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Az 1974-es esztendő hármas jubileumot jelentett
az osztrák barlangkutatók számára. Huszonöt évvel
ezelőtt, 1949-ben alakult meg az osztrák barlang
kutatókat egyesítő szövetség, a Verband Österreichischer Höhlenforscher. Ez időponttól jelenik meg
rendszeresen testvérlapunk, a Die Höhle. Ötven
évvel ezelőtt kezdődött meg a Bécsi Egyetemen a
szpeleológia oktatása s ezzel a barlangtan, mint
önálló tudomány, akadémiai elismerést nyert.
Ugyancsak ötven évvel ezelőtti esemény a 2005 m
tengerszint feletti magasságban nyíló Salzofenhöhle
felfedezése, ahol az ásatások során értékes paleolit
leleteket találtak.
D ie H ö h le, 1974/1.

de Cajas és Palcamayo között. A barlang feltér
képezett szakasza 1600 m hosszú és 400 m mély
ségbe nyúlik.
D ie H ö h le, 1974 2.

SVÉDORSZÁG

A svéd Lappföldön felfedezték az ország jelenleg
leghosszabb barlangját, a Sotsbáck-barlangot.
Hossza 1650 m, a legnagyobb szintkülönbség 110 m.
A barlangban mintegy 200 cseppkövet találtak,
melyek hossza 1 10 cm. Ez azért érdemel említést,
mert az arktikus és szubarktikus területek barlang
jaiban a cseppkőképződmények igen ritkán for
dulnak elő.
British C. R. A. Trans., Vol. 1. No.
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PERU

Az Andok jelenleg ismert legmélyebb barlangját
tárták fel 1973-ban a spanyol barlangkutatók Peru
középső részén, Janin várostól DK-re, San Pedro

HAZAI ’h xíw t-eó (rot/iŰM qtotafwb'
ESEMÉNYEK___

FIATAL HIDROGEOLÓGUSOK II. TALÁLKOZÓJA
MISKOLCON
A fiatal hidrogeológusok I. találkozójának ha
tározata alapján (Miskolc, 1973) másodszor talál
koztak Miskolcon az ország különböző területein
dolgozó hidrogeológusok és a hidrológiai jellegű
témákkal foglalkozó egyetemi hallgatók.
A szervezést a Magyar Hidrológiai Társaság
Oktatási Bizottsága, a MH I Borsodi Szervezete és
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Észak-Magyarországi Területi Osztálya végezte.
A találkozón 1974. május 23 —24-én összesen 83-an
vettek részt, ami jól mutatja a találkozó iránt meg
nyilvánult nagy érdeklődést.
A résztvevők az első napon előadásokat hallgat
tak, amelyek elsősorban nem ismertető jellegűek
voltak, hanem a problémák és eredmények meg
vitatását tették lehetővé. Az előadásokat két szek
cióban hallhattuk, az egyikbe inkább karsztvíz, a
másikba talaj- és rétegvíz témájúakat sorolták.
A fiatal hidrogeológusok 14 előadással szerepeltek,
melyek közül 6 karsztvizes témájú volt. Az előadá
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sok és a hozzájuk kapcsolt kérdések, hozzászólások
a fiatalok akarását és jó felkészültségét bizonyítják.
Az elhangzott előadásokat a Magyar Hidrológiai
Társaság külön kiadásban jelentette meg. A délután
szervezett megbeszéléseken a résztvevők munkale
hetőségeiket, problémáikat és azokat a kutatási
feladatokat beszélték meg, amelyekkel munkahelyü
kön vagy szabadidejükben foglalkoznak.
A fiatal szakemberek másnap, szakadó esőben,
busszal a Bükk-hegység újabb karsztforrásainak fog
lalását tekintették meg. Felkeresték a források víz
gyűjtő területeit, ahol főleg a karszt- és barlangkutatók mutatták be munkaterületeiket. A résztve
vőknek a bemutató a rossz idő ellenére is mara
dandó élményt jelentett.
A II. találkozón a résztvevők továbbra is az
évenkénti találkozó megrendezése mellett foglaltak
állást, kedvezőbbnek találnák azonban a helyszínek
váltakozását. A következő találkozó megrendezését
a pécsiek vállalták.
Dr. Juhász András

