
Külföldi hírek,

NEMZETKÖZI BARLANGTERÁPIAI SZIMPÓZIUM
SZLOVÁKIÁBAN

A Nemzetközi Szpeleológiai Unió Barlangterá- 
piai Szakbizottsága 1976. május 18. és 22. között 
tartotta a Szlovákiai Barlangok Igazgatósága rende
zésében IV. szimpóziumát Rozsnyó közelében, a 
Szlovákiai Magnezitművek Horny Hradokban újon
nan létesített üdülőjében.

A jól szervezett szimpóziumon a vendéglátó 
Szlovákián kívül hazánk, Ausztria, az NDK, az 
NSZK, Olaszország és Románia képviselői vettek 
részt.

A szimpózium résztvevőit a védnökséget vállaló 
Szlovák Oktatásügyi Minisztérium képviselője üd
vözölte. A megnyitó előadásban Kessler Hubert 
ismertette a Bizottság eddigi munkáját és további 
célkitűzéseit, melyek között egy, a barlangterápiai 
és barlangklimatológiai kutatásokkal részletesen 
foglalkozó, monográfia összeállítása is szerepelt. 
Magyar részről még Fodor István a barlangok bio
klimatikus osztályozásáról, Perecz József a Béke
barlangban szerzett legújabb klímaterápiai tapaszta
latokról, Csekő Árpád a barlangokban keltett 
infrahangokról tartottak előadásokat. Külön meg 
kell említeni Roda István előadását, melyben részletes 
javaslatot terjesztett elő a szpeleoklimatológiával 
kapcsolatos kémiai és fizikai tényezők egységes vizs
gálatára, mérésére és erre részletes módszertant is ki
dolgozott. Klincko Károly az orvosi vizsgálatok 
egységesítésére dolgozott ki javaslatot.

De nemcsak a barlangokban szerzett gyógyászati 
tapasztalatokról számoltak be a szimpózium kere
tében, hanem a mesterséges földalatti üregekben 
így a parajdi sóbányában végzett klímaterápiai ke
zelések eredményeiről is tájékoztatta Pálffy Béla a 
hallgatóságot.

Az előadások közötti szünetekben és esténként 
bő alkalom nyílott a személyes tapasztalatcserére is. 
A barlangkutatókra különösen mély benyomást tett 
Franco Utili pompás diákkal kísért rögtönzött elő
adása a legújabb olaszországi zsombolykutatásokról.

A rendezők arról is gondoskodtak, hogy a szim
pózium résztvevői szervezett kirándulások keretében 
megtekinthessék a Hradoki-aragonitbarlangot, a 
betléri Andrássy-kastélyt, a Gombaszögi-barlangot 
és a Domicát.

A szimpózium végén szövegezett határozati javas
latban elfogadták a Roda és Klincko által előterjesz
tett egységes kutatási és vizsgálati módszereket, 
elismerték egy összefoglaló monográfia kollektív 
összeállításának szükségességét, felkérték az UIS 
képviseletében jelen volt Hubert Trimmelt, hogy 
lépjen összeköttetésbe az Egészségügyi Világszer
vezettel a Bizottsággal való kapcsolat megteremtése 
érdekében. Elhatározták végül, hogy a legközelebbi 
szimpóziumot 1978-ban Oberzeiringban (Ausztria) 
vagy Münstertalban (NSZK) rendezik.

Dr. Kessler Hubert

EGY HAL A TROGLOBIONTTÁ VÁLÁS ÚTJÁN
Az Astyanax mexieanus Filippi Mexikó folyóiban 

az egyik leggyakoribb halfaj. Körülbelül a jégkor
szak végén egyes populációi izolálódtak a karszt- 
barlangok vizében, és ma a különböző barlangokban 
a troglobionttá (valódi barlanglakóvá) válás külön
böző stádiumaiban levő halakat találhatunk. Egyes 
barlangokba az áradások újból besodorhattak fel
színi halakat, mert teljes átmeneti sort figyelhetünk 
meg a normálisan pigmentált és látó alaktól a ki- 
fehéredett és vak formáig. Más barlangokban vi
szont a vak és a normál típusok úgy élnek egymás 
mellett, hogy nincs átmenet közöttük. A keresztező
désnek ebben az esetben nyilván ethológiai gátja 
van.

