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ÁLLATGYUJTÉS a BaHLAííűOKBaN . 
Irta : Dr.Dudich Endre

A valódi barlangokban minden időben, az évszakoktól függetle
nül lehet állatokat-gyűjteni. Nem akadály a legerősebb té l sem, 
mert a barlangok hőmérséklete, nem számitva a bejárati régiót, 
általában egyenletes egész éven át. A mi barlangjainkban több
nyire + lo C a középhőmérséklet. Az á lla tv ilá g  ezen a hőmérsék
leten zavartalanul- é l és tenyészik.

A gyü.jtőfelszerelés. Ez a gyűjtendő állatok élőhelyeihez, é le t
viszonyaihoz és szervezetük sajátságaihoz igazodik. Túlságosan 
nem mehetünk bele a részletekbe, mert hiszen van kát gyűjtés- 
technikai könyvünk /6 , 7/» melyekben megtaláljuk a v iz i  és szá
razfö ld i állatok gyűjtésére az útmutatást. Igaz ugyan, hogy a 
két könyv csak a gerincteleneket tárgyalja , de a gerincesek 
gyűjtésére is van irodalmunk /8 , ló , 17/.

A barlangbiologia mai állása m ellett réndkivül egyoldalú és ká
ros vélemény volna az, ha valaki azzal a szándékkal me:,)ifc barlang 
ba kutatni, ho_y ott csakis az őt különlegesen érdeklő egyet
len állatcsoport fa ja it  gyűjti össze. Minden erőnkkel és igye
kezetünkkel azon legyünk, hogy mindenféle á lla to t gyüjtsünk, 
amelyet eszközeinkkel^hatalmunkba tudunk keriten i és képesek 
vagyunk konzerválni. Ez természetesen kihat felszerelésünk ösz- 
szeállitására.

A barlangban v íz i  és talajlakó /terricol/  állatkra k e ll főképen 
számitanunk, A kü lvilági gyűjtésekhez szükséges fe lszerelésből 
nem lesz szükségünk a lepkehálóra, fühálóra, kopogtatóra, fa- 
oöngetőre, általában azon eszközökre, melyekkel a zcld növény
zet á lla tv ilágá t fogjuk össze. Minden másra számitanunk k e ll és 
a lehetőséghez képest magunkkal k e ll vinnünk.

A szárazföldi állatok gyűjtéséhez kellenek: kaparó, kapabalta, 
szippantó,"rővárrosta, vászonzsákocskák, csipeszek /foképen a 
puha Leónhard-csipesz/ és egy-két finom ecset. Az eltevésükre 
szükségesek különböző méretű, nem nagyon vékonyfalú üvegcsövek, 
gyujtőüvegek. Ez utóbbiak egy része ecetéterre, másik része a l
koholra / 75í?k-os / van berendezve. Mivel számítani lehet legyek
re, szúnyogokra, hártyásszárnyuakra és tegzesekre, k e ll ciános

; iwrg is . Jennek használata után pedig a holt rovarokat hamarosan
. £-1 k e ll tűznünk és tárolnunk. Erre a célra különböző vastagsá
gú rovartüket és egy turfával vagy parafával k ib é le lt gyüjtő- 
dAozt k e ll magunkkal vinnünk. A denevérek számára vagy beköt
hető vászonzacskókat, vagy pedig, ha nem élve akarjuk őket ha
zavinni, megfelelő nagyságú alkoholos üvegekkel k e ll magunkat 
íelszerelnünk. Jáiegészithetjuk a fe lszere lés t csalétkes üvegek
kel és ezek kellékeive l. >
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A v iz i állatok §2üjtéséhez_közönséges vizihálóra /meritőháló/, 
planktönEáIóra7 pipettákra, fekete és fehér áttekintő-tálikák- 
ra /amilyeneket a fényképezek használnak!/, csúcsos pohárra és 
puha csipeszre lehet szükségünk. A különböző nagyságú csőszerű 
gyűjtőüvegek egy részét 80 yo-os alkohollal töltsük meg. Vigyünk 
magunkkal üreseket is , melyekbe majd olyan anyag fog kerülni, 
amelyeket nem alkohollal elünk meg és konzerválunk. Ilyen fo lya
dék a formol vagy formaiin / 4o/o-os /, a planáriafixáló és a 
viziatka-konzerváló /ezekről lásd alább!/. A rendesméretü me
rítő és planktonháló m ellett a parányi vizek számára vigyünk ma
gunkkal kisméretű /lö, lo sőt 5 cm átmérőjű/ hálócskákat is . 
Nagyon célirányos, ha felszerelésünket kiegészítjük egy közepes 
méretű hőpalackkal, amelyben esetleg elevenen hozhatunk haza 
v iz i  állatokat.

Mindezekről részletesen olvashatunk az em litett két gyüjtéste^h- 
nikai könyvben. Nem is  k e ll külön mondani, hogy lássuk e l ma
gunkat különböző ra gyságu papircédulákkal, amelyekre majd f e l 
írjuk a szükséges adatokat és amelyeket a gyüjtőüvegekbe teszünk 
bele. A pontos, részletes adatok: hely, sátum, barlang neve, tá
volság a bejárattól, a gyűjtési pont rögzítése valamely hely
ra jz i adattal, esetleg cseppkőalakzattal, a gyűjtési hely ter
mészeti viszonyai stb. minden tudományos gyűjtés a lap fe lté te le i.

A fe ls ze re lé s t részben hátizsákban, részben pedig o ldaltarisz
nyában vagy oldaltáskában visszük magunkkal. Ez szokás és meg-  ̂
szokás dolga. Főképen ahhoz igazodik, ho-y a barlang könnyen jár
ható-e, vagy pedig részünk lesz-e a hasoncsuszás., kürtőmászás, 
kötélen ereszkedés, vagy köté l-lé trázás, uszkálás stb. örömei
ben is . Mindezekről részletesen olvashatunk BERTARELLI & BOEGAN 
/2/ és KESSLEE /lo, 11/ munkáiban. Az alábbiakban az a fe ltevé 
sünk, hogy olyan barlangban gyűjtünk, amely könryen hozzáférhe
tő és jó l járható, tehát nincs szó benne ;,ío ld a la tt i tu r is z ti
káról".

A gyűjtésről általában, a gyűjtési módokról általánosságban és 
összefoglalóan B.üíTÁííÉELI & BOEGAN /2/, CHAPPIJIS /3, 4/, KUNT ZEN 
/12/, MANDL /13/ és WETTSTEIN /19/ tájékoztatnak, mig a főbb 
b io lóg ia i célkitűzéseket DUDIOH /5/ fe jte t te  k i. Szétszórva az 
egész nagy irodalomban találunk útmutatásokat és tanácsokat, e 
helyen azonban c.ak a legfontosabb útmutatókat sorolhatjuk fe l  
irodalmi jegyzékünkben.

A harlangi gyűjtés nagy mértékben egyelő, másrészt pedig a szó 
szoros értelmében vaktában megy, mint a rostálás, csalétkezés 
és a v iz i  hálózás. Igen lényeges, hogy a'barlangban világosan 
elkülönítsük egymástól a különböző szárazföldi és v iz i  élőhelye
ket /biotopokat/'. Valamennyinek az á lla ta it  más-más üvegbe gyűjt
sük és pontosan cédulázzuk, mert ezá lta l a későbbi feldolgozás
hoz esetleg igen fontos szempontokat kaphatunk. Elsősorban is a 
bejárati régiót és a tulajdonképen barlangot k e ll élesen külön
tartanunk.
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A bejárati régió a behatoló fény határáig terjed , i l le tv e  addig, 
amig a külvilág klimatikus hatása érvényesülni tud. Terjedelme 
es alakulása barlangomként változik . I t t  a barlangbejárat kör
nyezetének, ökológiái viszonyainak megfelelő fauna bizonyos szá
zaléka még megtalálható, úgy hogy csaknem mindén gyűjtőeszközünk
re szükségünk lehet.-A  kü lv ilág i á lla tv ilá g  azonban befelé roha
mosan csökken. Tekintve a barlang élővilágának a külvilággal va
ló életbevágó kapcsolata- t, mind a bejárat közvetlen kornyéké
nek, mind pedig a bejárati régiónak'az á lla ta it  össze k e ll gyűj
tenünk. A legnagyobb gondot a sziklafalak faunájára, valamint a 
ta la jrá  forditsuk. az  i t t  található humusz, korhadó levelek hal
maza, a növényzet gyökereinek szövevénye, moha, zuzmó stb. gon-r 
dósán kirostálandók. Atalajban élő fajok nagyon érdekesek lehet
nek és esetleg barlanglaké is akadhat köztük. Rendesen e lő fo r
dulnak i t t  bizonyos szúnyogok, legyek, lepkék /Tripbosa dubitata, 
Scoliopteryx liba trix/ , hártyásszárnyuak /Amblyteles/ és tegze
sek /Stenophylax/, Az i t t  gyűjtött állatokat élesen különítsük 
el az igazi barlang á lla ta itó l és igen gondosan cédulázzuk őket.
Ha a fény a barlangba elpg messzire behatol, akkor ne sajnáljuk 
a sötétesebb helyek alapos átkutatását és esetleg a csalétkezést 
sam. Az iga z i barlangi állatok t . i .  nem tudják, hogy nekik i t t  
még nem illenék előfordulni és olykor bizony már meg is  ta lá l
juk őket i t t .

az igazi barlang a tökéletes sötétség birodalma. A v iz i  és szá
razfö ld i élőhelyeknek megfelelően a gyűjtés i t t  kétirányú lesz.

A v iz i  gyűjtés.
A v iz i  élőhelyek a barlang természeti viszonyainak megfelelően 
igén’*változaíosaE lehetnek. Be- és k ifo lyó , vagy bent eltűnő 
patak, titkos eredésü, bent ismét elbújó vagy a fé lsz in re kibukka
nó csermely| kiseob-nagyobb á llóvizek a pár köbcentiméteres cse- 
perketől a tó nagyságrendjéig, változatos alakú, terjedelmű és 
mélységű megvalósulásbani szivárgó vizek az o lda lf alakon; kiseb 
nagyobb csepegések, hasadékokból erőteljesebben csorgó vizek*, 
a sztalagmitokra hulló vizek és az ezek lábánál összegyűlő, leg
többször cseppkőmedencét épitő vizek*, a különböző eredésü csepp
kőmedencék v iz e i, melyeket rendesen 'kutaknak' neveznek e l; az 
áradás után a vízrendszeren kivül visszamaradó tócsák; a szik
lák mélyedéseiben, gödreibenT lyukaiban, üstjeiben, cseppkövek 

-zugaiban meggyülemlett vizecskék, stb. A fenekük lehet szik la, 
cseppkő, barlangi agyag. Legtöbbször van a medrükben valamelyes 
üledék, iszap.

A nem je llegzetes  barlangi fajok az egysejtűek /Protozoa/, fonál- 
/Nematoda/ és kerekesfergek /Rotatoria/,■csillósh^suak /Gastro- 
tricha/, ievéssertéjü férgek /Oligochaeta/, kagylók, ágascsápu 
/Cladocera/, kagylós /üstracoda/, evezőlábu /Cöpepoda/, ászka- 
/Isopoda/ és bolharákok /Amphipoda/ köréből kerülnek k i. I t t -  
o tt a folyamirák /Astacus astacus/ is előkerült már. Nálunk az 
evezőlábu, kagylós, ászka- és bolharákok, a maradványrákok 
/Anaspidacea/, örvényférgek /Turbellaria/ sertelábu férgek 
/Polychaeta/, csigák és a viziatkák köréből várhatunk valódi .



barlanglakó fajokat. I t t - o t t  -akad egy-egy besodródott béka és 
gőte is . A kiseob vizek fe lsz irén  olykor ugróvillás rovarokat 
/dollembola/ fogunk találni*

A sebesen folyó patakban az á lla tv ilág  jó része a kövek a lján  
húzódik meg. A köveket ezért a meritőhálóba belemossuk, vagy pe
dig erős ecsettel leecseteljük a hálóba az aljukat. A patakme
der apróbb törmelékeiből is  markoljunk ki olykor valamit és uj
ja ink közt mossuk át a háló fe le t t .  A hálóban visszamaradt üle
déket egészben öntsük szélesszáju üvegbe és formollal konzervál
juk. kivizsgálásával a helytzinén nem érdemes vesződni, mert 
csak hibás eredményt érhetünk e l.  Otthon,vagy a laboratóriumban ' 
binokuláris a la tt k e ll azt kisebb részletekben átvizsgálni és a 
ta lá lt állatokat finom csipesszel vagy pipettával kiszedni.

a nagyobb állóvizű  tócsákban, tavakban a gyűjtés a mélységtől 
függ. Sokszor használhatjuk bennük a merito- vagy planktonhálót.
A vizek rendesen olyan kristá lytiszták, hogy jó világításnál meg
látjuk a fenéken mászkáló fehér örvényférgeket, ászkákat vagy 
bolharákokat. Ezeket sekély vizből csipesszel vagy hálóval fog
juk k i. a  v í z  fenekén ugráló apró árnyékfoltokból még a vizben 
jelenlévő ágascsápu vagy evezőlábu rákokra is  figyelmessé lehe
tünk .

Egészen<sekély^vizekben a meritőhálót nem-igen leh^t használni. 
I t t  a kisátmérőjü /15,lo cm/ és sekélyzsáku hálókat alkalmazzuk. 
Ezekkel először óvatosan hálózzuk a v ize t, hogy f e l  ne kavarjuk 
a fenéAiszapot. így összefoghatjuk a vizben lebegő és úszkáló 
állatkákat. A fenéken élő és számunkra láthatatlan apróságokat 
vaktában gyűjtjük. A hálóval felkavarjuk az iszap fe lső  rétegét 
és az örvénylő, kavargó, zavaros v ize t alaposan áthálózzuk. Ugyan 
ezt meg k e ll tennünk a nagyobb, mélyebb vizeknél is . A hálóban 
maradt üledéket egészében konzrváljuk form ollal. A gvüjtőiivegbe 
annyi tömény /AoE-os/ formolt öntsünk, hogy a már benne lévő v íz 
zel kb 4>-osra higaljon fe l .  Miután ez megtörtént, a gyűjtőüve
get óvatosan fojtogassuk ide-oda, hogy a í'ormol á tjárja  az c' . z 
benne lévő üledéket. A k ivizsgálást otthon végzzük.

