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MECSEKI KARSZTKUTATÓ CSOPORT 

Rónaki László

ABSTRACT:
Rónaki, L. : Mecsek Karst-Kesearcher Group

The group is residing in Pécs and carried out during field-investigations cave- 
and spring-documentary data-collecting work in 1983. In the Villány Mountains 1; in 
the Mecsek Mountains 13, in the surroundings of Abaliget; in the area of OrfU k; in 
the Zsidó Valley 6 new chimney-oaves were discovered;

1983-ban barlangjáró csoportot szerveztünk általános iskolai tanulóknak a PTTE 
Mecsek Szakosztályban. Számukra a Nevelési Központban tartottunk előadásokat /oárc.
10, Zk./, túrákat és terepgyakorlatokat a kutatási területen.

A jelentősebb kutató túrák és rendezvények a szokásos hétvégi kutató napokon 
kivül az év folyamán időrendben a következők voltak:
- jan. 22, 23. Szársomlyó; jún. 17-19.Oserszegtomaj MKBT Vándorgyűlés; jún. 21-26. 
Abaligeton kutató tábor; júl. 1^-19. Komló - K-i Meosek kutató tábor; aug. 3-^. 
Tenkes-hogy; aug. 5-7- K-i Mecsek; szept. 15-18. Tenkes-hegy; okt. 7-9. Beremend; 
okt. 1 3. Villányi-hegység,
Szakmai tanulmányutak és előadások:

- jún. 29. ELTE geológus terepgyakorlat; júl. 5. NME hidrológus tanulmányút; okt. 
I2-I5. Szlovák barlangkutatók kalauzolása; márc. 26. az Uttörőliáz szervezésében
barlangjárás.
A tudományos munkához az utak, táborok résztvevői megfigyeléseiket objektumonként 

kutatási jelentésekben rögzítették a mérési adatokkal, térképvázlatokkal és fotók
kal. A barlangok, források és egyéb objektumok kataszterezését ilyen formában karto- 
nozva dokumentáljuk. Folytattuk a Radon detektorok havi cseréjét, továbbítva azokat 
kiértékeléshez dr. Somogyi Györgynek /Debrecen АТ0МКХ/. Újabb műszerek felszerelésé
vel bővitettük a karszt és karsztvíz észlelő hálózatot.

Feltáró kutatás- kataszterezésl munkánk az OKTH Természetvédelmi Hivatal Dél-dunán
túli Felügyelősége által 5-70/1983. számon kiadott kutatási engedély alapján történt. 
Újabb barlangokat fedeztünk fel; a Villányi-hegységben 1, Abaliget környékén 13, Or- 
fü térségében k és a Zsidó-völgyben 6 zsombolyt, melyek dokumentálását is elvégeztük. 
Közülük három fokozott figyelemre és további feldolgozásra tarthat igényt, különleges 
földtani és barlangtani sajátosságai miatt. Ezek: a Csengő-zsomboly /12 га/, a Csillag
zsomboly /8 m/ és a Párkányos-zsomboly inaktiv viznyelő /11 m/. Ezek felfedezője 
Zalán Déla volt, a Csengő-zsombolyt Kis Péter közreműködésével. A ZU új objektumon 
kivül még további 18-ban végeztünk megfigyeléseket, méréseket. A részlet eredményeket
- úgy határoztunk - nem közöljük az évi jelentésünkben a továbbiakban, azért, hogy 
megakadályozzuk adataink illetéktelen felhasználását. /Előzményeket ld: 1982. évi 
jelentés függelék-ben "Megjegyzések..." és a Területi Szervezet ez évi jelentésében./

Igen érzékenyen érintette csoportunkat az, hogy a Cholnoky Jenő—pályázat biráló 
bizottsága az MKCS működésének tizedik évéről készített 1982. évi jelentésünket ki— 1 
zárta azzal, hogy a kiírásban szereplő Ц példány közül egyet közvetlenül az OKTH Dél
dunántúli Felügyelőségének küldtünk meg.


