KONFERENCIA GÖRÖGORSZÁGBAN
A Görög Barlangkutató Társulat 1983. szeptem
ber 1—5. között rendezte meg Athénben az UIS
„Idegenforgalmi barlangok és problémáik” témájú
konferenciáját. Az eseményre 18 országból jelent
keztek, és végül 11 ország képviselői vettek részt.
Hazánkat 19 fős küldöttség képviselte. A Görög
Régészeti Társaság székházában megtartott elő
adásokon és vetítéseken számos érdekes anyag
került ismertetésre, melyeket a szervezők a konferen
cia idején kötetben adtak át a résztvevőknek. Sajná
latos, hogy a görög előadók anyanyelvűket használ
ták mind szóban, mind írásban, ezzel az értékes
anyag 50%-a gyakorlatilag elveszett a nemzetközi
barlangkutatás számára. Számos neves személyiség
vett részt a konferencián, így A. Eraso, az UIS
elnöke; A. Anavy, az UIS volt elnöke; H. Trimmel,
az UIS főtitkára; F. Oedl, az Eisriesenwelt igazga
tója; R. Gurnee, az amerikai NSS volt elnöke;
F. Habé, Jugoszlávia nagy öregje, és nem utolsó
sorban A. Petrohilou, a konferencia fő szervezője,
valamint sokan mások.
A számos jól ismert és a kevés ismeretlen arc
valahogyan azt sugallta, hogy most is azok jöttek el,
akik általában mindenütt ott vannak. A barlang

tulajdonosok és üzemeltetők, tehát a gyakorlati
problémákkal foglalkozó szakemberek, nagyon
csekély kivétellel, távolmaradtak.
A konferencia előtt és után kirándulásokat szer
veztek, jó keresztmetszetet adva a görög kiépített
barlangok helyzetéről. A magyar csoport a krétai
és pelopónniszoszi kirándulásokon vett részt. A kré
tai barlangok kiépítése a kezdet kezdetén tart,
nem is a barlangok szépsége, érdekessége (Diktion-,
Autron-, Sendoni-, Melidoni- stb. barlangok) hiány
zik, hanem a kezdőtőke. Szépen kiépített az Athén
melletti Kontuki-barlang és a Pelopónniszosz déli
csücskén található dirosi Glyfada-barlang.
A konferencia ideje alatt munkaértekezletet tar
tott az UIS jelenlevő tisztségviselőiből és a résztvevő
nemzetek képviselőiből alakult bizottság. A. Eraso
bejelentése szerint az UNESCO az UIS korábbi „C”
kategóriás minősítését „B” kategóriára emelte,
ez szélesebb tevékenységi jogot, több anyagi támoga
tást és több felelősséget jelent a jövőben.
A konferencia kiadványa, mely az előadásokon
kívül a kirándulásokon érintett barlangok térképét
és leírását is tartalmazza, az MKBT Könyvtárában
megtekinthető.
Dr. Kása Attila

LATIN-AMERIKAI BARLANGKUTATÓK TALÁLKOZÓJA
A VIII. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson
(Bowling Green, USA, 1981.) hozott határozat
alapján a Latin-amerikai és Karib-szigetek Barlangkutató Szövetségének I. Nemzetközi találkozója
A konferencia résztvevőinek egy csoportja
(fotó: Székely K.)
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1983. január 10. és 16. között Kubában került
megrendezésre.
A rendezvényt január 11-én délelőtt a Vinalesvölgyben dr. Adolfo Eraso, a Nemzetközi Szpeleoló
giai Unió elnöke nyitotta meg, majd dr. Antonio
Nunez Jimenez, a Kubai Barlangkutató Társulat
elnöke, mint házigazda és mint a Latin-amerikai és
Karib-szigetek Barlangkutató Szövetségének elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Dr. Franco Urbani, a
Szövetség főtitkára bemutatta a konferencián meg
jelent országok képviselőit, akik rövidebb-hosszabb
beszédben üdvözölték a megjelenteket, és értékelték
a Szövetség létrejöttének és az I. találkozónak a
jelentőségét.
A résztvevők az éjszakába nyúló előadóülések
mellett megismerkedhettek a környék nevezetesebb
barlangjaival, a trópusi karsztosodás oly sokat idé
zett, jellegzetes képződményeivel.
A találkozón a Latin-amerikai országokon túl
számos európai ország is képviseltette magát.
Magyarországról 31 fő vett részt a mindenki számá
ra igen értékes és tanulságos rendezvényen. <^z ^

