
MÉRGEZŐ ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA A KIS-ZSOMBOLYBÓL
Szlovákiában, Rozsnyó mellett, a Szilicei-fennsí- 

kon található egy csaknem 140 m mély aknabarlang, 
a Kis-zsomboly. Évtizedekkel ezelőtt csaknem 20 
köbméter rendkívül veszélyes agrárvegyszert dobtak 
a rendszerbe. A Keletszlovákiai Vízmű térképezte 
fel a Rozsnyó környéki szennyezőgócokat. A nagy 
mélység, a kitermelendő anyag mennyisége és nem 
utolsósorban az anyag rendkívüli veszélyessége meg
haladta a szlovák vállalkozók lehetőségeit, illetve 
csak nagyon drágán tudták volna elvégezni a mér
gező anyag eltávolítását.

A hegymászókból és barlangkutatókból alakult 
Excelsior Gazdasági Munkaközösség a mintavétel 
és a vegyvizsgálat után készült szakvélemény alapján 
vállalta el a munkát, amelynek előkészítésére egy 
hónap állt rendelkezésére.

A zsomboly 12 m átmérőjű nyílása fölé alumínium 
állványcsövekből és acélsodronyokból hidat épí

tettünk. Megterveztük és elkészítettük a fél tonna 
teherbírású speciális csörlőt. A nagyobb biztonság 
érdekében egy légelszívó rendszert is terveztünk és 
építettünk be a barlangba. A mérgezett anyagokat 
200 literes fémhordókba töltöttük és úgy hoztuk a 
felszínre. A napi teljesítmény átlagosan 10 hordó 
anyag kitermelése volt. A méreggel teli hordókat a 
felszínen lezártuk, később pedig a Vízmű elszállí
totta az erre a célra kijelölt méregtemetőbe. Az 
anyag veszélyessége miatt szigorú óvintézkedésekre 
volt szükség, ennek ellenére is került méreg a szer
vezetünkbe, amit rendszeres vérvétellel és orvosi 
vizsgálatokkal ellenőriztek. A barlangot két és fél 
hónapi munkával tisztítottuk meg a mérgező anya
goktól.

Börcsök Péter

I N N E N  — O N N A N
A cseh barlangkutatók 1984-ben is számos expe

díciót vezettek az országhatárukon túlra. Ezek közül 
a legjelentősebbek:

— Jean Bemard *84 (Franciaország, — 1358 m)
— Grotan *84 (Svédország — pszeudokarsztok 

tanulmányozása)
— Hochgant *84 (Svájc — alpi karsztok tanulmá

nyozása)
— Vorarlberg *84 (Ausztria — Semriacher-Lur- 

grotte, Dachstein-Mammuthöhle)
STALAGMIT  

1985. 2.

A Kínai Karsztkutató Intézet 240 főt foglalkoztat, 
ebből 150 fő kutató és technikus. Az intézet az 
alábbi fő területeken működik:

— alapozó elméleti részleg;
— karszthidrogeológia;
— karszt-engineering;
— kutatástechnika;
— laboratóriumi elemzések;
— általános információs részleg.

The NSS BULLETIN
1983. 4.

Angol—ausztrál közös expedíció indult 1984 
augusztusában — a korábbi feltáró munka folyta
tásaként — a Jáva szigetén lévő Gunung Sewu ke
leti területének feltárására. A 12 tagú expedíció 
55 barlangbejáratot kutatott fel. A legnagyobb ered
mény a Luweng Jaran-barlang feltárása és térképe
zése volt, amelynek hossza meghaladja a 11 km-t. 
Jelenleg ez Indonézia leghosszabb barlangja.

CA VE SCIENCE 
1985. 2.

A Szovjetunióban új típusú karabinert fejlesztettek 
ki titánötvözetből „Irbis—2200” néven. Tömege 
77 g, terhelhetősége 2200 kg, ára 4,50 rubel.

SUBTERRA
1984. 95.

A yorki egyetem barlangkutatói (YUCPC) a mad
ridi műszaki egyetem barlangkutatóival (SEII) közös 
expedíciót szerveztek a spanyolországi Picos de 
Európa karsztterületeire. A legjelentősebb feltáró 
és dokumentáló munkát a 195 m mély I8-as és a 
—259 m mély M2 jelű zsombolyban végezték.

Angol barlangkutatók 1984 októberében expedí
ciót szerveztek a Pápua Új-Guineához tartozó Új- 
Britannia-sziget keleti részének (East New Britain) 
karsztterületeire. Az „Untamed River Expedíció” 
a Nakai-hegység Nare (Ngare) óriás zsombolyán 
leereszkedve 2,25 km hosszú és 260 m mély rend
szert tárt és térképezett fel.

