
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ AZ NDK-BAN
Bulgáriában 1980-ban megtartott Európai Regio

nális Szpeleológiai Konferencián a Nemzetközi 
Szpeleológiai Unió szocialista országai megállapod
tak, hogy a szocialista országok barlangkutatóinak 
összefogása érdekében minden évben más országban 
találkozót rendeznek.

A határozat értelmében az első ilyen rendezvényre 
az NDK-ban került sor 1981. május 23.—június 7. 
között a Kulturbund Karszt- és Barlangkutató 
Szekciójának szervezésében. A Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat képviseletében a talál
kozón Kárpát József és Takácsné Bolner Katalin 
vett részt. A külföldi meghívottak között további 
két-két szlovák, lengyel, bolgár, román és egy szov
jet kutató volt.

A program első része a híres rübelandi barlang- 
vidék bemutatása volt. A környék geológiai felépí
tését átfogó felszíni kirándulás után túrákat tettünk 
a négy nagy barlangban: a Baumanns-, a Hermanns-, 
a Kameruner- és a Bielshöhlében.

A program második részeként a Déli-Harz 
és a Kyffháuser-hegység peremének gipsz- és anhid-

ritkarsztját tanulmányoztuk. A felszíni kiránduláso
kon számos víznyelőt, karsztforrást, a felszín alatti 
kioldódások miatt keletkezett beszakadást (Erdfall), 
a meredek hegyoldalak fokozatos leszakadása kö
vetkeztében kialakult hasadékbarlangot és egy 
érdekes időszakos tavat látogattunk meg. Túrákat 
tettünk néhány kisebb és a legnagyobb gipszbarlang
ban, így az 1,5 km-es Heimkehlében, a 800 m-es 
Barbarossa-, az 500 m-es Schuster-barlangban 
és a Hirschweg-höhle 1906 óta kialakult 26 m mély, 
3—4 m átmérőjű aknájában.

A túraprogramok kiegészítéseként esténként film
vagy diavetítés volt a kutatócsoportok munkájáról. 
Megtekintettünk egy barlangi búvár-bemutatót, 
és részt vettünk egy uraninnal végzett vízfestési 
kísérletben. Bemutatták az általuk használt barlangi 
mentő, térképező és fényképező eszközöket, kuta
tási segédeszközöket is. Az Uftrungenben levő 
Karsztmúzeumban betekintést nyertünk az ott folyó 
adatgyűjtő, rendszerező és kutatómunkába.

Takácsné Bolner Katalin

S z lo v á k  b a r la n g k u ta tó k  S p a n y o lo r s z á g b a n
A Slovenska speleologická spolocnost’ (Szlovák 

Barlangkutató Társulat) kilenctagú csoportja 1981. 
szeptember 15. és október 20. között spanyolországi 
expedíción vett részt. A vállalkozást Dr. Zdenko 
Hochmuth vezette. A 10 000 km-es utat a Szlovák 
Állami Természetvédelem Központjának különlege
sen felszerelt Avia típusú tehergépkocsiján tették 
meg.

A fő cél a Dél-Spanyolországban fekvő Sierra 
de Tolox-hegység karsztjának tanulmányozása volt, 
éspedig geológiai, morfológiai, hidrológiai és bioló
giai szempontból. Terveinkben szerepelt a Sima
G.E.S.M. elnevezésű 1077 (a szifonban 1098) méter 
mély barlang fenekére való leszállás is. Az ott 
szerzett dokumentumanyag teljes feldolgozása a 
Múzeum Slovenského Krasu (Szlovák Karszt- 
múzeum) gyűjteményét fogja gazdagítani.

A Sierra de Tolox-hegységben nyolc napot töltöt
tünk, amiből összesen 67 órát a Sima G.E.S.M. 
barlangban. A kilenc résztvevőből heten szálltunk 
le a barlang alsó végpontját jelentő szifonig.

A Sima G.E.S.M. nyitott, időszakos víznyelő 
típusú barlang. 1670 méter tszf. magasságban nyílik 
Hoyos dél Pilar nevezetű depresszióban, amelynek 
kb. 1,5 km2 vízgyűjtőterülete van. Tájékozódási 
szempontból a barlang bonyolult. Nagyobb méretű 
üregek főként a mélyebb aknák helyén fejlődtek ki 
(Grand Pozo 115 m és a Paco de la Tőrre 158 m). 
A barlang bejárását 47 kisebb-nagyobb akna nehe
zíti meg. Egyes aknák tóban végződnek, és ezek

A Sima G.E.S.M. függőleges metszete
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