Külön figyelmet érdemel a Sierra de la Colmena 
közelében levő Micos-barlang (San Louis Potosi 
állam, Mexikó) halpopulációja. Itt jóllehet az álla
tok vakok, de a színezetük teljesen hasonló a folyó
beliekéhez. Ezen a helyen is élnek normál típusú 
halak a jellegzetes félig-troglobiont populáció mellett, 
és az átmenet ebben az esetben is hiányzik a jól 
látó és a vak példányok között. Darwin kutatásai 
óta tudjuk, hogy a nem használt, csökevényes szer
vek mérete és szerkezete extrém variabilitást mutat. 
A vak barlangi és a részlegesen látó halak szemének 
felépítése és nagysága is érthetően jóval nagyobb 
változatosságot mutat, mint a folyóbeli halaké, 
amelyek szemüket állandóan használják.
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Ha a vak barlangi halakat fényen neveljük fel, 
kkor a mélybe süllyedt csökevényes szem helyett 

nagyobb, a bőrből kimagasló szem alakul ki, amely 
azonban a normál szemnél még kisebb. A szem nagy
sága, szerkezete, beidegzettsége attól függ, hogy a 
felnevelés milyen fényviszonyok között történt. 
Ha keresztezzük a vak, de pigmentált Micos-halat, 
illetve a tipikusan barlangi (vak és fehér) halat a 
folyóbelivel, akkor intermedier F, hibrideket ka
punk. Ha a Micos-halak közül rendszeresen a nagy 
szeműeket párosítjuk, akkor a célszerű tenyész- 
kiválasztás eredményeként már a harmadik nem
zedékben megkapjuk a folyóbeli szemtípust.

Ha elektroforetikus enzimkészlet-meghatározással 
genetikai elemzést végzünk, akkor az eredmények 
azt mutatják, hogy a Micos-populáció sokkal köze
lebb áll a folyóbeíi típushoz, mint a teljesen troglo- 
bionthoz. Ugyanakkor troglobiont sajátosságokkal 
rendelkezik és ez arra mutat, hogy ez az alak nem 
egyszerűen csak hibrid. A génszerkezet azt is meg
mutatja, hogy a Micos-hal nem alkot szaporodási 
közösséget (panmiktikus populációt) a barlangban 
szintén megtalálható folyó-típusú egyedekkel.

Minden jel arra mutat, hogy a Micos-hal egy 
kialakulóban levő troglobiont, és vele az áradások 
alkalmával időnként besodródó felszíni példányok 
nem képesek eredményesen konkurrálni.

Dr. Hajdú Lajos

/. ábra. A szem szerkezete és a habitus a) az eredeti, barlangban felnőtt, b) a mesterséges fényen felnevelt, 
c) a napfényen felnevelt Micos-hal példányoknál. A halak kb. 10 centiméter hosszúak
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B a r la n g  a  g l e c c s e r  a la t t
A kanadai Sziklás-hegységben, a Bantf Nemzeti 

Parkban nyílik Kanada leghosszabb barlangja, a 
Castleguard Cave. A barlang 10,5 km hosszú folyo
sója a Castleguard-hegység alatt elhúzódva be
torkollik az Alberta-gleccser oldalába (lásd ábrán
kat). Ez a világ legnagyobb olyan barlangja, amely 
gleccser jege alatt helyezkedik el.

A barlang nyílását már régóta ismerik, de a korai 
látogatókat elriasztotta a barlangból kiáramló, nagy 
erejű és jéghideg olvadékvíz. 1967-ben a hamiltoni 
McMaster Egyetem expedíciójának tagjai már 8 km 
mélységig nyomultak előre, de az olvadás következ
tében fellépő áradás miatt majdnem az egész csoport 
elpusztult a mentésükre küldött csapattal együtt. 
Az áradás-veszély miatt ezért a barlangba nyáron 
„tilos a bemenet”, a kutatóexpedíciókat kizárólag 
télen szervezik.

A barlang középső kambriumi vastagpados mész
kőben keletkezett. A bejárati egy km-es szakaszban 
a korábbi eróziós folyosók omlás útján felszaka
doztak, így alakultak ki a vízjárattal szemközt emel
kedő szakadékfalak. A víz itt mélyebb szinten keres 
utat magának. Az ún. ,,80 láb akna” alján azonban 
már freatikus szakasz következik, amelyben állan
dóan víz áramlik. Alaktanilag ez a barlang leg
érdekesebb része: fél km hosszú, teljesen egyenes, 
kör keresztmetszetű cső, amelyet Subway-nek 
(„aluljáró”) neveznek.