Ahol a vizfenekenfbltokoan .agy sávokban barnásfekete törmelék 
/detritus/ fekszik, o tt különösen ajánlatos a gondos hálózás. 
ugyanigy, ha olvan helyre akadunk, ahol vasbaktáriumos, loszlá - 
nyos fo ltokat vagy lepedőket látunk akár a v iz színén, akár a 
köveken, ^z ilyeneket jó egészben kiszedni és vagy formollal 
konzerválni, vagy pedig szélesszáju hőpalackban hazavinni. így  
a bennük található egysejtűek, kerekes- és egyéb férgek élve ta
núiméig zhatók és esetleg tenyészthetők, A vi zek felszínén ta lá l
ható ugróvillásokat ecsettel vagy L^onhard csipesszel emeljük 
ki és 75 io-os alkoholba tesszük.

Apró férgek, evezőlábu és kagylósrákok, mégpedig a legjobb, iga
z i barlanglakó fajok, igen sokszor egészen parányi vizekben é l
nek. A stalagm itoktetején lévő mélyedés vizében, a tömeges 
£seppkőképződmények oldalain vagy zugaiban lévő mélyedés v izé- 

• ben, a recéscseppkő parányi mélyedéseiben, sziklatömbök öbleiben
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áradás után visszamaradt vizecskékben akadhatunk rájuk. Ezek a 
vizek többnyire dacolnak legkisebb hálónkkal is . I t t  nem maradd 
más hátra, mint a leszívás, i l le tv e  a leszivornyázás. Ha az a 
helyzet, hogy a v ize t nem lehet csővel mélyebbre levezetn i, ak
kor egyrészt'p ipettával szivogatjuk ki és cseppentjük gyűjtő- 
üvegünkbe, másrészt pedig gumicsővel fe lsz ív ju k . Erre jó a szip
pantó gumicsöve. Esetleg, a v ize t én*.*} úgy a szippantóba szívjuk, 
mintha rovar'volna és a szippantóból folyatjuk a gyűjtőüvegbe.
Ha a vizecske úgy fekszik, hogy belőle a v iz  le fe lé  vezethető, 
akkor a szippantó gumicsövével, mint szivornyával megszivjuk és 
vagy egyenesen a gyűjtőü-regbe folyatjuk, vagy pedig hálón szűr
jük át és ennek tartalmát öblítjük a gyűjtőüvegbe. Esetleg a 
fenéküledékből magából is szedjünk ki egy adagot.

Ha netán a patakban folyamirákot fogtunk volna, ennek fe jto r -  
pajzsét kis tálikába alaposan vakargassuk és ecseteljük le , mert 
rátelepedve érdekes parányi rákok és férgek élhetnek.

a v iz i  fauna összefogására egyesek, mint p l. CHAPPUIS /3» 2o2.1/ 
varsákat vagy csalétkes üvegeket is  ajánlanak. Nálunk GEBHARDT 
/9, 9*1*/ használta ezeket. Ez természetesen csak akkor c é lirá 
nyos, ha a barlangot bizonyos idő múltán újra meglátogatjuk, vagy 
pedig azt rendszer esen vizsgáljuk. Jó szolgálatot tehet ez a 
módszer akkor, ha egyébként hozzáférhetetlen, p l. aknabarlang 
zsomboly mélyén terjengő vízből szeretnénk faunát kapni. A var
sát kötélen lebocsátjuk és bizonyos idő e lte lté v e l felhúzzuk.

Ha bőven van időnk a helyszínen való kivizsgálásra, akkor a v i 
zek iszapos-homokos-kavicsos üledékéből vigyük ki egy vödörre— 
valót és a napvilágon fekete tálban kis részletekben vizsgáljuk 
át. Természetes, hogy igy csak a szembetűnőbb, nagyobb állatok
ra .akadunk rá, a láthatatlan apróságok elkerülik figyelmünket.
Az állatokat p ipettával, ecsette l vagy Leonhard-csipesszel szed
jük k i .

A v ízze l nem boríto tt, de viz közelében lévő homokos-kavicsos 
padok szemcséi közt, a hézagvizekben különleges állatkák élnek, 
igazi barlanglaké férgek, evezőlábu és maradványrákok /Bathynells/, 
valamint viziatkák /'Soldanellonyx/. Ezek gyűjtésére CHAPPUIS 
A /  egyszerű módszere szolgál. Rövidnyelü'ásóval k is, legfe ljebb  
2o-25> cm mély gödröt ásunk. A hézagviz minden oldaláról te le s z i
várog ebbe és azt hamarosan m egtölti, 'fízt a v ize t azután k isát
mérő jü hálónkkal alaposan áthálózzuk és az űidéket egészében kon
zerváljuk. Barlangi gyűjtés céljára  e módszert először nálunk a l
kalmazták, mégpedig eredménnyel.

A sommás v iz i  gyűjtés anyagának konzerválására legalkalmasabb 
a főmről. Igaz ugyan, hogy ez nem mindenre jó, ami abban e lő fo r
dulhat, de legalább is  a fonál-, kerekes-, sertelábu- és kevés- 
sertéjü férgek, a rákok és a viziatkák aránylag jó l megmaradnak 
benne. Az egyelő gyűjtésből származó ászkákat /Asellus, Sten- 
asellus/ es bolharákokat /Niphargus/ 75/G-ös alkoholba tesszük, 
nemkülönben^az esetleg mutatkozó rovarlárvákat /szúnyogok, teg
zesek lárvái/, kagylókat és csigákat is . Néhány Niphargus-t te 
gyünk formolba is . -^zeken ugyanis élhetnek egysejtű külső élos-
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ködők, melyeket a formol k ielégítően konzervál, ellenben alko
holban felism erhetétlenségig összezsugorodnak. Az örvényférge
ket csak különleges folyadékokkal lehet megfelelően konzervál
ni /lásd 5, 72-73.1*/• Ilyen planáriafixálók a STEINMANN-,
BEAUüHAMP- és BOUIN-DUBOSC^-féle keverékek, melyeknek alkalma
zása azonban már. megfelelő speciális szakmai gyakorlottságot k i
vin meg. Tulajdónképen a viziatkákat is  különleges, KOENIKE-, 
vgy VIETS-féle keverékkel /lásd 6, 193". 1./ kellene konzerválnunk 
Azonban erre aligha kerülhet sor, mert a vizszüredékből, vagy a 
hézagvíz  szuredékéből előkerülő viziatkák olyan aprók, hogy azo
kat a barlangban egyáltalában nem fogjuk észrevenni és kiszed
hetni. Ezek menthetetlenül belekerülnek a formolozandó anyagba.

Szárazföldi gyűjtés.
.indenűtt lehet és k e ll is gyűjteni! Száraz és nedves talajon 

és. benne; homokon, kavicson, agyagon, iszapon, sziklákon, csepp
köveken, cseppköves falakon, oldalfalakon és a boltozaton is » 
heverő kövek .1 .tt, korhadó deszkák, gerendák, lécek a la tt és 
rajtuk; padok, asztalok, hidak, karf ák, lépcsők korhadó na rádvá
nyain és között; a v iz tő l k ivetett törmelékben, denevértanyák 
a la tt összehalmozódott guanóban, a fadarabokon k ife jlődő gomba- 
micéliumokon, esetleges kalaposgombákon, penészgombákon, stb. 
Gvüjtésünk i t t  is részben egyelő, részben pedig sommás lesz.

A ^liszták_/01igochaeta/ egyrészt homokos-agyagos talajban, más
részt- faanyagok korhadókában élnek. Jelenlétüket többnyire e l
árulják a fe lü leten  látható kis ürülékcsomók. Sokszor találjuk 
őket á felszínen mászva, különösen csepegos helyeken fekvő desz
kákon. Igen hig alkoholba vagy f  or mólba t együk őket. Az ászkák_ 
/Oniscoidea/ többnyire szabadon mászkálnak ott, ahol növenyi~a- 
nyagok korhadnak. 73/o-os alkoholba tegyük őket. A százlábuak_ 
/Chilopoda/ és az ikerszelvényesek_/Diplopoda/ hazai"bariang- 
jainkban többnyire'csak £ Bejárati régióban találhatók. Az első
ket töbonyire kövek a la tt, az utóbbiakat korhadó anyagok közt 
gyüjthetjük. Mind 75/o-os alkoholba kerüljenek.

A rovarok közül aránylag gyakoriak az ugrővillások /Collembola/. 
Mindenütt láthatjuk őket, korhadó anyagokon,'oldalfalakon, a szt 
lagmitok tetején  a csepegő v iz  körzetében, földön, guánón, stb. 
Szippantóval vagy ecsettel fogjuk őket és 75'A-os alkoholba kerül 
nek. a bogarak /Coleoptera/ rétijéből hazánkban főképen futóboga
rak /Carabiclae/ és holyvafélék /Staphylirld^e/ találhatók bar
langokban. Gyűjtésűk többnyire egyelő. Igazi barlangi bogarunk 
csak kettő van /Duvalius hungaricus az Aggteleki barlangban, 
D.Gebhardti a Lillafüred-környéki barlangokban/. A futóbogarakra 
/Duvalius/ aranylag ritkán akadunk rá, ellenben a holyvafélék- 
kel együtt igen jó l jönnek a csalétekre. Bogarak nyerése cé ljá 
ból a korhadékot, gombákat, micéliumot rostáljuk k i. Minden boga 
rat ecetéteres üvegbe teszünk. Alkoholt csak kivételesen, kény
szerhelyzetben használjunk. A két szárnyakat /Diptera/ szúnyogok 
.és legyek képviselik. Többségük £ 5ajáru£i-regióban fordul elő, 
mig az iszapszunyogok beljebb is . Lárváik vizben, iszapban, kor- 
hadékban, vagy guanóban fejlődnek. Egyes piuposlegyek /Phoridae/ 
petéiket a csalétekre is rárakják és abban lárváik kifejlődnek.
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A denevérlegyek /Nycteribiidae/ külső élősdiek. Ez utóbbiak 
k ivéte léve l, melyek alkoholba tehetők, minden kétszárnyut c iá
nos üvegben k e ll megölni és rövidesen fe ltü zn i. Ez természete
sen nem mindig megy és sokszor meg k e ll elégednünk azzal, hogy 
alkoholba tesszük őket. De ilyenkor legalább mást ne tegyünk ab
ba az üvegbe! A bolhák^/Aphauiptera/ több fa ja  a denevéreken 
é l és azokkal c-gyüBt kerül meg.

A többi rovarrend tag ja i hazai barlangjainkban vagy egyáltalá
ban nem fordulnak elő, vagy pedig csak kivételesen és többnyire 
a bejárati régióban.

A pókszabásuak_/Arachnoidea/ csoportjából álskorpiók /Pseudo- 
scorpion!dea7 nálunk c^ak a bejáratokban talalEatóK, barlang
lakó fajunk nincs. A kaszásgókoknak_/Phalangiidea/ több fa ja  
fordul e lő , de gyakorib5aE csak a“Nemastoma-fajók, melyek p l. 
a Bjaradlában mindenütt találhatók, földön, korhadék közt, stb ., 
ahol mint ragadozók élnek. A szálfarkuak /Palpigradi/ rendjének 
egyik képviselőjét /Koenenia/ a mull: evBen fedezték fe l. A pókok
nak /Áraneidea/ több f  aja /Porrhomma/ barlanglakó. Mindenfele 
előfordulnak a barlangokban., f  alakoh, sztalagmitákon, korhadé- 
kokban és azok közeliben. Az atkák /Acaridea/ legtöbbje olyan 
apró, hogy csak a rostálással gyűjthető. Vannak azonban szemmel 
meglátható fajok is , melyeket többnyire sztalagmitokon látunk 
mászkálni. Több fajuk a denevéreken é l, mint külső élősdi. A de
nevéreknek kullancsai is vannak.

Az összes pókszabásuakat csipesszel fogjuk meg és 7%-os alko
holba tesszük.

A csigák^/Gastropoda/ osztálya a mi barlangjainkban igen gyen
gén van Képviselve. A bejárati régióban ’ lhetnek csupaszcsigák 
/Limacidae/ és gyakori i t t  az átlátszó csiga /Oxychilus. glabrum/. 
A sötét barlangban nálunk eddig csak a baradlai félmeztelen c s i
gák /Daudebardia cavicola/ találták. Ez olyan helyeken é l, ahol 
a tápláléka, a g iliszták , előfordulnak, így főképen korhadó nö
vényi .anyagok, deszkadarabok alatt található. A barlangba be
folyó vizek áradáskor a külvilágról számos csigát vagy csiga
héjat ragadnak be. Ezek a partravetett detritusban talá lhatói 
meg. a barlang állatvilágához semmi közül, a barlangi fauna 
jegyzékébe nem vehetők f e l .  Az eleven csigákat gyufaskatulyába 
vagy pedig alkoholba helyezzük, a héjakat gyufaskatulyában visz- 
szük haza.

A gerinces k sorából ladnak átmonefci, ideiglenes barlangié tógá
tok, mint varasbékák, kigyók, egerek* pockok, stb ., melyeket 
legjobo alkoholban konzerválni. A fauna szempontjából kevés az 
érdekességük. Viszont a denevérek /Chiroptera/ többnyire rendes 
lakói a barlangnak é jje lezes  és a tte le lés  szempontjából. Tekint
ve az uitrahang-radaros berendezésüket, a barlang legtávolibb 
részeiben is  előfordulnak és onnét kijárnak a külvilágba. Bundá
jukban bolhák és denevérlegyek élnek, szárnyuk bőrén atkák sza
ladgálnak, vérüket kullancsok szivják, belükben különleges szivó- 
/Trematoda/ és fonálférgek/Nematoda/ találhatók. Ezek valójá
ban érdekesebbek, mint mâ uk a denevérfajok. Velük kapcsolatban 
a legjobb eljárás az, hogy minden példányt külön kis vászonzacs
kóba helyezünk és igy  rakjuk őket be egy nagyobbméretü, 75%-os
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alkoholt tartalmazó ultreformüvegbe. Otthon a parazitákat a zacs
kókból kikeressük és megfelelően konzerváljuk. A belső paraziták 
szerzése céljából természetesen frissen ölt denevéreket ke ll fe l 
boncolnunk.

