BESZÁMOLÓ
A VII. NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI KONGRESSZUSRÓL
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (UIS) a négy
évenként esedékes kongresszusát 1977-ben Angliá
ban, Sheffieldben rendezte meg, a Brit Barlangkutató
Szövetség aktív közreműködésével. Az 1973 óta el
telt időszak alatt a UIS életében jelentős változás
történt, ugyanis az UNESCO elismerte a Nemzet
közi Szpeleológiai Uniót mint C kategóriás nemzet
közi szervezetet. Ennek megfelelően az UIS belső
felépítése is megváltozott, amint ez a későbbiek
során kiderül.
A kongresszus regisztrált küldötteinek száma 311
fő, a bejelentett kísérők száma 80. A kongresszuson
ténylegesen több mint 550 fő vett részt. A résztvevők
33 ország szpeleológiai szervezetét képviselték. Nagy
létszámú delegációval az alábbi országok képvisel
tették magukat: Anglia 51 fő, USA 34 fő, Franciaország 32 fő, Jugoszlávia 25 fő, Olaszország 23 fő,
Belgium 23 fő. A regisztrált magyar résztvevők
száma hat, míg a ténylegesen jelenlevők száma 12
volt.
A VII. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus
elnöke G. Warwick professzor volt. Az első plenáris
ülést Sheffield polgármesternője nyitotta meg és
kívánt eredményes munkát a kongresszus minden
résztvevőjének. Ezt követte a Brit Barlangkutató

Szövetség elnökének, E. K. Tratman-nak az elő
adása „Akkor és most” címmel. Ennek keretében
bemutattak egy filmet, mely 1937-ben készült és
minden szónál jobban dokumentálta a barlangku
tatás és feltárás 40 évvel ezelőtti helyzetét.
A plenáris ülést követően a kongresszus munkája
számos szekcióban folytatódott. Itt hangzottak el a
kongresszusra beküldött előadások, számszerűit 192.
A szekciók az alábbiak voltak:
Föld- és ásványtan
13 előadás
Karsztmorfológia
38 előadás
Barlangképződés
29 előadás
Hidrogeológia
23 előadás
Barlangklíma és fizika
23 előadás
Barlangbiológia
28 előadás
Régészet és paleontológia
10 előadás
Dokumentáció
4 előadás
Technika és felszerelés
15 előadás
Barlangvédelem és idegenforgalom
9 előadás
A kongresszus kiadványában 13 magyar előadás
látott napvilágot az alábbi témakörökben: morfo
lógia 2, barlangképződés 1, hidrogeológia 3, barlangkémia és fizika 1, barlangbiológia 2, dokumentáció
1 , technika és felszerelés 1, barlangvédelem és idegenforgalom 2 előadás.

Gordon T. Warwick professzor megnyitó beszédét tartja a kongresszus plenáris ülésén.
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lata több mint 70 éves múltra tekint vissza. A levegőt
tisztasága és szennyezetlensége miatt először egy
szanatórium belső légterének kondicionálására hasz
nálták fel. A barlangi levegőt egy ventillátor nyomta
a szanatórium termeibe és biztosította a megfelelő
légcserét. A szanatóriumot 1902-ben létesítették és
a szakértők megállapították, hogy ,,a szanatóriumon
belüli levegő gyakorlatilag baktérium mentes” .
A szanatórium 1940-ig működött, akkor leégett.
B. BREW (Anglia). ,. Barlangkutató felszerelések
vizsgálati módszerei.” Az előadás célja az volt, hogy

A sheffieldi egyetem modern kollégiuma, a Random
House, a kongresszus színhelye.

A 192 előadás mindegyikét, de még az összefog
lalójukat is képtelenség bemutatni. Azonban néhány
érdekesebb előadást már csak a figyelemfelkeltés
érdekében is, ismertetünk még akkor is, ha ezek
kiválasztása talán szubjektív módon történt.