A barlang bevégződése egészen különleges, a vilá
gon egyedülálló! A száda előtt a jégtömeg kb. 350 
400 m vastag és egy része az óriás nyomás követ
keztében — mint fogpasztás tubusból a kinyomott 
krém — benyomul a barlang folyosójába.

Néhány szót még a barlang mikroklímájáról. 
Az év nagy részében igen erős légáramlás tapasztal
ható, amely a gleccsertől a kijárat felé irányul.

Részlet a Castleguard-barlangból: 
az „Aluljáró” (The Subway)

A Castléguard-barláng elhelyezkedése a Columbia- 
gleccser alatt.

Az alpesi tél hét hónapjában az alsó 800 m-es sza
kasz falai erősen eljegesednek, de beljebb geoter
mikus hatásra a hőmérséklet 1—3 °C közt alakul. 
A gleccser közelében ismét fagypont közeli a hő
mérséklet. Az évszakos ingadozás egészen minimá
lis. A relatív légnedvesség közel 100%-os az egész 
barlangban.

Derek C. Ford cikke nyomán 
(Canadian Geographical Journal, 

1975. október)

IDEGENFORGALOM 
A SZLOVÁKIAI 

BARLANGOKBAN

A szlovák barlangkutatók két havonta megjelenő 
folyóirata a szerény külsejű, de sok érdekes tanul
mányt, híranyagot közlő Spravodaj. A lap 1975. évi
1. számában adatokat olvashatunk a szlovákiai 
barlangok idegenforgalmáról. 1974-ben a kiépített 
12 szlovák barlangban összesen 669 661 látogató 
fordult meg és 19 001 vendége volt a liptószent- 
miklósi Karsztmúzeuinnak. Az egyes barlangok 
látogatottsága 1974-ben a következőképpen alakult:

Jaskyna D r in y ..............................................31 671
Bystrianska jaskyna................................. 23 027
Demanovská jaskyna Slobody . . . .  215 481
Demanovská l’adová jaskyna . . . .  46 302
Harmanecká ja s k y n a ............................. 32 034
Vazecká ja sk y n a ..........................................16 659
Belianská jaskyna ..................................... 87 003
Dobsinská l’adová jaskyna.................... 111 447
Jaskyna D o m ic a ......................................... 58 544
Ciombasecká ja sk y n a .............................21747
Jasovská jask yn a ..........................................10 086
Ochinská aragonitová jaskyna . . 15 660

Összesen ................................. 669 661
B. D.
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ROMÁNIA LEGMÉLYEBB BARLANGJA
Huszonegy évvel ezelőtt a Rebri$oara faluban 

tanító León Bírte leereszkedett a falutól nem messze 
levő Gaura Zínelor-nak nevezett üregbe” — írja 
Ferencz Mária, az Igazság c. romániai lapban meg
jelent cikkében. León Bírte Románia eddig leg
mélyebb barlangját fedezte fel, amelyet Tausoare- 
barlangnak neveztek el. A tektonikus eredetű üreg
rendszer a Radnai-havasokban. a Bírlea-csúcs köze
lében nyílik. Az eddig feltárt mélysége —415 m, 
hossza pedig 8,5 km. A barlang legszebb ékességei 
azok a ,.fehér kővirágok”, amelyek barna alapon a

Gipsz Galériában ragyognak. Gipszképződmények 
hasonló gazdagságban csak a Szelek-barlangjában 
találhatók Romániában.

A kolozsvár-napocai főiskolások 1976 nyarán 
expedíciós tábort szerveztek a barlang kutatására. 
A több mint 30 tagból álló csoportot szakmailag 
Iosif Viehmann, az Emil Racovitza Szpeológiai 
Intézet főkutatója irányította. Széles körű progra
mot hajtottak végre: víznyelők bontását végezték, 
új folyosókat tártak fel, térképeztek és fényképeztek, 
valamint biológiai gyűjtést végeztek.

B. D.

S zü le tő b e n  a  B a r a d  la  v e té ly tá r s a ?

