
SOROZATOS BARLANGKUTATÁSI BALESETEK 
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Anglia
Howard Butler nevű húszéves angol barlang

kutató Wales-ben Swansea közelében barlangbejárás 
közben egy szűk, mély szakadékba zuhant és combját 
törte. A baleset 200 m mélységben történt. A barlang 
itt szűk hasadékokból állt, ami a mentési munkálato
kat megnehezítette. A[bányász mentöalakulatok fúrás
sal és robbantással próbálkoztak a járatokat bővíteni, 
azonban ez a mentést^ 3 nappal meghosszabbította 
volna. Butler állapota rohamosan rosszabbodott, ezért 
a robbantási munkálatokat leállították és a 30 fős 
barlangos mentőosztagnak 24 órás megfeszített mun
kával sikerült a felszínre szállítania a súlyosan sérült 
Butiért.

(Stuttgarter Nachrichten, 1964. 2. 11.) 

Franciaország
A Beune-folyó völgyében, Les Fyzies-től (Dor

dogne) K-re 10 kni-re fakad a hatalmas Tamnies- 
karsztforrás. A homokos-agyagos mészkőtömbök 
közül előtörő forrás mögött barlangi járatokat tételez
nek fel, ezért a francia békaemberek már többször 
megkísérelték a forrás-szifon átúszását, próbálkozá
saik azonban eredménytelenek maradtak.

A francia barlangkutatók úgy tervezték, hogy a 
forrás feletti omladéktömegben bontanak kúszójá
ratot. Karácsony délutánján négy gyakorlott bar
langász látott a munkához: a két Bitard testvér, 
Paul Gineau és Clovis Huguet. Négykézláb járható 
tárót hajtottak az iszapos, agyagos kögörgetcgbe. 
Huguet bontott elöl, a törmeléket, agyagot, követ 

Magyarországon is jól ismert módszerrel vöd
rökkel adták hátra.

Hirtelen Huguet felett a mennyezet beomlott és a 
lezúdult agyagos kőtömeg teljesen elborította a fiatal 
kutatót. A mögötte ülő Paul Gineau-ra is több szikla
darab zuhant. A Bitard testvérek nvomban hozzá
kezdtek az eltemetett Huguet kiszabadításához, de 
mire sikerült Huguet testét kibontani a szikla és iszap- 
tömeg alól, már nem volt benne élet. A súlyosan 
sérült Pau! Gineau-t a mentők a bordaux-i kórházba 
szállították.

(Spe/unca. Paris, 1964,4.)
Anglia

Három angol barlangkutatót a hirtelen megáradt 
barlangi patak egy Horton melletti barlangban elzárt 
a külvilágtól. A mentöcsapat a bezárult szifonon nem

tudott áthatolni. (A szerencsétlenül jártak további 
sorsáról sajtóanyag nem áll rendelkezésünkre).

(Stuttgarter Nachrichten. 1963. 11. 20.)
Német Szövetségi Köztársaság

A Falkenstein-i barlangban négy tübingeni diákot 
zárt cl az árvíz a külvilágtól. Azonnal riadóztatták a 
környék barlangkutatóit, a mentőket, a rendőrséget és 
a katonaságot. A könnyűbúvároknak már a követ
kező napon sikerült átkelniük a szifonon és kapcsola
tot teremtettek a bennrekedt kutatókkal, akiket azon
ban csak a víz leapadása után, két nappal később 
sikerült kiszabadítani kényelmetlen helyzetükből. Az 
esetnek Nyugat-Németországban nagy sajtóvissz
hangja volt.

( Mitteilungen, 1964; 2.)
Anglia

Tizenegy órát dolgoztak a mentőcsapatok, míg 
sikerült napvilágra hozniok a walesi Llangattock-bar- 
langban szerencsétlenül járt Colin Bailey diákot. 
A fiú egy 10 m mély barlangi szakadékba zuhant és 
súlyos sérüléseket szenvedett. F'löször egy orvos szállt 
le a barlangba és elsősegélyben részesítette a lezuhant 
diákot.

(Niirtinger Zeitung. 1964. 3. 25.)

Csodálatos mésztufa-képződmények a jugoszláviai 
Skociáini-barlangban. (Cseko A. felv.)


