
TUDOMÁNYOS BARLANGTANI KONFERENCIA 
SZLOVÁKIÁBAN

A Dobsinai-jégbarlang felfedezésének 100 éves 
jubileuma alkalmából, 1970. július 9—10-én a 
Szlovákiai Barlangok Igazgatósága nemzetközi 
barlangtani tudományos konferenciát rendezett a 
szlovákiai Dedinkyben. A dr. M. Копеек akadémi
kus elnökletével lezajlott tudományos konferencián 
a vendéglátó szlovák és cseh szakemberek mellett 
számos bolgár, jugoszláv, lengyel, magyar, német, 
osztrák és svájci kutató vett részt.

A szlovák és cseh szakemberek a Dobsinai- és 
más csehszlovákiai jégbarlangokról, illetve azok 
tudományos kutatásáról, dr. H. Trimmel, a Nemzet
közi Szpeleológiai Unió főtitkára, valamint G. Abel, 
dr. W. Gressel és dr. R. Oedl az osztrák jégbarlan
gokról és azok tudományos problémáiról, dr. A. Bogii 
a Hölloch pleisztocén jégtakarójáról, dr. F. Habe a 
szlovéniai, dr. V. Popov a bulgáriai, dr. M. Pulina a

lengyel jégbarlangokról és azok tudományos kuta
tásáról referáltak, hogy csak néhányat említsünk 
a konferencián elhangzott magasszínvonalú elő
adásokból.

A tudományos értekezletre meghívott magyar 
kutatók közül dr. Dénes György a Dobsinai-jég- 
barlangban a felfedezést követő fél évszázad alatt 
végzett magyar klímakutatásokról, dr. Fodor István 
a jégbarlangok klímájának egyes adatairól, Gádoros 
Miklós pedig a sugárzások műszeres barlangi méré
sének lehetőségeiről tartott előadást. Június 11 —12- 
én a konferencia résztvevői kirándulást tettek a 
Dobsinai-, Deményfalvi- és Szilicei-jégbarlangba. 
megtekintették a Gombaszögi- és Domica-barlan- 
got, s megcsodálták az Ochtinai-aragonitbarlangot, 
amelynek idegenforgalmi kiépítése most folyik.

D. Gy.

A Dedinkyben megrende
zett barlangtani konfe

rencia részvevői
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Uß- BULLETIN
U N I O N  I N T E R N A T I O N A L E  DE S P E L E O L O G I E

A Nemzetközi Szpeleológiai Unió hivatalos lap
jának 1970. évi 2. száma részletesen közli — többek 
között — a Nemzetközi Földrajzi Unió Európai 
Regionális Konferenciája keretében 1971-ben Ma
gyarországon rendezendő karsztmorfogenetikai szim
pózium témáit és a szimpóziumon való részvétel 
feltételeit.

Az UIS idegenforgalmi barlangokkal foglalkozó 
bizottsága több olyan könyvet ismertet, amely egy- 
egy ország idegenforgalmi barlangjait összefoglalóan 
mutatja be. így például a Cavernes Touristiques de 
France című könyv Franciaország 136 idegenforgal
mi célokra kiépített barlangjáról szól. (írta Pierre 
Boulanger, kiadta a Nouvelles Editions Latines, 
1, rue Palatine, F-75, Paris Vie; terjedelem 296 
oldal szöveg és 16 oldal fénykép; ára 24 Ffr.) Meg
jelent 1969-ben a Schauhöhlen der Bundesrepublik 
Deutschland (A Német Szövetségi Köztársaság 
idegenforgalmi barlangjai) c. könyv is, míg az 
Ausztria 20 kiépített barlangjáról szóló hasonló mű 
kiadását 1971-re tervezték. Kívánatos lenne, hogy 
a magyar idegenforgalmi szervek is a barlangi 
turisztika előmozdítására hasonló kiadványban is
mertessék hazánk kiépített barlangjait!