Tízéves fennállását ünnepelte 1976 nyarán a kolozsvár-napocai Amatőr Barlangászok Köre. Az évforduló 
alkalmából idézzünk fel néhány adatot a kör tevékenységéből: az utóbbi tíz évben mintegy 14 km új járatot 
tárt fel Románia leghosszabb barlangjában, a Sonkolyos melletti „Szelek”-ben. E barlang járatainak ismert 
összhossza most már meghaladja a húsz kilométert. Ugyanitt, rendkívül nehéz körülmények között dolgozva, 
mintegy 18 km járatról készítettek pontos térképet. Sikerült bejutniuk a Királyerdő egy eddig ismeretlen 
csodaszép cseppkőbarlangjába, a Rosia melletti Bonchii-barlangba, amely több mint két kilométer hosszú. 
Ugyanekkora távon tárták és térképezték fel Kolozs megye legnagyobb, ma már védetté nyilvánított, 
szintén cseppköves barlangját, a Vlegyásza melletti Vírfurá$-barlangot. Ezen a vidéken még három, 200 
méternél hosszabb („hegyitejben” bővelkedő) és három, 50 méternél mélyebb aknabarlang (zsomboly) 
első bejárása fűződik nevükhöz. A festői Jád völgyében (Bihar megye) 175 méter mélyre ereszkedtek le az 
általuk fölfedezett Pobráz-zsombolyba.

Részlet Egri László írásából 
Igazság, 1976. VI. 15-i száma

LENGYELORSZÁG LEGHOSSZABB ÉS LEGMÉLYEBB
BARLANGJAI

A Varsóban megjelenő testvérlapunk, a Speleoló- 
gia 1976. évi IX. kötetének 1—2. száma Jerzy 
Grodzicki tollából összeállítást közöl a leghosszabb 
és legmélyebb lengyel barlangokról. Az alábbiakban 
ismertetjük a teljes listát.
Leghosszabb barlangok

1. Mi^tusia 6500 m Tátra
2. Czarna 5500 m (?) Tátra
3. Wielka Sniezna 3000 m Tátra
4. Zimna 2975 m Tátra
5. Szczelina Chochoíowska 2300 m Tátra
6. Niedzwiedzia 2200 m (?) Szudéták
7. Kasprowa Nizna 2100 m Tátra
8. Bandzioch 2000 m Tátra
9. Mylna 1300 m Zátra

10. Bystra 1200 m Tátra
11. Szachownica 1100 m Jura

12. Magury 1070 m
Wielunska

Legmélyebb barlangok
1. Wielka Sniezna -7 8 3  m Tátra
2. Bandzioch 410 m (?)

—280 +  130 Tátra
3. Ptasia Studnia -2 9 5  m Tátra
4. Mi^tusia -2 7 8  m Tátra
5. Wielka Litworowa — 260 m (?) Tátra
6. Czarna 202 m

-1 3 7 + 6 5 Tátra
7. Mi^tusia Wyznia 155 m

-1 0 5  +  50 Tátra
8. Wysoka 150 m

-1 2 3 + 2 7 Tátra
9. Maíoíqcka -1 5 0  m Tátra

10. Pod Wantíj — 144 m Tátra
11. Zimna 123 m

- 22+101 Tátra
12. Za Siódmym Progiem -1 1 0  m (?)

B. D.
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L e n g y e l h ír e k
A lengyel Természetvédelmi Hivatal „Ochronmy 

Przyrode Ojczysta” c. folyóiratának 1975. szeptem
ber-október havi száma a lengyel barlangok és 
karsztterületek védelmével foglalkozik.

R. Gradzinski: A barlangok védelme Lengyel- 
országban,

M. Pulina: A karsztok és barlangok védelmének 
szükségessége Lengvelországban c. cikke általános 
kérdéseket tárgyal. Önálló dolgozatok foglalkoznak 
az ország egy-egy karsztterületének védelmével.

Érdekes, hogy a folyóirat külön fejezetet szentelt a 
természetvédelem és az oktatás kapcsolatára.

Végül J. Mikuszewsky bemutatja, hogyan védik 
Franciaországban a karsztokat és barlangokat.

* * *
1976-ban egy lengyel barlangkutató expedíció két 

új barlangot tárt fel a törökországi Bej Daglari- 
hegységben. Az egyik barlangot — a montreáli 
olimpia tiszteletére — Olimpia-barlangnak, a mási
kat — miután azt az expedícióban résztvevő magyar 
barlangkutató, Erdei Péter (Miskolc) találta meg — 
Magyar-barlangnak nevezték el. Sz. K.

UIS-BULLETIN
UNION INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE

Egyre több országban szabályozzák az illetékes 
hatóságok, hogy külföldiek milyen feltételek mellett 
folytathatnak karszt- és barlangkutatási tevékeny
séget. Az UIS-Bulletin 1976. 1. száma például közli 
a venezuelai és jugoszláviai (szlovéniai) rendszabá
lyokat. Minket elsősorban az utóbbi érdekel.