A barlangi szárazföldi gyűjtés módjai csaknem minden csoportnál 
azonosak a kü lv ilág i gyűjtéssel, ezért ismételten figyelmébe a- 
jdnlom az olvasónak a gyüjtéstechnikák olvasását /S, ?/. Az egye
lő gyűjtést szippantóval, ecsettel, csipesszel végezzük. A ta la jt, 
korhadékot, gombákat, micéliumot kaparóval, kapabaltával, csipesz
szel szétturjuk, majd kirostáljuk. A korhadékhalmazok, deszka
rakások, fadarabok, mindig valóságos gyűjtőpontjai a barlangi 
állatvilágnak, ahol csaknem az egész faunát együtt találjuk. 
Rostálni mindig lehet és k e ll, csak ne legyen nagyon nedves a 
rostátum. a guanóból legjobb bizonyos mennyiséget haza vinni és 
ott közvetlenül fu ttatn i a .INKLER & MOCZARSKI-féle futtatóban 
/6, 4o .l./ . A barlangi rovarok lá rvá it még nagyon kevéssé ismer
jük. Ezért ajánlatos a ta lá lt  lárvákat haza vinni, természetesen 
a környező táplálékkal együtt és pincében felneveln i őket. Min
den gyűjtésnél fő a jó v ilág ítás , jó szem, biztos kéz, villám
gyors mozdulat, mert a barlangi viligitásban olyan élesek a v i-  

. lágos-sötét e llen té te i, hogy a most megpillantott rovar a követ
kező pillanatban már e l is  merül egy fe lá lló  szálka koromsötét 
árnyékában.

A rendszeres barlangi gyűjtésnek elengedhetetlen kelléke a csál- 
étkezés . Az igazi barlangi rovarok többnyire csak kis számban 
foghatók, mert f a j i  sűrűségük kicsiny. Ennek következtében csak 
e y -k e t példány kerül elénk, áagyobb barlangban megtalálásuk te l
jesen a véletlen  szerencsére van bizva. Egy részük még a barlang
ban is  igen re jte tt  é le te t é l, mert a sziklarepedésekben, ta la j
ban /pl. a g iliszták  járataiban/, vagy a puha ta la j és a szikla 
hatarán lévő réseiben van igaz i banyájuk. Kézrekeritésük tehát a 
rendelkezésre á lló , többnyire rövid gyűjtési idő a latt olykor 
egészen valószinütlen. Ezeket a nehézségeket küszöböli ki a csal
étke zéssel való automatikus gyűjtés, mnnek módszere fokozatosan 
fe jlő d ö tt ki és a helyi viszonyokhoz alkalmazható többféle módja 
van. a z  alábbiakban a légkor -a erűbbet ismertetem.

Aözönseges, erősébbfalu ivópoharat, vagy más szélesszáju üveget 
a pereméig belesüllyesztünk a barlang talajába. A perem mentén 
a fö ldet gondosan elsim ítjuk, hogy ne maradjon mellette tátongó 
rés. A pohárba jön a csa li, amely lehet bármilyen erősszagu anyag: 
büdös sa jt /rokfór, romadur, gorgonzola, pálpusztai/, rothadó hús, 
máj, kolbás-zféle, denevérhulla, ürülék, széttört csiga stb., de 
nem egyszerűen belehelyezve, hanem ewy szélesebbfajta  üvegfiolá
ba beletéve. Ez a f io la  vagy a pohír közepén á l l ,  vagy pedig ne- 
kidontjük a pohár falának, a poharat aztán lazán befedjük lapos 
kővel, vagy kissé alátámasztott deszkadarabbal, hogy egyrészt ide
gen szemek e lő l elleplezzük, másrészt pedig a csepegő v iz tő l meg
óvjuk. Az eredmény esetleg már 2-3 nap múlva mutatkozik. A szag
ra különböző dögevő bogarak, korhadékevők, stb. mennek rá és be
lehullanak a pohárba. Utánuk csábulnak a ragadozó futóbogarak és 
kaszáspókok. a z ilyen poharat nem szabad 14 napnál tovább meg
vizsgálás nélkül hagyni, mert a ragadozók a pohárban is  fe lfa li-  
ják a többieket. A behullott rovarok egy része elpusztul és meg- 
penészedik.
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Ezeknek a nehézségeknek a kiküszöbölésére azt ta lá lta  ki BARBER 
/1/,'ho y a pohár fenekére 1/2 - 1 cm vastagságban nehezen párol
gó konzerváló folyadékot, mégpedig e t ilén g lik o lt öntött. Ez nem
csak megöli, hanem jó l konzerválja is  az állatokat. Az etilén - 
g liko l azonban nehezen beszerezhető és drága vegyület. Ezért 
MaNDL /13/ glicerinnel helyettes itette  és ezzel is  e lérte  ugyan
azt a cé lt. A c sa lit  tartalmazó f io la  vagy'üvegcse benne á l l  a 
konzerváló folyadékban, vagy pedig a pohár szájára i l le s z te t t ,  
három küllővel bíró drótgyürü ta rtja , tehát nem érintkezik a fo 
lyadékkal.

Másféle berendezés a spanyol ZARI^UIEZ-féle csalétkescsapda. Ez 
8-lo cm átmérőjű, 2-4 cm magas bádogdoboz levehető fedővel. A 
fedélbe számos 3-4 mm átmérőjű lyukat furunk. Kimosott mohát te
szünk bele és ebbe helyezzük bele a c sa lit . A dobozt a likacsos 
fedővel fe l fe lé ,  a barlang talajába süllyesztjük. 14 nap múlva 
kiszedhető. A behatolt 'állatok szépen megmaradnak a mohában, to
vább élnek, sőt szaporodnak is . A-doboz postára adható és a ta
paszt alatszerinfc 5-5 n3pi s zá llítá s t is  kibírnak az állatok.
Ez az' adat azonban még a repülőgép-nélküli világból való.

Ennek a csapdának módosulata a zsombolycsapda. Lényegében ugyan
az, de nemcsak a fedele, hanem oldalai és a lja  is  át vannak lyug- 
gatva. Zsineggel átkötve zsombolyok mélyére ereszthető le . 14- 
21 nap múlva huzzuk f e l .

a legiontosabb irodalom.

1/ BARBER: Traps fó r  cave-inhabiting insecte /Journ,Elisha 
M itchell Soc.Sci.Chapel H ill ,  46,1931*259-266/.

2/ BERTARBLLI & BOEGAH: Duemile Grotte. Quaranti anni di esplora-
zione nella  Venezia Giulia /Milano,1926, 
494 1./

3/ CHAPPUIS: Methodik dór Erforschung dér subterranen Fauna /in 
ABDLRHALDEU: Handb.d.biol.Arbeitsmethoden,Abt.IX.Teil 7»193o, 

161-226.1./.
4/ CHAPPUIS; Eine neue Methode zűr Untersuchung dér Grundwasser- 

fauna /Acta Sci.üniv.Kolozsvár,No.6,1942,7 1./.
5/ DUDICH: a  barlangok bidogiai kutatásáról /Állattani Közlemé

nyek, 28,1931,1-23.1./.
6/ DUDICH & TÁRSAI: Az állatok 0yü jtése.1 .rész. /'Budapest, 1948,

195 1./.
7/ DUDICH & TÁRSAI: A rovargyűjtés technikája /Budapest,1951,

25o 1./.
8/ ÉHIK: Utasítás apró emlősök gyűjtésére és preparálására.

/Á llattan i Közlemények,2o,1921,34-39.1.7
9/ GEBHARDT: Az abaligeti barlang élővilága /Mát.-természettud. 

Közlemények,37,1934,4 .sz. 264 1 ./



lo

lo/ KESSLER: -a modern barlangkutatás technikája /Búvár,1,1935. 
758-761 1./

11/ KESSLER: Barlangok mélyén /Budapest, évsz-im nélkül, 151 1./
12/ KUNTZEN: Das Sámliiéin von Höhlenkafern /Mitt.üb.Höhlen- und 

Karstforschung 19 25 . 28-29 1./
15/ MANDL: Eine neue Methode des Blindksferfanges /Zft.d.Wiener 

Entomologe n-Gesellschaft, 3 1 ,1946-48, 18o-182/
14/ SCHBRPELTZ: Höhleninsekten und ihre Erforschung /Dér Natur-

forscher, 9 , 1952, 129-154.1./
15/ SCHERPELTZ: Aus dér Praxis des Kafersammlers, 24.Kcdermethoden

/Koleopter Rundschau 19 , 1933. 222-236.1./
16/ SÓOS L .: Útmutató a gerincesek és puhatestűek gyűjtésére, 

konzerválására és gyűjtemények készítésére /Buda
pest, 1925 . 60 1 ./

17/ SZUNYOGHY: Kisemlősgyüjtés /Állattani Közlemények 45,1955. 
131-138.1./

18/ TOPÁL; Denevérgyaruzés Magyarországon /Állattani Közlemé
nyek 44,1954. 45-48.1.-, 231-238.1./

19/ WETTSTEIN: Anleitung zum Sammeln von Tieren und Pflanzen 
in Höhlen /Bér.d.staatl.Höhlenkommision,Wien, 
1,1920,32-46.1./
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A BARLAR GEUTATÁS EREDMÉNYEI SZLOVÁKIÁBAN 
AZ ELMÚLT 10 ÉV ALATT.

A felszabadulás óta e lt e lt  10 esztendő a latt a szlovákiai bar
langkutatás a fe l tárások, a tudományos kút tás, valamint a bar
langok idegen forgalmi kiépítése terén i  gén jelentős eredménye
ket ért e l. Ezek az eredmények, amelyek nagyrészt az egyes tu
ristacsoportok és tudományos kollektívák kezdeményezéséből szü
lettek , eredményesen járultok hozzá a barlangtudomány, a termé
szetvédelem Ős a népművelés'fejlődéséhez.

A kutatások fő leg  a nagyobb karsztos területekre: Lélszlovák 
Karostra ás ez Alacsony Tátrától észokra és délre elterü lő 
karsztvidékekre koncénfcrálódtsk. A kutatásokat lehetőleg minden 
esetben expediciós rendszerrel, az összes érin tett tudományágak 
képviselőinek részvételével hajtották végre, ennek ellenére a- 
zonban a karsztvidékek ren d szereösszes íte tt fe lvéte lezése még 
csalt kezdeti stádiumban van.

A Lélszlovák K^rsztban a zsombolyok szisztematikus kutatásának 
egyik legnagyobb eredménye 't Barázdáidéi zsombolyban e lért 
18 j in mélység A Fekete patak barlangrendszere /Szilico i
jegesbarlang, Fekete-forrás/ újabb két helyen vá lt ismertté és 
vedig a Fekote-íorráénál Grombaszög m elle tt, ahol a rendszer 
íorrabszakaszát 2 km hosszúságban sikerült fe ltá rn i /1951/ és 
a Ifyírsári víznyelőnél a S z ilic e i fennsíkon, ahol az aktív patak
medret 130 m mélységben érték el /1955/. A 3-ombaszögi barlang 
főágának klasszikus korróziós firmáival és oldalágainak 2 a 
hosszú szclmaszál-cseppkövei/el egészen egyedülálló. Ugyancsak 
a S z ilic e i fenne! on tárták fe l rég 1946-ban a Szádvárborsa- 
Kecsői rendszert 1 kn összhosszúságban. A PolsŐci fennsík ber- 
zétoi "Gvopü forrás"-énak forrásbariongját eddig 1 km hosszú
ságban tárták f e l  /1955/. A barlang csaknem ege3Z hosszában csó
nakkal járható és valószínűleg a pelsőci Csengőlyuk rendszeréhez 
tartozik.

dolina többkilométeres barlangrendszerének a kutatáaa. A Leménfal- 
v i rendszerben /Lcmánova/ újabb 5 km-es szakaszt tártak fe l  /1952/ 
áapedig a Lemépfalvi jegesbarlang és az ottani ismert cseppkőbar
lang között. így t. rendszer na ismert hossza meghaladja a 12 km-t, 
és szépségével, fő leg  kisebb tavainak szinpompdjával túltesz az 
Összes, Szlovákiában eddig ismert barlangok szépségein. Egyedül
á lló  a rendszer öt eaölete7 és özeknek részben paleaíoldgiailag 
is  igazolható fejlődéstörténete. A Slovensky Raj-bán levő MecPye- 
barlang új terjedelmes részeiben találtak rá Európa egyik leggaz
dagabb barlangi-medve lelőhelyére.

/• / •
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Az Alacsony Tátra dé li oldalán levő karsztvidéken felfedeztek a 
Bystrai barlangrendszer folytatását /1955/. Jelenec m elle tt,Banská 
Bystricától /Besztercebánya/ északra különleges szépségű cseppkő- 
barlangot tártak fe l ,  1954-ben mésztufában.

A Gömör-S ~i j r̂clicrgy cégben a Jól sva m elletti Erádokon karbonkoru 
kék és fehér márványban Európában egyedülálló szépségű barlangot 
tártak fe l ,  fehér amorf és kristályos aragonit-diszitéssel.

Ezeken 
szokat 
Cachtic 
barlang 
rá sbari 
Cachtic 
a Tűri s 
/liptős

ki'hjl számos eddig ismeretlen zsombolyt kutattak. Új szaka
tártak fe l a Jászéi barlangban, Smolécicén /Szomolnok/, 
én /Csejte/, Tisovécén /T iszo lé/ ,■az időszakos karsztforrás 
jában, stb. A kutatások a Gombassogi és "Gyepű forrás" fő r
angújában, a Dema novai és Bystriai rendszerben, továbbá 
én, Hrádokon és Jelenccen tovább folynak. Az uj barlangokat 
ta NV f iz e te t t  alkalmazottai, a Szlovákiai Earoztműzeum 
zentraiklóson/ tag ja i, valamint önkéntes kutatók tárták fe l .