bemutassa a felszerelések próbaterhelési módszereit,
azzal a céllal, hogy egységesítse a gyártó cégek spe
cifikálását és a felszerelések vizsgálatát az esetben,
ha különféle vizsgálati feltételeket használnak. A
vizsgálat kiterjed a statikus és a dinamikus terhelés
re, a nyúlásra, az energiai felvételre, az ütközési és
koptatási próbákra. Különösen figyelemre méltó ez
az előadás hazai vonatkozásban, hiszen sokszor
házilag gyártott felszereléseket használnak a fel
tárok. Célszerű volna nálunk is az egységes minő
sítési rendszert bevezetni.
E.C.CATHERINE (Anglia). ,.Barlangi mentés az
Egyesült Királyságban ” A barlangi mentés több mint

rejöttének matematikai modellezését mutatta be,
ahol figyelembe vették a karsztosodó kőzetet ért
előzetes hatásokat, a szerkezeti zónák irányát, egy
mástól való távolságát, az oldás, az erózió lehetősé
geit és ezek kombinálásával számos karsztfelszínt
tudtak előállítani, melyek közelítették a valódi fel
színt, így a modell segítségével visszafelé tudják fel
deríteni a karsztfelszínt adott kialakulásának fel
tételeit.

40 éves múltra tekint vissza. Először a helyi rendőr
ség felügyelete alá tartozott. 1967-ben alakult meg
az Országos Barlangmentő Szolgálat a Belügy
minisztérium és a rendőrkapitányság felügyelete
mellett. Angliában 45 rendőrkapitányság körzetében
működnek barlangmentők. 1971-ben a Belügymi
nisztérium javasolta a rendőrkapitányságoknak,
hogy a mentőszolgálat tagjait — a különleges szol
gálatukra való tekintettel — biztosítsák. Ez a bizto
sítás a felszereléstől az életbiztosításig mindenre ki
terjedne. A barlangkutatók életbiztosítása ügyében
a Barlangi Mentőszolgálat vezetősége úgy határo
zott, hogy ez a csoportok, illetve a klubok feladata.

R.H. GURNEE (USA). ,, Felszíni épületek lég
kondicionálása barlangi levegővel”. A barlangi levegő

D.l. SMITH (V SA ). ..Barlangmentési források
felhasználása és fejlesztése.” Az USA nemzeti bar

G.A. BROOK (VSA). ,.Előzetes gondolatok a
karsztfelszín fejlődésének szerkezeti és kőzettani mo
dellje vonatkozásában.” A szerző a karsztfelszín lét

hűtésre és szellőzésre való felhasználásának gondo

langmentő szolgálata és az Unió Barlangmentési
Bizottsága az elmúlt 10 év tapasztalatait összegezve
és a barlangi mentőszolgálatok munkáját elemezve
pontrendszert dolgozott ki a csoportok hatékony
ságának elbírálására. A pontrendszer az alábbi fel
tételeket veszi figyelembe:
I. Emberi hatékonyság, A. Elsősegély szolgálat.
B. Rendszeres tréning. C. A csoport létszáma. D. Spe
ciális szolgálat (személyenként.)
II. Egészség és életmentés. A szolgálat legalább két
személy kimentésére képes és a legmagasabb szinten
van (ez az I/A. csoportban jelölt szint.)
III. Szervezet. Mozgóképesség, készenlét, távközlési
eszközök, függőleges mozgásra való felszerelés,
bontó eszközök, szállító eszközök. Az előadás javas
latot mutatott be az egyes személyek és mentőcso
portok nyilvántartására. Ideális volna, ha a mentőVidám pillanatkép a Random House parkolójából:
Kosa Attila kocsiját könyvesbolttá alakították át,
ahol az érdeklődők megtekinthették a Társulat kiad
ványait. (Balázs D. felvételei.)
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csoportok a pontozás szerinti 500 pontot elérnék.
Ez tekinthető 100%-os készültségnek.
BALÁZS D. (Magyarország). ,,Karsztterületek
földrajzi eloszlása” és „A karsztosodás optimális
földtani és éghajlati ta r to m á n y a i Nemzetközileg is

nagyra értékelt előadások voltak. A karsztterületek
eloszlásából kiderül, hogy Európa a leginkább
„karsztos” kontinens, hiszen területének 13.5%-a a
karsztos terület. Ezt követi Ausztrália (4,5%), Ázsia
(3,6%), Észak-és Közép—Amerika (3,5%). A karsz
tosodás körülményeit vizsgálva a szerző összefog
laló térképet mutatott be a világ karsztjairól, ki
jelölvén a karsztosodásra leginkább számításba
jöhető területeket. Ennek két előfeltétele az előadás
szerint: a karsztosodásra hajlamos kőzet és lOOOmmnél nagyobb évi csapadék (trópusi éghajlat esetén).
A szekciók ülése után került sor az utolsó plenáris
ülésre, amikor az Unió új belső szervezetét határoz
ták meg. Ez megfelel az UNESCO normáinak. Az
U1S tevékenysége a kongresszust követően öt osz
tályban folyik: 1. Barlangvédelem. 2. Tudományos

