
Külföldi hírek,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG SZPELEOLÓGIAI 
SZÖVETSÉGE

Már 1989-ben, a Budapesten megrendezett X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus idején felmerült 
a nyugat-európai országok képviselői körében, hogy szükséges lenne szorosabb kapcsolatot kialakítani 
az Európai Közösség 12 államának barlangkutatási szervezetei között. A gondolat azóta testet öltött, 1990. 
szeptember 8-án -  az Udinében megrendezett XVI. Olaszországi Szpeleológiai Kongresszuson -  
hivatalosan is megalakult az Európai Közösség Szpeleológiai Szövetsége (francia hivatalos nevén: La 
Fédération Spéléologique de la Communauté Européenné, rövidítve: F. S. C. E.). A Szövetség megalaku
lását támogatta a Nem zetközi Szpeleológiai Unió vezetősége is, mivel az új egyesülés nem jelent 
konkurrenciát az UlS-nek, ellenkezőleg, az F. S. C. E. célkitűzéseinek megvalósításával jól szolgálhatja 
a barlangkutatás egyetemes ügyét.

A Szövetség alakuló ülésén a következő fő célokat fogalmazták meg:
1. Az Európai Közösség államaiban egyesületekbe tömörült barlangkutatók összefogása.
2. A barlangkutatók támogatása és képviselete az EK politikai, jogi, adminisztratív és gazdasági 
szervezeteiben.
3. A sportbeli és tudományos barlangkutatás ügyének előbbrevitele az EK államaiban, mindenekelőtt a 
barlangok és karsztvizek védelme, a mentésügy, a tájékoztatás kérdései.
4. Közős eljárás kidolgozása a földalatti objektumok biztonsága és hozzáférhetősége tárgyában.
5. A barlangkutatás védelme minden fórumon.

Az udinei első ülésen megválasztották az F. S. C. E. vezetőségét. Elnök: BerndKrauthausen (Német 
Szövetségi Köztársaság), alelnök: GérardDuciaux{Franciaország), pénzügyi vezető: AndyEavesiEgiesüW . 
Királyság), főtitkár: Bemard Urbain {Belgium). A szervezet központja Brüsszelben van. Levelezési címe: 
Place J. B. Williems 14, B-1020 Bruxelles, Belgique.

Előkészítő tárgyalások folynak arról, hogy a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat idővel milyen 
formában csatlakozhatna az Európai Közösség Szpeleológiai Szövetségéhez.

Sze rk.

BARLANGTURISZTIKAI TANÁCSKOZÁS 
POSTOJNÁBAN

A Postojnai-barlang feltárásának 170. évfordulója alkalmából 1988. nov. 10-12. között nemzetközi 
szimpóziumot rendeztek Postojnában a barlangok idegenforgalmi célú hasznosításának kérdéseiről. A 
tanácskozáson a vendéglátókon kívül angol, belga, cseh és szlovák, görög, lengyel, magyar, német, olasz, 
osztrák, svájci és USA-beli szakemberek vetlek részt, valamint Ausztráliából és Kínából is küldtek 
előadásanyagot.

Magyarországot a szimpóziumon H a zsiin szky Tamás és Széke ly Kinga képviselte. A tanácskozáson 
összesen 32 előadás hangzott el, közülük négyet a magyar résztvevők tartottak. Hazsiinszky Tamás 
Magyarország idegenforgalmi barlangjainak rövid történetét és a jelenlegi helyzetüket ismertette, másik 
előadásában pedig a hazai lámpaflóra kutatásáról számolt be. Székely Kinga előadásában az első híres 
magyar barlangfotográfussal, Divald Károllyal foglalkozott, majd a régi magyarországi barlangi képeslapok
ról tartott ismertetést.

Az előadásokat 1989-ben „Cave Tourism” címmel gazdagon illusztrált, díszes kiállítású könyvben adták 
közre. Nagy kár, hogy ez az értékes munka mindössze 200 példányban jelent meg, így csak nagyon kevés 
helyre juthatott el.

Ká szoni D.
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