Szlovákiában az 1955.évig 10 barlangot 30 km összhosszúságban ren- 
közönség számára v illan yv ilág ítássa l* Ezek a romina, 

Jászéi barlang a DéÍ3zlovák Karsztban, Driny
'l ia i í !  a dó

dé ztek be a 
Gom bc.s zö gi barian g 

Eis-Kárpátokban , a Jaslcyna Slobody és «
Vázeci barlang szintén az Ala-

a Drácia jégb
ményfalvi rendszerben, továbbá a Vázeci u«.í-j.uuö
csony-Tátra észáld. karsztvidékén a Dobsinai jégbarlang az A1 ácsony- 
Tátra deli karsztvidékén, a Hormon eci bari aue a JT a vv-Bátrában . él

egy
súg számára megnyitni.

zámára bo nőm rendezett, de tudományos és turisztikai 
fig y e l emr érnél tő barlangokat részben mó

A közönség
szempontból figyelomrőrnélté barlangokat részben mar le  zárták, 
részben le  fogják zárni a természetvédelmi közegek. Uj barin::'gok 
megnyitásakor fő leg  a népművel -sí /szemléltető/ loliotőségek kiakná
zása, az idegenforgalom növelése / fő leg túrist aközpontoknál/ és 
az esztétikai igények k ie lég ítése  játszanak főszerepet.

A közönség számára megnyitott barlangok karbantartása és azoknak 
to vábbfejlesztése, valamint részben 'a fe ltáró  kutatás is  a Turista 
NV. feladata. Minden egyes barlangra és típusos karsztjelenségre 
*onátkozik az új természetvédelmi termény, melyet a Kultunniniszté- 

rium megfelelő szerve jvittat érvényre. A barlangdokumentáció és 
az anyaggyüjtés, valamint a népművelés bizonyos irányai a Szlovák 
Karsztműzoum feladatai, melyek központja Liptos-zontmiklőson var., és 
a Kulturminisztóriumhoz /Bratislavábon u.n.Povoronictvo/ tartozik.
A fe ltáró  kutatásokat megelőző geológiai ás karszthidrológiai col-A fe ltáró  kutatásokat megelőző geológiai 
vételeket, fő leg  a 3ro.tisla.vai Állami 
Tud.Akadémia speleológiai osztálya ■'

a bzlovák
/a fö ld ra jz i szekció keretében/

végzi. Ugyancsak a Szlovák Tudományos Akadémia In tézete i végzik 
a klim atológiai, meteorológiai / főleg jégbarlangoknál/ morfológiai 
és archeológiái kutatásokat, mig a zoológiá i, botanikai és paleonto
ló g iá i kutatások fő leg  az egyetemi intézetek munkatervének keretében
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történnek. A barlangok -felmérését fő leg  a Karsztmúzeum dokumentáci
ós osztálya és az Akadémia speleológiaí osztálya végzi. Tekintve 
-'barlangkutatás Igen sokoldalú és praktikus ki ván almai t , a n zük- 
g ,̂„Xa kutatómunkák, több különböző, fő leg  tudományos intézőt tervé
ben’ szerepelnek , olyan e lv  szerint, hogy az e^yes barlangrendszerek 
v ek a rs z tv id ék ek j a lehetőség szerint tudományos és praktikus 
szempontból, minden tekintetben fe l  legyenek dolgozva.

Tekintettel a barlangkutatásnak tudományos és népművelési téren tu
lajdonított rendkívüli fontosságára, és tek in tette l arra, hogy a 
kutatásokat csak különböző intézmények végezhetik /a jövőben eset
leg  egy széleskörű kollektívával!, rendelkező barlangtani intézet/, 
ezeknek a munkáját egy speleolégiai tanácsadó bizottság /speleolc- 
gioky poradny sbor/ koordinálja, amelyik je len leg  a Szlovák Tudo
mányos Akadémia Elnökségéhez, .tartozik, a jövőben pedig a Kulturügyi 
Minisztérium /Po a-renictvo kultury v Bratielava/ keretébe fog tar
tozni-. Ennek a bizottságnak a hatáskörébe fog tartozni a barlangok
kal kapcsolatos Összes intézmények Szlovákia területén végzendő 
spelsológiai munkájának tervezése, n tervek éa-jam-ikák értékelése, 
ellenőrzés®, és. fő leg  koordinálása, hogy a barlangoknak jnind fe l 
táró. mind tudományos kutatása oélemoruexi, «3» az állami tervek ke
retében történjék.

A kutatások tudományos eredményeit a Szlovák Tudományos Akadémia 
kiadványaiban, fő leg  a Geo rafieky Casopis-bnn ismertetik, n/p- 
>szerüsíté3ük pedig az évenként 12 számban megjelenő "Krasy 
Slovenska" című luxüskivitelű természetjáró folyóiratban történik. 
Utóbbinak egyes számai /1950.5-8; 1951.10; 1955.8; 1954.11./ kizá- 
rólag barlangi cikkeket tartalmasnak. "őcskoslovensky Kras/ címen 
1948-tól önálló barlangtudonányi fo lyó ira t is  je len t meg Brünnben, 
évenkint 10 számmal, amely azonban a főszerkesztő /A.BcSek/ 1954- 
ben történt elhunyta óta szünetel.

Dr.Ján Senes geológus 
Br a t i  sl a va 0 Síi.
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AZ ELSŐ NEMZETKÖZI BARLANGKUTATÓ KONGRESSZUS.

/Pár i-s, 1953/

A Központi Kar s z tiii drol ó g ia i és Barlangkutató Bizottság egyik 
legjelentősebb feladata a nemzetközi kapcsolatok k iépitése, a 
kü lföld i szakkörök munkáinak megismerése és hasai eredményeink 
ismertetése* A Bizottság megalakulás-?, óta kapcsolatot teremtett 
már a Szovjetunió, Csehszlovákia, a Nóráét Demokratikus Köztár
saság, Ausztria, Olaszország és Franciaország vezető barlangtani 
egyesüléseivel, ele ezen túlmenően szükséges még az egész v ilág  
szervezett barlangkutatóin alt munkáját is  negiomorni.

A nemzetközi kapcsolatok szükségességét más országok kutatói is  
felismerték és ezért - a francia kutatók kezdeményezésére - négy- 
évenként ülésező Nemzetközi Barlangkutató Kongresszust hívtak egy
be, amely ülését 1953-ban Párisban tartotta . Hazánk központi kép
v is e le t i szerv hiányában ugyan nem volt ezen a kongresszuson kép
viselve, de a Kongresszus vezetősége kapcsolatot ta rto tt'B izo ttsá 
gunk tis z te le tb e li választmányi tagjával, dr.Duóién Endre egyetemi 
tanárral.

A második, jövőre ülésező kongresszuson kimagasló hazai eredménye
inknek is  helyet k e ll biztosítanunk, ezért szükséges, hogy az első 
kongresszus anyagát röviden ismertessük.

A nemzetközi Barlangkutató Kongresszus célja , feladata a barlang
ban és a vele kapcsolatos rokontudományok elméleti és gyakorlati 
kérdéseinek tanulmányozása és megvitatása. A négyévenként más-más 
országban ülésező kongresszus ügyvitelét a közbenső időszakban min
dig az előző kongresszus elnöke és titkársága in téz i. Ők gondos
kodnak az előző kongresszusi üld3 anyagának kiadásáról ' és a követ
kező ülés o lokéssilesérő l.

Az 1953-szept.7-25 - lg  tartó első kongresszus anyagát a következő 
7 szakosztály tárgyalta,

1. Geospeleológia /Földtan, morfológia, genetika/
2. Fizika, kémia, meteorológia.
3. Biospeleolégia.
4. Barlang és ember
5. Dokumentáció /Kataszter, felmérés/
6. Barlang-fényképezés, filmezés
7. Barlangkutatás műszaki kérdései, fö lszerelés* ' •

A szakosztályok egyes részletkérdésekről több ülést is  tartottal-e, 
-melyek gyakran időbeli átfedésbe kerültök. A két hétig 'tartó  kon
gresszust - amelyen számos kirándulás is  szerepelt - c. részt evők 
szerint a tűlzgűfult program jellemezte.

• A



Az 1 .szakosztályban többed között a zsombolyok keletkezésével Is  
foglalkoztak és a különbőzé zsomboly t i ásókat igyekeztek rendsze
rezni. 'Hagy érdeklődést vá ltott ki az az előadás, amelyben az oró- 

,—aló és a korrózió hatását a kr.r sz tbarlangolc kialakulására jégben 
ké pződött gleccserbarlangokban- jól.megfigyelhető , ellenőrizhető 
jelenségekkel' és folyamatokkal magy.'.ráztál;. Sok újszerű anyagot 
szolgá lta tott a tr ie s z t i karszt fö ld a la tt i és fe ls z ín i vízgyűjtő
területének valamint a barlangi vízfolyások összefüggésének vizs
gálata.

A 2 .szakosztály keretében k.Trombe általános áttekintést adott a 
barlangok fiz ik á já ró l és kémiájáról. Számos részlet-eredményt közölt, 
többek között a barlangokban végzett barométrikus mágasságmegálla
pé tások pontosságát e llenőrizte  és kimutatta, hogy a fö ld a la tti 
légáramlások és hőmérsékleti különbségek 20-30 méteres hibákat is  
okozhatnak. L.Gueron a rádióaktív izotópok alkalmazását ismertette.
1 Curie 10 kg. fluoreszcin hatásán fik fe le l  meg. B.E3chor a kalcium- 
trrtaluu barlangi levegőből lerakódott travertinót ismertette és 
összehasonlításként hivatkozik a Holland-Indiában, vulkáni gázokból 
lerakodott mésztufára.

A 3.szakosztály anyaga rendkívül gazdag vo lt. Többek kökött A.Vandel 
te ljes  áttekintést nyújtott a francia .b icspeleológiaí kutatásokról, 
amelyek legújabban a Moulis-barlangban berendezett fö ld a la tt i k ísér
l e t i  laboratóriumban csúcsosodtok k i. Ebben a laboratóriumban a bar
langi á lla tv ilá g  ökológiáját, f iz io ló g iá já t  és fe jlődését vizsgál-^ 
ják és már számos uj megállapitást tettek. A szaporodás nincsen idő
szakossághoz kötve, de sok esetben a hőmérséklettel kapcsolatos. 
S.Euffo szerint több esetben megáll apitható vo lt, hogy a barlangi 
á lla tv ilá g  a tenger fe lő l vándorolt be. Ez a folyamat a harmadkor 
e le jére  vezethető vissza, de n újainkban is  ta rt.

A 4.szakosztály be 'esető referátumát Norbert Csatárét tartotta, aki 
a barlangkutatás ósrégészeti jelentőséget ismertette és hangsúlyoz
ta, hogy különösen a franciaországi barlangokban néha a felszínen is 
találhatók a paleolibikum maradványai, .ami különös óvatosságra, in t. 
J.Skutil morva karszt ősrégészoti kutatásáról számolt be ős párhu
zamot vont a lengyel barlangokban ta lá lt  hasonlókorú le le tek  között

Az 5•szakosztálybán nemzetközi barlangtani b ib liog rá fia  összeá llítá 
sát sürgették ős ezzel kapcsolatban a különböző országok szakkörei- 

— nek szorosabb együttműködését kívánják k iép íten i. Franciaországban 
a Geológiai és Geofizikai Kutatások Intézetében elkezdték a francia 
barlangkataszter összeállítását és eddi.;- 3900 bari uig adatait dol
gozták f e l .  A svájci barlangok nyilvántartását francia mintára 1951- 
ben kezdték meg. R.Ra*lton a barlangi térképek egyöntetűsége érdeké
ben nemzetközi jelkulcs elfogadását javasolta. Barlangok felmérésé
hez különleges műszert szerkesztett. Bemutatta egy ötemeletes bar
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langrendszer tárkepét, amelyen c. szinteket különböző sziliekkel 
különböztette meg. A tr ie s z t i kutatók*a dróttá Gigante fotogrammét- 
rikus fe lv é te lé t  mutatták be. Mavisseau egy nagy, az Alpokban lé te 
sítendő barlangtani kutatóközpont tervét ismertette.

A 6 .szakosztályban a barlangi fényképezés és filmezés, különösen a 
megvilágítás technikájának és a színes fe lvéte lek  részletkérdéseit 
tárgyalták. Igen nagy érdeklődés m ellett bemutattak 11 barlangfil- 
met, köztük a nálunk is ismert "Paáirac" és "Sondc-urs d ’ abimes” ciöű 
film et.

A 7 .szakosztályben F.Oedl osztrák kutató számos színes képben bemu
tatta a Tant -lbarláng feltárásának műszaki nehézségeit és az alkal
mazott kutatási segédeszközöket. Az•érdeklődés középpontjában a kü
lönböző hágcsó típusokkal foglalkozó beszámolok á llo ttak , amelyek a- 
lapjan egy tökéletes "mintatipust’1 igyekeztek kialakítani.

A kongresszus legfontosabb anyagát négy kötetben teszik közzé. Az 
I.kö tet /megjelent/ tartalmazza a kongresszus szervezetének, alap * 
szabályainak ismertetését, beszámol c. kirándulásokról és közli a 
szervezett kutatók címjegyzékét.

A II.k ö te t /megjelent/ az 1. és 2. szakosztály hidrogeológiai, karszt
morfológiai, fizikai-kém iai és ásványtani anyagát közli.

A III .k ö te t te ljes  egészében barlangöí J/giai tartalmú lesz, 
a IV.kötet az ősrégészeti, dokumentációs es műszaki anyaggal fog 
fogla lkozn i.

Az előadások a la tt számos szakbizottság ülésezett, amelyek egyes ha
tározatokat fogalmaztak és kidolgozásukat előkészítették. Többek kö
zött megalakult az egyezményes térképjelek bizottsága, amely f e l 
hívta a különböző országokat, hogy az 1957-ben-tartandó II.Kongresz- 
szus alkalmával mutassák be a már bevezetett jelkulcsot.