OLASZORSZÁGBAN
ÜLÉSEZETT AZ UIS
OKTATÁSI BIZOTTSÁGA
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (UIS) Oktatási
Bizottsága 1983. május 28—30. között Triesztben
tartotta soron következő ülését. A rendezvény házi
gazdája a Societá Alpina déllé Giulie „Eugenio
Boegan” Barlangkutató Csoportja volt, amely ebben
az évben ünnepelte megalakulásának 100. évforduló
ját. A szervezők vendégként meghívták az UIS tag
országok egy-egy képviselőjét. A találkozónak 40

résztvevője volt, akik 10 országból érkeztek.
A rendezők nevében Carlo Finocchiaro köszön
tötte a megjelenteket. Ezután Adolfo Eraso, az UIS
elnöke kérte fel Maurice Audetat-t, az Oktatási
Bizottság elnökét a munkaprogram levezetésére.
Ennek keretében először a tagországok jelenlevő
képviselői ismertették jelenlegi oktatási rendszerü
ket, illetve a vele kapcsolatos problémáikat. Az el
hangzott ismertetéseket követő vitában mindenki
egyetértett abban, hogy először a gyakorlati képzés
szükséges és utána jöhet csak a tudományos jellegű.
Az alaptanfolyamoknak az érdeklődést kell fel
kelteniük.
A Bizottság előző ülésén elhatározták, hogy ki
dolgoznak egy nemzetközi oktatási tematikát. En
nek egyrészt részletesnek kell lennie, másrészt pedig
olyan általánosnak, hogy az minden UIS tagország
részére használható legyen. A tematikának minden
olyan ismeretanyagot tartalmaznia kell, ami egy jól

Részletek az elhunyt barlangkutatók emlékművéből
( Hegedűs Gyula felvételei)

A Grotte Gigante cseppkövei
képzett szpeleológustól elvárható, de ez csak alapot
ad és minden országnak azt kell kiemelnie belőle,
ami részére szükséges és fontos. Az öt szakaszosra
tervezett rendszerből az első kettő már elkészült.
A trieszti ülés egyik feladata a harmadik szakasz
összeállításának előkészítése volt.
Felmerült a tagországokban folyó képzés össze
hangolásának szükségessége, bár a nemzetközi
minősítés megvalósítása nem látszik lehetségesnek.
Javaslat hangzott el az oktatáshoz szükséges nem
zetközi kézikönyv kidolgozására. Szóba került
még az UNESCO és az UIS közötti laza kapcsolat
erősítésének és a szpeleológia magasabb szintű el
ismertetésének szükségessége is.
Ennio Tedeschi festő és szobrász, akinek fia
2 évvel ezelőtt barlangi baleset áldozata lett, szobrot
készített minden elhunyt szpeleológus emlékére
és azt felajánlotta a barlangkutatóknak. A szobrot
a Grotta Gigante bejárata mellett állították fel
és a találkozó részeként került felavatásra.
A rendezvény során kirándulást tettünk a Trieszti
Karsztra, ahol barlangokat és felszíni karsztjelensé
geket tekintettünk meg.
Végezetül látogatást tettünk vendéglátóink szék
házában, ahol többek között megnéztük a barlangkatasztert is. Az adatok gyűjtését még a múlt század
ban kezdték meg, és jelenleg kb. 5000 barlang ada
tait őrzik itt.
Hegedűs Gyula
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METEOROSOK
VIETNAMBAN
A Vörös Meteor Természetbarát Egyesület 1983.
április 12—29. között tanulmányutat szervezett
Vietnamba, melyen az egyesület barlangkutató szak
osztályának 19 tagja vett részt. Az előzetes terv
szerint Eszak-Vietnam több karsztvidékén végeztünk
volna megfigyeléseket. Sajnos ez a terv nagyrészt
meghiúsult, mivel a karsztvidék többsége a kínai—
vietnami határ közelében terül el, és a fegyveres
konfliktusok miatt nem mehettünk oda. így csak
két karsztterületre jutottunk el, ahol azonban — az
idő rövidsége miatt — részletes tanulmányokat nem
tudtunk folytatni.
Vietnami utazásunk elején Hanoival, majd DélVietnammal ismerkedtünk meg. Da Nang város
mellett találkoztunk először karsztobjektumokkal.
A várostól kb. 10 km-re D-re található egy hozzá
vetőlegesen 1,5 km2 kiterjedésű, perm korú, világos-