A cambridgei barlangkutatók (CUCC) szokásos 
nyári ausztriai expedíciójuk során a Totes Gebirge 
Wolfhöhle nevű barlangjában —426 m mélyre ju
tottak le, és folytatták kutatásaikat a Schnellzug- 
Stellerweg —898 m mély barlangrendszerének oldal
aknáiban.

CA VÉS and CA VING
1985. 29.

Osztrák barlangkutatók elkészítették a 35 km 
hosszú Dachstein-Mammuthöhle 1 : 500 méret
arányú térbeli modelljét (alapterülete 3X5 m, ma
gassága 3 m), amelyet az 1984-ben megnyitott 
Schönbergalmi Barlangmúzeumban állítottak ki.

DIE HÖHLE
1984. 3—4.

105



SEDOM 84 nevű olasz expedíció a Holt-tenger 
környéki, kb. 200 km2 területű karsztot tanulmá
nyozta Izraelben. A területre jelenleg évente átlago
san 100 mm csapadék hull. A legjelentősebb bar
langban — La Grotta di Kanaim — a paleokarsztos 
fázis freatikus formakincse mellett a jelen időszak 
felszakadási formái tanulmányozhatók.

BOLLETTINO G. S. I.
1984. 22.

KWILU 84 néven indítottak expedíciót 1984 
augusztusában a belga barlangkutatók Zaire-ba. 
ahol Kinshasa és Matadi között, a Cristal Mounts- 
ban igen jellegzetes morfológiájú, intertropikus 
karsztterületek találhatók kúp- és toronykarsztok- 
kal. Az expedíció 7300 m összhosszúságú járatot tárt 
és térképezett fel.

SPÉLÉO FLASH  
1985. 146.

A Szovjetunióban 1984-ben számos expedíció 
munkája nyomán 120 új barlangot ismertek meg. 
Legsikeresebb volt a nyugat-kaukázusi Arabika- 
mészkőfennsík kutatása; itt 30 barlangot fedeztek 
fel, köztük négynek a mélysége meghaladja a 200 
m-t. A Vladimír Iljuhin-barlangban —950 m, 
a Kujbisevszkaja-zsombolyban —740 m mélységig 
jutottak le. Az egyik kutatócsoport az utóbbi bar
langban— melynek bejárata 2180 m tengerszint 
feletti magasságban fekszik — vízfestést hajtott 
végre. A festék a tengerszint közeli forrásokban 
jelent meg, tehát az itteni vízjáratok függőleges ki
terjedése legkevesebb 2180 m.

Olasz barlangkutatók 18 tagú csoportja 1984-ben 
expedíciót szervezett a Holt-tenger sós sivatagjába. 
Feltárták a 18 bejáratú ICRC-barlangrendszert, 
melynek hossza 2320 m, szintkülönbsége 130 m. 
Ismereteink szerint ez a világon a legnagyobb olyan 
üregrendszer, mely kősóban keletkezett.

DIE HÖHLE 
1985. 1.

BARLANGSTATISZTIKÁK
Leghosszabb és legmélyebb barlangok

Dél-afrikai Köztársaság (1983. évi állapot)

Legmélyebbek: 
Westdriefontein —183 m
Sinoia —172 m
Harasib —153 m
Guinas —153 m
Wolkberg —152 m
Chaos —112 m
Wondergat —104 m

Leghosszabbak:
Apocalypse 11 210 m
Wonderfontein 9 420 m
Cango 6 345 m
Crystal 6 165 m
Westdriefontein 5 785 m
Thabazimbi 4 480 m
Chaos

Izrael

3 395 m

SPELEOLOGIA 
1985. 12.

Legmélyebbek:
Hotat (Judée) —147 m
ICRC (Sedom) —120 m
El Hospi (Samarie) —110 m

Leghosszabbak:
Hariton (Judée) 4000 m
ICRC (Sedom) 3100 m
Sedom (Sedom) 1063 m
Fallafel (Sedom) 700 m

SPÉLÉO FLASH 
1984. 145.

Tunézia (1983. áprilisi állapot)

30 m-nél mélyebb 15 barlang, az első 8;
Djebel Serdj (Ousselita) —267 m
Ain et Tseb (Kairouan) —160 m
Fríz (Khaled Nord) —80 m
Zaghouan (Zaghouan) —77 m
Mysterieuse (Zaghouan) —70 m
Chavue Souris (El Haouria) —70 m
Djebel Saikra (Medenine) —66 m
Khanguetkef (Beja) —60 m

100 m-nél hosszabbak:
Ain et Tseb (Kairouan) 3000 m
Djebel Serdj (Ousselita) 1700 m
Kriz (Khaled Nord) 1000 m
Khanguet Kef Tout (Beja) 250 m
Zaghouan (Zaghouan) 7200 m
Damous Sbaa (Tállá) 200 m
Djebel Trozza (Hadjeb el Aioun) 100 m

SCV ACTIVITES
1984. 45.

Összeállította: Szablyár Péter
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