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B ú vá rszá m
A vízalatti barlangkutatás az utóbbi években ugrásszerű fejlődésnek indult. Magyarországon több mint egy
tucat olyan barlang található, amelyben a továbbjutásnak egyetlen akadálya van: a víz. Az elárasztott barlang
szakaszok — a szifonok — legyőzéséhez már nem elégséges az egyéni bátorság és a jó szerencse, hanem jól
szervezett, megfelelően képzett és modern felszerelésekkel ellátott együttesekre van szükség. Az elmúlt
évtizedben hazánkban több olyan könnyűbúvár csoport alakult meg, amelyek a vízzel borított barlangszakaszok
feltárására specializálódtak. A Karszt és Barlang jelen számát annak szántuk, hogy egy csokorba fogva be
mutassuk a hazai búvár-barlangkutatás legújabb eredményeit.
A vízalatti barlangkutatás a feltáró munkák legveszélyesebb ága. A halálos kimenetelű barlangi balesetek
jelentős hányada szifonátúszóisi kísérletek során következett be. Jelen füzetünkben több külföldi tragédiáról
számolunk be, mintegy figyelmeztetőül, hogy a meggondolatlan virtuskodás, a szervezetlenség milyen szomorú
eseményekhez vezethet. Gyakorlott barlangi búváraink tapasztalatai alapján összefoglaltuk a biztonságos
merülések legfőbb szabályait, melyek betartása a sikeres búvármunka alapja.
Kiadványunk korlátozott terjedelme nem tette lehetővé, hogy a szerkesztőségünkhöz beérkezett valamennyi
cikket közöljük, ezek publikálására a következő számokban kerül sor. Várjuk búvár-barlangkutatóink további
írásait, hogy a tapasztalatok átadásával újabb szép eredményekről számolhassunk be.
A szerkesztő

DIVER’S FASCICLE
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The present pubiication expounds the newest
results of subaquatic speleological research. In
Hungary there are 15 caves in which water-filled
passages (siphons) hinder the progress of mán. In
the pást ten years several speleologists’ teams, vvellorganized and equipped with modern suits and
instruments and specialized in subaquatic explorations, have been formed in Hungary. Cave divers
spent several thousand hours underwater and explored a considerable number of new cave stretches.
It is to be thanked to the good organization of
underwater expeditions that no grave accident has
so far occurred in this country.

B HacToameM cöophhkc nyőJímcyiOTCfl hobcmluhc pe3yjibTaTbi cnejieojiorMHCCKHx Hccjie^OBahhő, npoBe^eHHbix b noABOAHbix ycjiOBnax. B
Bchtphh cymecTByeT 15 tukhx nemep, b KOTopbix
npoxoAy MernaeT nemepHbiií ynacTOK (cinjjoH),
3anojiHCHHbiH boaoíí. Ha npoTaacenHH nocneAHHX
AecíiTH jieT b BeHrpwH 6bui co3AaH pha cnejieojioTHHecKHX HCCJieAOBaTejibCKHX napTHíí, cneuHajiH3HpOBaHHblX AJIH npOH3BOACTBa HCCJieAOBaHHH B
noABOAHbix ycjiOBHRX h ocHameHHbix coBpeMeHHbiMH CHapR>KeHHjiMH. BoAOJia3bi-nemepoBeAbi
npOBOAHJIH HeCKOJIbKO TbICHH HaCOB nOA BOAOM H
Ha npoTJDiceHHH stoto BpeMeHH őbuiH pa3BeAaHbi
MHoroHHCJieHHbie HOBbie nemepHbie ynacTKH. B^aroAapR xopomeií opraHH30BaHHOCTH noABOAHbix
3KcneAHUHH b BeHrpHH ao chx nop He npoH3oniAa
hh OAHa TíOKenaa aBapna bo BpeMH paöoT b noABOAHblX yCAOBHBX.
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A biztosító búvár felügyelete mellett megkezdődik a merülés a Tapolcai- Ta vas-barláng Y-ágába

Részlet a Molnár János-barlang Dexion-ágából ( Maróthy L. felvétele)
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