kutatás. 3. Feltárás. 4. Dokumentáció. 5. Tovább
képzés. A 2., 3. és 4. szakosztály több bizottságból
és csoportból tevődik össze. Sor került az Unió új
vezetőségének megválasztására is. A kongresszus az
Unió tagjai közé felvette Dél-Koreát, Izraelt és a
Szovjetuniót.
A kongresszuson résztvevők tiszteletére a város
polgármester-asszonya fogadást adott. A hivatalos
üléseken túl a kongresszuson résztvevők között köz
vetlen baráti, kollégiális kapcsolatok alakultak ki.
Számos delegáció rendezett könyvvásárt, ahol mód
nyílt egyes kiadványok megvételére és cseréjére.
Nagy sikert aratott a résztvevők között Társulatunk
folyóiratának, a Karszt és Barlangnak az angol
nyelvű különkiadványa, mely a kongresszus tiszte
letére jelent meg. A kongresszussal egy időben több
cég is képviseltette magát, bemutatván és árusítván
a barlangfeltárással és kutatással kapcsolatos fel
szereléseket és eszközöket.
A kongresszus ülésszaka nagy sikerű klubesttel
zárult.
Dr. fíöcker Tivadar

A NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIA1 UNIÓ VEZETŐSÉGE ÉS SZERVEI
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió Sheffieldben
1977. szeptemberében megtartott közgyűlésén meg
választott vezetősége:
Elnök:
Dr. Arrigo A.CIGNA (Olaszország)
Alelnökök: Dr. G. Nicholas SULLIVAN (USA)
Maurice A UDÉTAT (Svájc)
Főtitkár:
D. Habért TRIMMEL (Ausztria)
Titkárok: Prof. Dr. Ljubomir DINEV (Bulgária)
Prof Dr. Derek FORD (Kanada)
Prof. Dr. Adolfo ERASO (Spanyolország)
Prof. Dr. Vladimír PANOÉ

(Csehszlovákia)
Dr. Francé HABÉ (Jugoszlávia)
Gérard PROPOS (Franciaország)

SZAKOSZTÁLYOK és BIZOTTSÁGOK
A/ Természetvédelmi Szakosztály

Elnök: Francé HABÉ (Jugoszlávia)
1. Természetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Elnök: Francé HABÉ (Jugoszlávia)
B/ Tudományos Kutatási Szakosztály

Elnök: Adolfo ERASO (Spanyolország)
2. Karszt Fizika-kémiai és Hidrológiai Bizottság
Elnök: Adolfo ERASO (Spanyolország)
3. Karsztdenudációs Bizottság
Elnök: IvanGams (Jugoszlávia)

4. Paleokarszt és Szpeleokronológiai Bizottság
Elnök: F. Hármon (USA)
5. Szpeleoterápiai Bizottság
Elnök: H. Spannagel (NSZK)
Cl Feltárási Szakosztály
Elnök: A. EA VIS (Anglia)

6. Barlangbiztonsági Bizottság
Elnök: Alexis de Martynoff (Belgium)
7. Felszerelési és Technikai Bizottság
Elnök: A. Eavis (Anglia)
8. Barlangbúvár Bizottság
Elnök: J. Piskula (Csehszlovákia)
D Dokumentációs Szakosztály
Elnök: Cladue CHABÉRT (Franciaország)

9. Bibliográfiai Bizottság
Elnök: Reno Bernasconi (Svájc)
10. Topográfiai és Kartográfiai Bizottság
Elnök: Jan Pribil (Csehszlovákia)
11. Nagybarlangok Bizottsága
Elnök: Claude Chabért (Franciaország)
12. Szpeleofilm dokumentációs Bizottság
Elnök: D. Brison (Franciaország)
E/ Oktatási Szakosztály
Elnök: Maurice A UDÉTAT (Svájc)