A szabályozás a szlovéniai barlangok látogatására 
vonatkozik. Külföldi barlangkutatók is szabadon 
látogathatják az idegenforgalomra kiépített barlan
gokat, a külön jegyzékben szereplő 52 barlang felke
reséséhez azonban előzetes engedély szükséges. 
(A jegyzék megtekinthető az MKBT irodájában.) 
Az engedélyt legalább egy hónappal a tervezett láto
gatás előtt kell megkérni a Szlovéniai Barlangkutató 
Szövetségtől (Andrej Kranjp, Titov trg. 2. —
S.A.Z.U. YU-66230 Postojna). Minden külföldi 
szpeleológus vagy barlangkutató csoport köteles 
igénybe venni a szlovén szövetség hivatalosan ki
jelölt kísérőjét, s meg kell fizetnie a megállapított 
díjakat. A barlangok bejárásához szükséges fel
szerelésről a külföldi látogatók saját maguk kötele
sek gondoskodni. A barlanglátogatásokkal kapcso
latos mindennemű felelősség a külföldit terheli. 
Szigorúan tilos a barlangokban bárminemű anyagot 
gyűjteni és onnan kihozni. A rendelkezés ellen vétők
kel a jugoszláv törvénvek szerint járnak el.

B. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE SPELEOLGGlQyg

A fenti címmel 1970 óta évi két füzetben nemzet
közi bibliográfiai közlöny jelenik meg. Kiadója a 
Nemzetközi Szpeleológiai Unió (UIS) Bibliográfiai 
Bizottsága. A közlöny jól összeállított és változatlan 
tematikus rendszerezésben rövid összefoglalókat 
közöl világnyelveken (főként angolul) a szerkesztőség
be érkező tudományos publikációkról. A Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat is rendszeresen 
megküldi a Karszt- és Barlangkutatás, ill. a Karszt 
és Barlang számait, így a bennük szereplő dolgozatok 
egyben a nemzetközi ismertetőben is helyet kapnak.

A közelmúltban jelent meg a Speleological Ab- 
stracts külön száma, amely az első 10 füzet (1970—
1974) referátumainak összesített tematikus és föld
rajzi regionális tartalomjegyzékét tartalmazza. A fel
sorolt 3975 értekezés közt kb. 35 magyarországi 
szerző mintegy száz dolgozata szerepel. A jegyzék 
áttekintése során kiderült, hogy az távolról sem tar
talmazza a magyar kutatók teljes termését. Tőként 
azoknak a tudományágaknak a publikációi hiá
nyoznak a bibliográfiából, amelyek inkább csak 
helyileg kötődnek a karszthoz vagy barlangokhoz 
(őslénytan, régészet, biológia stb.). Ezúton is kérjük 
tehát az érdekelt mag\ar szakembereket, hogy a 
megjelent — karszttal vagy barlanggal kapcsola
tos — dolgozataik különlenyomatáit küldjék meg 
bibliográfiai feldolgozás céljára a következő címre: 

Commission de Bibliographie de 
P Union International de Spéléologie, 

clo Institut de Géologie 
11, Rite Emilé-Argand 

CH-2000 Neue hát el 7 ( Sít is se) 
Természetesen azt is kéri az MKBT, hogy ezen 

különnyomatokból a szerzők a Társulat könyv
tára részére is küldjenek egy-egy példányt.

Még egy érdekes összeállítás található a Speleolo
gical Abstracts említett külön számában: a világon 
megjelenő szpeleológiai periodikák jegyzéke. Bár ez 
nyilvánvalóan nem teljes, hiszen csak azokat a köz
lönyöket tartalmazza, amelyeket a Bibliográfiai 
Bizottság megkap, az adatok azonban jó tájékozta
tást nyújtanak a szpeleológia regionális fejlettségé
ről. A periodikák földrészenkénti száma a követ
kező:

Európa 125
Ázsia 1
Afrika 1
Észak-Amerika 27
Közép- és DéLAmerika 5
Ausztrália és Óceánia 4
Összesen 163
Európában a legtöbb szpeleológiai folyóirat 

Franciaországban (33) és Olaszországban (23) jele
nik meg. A szocialista országokban 12 jelentősebb 
karszt- és barlangkutatási kiadvány lát napvilágot 
rendszeresen. B. D.
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