A kongresszus idején állandóan változó kiállitásokban bemutatták a 
legkorszerűbb kutatási eszközöket, fe lszere lést, gumicsónakokat, 
buvárkoszálékeket, felvonószerkezeteket,- kötélhágcsókat, stb.

A legközelebbi kongresszus színhelyéül nagy szótöbbséggel Olaszor-
s zágo t j avaso1ták.

Kossler Hube-rt
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KARS2T- ÉS 'BARLAítG-P0KUME13IÁCIÓ I I .
»

Rovatvezető: Dr.Bertalan Károly.

A dokumentáció tágabb értelmében .magában fo g la lja  a "te lje s  
dokumentációt" is , vagyis jelen esetben egy karsztjelenség 
/barlang, karsztforrás, víznyelő, stb./ tcaiulmdnyo sása közben 
nyert te ljes  - le író  je llegű  - ismeret-nyago.t a hozzá tartozó 
illusztrációkkal együtt.

Általában, azonban ssükebb értelemben használjuk a dokumentáció 
k ife jezést és a műszaki könyvtárak, vagy hasonló intézmények, 
tájékoztatási munkáját értjük ra jta , melynek egyes tudományágak 
terén.már jó l k iép íte tt szervezető von kialakult módszertannal. 
Szükségesnek tartjuk ezért legalább is alapvető fogalmainak a 
rövid áttekintését és alkalmazását szükebb témánkra.

Dokumontun valamely tény, vagy körülmény igazolására 
alkalmas ira t, kép, vagy egyéb tárgy.

Dokumsntálnl annyit je len t, mint bizonyítani, megmutatni, . 
igazoln i.

A dokumentdeló-n ok már kettős jelentése is  v n ; je len ti:
1/’ aFösszegyűjtött dokumentűm-anyagot magát,
2/ azt a műveletet, amellyel az anyagot össze- 

gyűjtjük,"f e l é l1goszuk és az érdekeltekhez 
elju ttatjuk .

Általában ebben az utóbbi értelemben használjuk és két funkcióját 
kül ön bős t o t j ük m c g .

A dokumentáció integrálé /összefoglaló/ tevékenységen értjük a 
legkülönbözőbb forrásokból eredő, de azonos tárgykörre vonatkozó 
anyag összegyűjtését, feldolgozását, osztályozását és nyilvántar
tását.

A dokumentáció A lsztribu tiv  /elosztó/ fce vékonyod gén értjük az 
anyagnak az érdekeltekhez való elju ttatását. /"Megfelelő tá jé 
koztatást, megfelelő formában, megfelelő embereknek."/ Ez a. szo
c ia lis ta  dokumentáció legfontosabb feladata.

A dokumentáció /^tudományos tájékoztató szolgálat/ bizonyos érte
lemben ̂ szervezési kérdés is : a szakirodalmat "termelők" és " fo 
gyasztók" koordinálása. Lényege az aktív propaganda.

A^dokumentáeiós tevékenység alapelemeit lópésről-lépcsrc 'rizs - 
fálva és a hazai karszt- és bériem "tudományra vonatkoztatva az 
alábbi eredményre jutunk:
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r gyűjtése különös nehézségekbe ütkö- 
it t .  Ez tárgykörünknek sok tudományág?

A dokumentumok fe lkutatása é s _______
zik ragymér e tu 'széródááulc' m iatt. Ez tárgykörünknek sok tudományágat 
érintő összetett je llegéből is  következik, de még fokozza az a 
körülmény, hogy a felszabadulás óta nem rendelkezünk önálló barlang
tani szak fo lyó ira tta l, a pbulikáció igényt tehát a legközelebbi 
társtudományok /földtan, fö ld ra jz , hidrológia, régészet, stb./ k i
adványai kénytelenek k ie lég íten i. Sokszor pedig személyi kapcsola
tok, vagy fö ld ra jz i adottságok egészen váratlan fórumokra tere lik  
a közleményeket, amiknek felkutatása 03ak részben sikerülhet. A 
gyűjtés torén tellát még igen nagy szervezési kérdések várnak ránk.
.1 megoldást csak a te lje s  figyelemmel kísérendő keresztmetszetnek 
minél kisebb rc-sztémákra való bontásától és az egyes szakcsoportok 
dokumentálására b eá llíto tt  dokumentációs felelősök közreműködésétől 
várhatjuk. Igen nagy segítséget nyújthatna a je len leg legterjedelme
sebb terület, a h írlap i és a népszerűsítő irodalom, képes hetilapok, 
stb. anyagának begyűjtésébon a lapkiadó Válla lat Sajtófigyelő Szol
gálatának rendszeres igénybe véte le , amennyi bon közreműködését rend
szeresíteni és szolgál tatásának teljességét fokozni sikerülne.

feltárása a következő lépés, 
lehet jo'l megoldani. Ide tar

os bírálata is . A múltban ez

A dokumentumok tartalmi elemeinek 
amit szinté?) csak ko llek tív  munkával 

dokumentumok értékelése
Hiányzott és barlangbabliográfiáink egyszerű /többé,

voltak. Már pedig ez csak ab- 
oim jó l-vá laszto tt és k ife jező .

tozik még a 
egyáltalában
vagy kevésbbé sikerült/ címleírások 
bán az esetben k ie lég ítő , ha magéra 
Találó elmet adni pedig nem könnyű feladat, így az rendszerint némi 
magyarázatra szórt?!- így en-magyarázatok a különböző kivonatok. A 
puszta o ír le irá s  és a mű te lje s  szövege között a különböző te r je 
delmű és célzatú, tartalmi ismertetések, T,agy kivonatok széles skálá
ja terül o l . Minthogy ezek elkészítésénél számos munkatársunk köz
reműködését óhajtjuk igénybe venni, szükségesnek látjuk az egyes 
típusok közelebbi ismertetését.

1. A c ímleírás az MiíOSf r4-24-.számú szab ány alapján készül. I t t  
térünk ki a helyes címadás követelményeire: legyen k ife jező  és 
rövid, Konkrétan utaljon a tartalomra. Hogy még se legyen túl

hosszú, célszerű alcímet alkalmazni, mely szorosabbra vonja a tár
gyalás körót. Hóha előnyös a mii rendeltetésére való utalás /pl. e- 
gyetérni tankönyv, útikalauz, stb./. máskor a raü lé tre jö tté re  vonat
kozó adat közlése /pl. előadás i t t  és it t/ .

2. A. bővitett ciribirás csele néhány szavas tájékoztatás c. mű tarta l
máról* ’éü je lle g é rő l. Sokszor alcím jellegű , de nem a szerző, hanem 
a bibliográfus adja, azért szegletes zárójelbe szokás tenni. Ta

lá ló  cimválosztás és alcim alkalmazása feleslegessé tehetik.

% Az in d ik itiv  k l 'onat már bővebben tájékoztat arról, hogy mit tár- 
• :• gyr.1 de áriról már nem, hogy hogyan tárgyalja ós hogy milyen

eredményekre jut.
/•/ •
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4- Az í r fornntiv  ki - ok? t még bővebb és arra is  rámutat, hogy hogyan 
tárgyalja a l á  a témát és a fontosabb eredményeit is  k öz li. Ki
tér jészkedhetik arra io , hogy hyles-e*a szerző á llásfoglalása, 
tehát némileg k ritika i je l le g i .

5. Az igazi kritika.! ismertetés e. fentieken kívül azt is  k i fe j t i ,  
hogy miért helyes", /agy" ni ért nem'helyes a szerző á llásfoglalása. 
I t t  fő leg  arra k e ll ügyelni, hogy a kivonat szövegéből v ilágo
san tűnjék k i. hogy mi a sz-rző álláspontja és ini a. feldolgozó 
véleménye a kérdésről /mit ki mond?/.

6. Szemlének szokás nevezni az olyan k ritika i ismertetést; amely 
nem egy meghatározott művel, hanem egy tárgykörbe tartozó több 
munkával foglalkozik és asfc tágabb keretbe á l l í t ja  be.

*. -\

Fenti típusok között természetefSOft nincsenek éle : határok, hanem 
azokat átmenetek kötik össze egymással.

Mivel az a célunk, hogy idővel tagjaink minél szélesebb rétegét 
•'ónjuk be a dokumentációs munkába, azért az alábbiakban röviden 
összeállítjuk azokat a szempontokat, amelyeket p. kivonatok készí
tésénél célszerű szem e lő tt tartani a nélkül, hogy minden esetben 
V.i kellene t é rn i  m in d e gyi kr e .

'Az ismertetésnek minden esetben a pontos /a megjelenési helyet és 
időt is  eltüntető/ címleírással kell kezdődnie. Ezután jöhet:

a/ a szerzp személyének ismertetése ás kapcsolata a témával, 
b/ a mű cé lja  és az olvasókör megjelölése, amelynek számára 

Íródott,
o/ a tartalom, a tárgyalásmód; a feldolgozása, r. beosztás, a 

sorrend kérdései,
d/ a xnü esetleges b ib liográ fia i jellegzetessége /pl. változás 

az előző kiadáshoz képest, stb ./ , 
e/ a mü viszonya egyéb hasonló műhöz és egyéb kérdések.

Minden ki von -’ t Önálló mű. Tömöri • ek., stílusosa le k e ll lennie. Az 
ismertetett mű címében esetleg előforduló nem közismert fogalma
kat meg k e ll magyaráznia. Az eredeti mű egyes helyére, ábráira, 
stb. hivatkozni nem szabad. A kivonat szövegét esiucoini ke ll*

Szeretnek, ha munkatársaink minél több, c. fen ti o l” ek szem; l«tt 
tartásával készült ismertetést küldénénok be közlés céljából ez 
újonnan megjelent hazai- és külföld i karszt-, vagy brrlangtudomá- 
nyi vonatkozású közleményekről.

i ‘ H l  *
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A dokumentációs anya*? rendezése a dokumentációs munka következő 
lép ise . Ez 'történnetik:

l é f  időrendben,
2./ szerzői betűrendben.
„'./ fö ld ra jz i bel;/ szerint,
4./ szalrrendben.

Legcélszerűbb a címleírásokat ismertetésükkel együtt 4 példányban 
szabad lapokra sokszorosítani ismertetésükkel együtt és a fen ti 
négy osztályozási elv ö*zerint rendezni, A szakrendben való csopor
tosítást legcélszerűbb az ETO /Egységes Tizedes Osztályozás/, vagy 
más néven UDC /univerzális decimális klasszifikáció/ e lvei szerint 
rendezni. Ennez azonban még előbb ki k e ll építeni a finomabb fe l 
osztásokat:.

A dokumentációs szolgáltatások tetőzik be végül a szocia lista  
dokuren'töcioo munka eddigi fá z is a it , Azt a módot «^ ,iü k  alatta, 

f~ahogyan a dokumontác/ős anyagot eljuttatjuk az érdeklődőkhöz. Ez 
az egyszerű szóbeli f  elvilágosó tás té l kezdve a referáló fo lyó irato
kon át a kartotékcédulák rendszeres szétküldéséig / figye lőszo lgá la t, 
témafigyelés/ igen sokféle lehet. Jelenlegi lehetőcégeink keretében 
a dokumentációs szolgál tatások ■ cserepét Tá jékoz tatánknak ke ll be
tö lten ie. Ezért is  isren fontos, hogy terjedelmét és példány számát 
növelni igyekezzünk es minél több munkatársunkat s f  örüljön megnyer
nünk 8 dokumentációs munkába való bekapcsolód* k V .

A dokumen tációs szolgál tatásokat már „lőző számunkban megindítottuk 
az 1155.á”- addig feldolgozott anyagának bő-ütött cimloirásl jegyzé
ké '/ol. Ehhez a pótlásokat ezó 1 utolsó számunkban tervezzük. Most 
pedig megindítjuk az 1956.évi anyag referáturnéinak !a közlését, egye
lőre csal: hazai anyaggal, szinte csal: Íze lítőü l. Ro-idősen ki sze
retnénk azonban bővíteni szolgál tatásainkat külföld i ..nyaggai is , 
amihez azonban nyel-tudással rendelkező dcicumentáoiós munkatársak 
közreműködésére- van szükség.

* *
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D'R. HOEUSITZKY FERENC a H idrológiai Közlöny 1956. évi 1 ,számában 
"Uinbb hévvlzfe l tárások lehetősége Budapesten” cimcn megjel ént 
táiul monyában lényegileg Imrém iotíort ’olneiotre támaszkodik az 

fúrópontok á lta la  javasolt holyóin ok kitűzésénél.

Az első a G-authior-Woszel3zky~Pávaí - fé le  u.n. dehidratációs e l
mélet, amely szorint fo r r á s a in k a r te s ik u t  fúrásaink vizének 
jórésze a nagy mélységekbe sü lje it  kőzetek tömörüld se, pórustér
fogat-csökkenése --űamint a kőzeteknek nyomás- és hőhatásra tör
ténő átalakulásából származnék. Az ilyen utón 1©származtatható 
“iznok az a rtés iv iz  utánpótlása 'szempontjából’ ki nőm elégí tő vo l
tára "Az artézi kutak problémái1’ o lm  tanulmány már rámutatott 
,/L. M.Tud.Akadémia Műsz.Oszt.Köziónénvei X.köt. 5-4 sz. 363.o ld . , 
1953./

A második elmélet a haránttöréseink ny ito tt és -viszonylag jó v iz - 
száliiat<^volJfcájMb-«ámutató geomechanlkal elm élet, .amelyet 1951.óta • 
t̂röt)b tanulmány is  tárgyalt. ~Z'L+ p l. bányásza-ti. Napok 1551. évi 7.sz. 
1952. évi 1 .sz. , 1953. évi 8.sz. , 1954. évi .. . s z , , M.Tud.Akad.Műsz. 
Oszt.Közi. V III . köt. 1* sz. 1953., stb./

A' harmadik elmélet Sohafarzlk Ferenc nevéhez - "üzodik, aki a buda
pesti hévvizek utánpótlását az A lfö ld  fe lő l  származtatja. Megjegyez
zük, amennyiben a vizűtánpétiásnak útja valóban az utóbbi lenne/ akkor 
a javasolt uj kutak szükségszerűen többé- vagy kevésbé befolyásolnák 
..-z SRy-ra lövő régi kutak és források hozamát, tokin te ttő l árra, 
hogy vízkivételük megelőzné a régi hutákét és forrásokét. A v iz 
azonban - legalábbis a karsztos kőzetekben - távolról sem olyan b iz
tos, hogy az A lföld  fe lő l  érkezik a főváros alá. Már csak azért som, 
mivel a Dunántúli Középhegység és ezzel & Budai hegység mesozoós 
kratoszinklinálisát Budapest közvetlen- DK-i szomszédságában vízben 
szegény paloosoós pászta választja el a Bükk - Bugyi -°Karád vonulat- 
ben fekvő mezozoós k ra toszin k lin á lis tó l.

