NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAl KONFERENCIA
GÖRÖGORSZÁGBAN
A görög küldött előterjesztésére a 111. Nemzetközi
Szpeleológiai Kongresszuson Bécsbcn olyan hatá
rozat született, hogy az 1965-ben rendezendő IV.
Kongresszust megelőzően Görögországban nemzet
közi tudományos barlangkutató ülést rendeznek.
A konferencia görög szervező bizottsága a közel
múltban küldte ki első tájékoztatóját, mely szerint
az ülésszakot 1963. aug. 28. és szept. 16. közt rendezik
meg. A tárgyalandó főtémák a következők:
1. A Földközi-tenger negyedkori partingadozásai.
2. Az abráziós barlangok formái, üledékei és
faunája.

A konferencia hivatalos nyelvei: francia, angol
és német. A résztvevőknek 450 Drachmát (15 Dollárt)
kell előre átutalniok. Minden résztvevő egy kísérőt
vihet magával, aki az előbbi részvételi díj felét fizeti.
A konferencia aug. 28—szept. 1. közt tartja üléseit
Athénben. Ezt megelőzően, ill. követően Epirusban,
Macedóniában, Peloponnesosban, Kephallinián,
Krétán és más szigeteken tudományos tanulmányutakat és kirándulásokat szerveznek.
A kongresszus főtitkárságának címe: General
Secretariat of the International Speleological Meetings
Mr. S. Lekkas, 9. Evripidou Str., Athènes., Greece.

ŐSEMBERI S Z I K L A R A J Z O K A T T A L Á L T A K SZIBÉRIÁBAN
Az Irkutszki Állami Egyetem archeológiái expe
díciót szervezett az Angara-mellékre. Az expedíció
során az Angara és a Bjelaja folyók mentén több
barlangot átkutattak.
Az egyik legérdekesebb leletet az Angara mentén,
Irkutszktól 110 km-re, a Sirokij Vzvoz (Széles) nevű
helységnél találták. A szóbanforgó barlang az Angara
bal partján fekszik, a parttól 25 m-re és 3,5 m-rel
a víz felett. A dolomitos mészkőben hasadékok men
tén kialakult üreg 2,5—9,5 m magas, 3,5 m széles
és hosszú. Kedvező fekvése, jó védhetősége miatt
a barlang a kőkorszakban emberi településhely volt,
amelyet a barlangban talált eszközök és csontok
igazolnak.
A barlangnyílástól balra a külszínen a függőleges
sziklafalon 2,5—6 m magasságban érdekes rajzokat
fedeztek fel. A rajzokat vöröses barna festékkel készí
tették és azok különböző emberi alakokat, sámánokat,
futó szarvast és törzsi jeleket ábrázolnak (lásd az
ábrát). A legnagyobb rajzok 20—25 cm nagyságúak,
a legkisebbek alig haladják meg a 4 —8 cm-t. Egyes
rajzokat az idő viszontagságai csaknem felismerhetetlenségig megrongáltak.

A. P. Okladnyikov professzor szerint ezek a rajzok
az újkőkor késői időszakából származnak.
Hasonló stílusú és technikájú sziklarajzokat figyelt
meg 1950-ben P. P. Chorosich és V. N. Skalonij
a Bjelaja folyó mentén 0,5 km-re Bjelszk helységtől.
(Kivonatos ismertetés a Szovjetunió Tudományos Akadémi
ája karsztbizottságának I. gyűjteményes kiadványából, Moszkva,
1960. 189—190. oldal).
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TERM ITBOM BÁS DENEVÉREK
Az elmúlt borzalmas háborúban a küzdő felek
a legfantasztikusabb ötleteket is felhasználták és
győzelmük érdekében igyekeztek azokat megvaló
sítani. Ezek között is talán a legfantasztikusabb volt
az amerikai Dr. Litle S. Adams szájsebész ötlete,
akinek 1945-ben, a Japánnal folyó háborúban az a
gondolata támadt, hogy denevérek sokaságát apró
termitbombákkal szereljék fel.
Tudni kell, hogy a denevérek testsúlyuknak három
szorosát is elbírják. Az ilyen kicsiny termitbombákkal
felszerelt denevérek tömegeit aztán az ellenséges váro
sok felett nappal bocsássák szabadon repülőgépekből.
A denevérek természetüknél fogva nappal sötét
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helyeken igyekeznek meghúzódni, és így
rejtettebb zugokat is felkeresik. Itt aztán
dolguk lesz, hogy a rájuk kötözött tehertől
baduljanak. A kis termitbombák zsinórjait
és ezzel azokkal működésbe hozzák, illetve
sítják.

a iegelaz első
megsza
elrágják
kibizto

A hír szerint a tervet az amerikai hadvezetőség
el is fogadta, sőt ki is próbálta. A „denevér hadsereg'’
bevetésére csak azért nem került sor, mert közben
a háború véget ért
(Communications, 1961. 8.)
-viszky
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Űjabb rekord a Höllochban

Ötmillió barlanglátogató

A Karszt- és Barlangkutató 1961. II. félévi számá
ban hírt adtunk arról, hogy a svájci barlangkutatók
1962. januárjában újabb nagyszabású expedíciót
vezettek a Hölloch kutatására. Az expedíció során
a kutatók a barlang újabb szakaszait térképezték fel,
így a világ legnagyobb barlangjának pontosan fel
mért hossza jelenleg 75 km. A felső és alsó járatok
közötti szintkülönbség 414 m.
A. Bogii

Több mint 140 évvel ezelőtt nyílt meg a turistaforgalom részére a híres Postojnai-barlang (Adelsbergi- vagy Postumiai-barlang). A közel másfél
évszázad alatt mintegy 5 millió látogató fordult meg
a barlangban. A barlangigazgatóság reprezentatív
emlékkönyvében uralkodók, kormányfők és neves
személyiségek bejegyzéseit őrzik.
^
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Cseko A.

Barlangkutató expedíciók Norvégiában
Norvégiában, a sarkkörön fekvő Mo i Rana
város közelében, a Svartisen gleccser környékén
húzódó karsztos területen még igen sok ismeretlen
barlangot tételeznek fel. Mivel Norvégiában sem
tudományos, sem amatőr barlangkutatók nincsenek,
a barlangok felkutatását ez év nyarán egy jól felszerelt
francia, valamint egy angol expedíció végezte.
H. Strokkenes

Európa látványos barlangjai
Az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club szer
kesztésében
térképvázlatokkal ellátott ismertető
jelent meg Európa 159 látványos barlangjáról. Az
ismertető a következő országokat tárgyalja: Német
ország, Hollandia, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Svájc, Olaszország, Ausztria, Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Bulgária, Görögország, Nagybritannia,
Svédország és Norvégia. Magyarország sajnálatos
módon kimaradt az összeállításból, mivel a kért
adatokat a kiadó késedelmesen kapta meg.
Berkesi L.

IV. Nemzetközi
Szpeleológiai Kongresszus
A jugoszláv szövetségi kormány a közel
múltban jóváhagyta azt az előterjesztést,
hogy a IV. Nemzetközi Szpeleológiai
Kongresszust 1965-ben Jugoszláviában
tartsák. A jugoszláv szervező bizottság
hozzálátott a kongresszus előkészítéséhez.
H. Trimmel

Részlet a Postojnai-barlangból (.Balázs D.
felv.)
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