Kilátás a Pelikán-barlangból ( Ha Long-öböl)
szürke és rózsaszín mészkőből felépült rög, ahol a
trópusi karsztos lepusztulás során 5 meredek falú
kúphegy alakult ki, melyet Márvány-hegységnek
(Ngu-Hanh-Son) neveznek. A kúpok között elte
rülő ún. hegyközi karsztsíkság alját 10—15 m vastag
alluviális homok alkotja.

Csoportunk a legmagasabb (156 m tszf.) kúp
hegyet tekintette meg, melynek tetején 2 szakadéktöbör alakult ki. Az egyik töbörben található kis
buddhista pagoda mögött nagyméretű barlangbe
járatok nyílnak. A barlangrendszereket 5—20 m
átmérőjű, felszínre harapózott zsombolyok alkotják,
melyeket 1—2 m átmérőjű, csőszerű vízszintes jára
tok kötnek össze. Kötegszerű cseppkőképződmé
nyeket főleg az aknákban figyelhettünk meg, az
összekötő járatokban a repedéseket és a mészkőrétegek közötti hézagokat töltik ki. Porózus szerke
zetük miatt a hazai mésztufaképződményekhez
hasonlítanak. A nagyobb termekben — ahova a fel
színre harapózott aknákon át fény szűrődik be —
buddhista szentélyeket és oltárokat építettek.
A Da Nang melletti kis karsztterület megtekin
tése után Hong Gai-ba utaztunk. Hong Gai kis
kikötőváros a Dél-kínai-tenger partján, itt található
a Ha Long (Lemerülő Sárkány)-öböl karsztos sziget
tengere, melyet joggal tekintenek a Föld egyik leg
szebb tájának.
A Ha Long-i karsztterület legnagyobb része kar
bon korú, fekete-világosszürke, erősen gyűrt fusulinás mészkőből épült fel, mely a kréta időszakban
emelkedett ki. A harmadkori karsztos lepusztulás
során toronyhegyek keletkeztek, később a területet el
öntötte a tenger, mely 5—40 m mélységű. A mintegy
2500 km2 kiterjedésű területen kb. 4000 db, 200—
300 m magasságú, sziklatorony, ill. sziget található.
Ezek meredek mészkőfalain jól láthatók az oldási
nyomok, valamint számos barlangnyílás a már
említett mésztufa-függönyökkel, fosszilis cseppkő
képződményekkel. A tenger szintjében mindenütt
megfigyelhetők a kb. 2 m magas abráziós színlők.
Az egyik kis szigeten bárkánk kikötött, itt meg
tekintettük a Csodák barlangját (Hang Dán Go),
melyet Pelikán-barlangnak is neveznek. Maga a
barlang egy hatalmas terem, melynek alját szikla
törmelék borítja. A bejárati teremből kisebb oldal
járatok ágaznak el, ezekben a mésztufa-cseppköve
ken kívül kiszáradt cseppkőmedencéket láttunk.
A Ha Long-öböl megtekintése után még egy napot
töltöttünk Vietnamban, ahol a 17 napos utazás
során életre szóló élményekkel lettünk gazdagabbak.
Bízunk abban, hogy a jövőben békés körülmények
között szervezhetünk tanulmányutakat ebbe a válto
zatos szépségű délkelet-ázsiai országba.
Sásdi László

MAGYAR BARLANGKUTATÓK JUGOSZLÁVIÁBAN
A Hatos Csoport 1983. augusztus 1—15-ig tartó
expedíciót szervezett Jugoszláviába, a nagyobb
mélységű barlangok bejárására. A résztvevők: Béres
Sándor, Gyovai László és Szűcs László (Hatos
csoport), Joó György és Számadó István (VMTE
Központi csoport), Palicz Mariann (VMTE Vass
Imre Barlangkutató csoport) és Sebesztka László
(KTE Myotis Barlangkutató csoport).
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Az első komolyabb erőpróba Szlovéniában, az
olasz—jugoszláv határ mellett nyíló Lipiskó-Brezno
bejárása volt. Ez a felszínről induló, nagy mélységű
akna egy tagban, törés nélkül hatol le 210 m mély
ségig. A bejárata aránylag kicsi, talán az alsó-hegyi
Széki-zsomboly szájához hasonlítható. Pár méter
után kiszélesedik kb. 5—10 méter átmérőjűre, majd
jó 40 méter ereszkedés után 10—15 méterre tágul,