A színesen előadott és érdoké3témájú tanulmány -tehát még számos v i
tatható kérdést hagyott nyitva, úgyhogy az uj fúrások telepítésének 
kérdésé még nem tekinthető lezártnak és előreláthatócn mé|» beható 
tanulmányozást és mérlegelést igényel e kérdéssel hivatalból fo g la l
kozó Földtani Intézet részéről.

Dr.Schuidt E lijiu s  Róbert.
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J Au '.s László: ADATOK AZ AGGTELEKI HEGYSÉG ÉS BAELANGJAI1TAK
MORFOGENETIKÁJÁHOZ.

Földrajzi K” zlemények IV /LXXX/ k ,1056.25.-38.0.

A tanulmány főerednénye az, hogy számszerű ’sszefüggést á llap it meg 
r. ’íznyélők fö ld a la tt i folytatásában levő barlangok szélességi adatai 
és a víznyelőkhöz tartozó vízgyűjtőterü let k iterjedése kőzett. Az Csz- 
ssefüggés a következő:

Barlangi folyosó s'zélesscge /finn/ 

Víz gyűjtőterület /a2/
egy m2-re jutó 
bariongszélesség.

A nyert hányados az Aggteleki hegységben eléggé állandó szám. Másik 
fontos eredménye az, hogy helyesen értelmezi az. Aggtelek fe le t t i  karsst- 
platóba bevágódott dolinasoros völgyök eredetét /Daradin, Mész és Hi
deg völ.gyek/.
A tanúimé] 
rü letre
mén-ŷ eit, különösen a fe lsz ín fe jlődés  ritmusaival, így fő leg  a tönkösö- 
désssl kwpoeoiatbföi és nem közöl irodalmi jegyzéket sem.

lány hibája az, hogy szerző nem használta fe l  dolgozatában a te
vonatkozó korábbi geomorfológiai kutatások ide kivánkozó ered-

lán , Sándor.

AGGTELEK UJ BAHLAIIGCgODÁI címmel Jakues László geológus az Aggteleki 
bari/ing igazgat^ja a Képes^agyarország 1956. januári számában népszerű 
cikkben, riportszerűen megírt vázlaton történelmi áttekintést ad az 
Aggteleki barlangvidék kutatásában e lé rt eredményekről. Megemlékezik 
a felszabadulás e lő tt i eseményekről, a háború a la tt i pusztatásokrói, 
a felszabadulás utáni ú jjáép ítésrő l és az új bari ingigazgatők kutatás
ban e lért eredményeiről. Részletesebben foglalkozik a Bél:ebáriang 
felfedezésének előzményeivel, kihangsúlyozza a v ízfestés és barlangi 
kavicserózió jelentőségét. B ejelenti, hogy a .Baradla - Béke - és Sza
badság-barlangok m ellett a műegyetemi hallgatók barlangkutató csoport
ja fe lfedezte Jósvafő m ellett a Vass Imre barlangot. Zárójelben tudat
ja, ho gy a TaPsszteuyei oseppkőbarlangot, a Barádlr rlsőbarlangját, va
lamint a Rókabarlangot e lm életileg már ismeri.

V. I .



Ozoray György: A MORVA KAR3ZT0H.

T  o xu é szót járás 19 5 6. f  e b r .
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Ozoray cikkében hangulatos túraleírás formájában igyekszik meg
festen i a Morvr.-Kc.rszt képét. Csehország legszebb és legkereset
tebb idegenforgalmi területe kétségtelenül a Délmorva Karsztvi
dék, o szór dohokban, ősrégi 'fenyvesekben, várromokban és csodá
latos barlangokban oly gazdag, cca 30 km2 fe ls z ín i kiterjedésű 
paleozoos karsztterü let., A Morva-Karsztnák idegenforgalomra is 
berendezett, villannyal k iv ilá g íto tt , kényelmos utakkal e llá to tt 
barlangjai, természeti kin e. *.i Gl ív. cl sül első bolyon az Ozoray á lta l 
ismertetett Púnkvabáriáiig és Maoocha szakadék érdemel em lítést,

1 v ilá g íto tt  tűraűt- 
aatalmas Macsoha zsom-

ahol részint a oi-zes bariangszakasz alulra 
vonala, másrészt a csaknem 150 a mélységű 
boly óléban elsőrangú lát-^yosságok. Kár azonban, hogy a szer
ző cikkében non foglalkozik e barlangrendszer ok felső víznyelős 
szakaszai /el is  /Sloup-Sösuvka barlangok, Raso‘-na-'ri.znyelőbarlorg, 
stb./, amelyek, azon kívül, hogy látványossá,gok és méretek tekin
tetében még o. Púnk "abar lan got is  felülmúl ják, a terület egységes, 
karszthidrolégiai képének megértéséhez fe ltétlen ü l hozzátartoz
nak. Ozoray ismertetése, mint ezt maga is  hangsúlyozza, nem tö
rekedett te lje s  kép megfestésére, inkább karszt hangulatát 
igyekezett vázolni. Mint ilyont, fe lté tlen ü l jó, é l ad setea és 
érdekes olvasmánynak tartjuk, amely alkalmas arra, hegx sokakban 
felébressze az érdeklődést Csehország erő rendkívül.sajátos,szép 
táj iránt.

Jakuos L.
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BÖRZSÖNYI RÓZSABÁNYA AND'EZITÜREG-E.

Nagybörzsöny község határában, a Rózsa hegyben hajtott Alsó 
Rózsabánya aknájának 92 m-es szintjén az 1955- év folyamán bar
langszerű ürege t"'tártak fe l .  Mi el az üreg vulkáni kőzetben 
található, azért különleges helyet fog la l e l barlangjaink sorá
ban .

A barlang a. 'alósziliülog óharuadkori zöldkővesedett ojníibolos - 
b iotitos - hipersztén andezitben keletkezett. Alakjából és kör
nyezetének hegyezerkezeti viszonyaiból tektonikus eredetére k e ll 
következtetnünk. Az i t t  fo ly ta to tt kutatóbányá 3 Solt A* több k i
sebb üreget tárt fe l ,  azonban méreteiben egyik sem k ö ze lit ! meg 
a. le ír ta t .  Nincs kizárva, hogy keletkezésében a magmából oredő 
gázolniák is  volt némi szerepük.

A barlang hossza kb. 10 méter, szélessége „.5 - 4.0 m, magassága 
pedig 5- 6. leh et. Csapásiránya EÉK-DDITY, lényegében egyetlen 
ferdu hasad Îc, mely 55-60° a latt l e j t  ÉNy-i irányban.

A barlang falán ta lá lt  ércesódés a nagybörzsönyi hidrotermális 
^u lfidős  ércesedés paragenezizérói is  értékes fe lv ilágos ítást 
nyújt. A barlang két végén mintegy 70-40 cm vastagságban látható 
t e lé r ‘k itö ltése kalkopirit, p irrhotin , rzonop irit, s z fa lé r it  és 
galenit. Ezek az ásványok elsődlegesen és magasabb hőmérsékleten 
képződtek, a fen ti sorrendben. Az ércek fö lé  települt halóitré- 
teg másodlagosan és alacsonyabb hőmérsékleten keletkezett. Ez 
általában gömbös, vésés formában fe jlődö tt k i. A ká ló itót legvé
gül a p irrhőtír elbomlásából származó, tehát szintén másodlagos 
eredetű p ir ít  fedi 1-2 mm vastagságú rétegben.

A barlang olyan érdekes, hogy a Természetvédelmi Tanácsnak fe l t é t 
lenül foglalkoznia ke ll megvédésénok gönc la t iv a l.

lőbel Ervin
oolégus
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SOPRON—KÖE1TY1SKI BARIÉI GOK KUTATÁSA.

A MHT Miskolci Csop. Zsombolykutató Szakosztály egyik részlege 
1055•szeptemberében kezdte meg a Soproni hegység karsztos vidéké
nek kutatását. Kotsis Tivadar vizsgálatai /1939/ idejétől-újabb 
adatok ezekről az üregekről sem ''áltok ismeretessé.

A részleg munkaterve szerint c kutatás első időszakának a fe la 
data az adatgyűjtés és a megfigyelés; ez a. tevékenység je len leg 
már befejezéséhez k'-'zel á l l .  A kutatómunka folyamán sor került 
a vidék bejárásába, s ennek eredményeképpen az eddig ismert 3 
barlang helyett ma már IQ á l l  kutatás a la tt. Elkészült a Soproni 
hegység barlangjainak kéziratos katasztere. Befejeződtek a bar
langtérképezés! munkálatok is . A barlangok részletes feldolgozá
sa is folyamatban van, ennek kapcsán készült e l a terü let le g je 
lentékenyebb barlangjának, a Esivány /Szárhalmi/ barlangnak a 
s -p e l eo gráf i  ai 1 ei rá s a.

A hegységben néhány különös- cpeloológiai sajátosság figyelhető 
meg. A félszinon sok dolina található. Esek többsége ”beszakadd- 
sós" je llegű , azaz elaggott bari. nyüreg felszakadásával keletke
zett. Több területen a beszakadt ősi barlang termeinek, folyosó
inak, oldalágainak helye és irány vezetése sok száz méteren át 
követhető a felszínen. Ehhez a beszakadt ős-barlanghoz szépen 
csatlakoznak a. je len leg  is  jogiévá, kutatás a latt á l lő  barlangok. 
Ebből következik, hogy i t t  sokkal nagyobb súlyt ke ll fektetnünk , 
a fe lsz in  és .barlang kapcsolatának vizsgálatára, mint más terü
leten. A barlangok többsége fülke, odú je llegű , nagyon kevés a 
nagyobb ki terjedésű bari ing. Az üregek általában szélesek, ehhez 
képest kis magasságúak. Kürtő; vakkürtő az itten i barlangokban 
nincs. A ta la jt  mindenhol a mennyezetről lehu llo tt mészkő törmelék 
és mészhomok fedi nagy 'rasta -sávban. A soproni hegyek barlang^a- 
i 1 c n az a gy agki tö ltés  i  s m ere t i  on . Az üreg ok j a i  n cl o gy i  k e fejlődése 
végső, erősen pusztuló szakaszában ron, s ?. mennyezet folharapo- 
zódásávsl - ami i t t  szemmel láthatóan fo ly ik  - kis idő múlva sok 
barlang megsemmisül. Képződmény egyetlen bari songban sincs /\/.
A járatok minden időjárásban teljesen szárazok, /!/ csepegds 
a kőzet nagy porozitású miatt egyik soproni barlangban som ta- , 
paszta!ható* A barlangok legnagyobb méretéinek szemléltetésére 
szolgáljon a Zsivány barlang: csszhosszusága 110 m, legmélyebb 
pontja a bejárat sz in tjé tő l mérve 12 m. Termeinek, folyosóinak 
magassága a legtágasabb helyeken e lé r i a 2 métert is . /A követke
ző leghosszabb barlang már csak 25 ra!/ Az előbbi üreg külön érde
kessége, hogy a mennyezeti részen, barlangokban nem megszokott 
állatnak, a pólón ele /Bryomys ni teául a/ találhatók lckóüregei. 
hogyszámú képviselőik fürge, ügyes mozgásukkal azonnal fe lh ívják 
magukra a kutató figyelmét.
A továbbiakban - a begyűjtött adatok alapján - sor kerül majd a 
terület te lje s  szpeloológiai feldolgozására, annál is  inkább, mi
vel ez a terület hazánk: más karsztvidékével s-zemben lényegesen 
eltérő tulajdonságok t rutát.

Tóth József
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N .GY SIKERREL ZÁRULT A BAKBANGKUTATÁSI ELŐADÁSSOROZAT.

Befeje
Bízott
kér' 
gyakor 
íerzajl 
hón apb 
ku tata
..gö-t 4

ződött a Központi Karszthiárológiai és Barlangkutatási 
ság á lta l rendezett barlangkutató tanfolyam. A tanfolyam 
ben 15 előadás hangzott e l, melyeket neves elméleti Ó3 
la t i szakemberek tartottak meg. A február - március hóban 
ott elméleti oktatás után a tanfolyam hallgatói áp r ilis  
an vasárnaponként a gyakorlatban ismerkedtek meg a barlang- 
s technikájával, az előadásokon megismert barlangtani anya
budai barlangokban te tt látogatások során dolgozták fe l .

Az első budapesti barlangiul tat ó tanfolyam nagy sikerére jellemző, 
hogy több mint száz nyilvántartott rendes hallgatója volt, ugyan
akkor pedig igen sok vendég is  rendszeresen meghallgatta az egyes 
előadásokat. A keddi napokon, amikor az előadások elhangzottak, 
az EDÖSz Kulturháza a barlangkutatók valóságos találkozó helyévé 
vált. I t t  ismerkedtek meg az i f jú  11barlangászok” a "rég i" barlang- 
kutatókkal s baráti megbeszélések keretében cserélték ki tapasz
talataikat. I t t  találkoztak a sportkörökben működő barlanglrutató 
természetjárók a tudományos intézetek barlangkutató munkatársaival. 
A sport és a tudomány összekapcsolódása a barlangkutatásban: ez a 
jövőbeni magyar barlangkutatási sikerek biztos zaloga s ehhez se
g íte tt  hozzá ez az előadássorozat is .

