiegészített vizsgálatát tüztük ki célul.
Az egyes túrákon a részvétel átlag 6—8 fős volt. A csoprt ellátottsága a felügyeleti 
szervek anyagi támogatása révén jónak mondható, igy a biztonságos barlangjárás lehetősé
ge adott. Ennek realizálásét segitette elő az október és november hónapokban, főleg az 
új tagok részére tartott Mátyás-hegyi és Ferenc-hegyi edzőtúrák.

Az Alba Regia Barlangkutató Csoport 1978. évi jelentése

Szolga Ferenc - Kárpát József - Gönczöl Imre - Szarka Gyula

Bevezetés

Még javában készült 1977. évi évkönyvünk, amikor januárban csoportunk tagjai mér a Kab- 
hegy és Kőrishegy vidékét járták felderítő, kataszterező szándékkal. Terepbejárásaink e- 
redményeképpen sok új tapasztalattal, adattal gazdagodtunk.
Márciusban ismét folytattuk csőszpusztai kutatóbázisunk átalakítását, korszerüsitését,
- magunk végezve el minden munkát a hétvégi hajrákon. Közben előkészítettük felszerelé
sünket és barátainknak szánt ajándékokat, hogy a Sztrinava meghívására Bulgáriába utaz
zunk. Közös expedíciónk sok tanulsággal szolgált és szorosabbá fűzte barátságunk szálait 
Néhány hét múlva nyolc bolgár kutatót mér viszontláttunk ismét, nyári táborunk idején, 
Csőszpusztán. A tábor fő célja az I.-38-as víznyelő bontása volt. E nagyreményű feltárás 
fokozott erőbedobást, kitartást és jó technikai felkészültséget kívánt, s mi úgy érezzük 
egyikből sem volt hiány. Nem rajtun múlott, hogy munkánkat a várt siker nem koronázta;
- az ismeretlen "nagy felfedezés" még várat magára.
A feltárások mellett persze térképező, adat- és mintagyüjtő tevékenységet is folytattunk 
Kutatóházunk újjá varázsolt laboratóriumában ősszel ismét rendszeressé váltak a helyszí
ni elemzések. A titrálások, kőzetvizsgálatok eredményei mellett jelentős biológiai és 
őslénytani adatokkal is gyarapodtunk.
Jól egészítették ki és mutatták be tevékenységünket a különféle szakmai és népszerűsítő 
előadások, publikációk, melyekből néhány megyénk határain túlra is eljutott.
E rövid bevezető után mindezekről számoljanak be részletesen évkönyvünk cikkei, dolgoza
tai

/Szolga Ferenc/