13. Oktatási Bizottság
Elnök: Maurice Audétat (Svájc)
F/ Tanácskozó Testület
Elnök: Gordon T. WARWICK (Anglia)
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A MAJDANPEKI
RAJKOVA-BARLANG
A Jugoszláv Földrajzi Társaság 1976. szeptember
15—20. között Belgrádban megrendezett X. Jubi
leumi Kongresszusán a szervező bizottság ez alka
lommal is nagy gondot fordított az országos jelentő
ségű tudományos ülésszakot jól kiegészítő tanul
mányi kirándulásokra. Ezek keretében ÉK-Szerbiában alkalmam nyílt a Majdanpek melletti Rajkovacseppkőbarlang meglátogatására.
A barlang Jugoszlávia legújabban „felfedezett”
és máris híressé vált turisztikai objektumai közé
tartozik. Érdekes megemlíteni, hogy bár a múlt
század végén (1894) már J. Cvijic, a nagy szerb
geomorfológus is járt benne, a cseppkőbarlang fel
tárása azonban egészen 1974-ig váratott magára.
J. Cvijic — a korabeli leírások szerint — ugyanis
csak a franciák által, az 1860-as években épített
árvízvédelmi gátig (azaz 535 m távolságig) juthatott
be a bal oldali folyosón. A jobb oldali, felső folyosó
elkerülte a figyelmét. J. Cvijic gondos leírása, az
általa megismert barlangrész morfológiai és hidro
lógiai jellemzése azonban így is maradandó és izgal
mas olvasmánynak bizonyul, s a nagy mester klaszszisát dokumentálja.
Csak 1974-ben és 1975-ben clr. Radenko Lazarevic
geomorfológus vezetésével került sor arra a nagy
szabású feltárási munkára, amelynek eredménye
képpen 1975. szeptember 12-én Majdanpek felsza
badulásának a 31. évfordulóján a cseppkőbarlangot
megnyitották a turisták számára.
Azóta a turisták százai látogatják a Majdanpektől
mindössze 3,5 km-re északra fekvő cseppkőbar
langot. Ma már nemcsak a kiránduló iskolásgyere
kek, egyetemisták, szakemberek és barlangászok
kiváncsiak a Rajkova-cseppkőbarlang csodálatos
labirintusára és cseppkővilágára, de a vendégkönyv
tanúsága szerint már egyre több külföldi turista és
szakember is megfordul a barlangban. A barlanghoz
egyébként aszfaltozott út vezet, de Belgrádból vas
úton is megközelíthető.
A barlang, amelyen a Rajkova-patak folyik keresz
tül, a patakos cseppkőbarlangok csoportjába tar
tozik. A patak Rajkovo volt bányásztelepülés alatt,
a pala és a mészkő érintkezésének a vonalában bukik
a felszín alá, 470 m tszf-en. Ezt követően a 893 m-es
földalatti útja után, 428 m tszf-en ismét a felszínre
lép, majd a közelben elfolyó Paskova-patakba ömlik.
A patak földalatti szakaszának az esése tehát elég
jelentős: 42 m. A barlang hosszú fejlődése során,
a Rajkova-patak két horizontot épített ki: a felső
száraz és az alsó patakos barlang-rendszert. A száraz
korridor hossza 586 m, teljes hossza 1130 m. Együtt:
2304 m.
Mindkét horizontra jellemző, hogy ma még
egyiket sem lehet végigjárni, mert a száraz korridort
és a patakos folyosót is egy helyen, kb. 45 illetve 30
méteres szakaszon tetemes mennyiségű málladék
ill. hordalék zárja el (lásd az ábrát). Ezért nem sike
rült ezeket a szakaszokat térképre rávinni. A két
horizont közötti magasságkülönbség 24 m körül
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mozog. A barlangrendszer feletti mészkőréteg vas
tagsága pedig eléri a 80 m-t.
Nem messze, mintegy 90 m-re a Rajkova cseppkőbarlang bejáratától van a Paskova-patak forrása is,
amely ugyancsak barlangból folyik ki. A két csepp
kőbarlang között azonban igen nagy a különbség.
A Paskova-patak még csak most építi az első hori
zontot, és így csak alacsony vízállás esetén lehet a
víznyelő felől 200 m-re, ill. a forrásponttól felfelé
95 m-re megközelíteni.
Szeretnénk remélni, hogy a szakavatott kutatók
hazánkból is gyakorta fogják majd látogatni Jugo

szláviának e nagyszerű természeti ékességét, amelyet
egy múlt századi útonálló, Rajkó nevű hajdúhara
miáról neveztek el, aki a Dolnyi-Milanovac —
Majdanpek-i szekérúton rendszeresen fosztogatta az
utasokat. Úgy mondják — a rabolt kincseket a
cseppkőbarlangban rejtette el. Ezeket a kincseket
máig sem találták meg, de a cseppkőbarlang kár
pótlásul bőkezűen megajándékozott minden lelkes
kutatót és látogató turistát a legszebb alkotások
élvezetének az örömével, azokéval, amelyeket csak
az örökké megújuló természet képes nyújtani.
Dr. Dudás Gyula