Az UIS-BuIIetin híranyagából az alábbiakat 
emeljük ki:

Olaszországban 1970. május 18-án újraválasztot
ták az Olasz Barlangkutató Társulat (Societa 
Speleologica Italina) vezetőségét. Az elnöki tisztet 
1970—72. években Arrigo Cigna professzor tölti be 
(Via Medaglie d'Oro 281, 1-00100 Roma), az egyesü
let titkára Sergio Maccio (Via Gramsci 11, 1-60035 
Jesi — Ancona). Az egyesület tanácskozó testületé
nek tagja többek között a hazánkban is jól ismert 
Franco Anelli professzor, a Castellana-barlang 
igazgatója.

Ugyancsak Olaszországból származik az a hír, 
miszerint 1970 júniusának végén megtalálták annak 
a három szpeleológusnak a holttestét, akik január 
5-én tragikus körülmények között életüket vesztették 
(A baleset körülményeit előző számunkban ismer
tettük.) A három olasz barlangkutató — Enrico 
Davanzo, Paolo Picciola és Mario Vianello — 
földi maradványait 1970 július elején helyezték 
örök nyugalomba Triesztben.

Balázs D.
*

ANiau.xi-i-barlangban (Tarascon-sur-Ariége, Fran
ciaország) több szifon legyőzése után sikerült egy 
újabb barlangszakaszt felfedezni, amelyet Réseau 
René Clastresnek neveztek el. A barlangfalakat a 
Magdaleni kultúra épen megmaradt festményei 
(bizonok, őslovak stb.) díszítik.

Kutatómunkáinál alkalmazzon

PVC FÓ LIA  S Z IG E T E L É S T !
Gyártja:

HUN G ÁR IA
M Ű A N Y A G F E L D O L G O Z Ó  
V Á L L A L A T
Budapest— Debrecen— Szombathely 

Tekintse meg a

HUNGÁRIA MŰANYAG ÁRUHÁZ
gazdag választékát!
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ROMÁN ÉS CSEHSZLOVÁK KUTATÓK A SESZURI-
BARLANGBAN

A román és csehszlovák barlangkutatók csoportja 
tudományos expedíciót rendezett a Seszuri-barlang 
tanulmányozására. Az expedíciót dr. Dan Coman, 
a kolozsvári Emil Racovita Barlangkutató Intézet 
tagja vezette. E hatalmas föld alatti barlangrendszer 
a 180 méter mélységig hatol le, egy mély, tiszta 
vizű tóig. Az előző expedíció során eljutottak e tóig, 
de nem kutatták fel környékét. A barlangkutatók 
most gumicsónakokkal átkeltek a tavon és fel
kutatták az egész övezetet. Többek között megálla
pították, hogy nincs semmiféle vízlevezető elágazás 
és egy természetes szifonban tűnik el a tó vize. 
A kijárat keresése közben a barlangkutatók 126 
méter mélységben 250 méter hosszú mellékfolyosók
ra bukkantak. E folyosók ritkaszép cseppkőkép- 
ződményes termekhez vezetnek. Az eddig ismeretlen 
óriási termek mélyén kristálytiszta vizű tavak van
nak. Az egyik ilyen terem végén szakadékra buk
kantak, amelynek mélyén a 180 méteres szinten levő 
tó víznyelője csobogott.

A Seszuri-barlangi nemzetközi szpeleológiai expe
díció öt napot és négy éjszakát tartott. A száz órán 
át végzett föld alatti kutatás közben igen sok rejtélyt 
megfejtettek a szerteágazó barlang vízrendszerével 
kapcsolatban. Ugyanakkor nagy mennyiségű 
tudományos anyagot gyűjtöttek a barlang állat
világából és ásványaiból. Dr. Dan Coman közölte, 
hogy eddig teljesen ismeretlen élőlényeket fedeztek 
fel, amelyeket az expedíció tagjai tudományos 
értekezésekben írnak le. (Igazság  ̂ I970 v m  2q.)