Balázs Bénős.

TÖBBNAPOS IG KI S Z TKON FEREH CIA MOSZKVÁBAN,

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Földtani - Földrajzi Osztálya, 
az F.P.Szavarenszkij nevét v iselő hidrogeolegi j.i problémákkal fog
lalkozó laboratórium, a Szovjetunió Földrajzi Társasága, a Szovjet
unió Földtani és Föld mélyének védelme Minisztériuma, a Szovjetunió 
Belső Oktatásügyi Miniszter iuma Egyetemi Főigazgatósága, a Moszkvai 
és Molotovi állami egyetemek földtani és fö ld ra jz i fakultásai rende
zésében

1356.január 30-tól február 3-ig lcarsztkérdéseket tanulmányozó tudo
mányos értekezletet tartottak Moszkvában, melyen az ille tékes  szov
je t szakembereken kívül a Moszkva a la tt i szénmedenee v íz te len jtés i 
kérdéseit tanulmányozó Venkovits István, a Magyar Szénbányászati Mi
nisztérium főhidrológusa, az MTA karsztvíz albizottság tagja is  ■ 
rósztvett, A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

/
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1. Bevezető beszéd o v j e tűn ió Tudó mán y o s Ak adémiáj aX* ií'j /Ui'C uv  ̂  ̂" O '■ — — ----- -----c---  , --  ---- u
tudományok osztálya részéről, 2 ..I .V.Popóv: Áttekintés ak  
tanulmányozás helyzetéről a Szovjetunióban és külföldön,3.
T 4- ik Í v, • A I r n r a  i* + V 11 +  £-. tó  55 á  1 T n  a  n M" ,',*V íirOT’r ! 7 . á m n  . A .  T I.  T .IT ilC O

Bőidtani 
karszt- 
, Venkovits

István: A karsztkutatás állása Magyarországon, 4. N .I.N ikolajev:
A moszkvai természetvizsgálók társasága á lta l 1955 márciusában 
tarto tt és a karsztproblemával foglalkozó konferencia munkájának 
eredményei, 5 . M.P.Szemjonov: A VODGEO intézet és más szervek 
1955 novemberében tartott és a kőzetek oldhatóságával fogla lkozó_ 
értekezlet munkájának eredményei, 5. A.A.Ogilvi: A karszt g e o fiz i
kai módszerekkel való tanulmányozásának alapvető kérdései, 7. G.A. 
Maximovics: A karszt eloszlásának törvényszerűségei a Szovjetunió 

II.A.Gvosgyejszkij: A karszt rajonirozásának kérdései 
terülötén, Ju.P.Parmuzin: A kárssttipus0k tcrképe
területén, 10. 3z. Gr.Kastanov, B. V.Szlinvanovszki j ,

: A karost kifejlődésének törvényszerűségei Közép 
11* K.Y.Padugin: NyugatSzibéria je len leg i és ókori

terülötén, 8.
0. Szovjetunió 
a Szovjetunió 
A.Y.Sztupisin:
Povolzs-ban,
karsztja, valamint kifejlődésének törvényszerűségei. 12. G.V.Bogomo- 
l o v : A  karazttal kapcsolatos tudományos kutatómunkák koordinálására- 
'és-tanulmányozására tudományos központ kialakítása, 13. M.Ss.Gaaizov 
A mélykarszt alaktana és keletkezésének kérdései az észt palaelőfor
duláson , -valamint a kardét hatása a bányoműveletek végzésére.
14. 7.V .levik in : Karszt- és álkarszt-jelenségek 0. leningrádi terület 
palaelőfordulásain, 15- G.G-.Szkvorcov: A karszt mérnök-geológiai 
tanulmányé záaán'ik és megítélésének káráé sói , a -vasúti létesítmények 

"alüpján. 16. A.G-.Likoein: A karszt mérnök-geológiai kutatása a. hidro 
technikai dpi fedezéssel kapcsolatban. 17. V. A. Arp.ro dov: A karszt és a 
•'•ele határos jelenségek. 16. I.I.S'zokolov: A karszt és a le jtők  
süllyedési folyamatának összefüggéséről. 19. Ss.P.Kaosurin: Karszt 
és termokorszfe folyamatok e sokéves ta la jfagy ki fe jlődési törül ötéin 
2'0. Ju.P.Parmuzin: A karast-folyamat sajátosságai az örök fagy terü
le te in . 21. B.A.Pjodorovics: A koraztfolyamat sajátosságai a pusz
tai éghajlattal rendelkező térülőtökén. 22. G-.A.Maxiraavics: A karszt 
/izár ami ás hidrodinamikai tör 'énysz- 
■ások fő típusai. 23.. N. 17.Bíndómén:

rúségci és a fö ld a la tti karszt- 
eikarsz to sód011 kőz e 11Öm 0 gek

;*i zá t bo 0 sá tőképe és é gén ok mennyiségi értékelése a. fö ld a la tti vízrend
szerek tanulmányozása alapján. 24ó M.A.Szuncov: Az elkarssfeosodott 
kőzet tömegek fö ld a la tti vízrendszeren öle egyes sajátosságai és a 
rendszerre vonatkozó megfigyelések felhasználása a hidrogeológiai 
szán.1 •- tus ok céljára. 25. Cz.V.Trojanszkij: A fö ld a la tti vizek moz
gási törvényei az elkérsztegodott kőzetekben. 26. E.G. Sárapóva:
A fö ld a la tti karszt ée repedezettig  felhasználása a kőolaj hánya e sat 
szennyvizénak szivattyúzására, abból a célból, hogy megvédjék a 
Szamara-i -fok v íz tá ro ló it az elszennyeződéstől. 23. A.M.0vcainnyiko 
A karsztos tor.iletek ásványvizes előfordulásainak hidregeológiája.
29. A.I.Dzensz-Litovszkij: A Szovjetunió öókarsztjo, kifejlődésének 
hidrogeológiai törvényei és elterjedésének fö ld ra jz i terü lete i.
30. V.A.Aprodov: Brc-korszt. 31.D.Sz.Szokolov: Az oldható kőzetek
kaaro'rnássagdnak kialakuldea. 32. 
inak archeológiái tanulmányozásé

O.N.Bncior: . 
. 33. Határé

Szovjetunió barlangji 
11ok elfőgadása.
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Á konferencia idején az alábbi szekciók dolgoztak: a/ Szibéria 
és Távol-Kelet, b/ Ural, Előural és Po^olzs, c/ Közép-Ázsia, 
Kaukázus és ICrim, d/ Pribaltikum és Belorusszia, e/ Ukrajna, 
iuoldva és az orosz föderáció európai részének dé li és központi 
te rü le te i, f/  A karssttal kapcsolatos hasznosítható ásványok, 
g/ A karszt kutatásának módszertana.

A nagy sikerrel zárult értekezlet kiadmányainak megérkezte után 
a bennünket közelebbről érdeklő előadásokat részletesebben is 
ismertetni szándékozunk ol 'ásóinkkal.

■■33. K.

FÖLDALATTI TÁBOR A KUTATÁS SZOLGÁLATÁBA

Kolly Ferenc, Mauoh a László.

A B.M.B. Ásvárír és Földtani Tanszéke Barlangkutató Csoportja a 
Y...3S Imre barlang továbbku tatását 1956.januárjában ágy oldotta 
meg, hogy több mint öt napig - 126 óráig - tartó fe ltáró expedí
ciót szervezett a barlangban. Az expedíció cé lja  az vo lt, hogy a 
barlang je len leg i végét képező omladék átkutatárjával készítse" slő 
a. nyári kutatásokat. Ezenkívül még mellékcélként szerepelt a Dene
vér kürtő fe ls z ín i kapcsol,a tán ak kivizsgálása és a Fekete szifon 
hasadékánck tanulmányozása.

E célok elérése érdekében, az idő rövidsége, a hideg időjárás, sfcb. 
miatt arra az elhatározásra jutottunk, hogy táborunkat a barlang 

■ -ergrik alkalmas helyén, közel a munkahelyhez k e ll fe lá ll íta n i.  En
nél': -\7 expedíciónak a megválósitáöára Összesen egy hót á l l t  rendel
kezésünkre! 1 '56 .január 25 és .1-e között.

A továbbiakban röviden beszámolunk o hosszú fö ld a la tt i expedíció 
eredményeiról és tapasztalatairól,

1956.január 26-én 17 órakor szálltunk le  o föld  alá és kereken
nyolc óráig /!/ tartó igen fáradságos munkával jutottunk el a szük
séges . elszerelésekkel és élelmi szerekkel a fö ld a la tt i kutatótábor 
színhelyére, az El dóráié ágba, amely a barlang n e red ik  szin tjét al 
kotja. Az Eldorádó Lóm fe lö l i  szakasza igen alkalmasnak bizonyult 
erre a colra, mi "e l a járat a ljá t vaste.g, t is z ta  mész tufaréteg bo
r ít ja ,  oldalt pedig karélyos mócztufa-me lene éltben k ris tá ly tiszta  
iható via tárolódik elég nagy mennyiségben. Az őszi kutatásoknál 
tapasztaltaidhoz képest sok helyen igen intenzív szivárgást f ig y e l
hettünk meg az enyhe jánuár e le j i  időjárás miatt. Az alsó járatok
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egyes része it teljesen elborították: a szivárgó vizek. Eredetükről 
a felületükön k ivá ló tt mészhártya te tt bizonyságot. Ezért a ta la j- 
takaros német sátrunkat is  néhány cm-es vízbe k e lle t t  beá llítan i.

Már az első napon bebizonyosodott előttünk, hogy a Denevér kürtőt 
alulról kibontani meddő próbálkozás volna. A következő napokban 
hat helyen megbontottuk a Cyklopsok Csarnokában lévő omladékot 
a terem" északi fa lá t alkotó hatalmas vetőtükör_tövében. Az omladék 
bejárt üregeinek és a teremnek részletes felmérése alapján t is z tá 
zódott az a probléma., hogy miképpen alakult ki a Cyklopsok Csar
noka.

Megállapítottuk, hogy a Cyklopsok Csarnoka egy fe l fe lé  harapódzott 
omladék torom, amely az eredeti bor] an gf oly oson ok hosszan ti irányú 
lefejezéséből jö tt  lé tre , amelyet egy öt méter szintkülönbséget e l
érő -etődés okozott. A vetődés annak a litoklázisnak mentén történt, 
amely mellett az eredeti főágrészlet kialakult. A hosszában ketté
vágott folyosó déli fe le  kb. Öt métert emelkedett az északi félhez 
viszonyítja, s mivel a felemelkedett részben nagyszabású felfelé-ha- 
rapódzás jö tt lé tre , a lehu llo tt omladék lecsúszott az északi f é l 
járatba is , amelyet nagyrészt el tömött. így alakult ki egy 55 méter 
hosszú csarnok, aljári omladókkal és ettő l le jjebb  É fe lé  egy ala
csony, 2 méter után az omladék ben elvesző járat. Az ősszel végzett 
fe lsz ín i megfigyelések,a kornyék földtani térképének áttanulmányo
zása, az omladék pontos felmérése ős alapos vizsgálata, a megelőző 
járatrász összehasonlító' tektonikus vizsgálata, a vi: 
elhelyezkedése és egyéb logikus következtetések alapji 
k ije lö lhető a főág további menete a Csarnok végpontjától közel É-i 
irányban az alsó fe lrósz szintjében. Ennek közvetlen bizony!tékát 
J “ sikerült megtalálni az "L” ág feltárásával. Az ott é s z le lt  erős 

at azt bizonyltja, hogy az oldalról becsúszott törmelék eltávo-

cl liicgcxuiu
zgyűjtőterület 
jan közeli tőle;

is 
hu 
litás

íj f — - -
után be lehet jutni a főág további folytatásába.

Ilyen módon igen eredményesen előkészítettük a nyári kutatásokat. 
Ezekről az eredményekről részletesen beszámoltunk március 50-án a 
Földrajzi Társaság Karszt- és Barlangkutató Szakosztályának ülésén. 
/Holly Ferenc: A Vass Imre barlang kutatásának újabb eredményei./-y mno A

A továbbiakban beszámolunk a hosszú fö ld a la tt i tartózkodás tapasz
ta la ta iró l. amely bizonyára nem lesz érdektelen kutatóink e lő tt, 
hiszen ilyen hosszú megszakítatlan fö ld a la tti tartózkodásra nálunk 
Vass Imre óra nem volt példa, legfe ljebb  kü lföldről érkezik néha 
ilyen irányú szűkszavú, hír.

A fö lda la tti táborozás és megszervezésének tapasztalatai több kér- 
dosre adtak fe le le te t ,  ezeket a következő főbb csoportokba lehet 
osztani: 1/ Világítás. 2/ I v ó v í z . 5/ Élelmezés. 4/ Táborozás.
5/ Tisztálkodás. E csoportos!tásban az egyes feladatokat fontossági 
sorrendben látjuk. Nézzük őket egyenként:
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V ----   ̂ ' 7 _
fényereje nagymértékben ingadozó, és ez a szeract meg az ide
geket hosszabb idő után k ifárasztja , másrészt a hangulat e- 
raelését kiválóan e lőseg ít i, és a barlangot otthonosabbá teszi 
a táborban fe ls z e re lt  erős, egyenletes fényt adó lámpa. Mi 
erre a célra Maxim-lámpát használtunk, amely kb. öt l i t e r  
petróleumot fogyasztott ennyj idő a la tt.

A kutatási munkálatokhoz természetesen karbidlámpákat hasz
náltunk, ezen kívül az ekpedieió minden egyes tagja fe l  vo lt 
szerel 'e nagyfényerejü rudlámpával. Karóid, kb. öt kg fogyott.