és nagyjából ezt a méretet tartja egészen az aljáig.
120 méternél nagyobb párkány van, de a rajta levő
omladék miatt minden lépés életveszélyt jelent a
lejjebb levőkre. 160 méternél egy hasonló átmérőjű,
de erősen cseppköves oldalakna csatlakozik be,
ahol ki lehet állni pihenni, meg a csomón való át
szerelést is érdemes itt elvégezni.
Innét az akna kör szelvényűvé válik, és csak a
legalján lesz ovális alakú. Az akna alja sík, nagyobb
bemélyedések nélküli, apróbb kőzettörmelékkel
borítva. Az aknából annak ellenére, hogy egy tagból
áll, 100 méternél nagyobb szakaszt nem láthat be a
mászó, mert az akna enyhén csavarodik. A beszere
lésre kb. 250 méter kötelet használtunk fel, két
helyen nittel, a többin kötélgyűrűvel osztottuk meg
az aknát.
Második akciónk a szintén szlovéniai Brezno pri
Leski Planini-ba történő leszállás volt.
A barlang a Jelovica-hegységben található 1140
mtszf. magasságban. Akranji barlangászok fedezték
fel 1978-ban, és még abban az évben elérték a jelen
legi végpontot 534 méter mélységben. A barlangban
meanderes részek és szűkületek nincsenek. Az évi
középhőmérséklet 6—8 °C között változik.
Brezno pri Les ki Planini
(Globine gorenske 1980. január)

A rendszer 150 méter mélységig zsomboly jellegű,
több 30—40 méteres aknából áll. Ezután az akna
belyukad a Biserna-terem tetejébe, ahonnét 40 métert
ereszkedünk úgy, hogy közben a falának még csak
a derengését sem látjuk. Jól esik a pörgés után
megérkezni az omladék tetejére.
A Biserna-terem kb. 150 méter hosszú, 50 méter
széles. Hatalmas cseppköves törmelékhegyen má
szunk le a további járatok felé. Újabb kötélereszke
dések után érjük el a Dolga-termet, amely 200 méter
hosszú, egyes helyein 50 méternél is szélesebb. 100
méteres szintkülönbséget kell megtenni benne az
eltévedés nem kis veszélye mellett.
E két nagy termet a barlang többi részénél jóval
idősebbnek tartják, valószínű, hogy a felső zsomboly
„véletlenül” talált bele a Biserna-terem tetejébeAz első teremben nagy vastagságban fellelhető
konglomerátumban már megindult az új patak
meder bevágódása is, egyes helyeken kisebb töm
bökké darabolva fel az ősi kavicslerakódást.
A Dolga-terem vége felé, az oldalából nyílik a
továbbvezető rész, most már végig aktív vízfolyástól
kísérve. 450 méter mélységben érjük el a Bivak nevű
részt. Az utolsó 80 méteres rész (Cakalnica) techni
kailag elég nehéz volt, három csomó és egy nitt
átszerelés nehezítette, végig vízesésben.
A 20 órás akcióban heten vettünk részt és egy
jugoszláv aki a Biserna-teremből visszafordult és a
felszínen várt meg minket. Palicz Mariann 450 méter
mélységből fordult vissza a vízben történő csomón
való átszerelések miatt. A többiek elérték a barlang
alját.
Mindkét akciónk során egyköteles technikát hasz
náltunk, és ahol mód volt rá (kötélgyűrűhely) vagy
felfeküdt a kötél, az aknát megosztottuk. Ereszke
désre stopcsigákat és xilofonokat, mászásra Bogips
kantyúkat használtunk. A világítást piezoós fej
karbidlámpákkal oldottuk meg. A szemetet a bar
langból kiszállítottuk. A leszállási engedélyeket,
térképeket és útbaigazítást a jugoszláv szervezetek
től és rozsnyói barátainktól kaptuk.
Szűcs László
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