A SZOVJET KARSZTOLÓGIAI 
ÉS SZPELEOLOGIAI INTÉZET 

1970. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A hat évvel ezelőtt Permben megalakult intézet 

munkája tovább szélesedett. 1970-ben már 76 
tudományos és termelési dolgozó tartozott szerve
zetileg az intézethez a Szovjetunió öt köztársaságá
ból és harminc városából. A munkatársak között 
szerepelt kilenc egyetemi tanár és 34 docens.

1970-ben az intézeten belül két újabb szakágazatot 
hívtak életre, egyik a szpeleoterápia, melynek a 
vezetője N. G. Horosavinim professzor, az orvosi 
tudományok doktora és a mérnökgeológiai bizott
ságot P. I. JakovenkóvdX, a geológiai-ásványtani 
tudományok kandidátusával az élen.

Az intézet szoros kapcsolatot tart fenn különböző 
termelési szervezetekkel, bányavállalatokkal és

gyakorlati tanácsokkal, tudományos kutatási mun
kákkal segíti a gazdasági élet karsztokkal kapcsola
tos problémáinak megoldását.

Az intézet dolgozóinak munkássága nyomán 
1970-ben hét karszttémájú könyv jelent meg, továbbá 
nyolcvannégy tudományos dolgozatot publikáltak. 
A munkatársak részt vettek 82 konzultáción és 70 
szakmai ismertetőn, 14 tudományos tanácskozást 
szerveztek és összesen 8 8  előadást tartottak. Ezek a 
számok az intézet igen aktív tevékenységéről ta
núskodnak.
(Kivonatos ismertetés a Pesc seri 8—9. számából.)

B. D.

INNEN-ONNAN
Olaszországban ismét ,,összement” egy barlang! 

Az eddigi adatok szerint 805 méter mélységűnek 
tartott Antro del Corchia újra megméretett és ezúttal 
mindössze — 6 6 8  méter mélységűnek találtatott.

Ausztriában viszont a Gruberhornhöhle a papír
forma szerint kissé megnagyobbodott. A Magas 
Göllben (Salzburg közelében) nyíló barlang abszo
lút szintkülönbsége az 1970 augusztusában lebo
nyolított közös lengyel—osztrák expedíció eredmé
nyeképpen 854 méterre növekedett ( +  70 méter, 
—784 méter).

A Spanyol Nemzeti Szpeleológiai Bizottság két 
újabb barlangot jegyeztetett be a világ leghosszabb 
barlangjainak listájára. Az egyik, a Teverga (Oviedo 
tartomány) melletti Cueva Fresnedo 11,2 km hosszú, 
a másik a Checa (Guadalajara) közelében nyíló 
Cueva Tornero, amelyet 9,5 km hosszúságban térké
peztek fel.

A salzburgi Hagengebirgében található Tantal- 
hőidében újabb nagy termekből álló, homokkőtöm
bökkel két szintre osztott barlangjáratot fedeztek 
fel. Az új, kb. 750 méteres szakasszal együtt a barlang 
összhossza 17 250 méter. A feltárásokat folytatják.

A Dachstein-Mammuthöhle — Baradlánk osztrák 
riválisa — az újabb kutatások eredményeképpen 
tovább „növekszik”. A barlangrendszer teljes 
hosszát 1969 februárjáig hivatalosan 20.250 méter
ben adták meg. A bécsi és az alsó-ausztriai barlang- 
kutatóknak 1969. és 1970. években további oldal
ágak, mellékjáratok felmérésével a barlang össz- 
hosszát 21.297 méterre sikerült feltornászniok. Most 
az un. Havasi gyopár labirintus újratérképezését 
tervezik, ezt a részt eddig sommásan 3 km hosszú
ságúnak vették. Kíváncsiak várjuk az új eredmé
nyeket !

A szovjet és a lengyel barlangkutatók eddigi leg
nagyobb közös vállalkozásukat hajtották végre 
1970 novemberében. A podóliai gipszbarlangokba 
vezetett expedíciójuk során az Optimiszticseszkaja- 
barlang felmért hosszát 55 kilométerre növelték. 
Földünkön ez a leghosszabb gipsz kőzetben képző
dött barlangrendszer.
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