2/ Karsz tbarlangj ainkban ez nem okos különösebb problé-I ~ó vj z «
Sá't'. Mi esetünkben az intenzív csöpögés következtében a méi 
tufagátokban összegyűlt v ize t használtuk, amely bőven elegendő 
volt később nyolc személy részére is . Viszont egyes különleges 
esetekben, száraz, inaktív barlangokban azonban komoly problé
mát okozhat a ' * ‘ '

V ki váló gatás a.ki elmezés. Külön feladat a megfelelő élelmiszerek 
lemcsak a megfelelő tápértékét k e ll szem e lő tt tartanunk, hanem 
figyelembe k e ll ~enni a páratelt levegőben gyorsan szaporodó 
mikrobák bomlasztó hatását is . Emiatt kenyér helyett nagyraeny- 
nyiségű kétszersül tét vittünk, de mint a tapasztalatok mutatták, 
a kenyér in élvezhető néhány napig. .Ezen kívül szalonna, hús
konzerv és margarin képezte élelmünket.

Meleg ételként a naponta kétszer főzött tea, p ir ító  
i l l .  fe lm elog itett huskonzor szo lgá lt. Melegítésre 
fűzőt használtunk és kb. 3 l i t e r  spiritusz fogyott 
hogy a szervezet ilyenkor általában az erősen fűoze 
kívánja meg. /pl.mustár/. A kétszersiiltnek sajnos r 
vo lt, hogy le s zá llítá s  közben nagyréve elporlódott 
térfogata miatt nem lehetett kellőképpen csomagolni 
szereket nylonzsákban tartottuk.

tt szalonna, 
spiritusz 

e l. Érdekes, 
r :s  dolgokat 

;; hátránya 
mivel nagy 
Az élelm i-

4/ Táborozás. Általában célszerű, fő leg  erős vizcscpegéses barlang- 
brxi sutrat fe lvern i, azonkívül a sátor elzárt levegőjét könnyebb 
átroelegiteni, mint egy barlengtorom levegőjét.

malis nedvessé; 
bemelegíteni

Mi négyszertiélyos gumírozott fenekű német sátrat használtunk, 
amely a fentem lített vizbőség ellenére igen jó l s z ig e te lt ,csak 
a harmadik nap végén kezdett a talajtakaró varrásai mentén roini- 

■ átszivárogni. A Maximlámpa rövid idő alatt képes 
sátrat, de ilyen fűtésre általában nem vo lt szük

ség  ̂ mert az állandó + 11° C hőmérséklet m ellett b é le lt tréning
ruhába öltözve nem fáztunk különösebb mértékben. Az alvás leg 
kényelmesebb gumimatracon és hálózsákban, de elég jó l kibírható 
egy-két vastag pokróccal is annak, aki a k in ti alváshoz hozzá
szokott.

• A
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5/ Tisztálkodás. Szintén nem elhanyagolható kérdés: sokkal kiadó- 
sabb r táborhelyen a pihenés. ha közben viszonylag tiszta  az 
ember. Mi ezt a problémát a következőképpen oldottuk meg:

A sátor a barlang egyik legtisztább oseppkő-alzatu helyén "o lt  
fe lá l l ít v a .  A sádór közvetlen környékére sárosán' nem vo lt sza
bad bejönni. A sáros overáll és bakancs levéte le  után kezet 
mostunk egy arra a célra k i je lö lt  medencében, majd melegítőbe 
és tornacipőbe öltöztünk. A melegítőket szintén nylon zsákban 
tároltuk. Munkábainduláskor ennek a műveletnek természetesen 
a fo rd íto tt ja  játszódott le .

A különféle hulladékanyagokat a tábortól elé.;; messze eső, erre 
a óéira kiásott emésztőgödörben helyeztük el és esetenként 
klórmésssol fertő tlen ítettük . A klórmész oxidáló,roncsold ha
tása a páradús levegőben olyan erős vo lt, hogy a kellemetlen 
szag keletkezését te ljes  mértékben meggátolta.

Még most néhány általánosabb je llegű  m egál 1 api tás t . Az expedí
ció felszerelésében nem tértünk ki minden részle tre . A legnehe
zebb feladat volt a fe lszere lés  és a fogyóanyagok be- i l l ,  k i
szá llítása . 1956.január 50-án 23 órakor értünk Í3raét a fe lsz ín re, 
amikor a k in ti hőmérséklet -20° C vo lt. A vizes overallokban a 
nagytömegű felszerelésnek a mély hóban Jósvafőre való b eszá llí
tása vo lt az. egész expedíció legnehezebb feladata. A fö ld a la tti 
tartózkodás ideje a latt semmi különösebb hiányosságot nem tapasz
taltunk. A bentlakás legfőbb előnyét abban látjuk, hogy - fő leg  
hosszabb barlang esetén - jelentős idő és energia-megtakaritás 
érhető el vele.

Az expedíció résztvevői a következők voltak:
Teljes ide ig  megszakítás nélkül benn tartózkodtak: Török László, 
Holly Ferenc és Maueha László. Részleges résztvevők voltak: 
Bérhidai Géza, Holly Sándor, Holly István. Pályi Gyula, Sárkány 
István és Szabó Tivadar..

Ennyit rö'időn a t é l i  kutatőtábor eredményeiről és tapasztalatai
r ó l . Nemrégiben értesültünk arról, hogy a K in izsi SE Bg.kutató 
csoportja nyáron hasonló kutató tábor megszervezését tervezi. Ezt 
a kutatási módot a többi kutatókon agáinknak is  a legmelegebben 
ajánlani tudjuk, ha. olyanok a körülmények, amelyek a hosszabb 
fö ld a la tti tartózkodást előnybehelyezik a Iratató-tűrákkal szem
ben. így válik  majd egyre otthonosabbá számunkra a laikusok á l
tal ridcgaekéG félelmetesnek gondolt barlang.
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A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG KARSZTIilDROLÓC-IAI ÉS BARLANG
KUTATÓ BIZOTTSÁGAINAK 1956*1.12-én TARTOTT VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉIT 
A MUNKATERÜLETEK VÉGLEGES BEJELENTÉSE ÉS KOORDINÁLÁSA AZ ALÁBBI
AK SZERINT TÖRTÉNT:

1. Bástya Ügyészségi Sportkör Természetjáró és BarienMtutató Szak
osztálya Ferón chegyí barlang felmérése, utak je lö lése, ^enyésze
t i  vizsgálatok. Berecsei Mammut barlang.

2. Budapesti Műszaki Egyetem Ás vény és Földtani Tanszékének Barlang- 
kutató Csoportja. Ménes völgy és Jósvavölgy közötti terület ku
tatása. Vass Imre barlang kutatásának folytatása. Kopolya-forrás 
barlangrendszere, Kuriszlánvölgyi beszakadás. A Buci’i  hegységben 
a Csatárka utcai kút feltárása. A Kis3omly<5i barlang kutatása.

•. É lelm iszeripari Minisztérium Kinizsi SK. Barlanfutató Csoportja. 
Terosztenyei K in izsi barlang feltárása, Égerszögi barlang kutatá
sának folytatása. Danza barlang és környéke. Törökvészi ú ti bar
im., 
lá_sí

feltárása. Mátyáshegyi barlang és Pálvölgyl barlang patroná-
Bölcsőhegyi zsombolyok. Szépvölgyi remetehegy.

4. ELTE Földrajzi Intézet Xarszt- és Barlangkutató Csoportja. Észak
borsodi kársát és a. Bükk hegység. Dunántúli Középhegységen belül 
P ilis ,D é l Gei'eese, Vértes, Bakony és Balatonielvidék karszthidro- 
ló g ia i és morfológiai vizsgálata. Részletesen: A Solymári barlang 
térképezésének befejezése, Ürömi viznyelő u jrafeltárása. Csipkés
kúti víznyelő, örvénykői viznyelő, Szalonnái zsomboly /?/.

5. Könnyűipari Tervező Iroda Természetjáró Szakosztálya. Ssögliget, 
Macskalyük, Derenki víznyelő, Magastető a la tt i víznyelő és kör
nyékének felkutatása. Dunaszentmiklós fe le t t i  térség kutatása.

6. Magyar H idrológiai Társaság M3ikolci Csoportjának Zsombolykutató 
Szakosztálya. Bükk hegységben az Északi Fonnsik, Bányai Bükk, 
Keleti Büki:, Nagy Fennsík, Délkeleti Bükk átkutatása. Az egri 
részleg a Déli Bükitöt, az Egri Bükitöt és a Nyugati Bükköt kutatja, 
Ormosbanyai részleg o. Telekesi hegységgel és környékével, a Sopro
ni részleg  a Soproni hegységgel foglalkozik . A Miskolci csoport 
Bükk hegységgel kapcsolatos kutatása részletesen: Vártető, Zsi- 
"áry barlang, István barlang bővítése. Az elmaradt let asz tér befe
jezése. Bolhás! és Jávorkúti víznyelő. Fonyvesréti., Sebeoforrás 
völgy vidékének kutatása.

7. Pécsi Barlangkutató Csoport. Boromendon az Állami Gazdaság segít
ségével fo ly ta tják  a kutatást. Mecsek és V illányi hegység morfo
lóg iá ja  és h idrológiá ja . Ábelig©ti szifon áthatolása, barlang 
mérések /Barnákéi barlang, Várvölgyi kőfülke, K istösíik/. Gubacso- 
si viznyelő bontása.

8. TTK Haladás SK. Természetjáró Szakosztály Barlangkutató Csoportja. 
Mán fa i Kőlyuk továbbkutatása és fe ltárása. Zsidóvölgyi víznyelő 
kutatása.

9* Veszprémi Barlangkutató Csoport. Bakony hegységben Szépalmamajo- 
r i viznyelő. Kabhegy és környékének fedett karsztjának vizsgálata.

Radó Der.ise



I n h a l t s a u e a u g

mi  dér 2. Humoer dér liacnriohten für Karét* und .Jhlenforsohung.
/Budapest*/

Sf»it 1. Biolonisches Saaraeln in Höhlen. Prof 2)r. Dudich í'ibt prek- 
tiache li®faóhiS!ge i'«üF’*ruö ''tS-:uiiein van ü'jhlentieren und dérén “gaser- 
vierun;.
Seits IX. Die hrfolno áer ^hlenforaohang in dér Siavakel in den lététén 
10 Jdiren. ner axov.u- i’..űhe üeoionc* 'dr7 Jáh seneu ibt cinen ö örüllek1" 
tlfoFTIc “ro® ;en groachua&ea in dér Slovakei. Dió g 
gén varon in dér eraanova-Kdble dérén Lángé jetat 12 KXa erreioht. E# 
"oxrdon in den lététén Jakren XO Höhlen ait 30 Kh Gesamtl&nge den Freoden- 

ehr überg®k®a* Die wiseenschaftlichen Vor rbeiten verden duroh die 
Speleolo&isehe Gruppé dér siovakisohen Álcádéra e für Wiaoenschaften ge- 
Xeitct, die rsohlieasua; awrüeiten moont eine Speuial ;rupne dér u©irie- 
ta" X'renxlenverkehrageeeXl ohaft*

poite 14. ^or erste inc^mationale Hohxenvorsoher j.on.resa in Paris.
Dér Vorstand aes .jsnlr^; ronts®, iir. „uöert ^©asicr reíoríert dber die 
^őrtragé de® pariaer internet. Kongresse® und gibt ©inén Auseug áer 
drei Bánd*. ,.r weist aciiliess .ioh auf die íotsendigkeit dér usanaenar* 
boit áer unnrisoken Porsoher mit dón cuslUndiocden ikokkrei&en*
3®lt® 17. Karét* und llvihlendokmneiit^ti-.n. Bor Faohreíe: r  uaenta*
tian, dr. 14 rx ±jartaxa;i eridLsri die bei dér Dokumsnt tion vorkommenden 
Faohausdruoke und gibt praktische Batsohlago aur 3usar.aaenstellung von 
■nnaügea und Xritiken* Er erlaset einen Aurruf an die *orsoher, 

viel Matériái aura Aufarbeiten sur Verf’igun,; au ©télién.

dőlte 21-23. Keferaten Übor Faohaufsatsse.

°eite 24. ^ie dadesithóhle + Bdrsadny-Oo'bir, ,e. D ér Geologe E r v in  Göbel 
osaciireibt e3.no xü n lángé, 4*> ni 'őreite naturxiohe “uohuhiun, i  a lt*  
sersiörea -ancleoit bei ííagj bbrasbny. Aa dér. Ibhlenwaaáen sind Érebildun* 
gen ;:u oehen.

Seit . ■■ ~ oraohung áer Htihlen bei s©- ron. joaef Tóth gibt ku »
iíachrioht dber dxo"' epeleóiogiüoken 4pöeXíen "in dér Ura, ;obun_ von Sopron.
*n den lm X>eitha*Kalk aehr seltonen Hokién aind veder 'rropfateinbildun, e i, 
xiooh übe . haupt Iropimsoer festssustellen. Auch iot kein® Lehiaablagern 
bu x'inden. ud dér GberfL.'che sind viele *olinen au fiadon.

* -kemuro endete it  rxosaem Egfolr. . .
aer Organis;.tor ueo i;.uraca berídktet uoer úie nrcaac i'exinüiuab an den 
jortrag.ui uaa praiiti&chen ’bungen des SUr8e8f dér iaaerliallí evei Monaten 
15 ortrüge und nehrerer ilohlenbesuohe umfasste. Über 100 deilnehmer 
\< irt au v erneioimen.

Seite 26. nobrtu., p . ■ nereng in Moalcau. Kari Bertalan ^ibt einen
' “ loalcau'TEJ'JB Jan 30-Feber 3. Es wurden 

in ersttr .binio die Fru^en dér Karstvaasergefahr bei Bergverken bebanaelt, 
auseerüer hiaroteeunxacne Fragen in KbrstgebietddV innenietirgeologiaohe 
roolö ]q na ...n ;*ut:.:crfalogie. Jzx.urn var duroh Stefan Yentüovit® verureten.

•;’e ite  28. Jn _ rijradrc^tp_LG^er bei kGLxcnforcc..unpyn 
dislaua ‘iauoíia gébén aus iure ^rfalrruncen bei mehr 
oaen Rat chl' ■©•

. Frans Holl^ und La* 
tagigen Hb'hlenespediti-