SZLOVÁKIAI BARLANGKUTATÓK OLASZORSZÁGBAN
A Szlovák Szpeleológiai Szövetség MONTÉ
CANIN *76 nevű expedíciója keretén belül 1976
szeptemberében 14 barlangkutató szállt le a 920
méter mély Michele Gortani-balangba. Ezt a JuliaiAlpokban levő földalatti folyosórendszert a szpeleológusok a világ egyik legnehezebben bejárható bar
langjának tartják. A leszállást rendkívül megnehezí
tik a barlang 27 aknáját összekötő, helyenként igen
szűk, meanderszerű vízszintes járatok, melyek az
alsó részekben elérik az egy kilométer hosszúságot
is.
Szeptember 2-án a földalatti tábor kiépítésére le
szálló kutatóknak már 150 méteres mélységben a
függőleges járatokat elöntő karsztvízzel kellett meg
küzdeniük. Több vízesésen való átkelés után végül
is 450 méter mélységben sikerült a tábort kiépíteni.
A felszállásra azonban csak 2 nap múlva kaptak
engedélyt telefonon keresztül, amikor a felszínen
fagyott, és így a barlangban is jelentősen csökkent
a víz.
Az öttagú második csoport szeptember 4-én szállt
le a barlangba, az éjszakát a földalatti táborban
töltötte és másnap reggel megindult a barlang talpa
felé.
A végtelen hosszúnak tűnő magas, vízszintes
repedésjáratokban nagyobbrészt csak a felső vágyközépső részeken haladhattak tovább, mivel lent
félelmetesen tajtékozott a megáradt barlangi patak.
A környezet nyomasztó hatását még növelte a fala
kat befedő fekete barlangi iszap, mely a fény nagyrészét magába nyelte. Végül 9 órai megfeszített
munka után sikeresen elérték a barlang talpát jelző
szifont.
A földalatti táborba visszavezető út még nehezebb
volt, 12 órát tartott. Hosszabb pihenőt sehol sem
tarthattak, mivel az átázott ruhákban elviselhetetlen
volt a barlang alacsony hőmérséklete ( + 2°C).
Végül a földalatti táborból 15 órai alvás után meg
kezdhették a felszállást.
A leszállás dupla duralumínium fékcsigák, a fel
szállás Jumar mászókészülékek segítségével történt.
Gibbs típusú mászókészülékek biztosítása mellett.
Közben összesen 1400 méter csehszlovák gyártmá
A Michele Gortani-zsomboly bejárata• Gál Lajos
fényképe.

nyú hegymászókötelet használtak fel. Ezeket a föld
alatti aknákban expanzív nitekre erősítették.
A Petr Hipman által vezetett expedíció 14 tagja
a zólyomi, rimaszombati, rózsahegyi és jászói bar
langkutatók közül került ki. A jelentős szpeleoalpinisztikai teljesítményen kívül az expedíciónak
tudományos jelentősége is volt, a filmezés és fény
képezés mellett kőzetmintákat is gyűjtöttek.
Gaál Lajos
Rimaszombat

