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a mélyponton szitál felülről a viz. Ilyen esetekben - kényszerűségből - a Rejtett-barlan
gon dolgoztunk. Egész évben összesen 5 munkanap alatt 800 vödör kitöltést távolítottunk 
el ebből a jelentéktelennek látszó üregből, befelé mélyülő forráskürtőnek látszik - ed
dig.
A Róka-hegyi-barlang lezárásában a szakosztály minden csoportja - igy mi is -"résztvet- 
tünk.

/Gáspár József/

Jelentés A MAPI Optimista Barlangkutató Csoportjának 1978-ban végzett
munkájáról

A csoport 1978-ban 52 túrát szervezett a Budai-hegységbe, a Pilisbe, a Bükkbe és az Agg
tel eki-karsztra.
A csoport nyári táborában. 22- fő vett részt. A tábort a Kopolya-völgyben állítottuk fel.
A munkálatok a Kopolya-zsombolyban folytak. A Kopólya-zsombolyban összesen 168 órát dol
goztunk, s a tábor végén belyukadtunk a Kessler Hubert által feltárt, de évek folyamán 
már eltömődött barlangjáratba, amely a Kessler feltárás óta agyagszifonok megnyitásával 
kb. 2o-3o méterrel nőtt. A barlangjáratokban munkálatokat sem folytattunk, mert a zsom
bolyban történő munkák folyamán a kitermelt agyagot kiszállítani nem tudtuk, ezért a 
biztonsági rendszabályok figyelembevételével az omlósveszély teljes megszüntetéséig to
vábbi munkákat nem végzünk.
1978. szeptemberétől csoportunk bekapcsolódott a Budapesti Történeti biúzeum vizalatti 
régész-csoportjának munkájába. А В Ш  megbízásából a Budavári Palota területén találha
tó vizgyüjtő ciszterna és az Országház utcában található vizes kút szárazon lévő barlang
üregében végeztünk régészeti feltárást. A régészeti feltárások folyamán a csoport 5oo 
munkaórát dolgozott.

A Mecseki Karsztkutató Csoport jelentése az 3-978. évben végzett munkáról

Rónaki László

Tudományos munka
Az előző években megkezdett kataszterező munkák folytatását irányoztuk elő munkatervünk
ben. Ez az év folyamán arányaiban főleg a Villányi-hegység területére tolódott át. A Me- 
csek-hegységben alig néhány objektum feltárását és térképezését készítettük el, viszont 
igen jelentős munkaráfordítással a Villányi-hegység karsztjának minden eddiginél részle
tesebb kataszterét sikerült egy 3 kötetnyi terjedelmet kitevő tanulmányban rögzíteni.
Dr Szabó Pál Zoltán által elsőként közzétett kataszterben /Karszt- és Barlangkutatás 
I 96I. I. félév/ a Villányi-hegységből 9 barlangot ismertetett és egyetlen objektumnak 
vázlatos rajzát közölte.
A Központi Földtani Hivatal megbízásából "A környezeti természeti potenciál" feltárását 
célzó komplex vizsgálati program részeként készítette csoportunk az kKBT munkaközösségé
vel a már emlitett tanulmányt. "A Villányi-hegységi karszt" cimszó alatt az első kötet 
"A hegyszerkezet és vízföldtan", a'második kötet "A szpeleológiai viszonyok", mig a har- 
kötet a "Fotódokumentáció" cimet viseli. A tanulmány nagy számú illusztrációs anyagából 
néhányat mellékelünk évi jelentésünkhöz. így a barlangok elhelyezkedéséről teljes étte
kintést adunk líloo 000 és l:lo 000 méretarányú térképeken. A barlangok leirása helyett 
itt - a tanulmányban nem szereplő - összesitőtáblázatot közlünk, mely a legfontosabb