EXPEDÍCIÓ SRI LANKÁBA
A „Karszt és Barlang” 1975. évi II. számában hírt kaptunk a szlovák barlang-búvárok Sri Lankába
(Ceylonba) indult első expedíciójáról, amely tragikus közúti baleset miatt félbeszakadt. A csoport két
tagja életét vesztette, a többiek azonban úgy határoztak, hogy későbbi időpontban mégis végrehajtják
eredeti elképzelésüket.
Az újabb vállalkozásra 1977. március 6 -án Liptószentmiklósról tizenketten indultak el. Útjuk során
28 ezer km-t tettek meg. Végső céljuk Ceylon szigetén, az ottani Hidrogeológiai Intézet segítségével, az
óceáni karsztképződmények megismerése volt. Több merülést hajtottak végre Tidal Well-ben is, ahol 52 m
mélységben igen érdekes muzeális leletekre, régi temetkezési helyre találtak. Több emberi csontmaradványt
tartalmazó urnát hoztak a felszínre. Ezenkívül bebizonyosodott, hogy ez az érdekes édesvízi rendszer az
eddigi ismeretekkel ellentétben 60 m-nél is mélyebb víz alatti részeket tartalmaz.
Hazafelé jövet Kasmírban 3200 és 4500 m közötti magasságokban elhelyezkedő barlangokat kutattak át.
Ezt követően Afganisztánban, a Hindukusban található Band-i-Amir tavat keresték fel, amely mésztufa
képződményeiről ismert. A tó 3100 m tengerszint feletti magasságban fekszik. A búvárok 28 m-re merültek
olyan tóban, ahol előttük még senki sem járt. Az acélkéken csillogó vízben szép növényeket és nagy halakat
találtak. A tóban különféle megfigyeléseket végeztek a tufagátak keletkezésének megismerésére.
A szlovák barlangbúvárok élményekben gazdag 124 nap után 1977. július 7-én érkeztek haza. Részlete
sebb beszámolót az expedíció vezetőjétől. Sasvári Tibortól később kapunk.
Ignűcz Ibolya

INNEN-ONNAN
A Kilszi-barlang 1082 m mély

A Bandzioch-barlang

A kijevi barlangkutatók 1975-ben a Pamír-Altájhegység Kirk-Tau platóján kb. 2500 m tszf. magas
ságban nyíló, általuk Kilszinek (Kijevi Barlangku
tató Laboratórium rövidítése) nevezett barlangot
720 m mélységig tárták fel. A továbbjutás reményé
ben 1976-ban 47 fős expedíciót szerveztek.
A földalatti expedíció során a kutatók 400, 800
és 900 m mélységben tábort létesítettek. Az ötnapos
vállalkozás során a barlangot 1082 m mélységig és
kb. 2 km hosszban tárták fel. A függőleges jellegű
barlang nehezen járható, omladékok, szűkületek,
vízesések tarkítják. Legmélyebb aknája 90 m.
A Kilszi-barlang a világ legmélyebb barlangjai
közül jelenleg a negyedik helyet foglalja el.

1976-ban a krakkói barlangkutatók tovább foly
tatták a Bandzioch-barlang kutatását. A Lengyelország második legmélyebb és nyolcadik leghosszabb
barlangjaként nyilvántartott (1. Karszt és Barlang
1976. I—II.) barlangot több expedíció során a ku
tatók 525 m mélységig több mint 5 km hosszban
tárták fel. A munkálatokat folytatják.

Tater nik 197614

Megkezdték a Tátra barlangjainak
kataszterezését
A Lengyel Földtudományok Baráti Társaságának
Varsói Csoportja, a Varsói Szpeleo Club tagjai
Jerzy Grodzicki vezetésével 1975. nyarán megkezdték
a Tátra barlangjainak kataszterezését.
A kutatók feladata a kevésbé pontosan, vagy egy
általán fel nem mért barlangok pontos feltérképezése,
a barlangbejáratok bemérése. A térképezés mellett
természetesen geológiai, biológiai és mikroklimatológiai felvételezést is végeznek. A dokumentációt
kiegészítik a barlangok bejáratáról és néhány jelleg
zetes tereptárgyról készített fényképfelvétellel is.
Az 1975—76-ban végzett munka alapján a Tátrá
ban 260 barlang ismeretes. 82 barlangról teljes, 1 2
barlangról részleges dokumentáció készült el.
Taternik, 1976/4
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Lezárták a Sniezna-barlangot
A Tátrai Nemzeti Park 1976. október 22-én vas
ráccsal zárta le a Nagy-Sniezna-barlang mindkét
bejáratát. A barlangkutató és -mentő expedíciók
olyan mennyiségű hulladékot hagytak a barlangban,
hogy fellépett a Koscielisko-patak szennyeződésé
nek veszélye. A barlang egyes járatait térdig érő
penésszel bevont szemét borítja. A barlang ,,kitaka
rítására” a lengyel barlangkutató szervezetek összlengyel barlangkutató expedíciót fognak szervezni.
Taternik, 197614

Példás büntetés
Nyugat-Németországban egy felelőtlen barlang
látogató szándékosan ledöntött és eltört egy 1,40 m
magasságú cseppkövet. A tettest feljelentették, és a
tárgyaláson a körzeti bíróság 350 márka pénzbír
ságra és az eljárási költségek megfizetésére ítélte.
Mitteilungen VDKV, München
1975. Jg. 21. No.3.

