
tjén át vezeti vizét a Caprei-barlangrendszerbe, 
ahonnan a víz további útja a forrásig még 
ismeretlen. A Király-barlang aktív szakaszának vize 
jelenlegi elképzeléseink szerint a Runcsor-patak 
medemyelőjéből, illetve Damis falu Huta nevű 
részének víznyelőiből származik. E tézisek iga
zolása még részben várat magára.

További terveinkben szerepel a Páfrányos-bar-

lang további kutatása, a Caprei-rendszer bejövő és 
elmenő szifonjainak búvár módszerű kutatása, 
illetve a Király-barlang kürtőinek kimászása, mely 
utóbbi barlang kutatására már csak bivakolással nyí
lik mód. A felsorolt barlangokban a túrázás a Z cso
port engedélyével lehetséges.

Polacsek Zsolt

CAMPO Dl CACCIA-ZSOMBOLY KUTATÁSA A LEPINI-HEGYSÉGBEN

A zsomboly rövid bemutatása

A Campo di Caccia víznyelő a vele azonos nevű 
fennsíkon helyezkedik el Gorga község közelében 
Olaszország Lazio tartományában. A barlang jelen
leg eléri a -600 m-es mélységet, ahol a továbbjutást 
egy szifon gátolja. A barlang aktuális hossza kb. 
2,5 km, de a Rio Urubamba inaktív járatai még 
nincsenek teljesen se feltárva, se feltérképezve.

Morfológiailag a barlang 3 részre osztható:
Első szakasz: 600 m hosszú és csak a 80 m-es 

szintkülönbséget éri el. Ez a legkényelmetlenebb és 
legjelentéktelenebb része a barlangnak, melyet szűk 
meanderek, kis méretű járatok és három szifon 
alkotnak, ez utóbbiak különböző időpontokban 
zárhatnak le, de november és május között teljesen 
járhatatlanok. Többnyire ez volt az oka annak, hogy 
a '60-as évektől 1995-ig nem kutatták a barlangot.

Második szakasz: az a Aurocastro aknájától a 
Rapa Nui ereszkedéséig tart. A barlang itt jelentősen 
megváltozik, a hatalmas járat, mely lefelé tart eléri 
a 10-20 m-es szélességet és helyenként a 40—60 m- 
es mélységet. Ebben a szakaszban három különböző 
aknarendszert különböztethetünk meg, általában 
60— 80 m mélyek és vízszintes folyosók kötik őket 
össze. Már az aknarendszerben is jelentős menny
iségű víz van jelen, de a Rapa Nui ereszkedése után 
következő Nuova Atlantide járatában jelenik meg az 
igazi föld alatti folyó.

Harmadik szakasz: két részből áll; egy felfelé 
tartó inaktív járatból és egy kisebb letörésekkel 
szabdalt aktív vízszintes járatból, mely kb. 1 km 
után jut el a végponti szifonig. A kutatáskor mért 
vízhozam 20—40 1/s volt, ez a tény is azt a teóriát 
támasztja alá, hogy a Campo di Caccia egységes 
rendszert alkot a környék barlangjaival; 4 km-en 
belül öt barlang is található.

Pereszlényi Dalma

Az FTSK barlangkutató csoport meghívást 
kapott az ASR „86” római barlangászklub tagjaitól, 
személyesen: Paolo Turrini-tól, Simoné Re-től 
(velük sikerült új részeket feltárni — 1050 m mélyen 
a Pozzo della Neve-ben) és Andrea Benassi-tól. 
'fJúlius 20-án először is bevizeztük neoprénjeinket 

a Rio Álba kanyonjában, a társaság hadd szokja a 
vizet, a tájékoztatások szerint a barlangban sem lesz 
hiány belőle.

21 -én érkeztünk Rómába, ahol nappal a romokat 
tekintettük meg.

Másnap találkoztunk Paoloval és Andreával, akik 
még pólókat is gyártottak a közös feltáró túrára.

Irány Gorga, a kutatásunk utolsó faluja. A helyi 
kocsmában ott díszeleg a barlang térképe, Andrea 
nagy hévvel magyarázza, mennyi ponton folytatód
nak még a járatokat, van belőlük rendesen. Csak ők 
ketten tárják fel ezt a -610 m mély, várhatóan más 
barlanggal is összeköthető rendszert.

Kocsinkat egy makadám út végén, nagy ál lát
hatónál hagyjuk, kétszeri fordulással felvisszük a 
zsákjainkat, hegeinket.

Este Paoloék lasagnát sütöttek nekünk a kősü
tőjükön, fantasztikus volt!

Közben megbeszéltük a leszállási tervet, kiosz
tottuk a feladatokat.

A barlang eleje jelentéktelen, varacskos disznók
nak való hely, pangó szifonokkal. — 100 m után a 
járat kitágul és igazi szép aknarendszeren halad
hatunk lefelé. Régi köteleket újra ki kell kötni, 
mivel a víz elől felszedték őket, ahol kell nitteket 
fúrunk. A bivakhely kiválasztása nem egyszerű, 
Andreáék még soha nem aludtak barlangjukban, 
abban a járatban csinálunk egyenes placcot, ahol 
másnap kutatunk, 1,5 óra munkával meg is születik 
a hálóterem.

Reggel pakolás közben befut Simoné Re bará
tom, nyakába ugrok. Simán bírja, kondicója még a
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Prosecuzione Cronologica della Qrotta 
di Campo di Caccia

Leinuria
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régi, a leszállási sebessége is mutatja ezt a tényt.
Irány az új rész! Aknával kezdődik, felbőg a 

Rioby, három alapcsavar, kész az angolmentő, jöhet 
az ereszkedés. Utána újabb akna, de sajnos nem visz 
tovább, a harmincassal szemben a járat folytatódik, 
ez az akna csak lefejezte a járatot.

Simoné már ki is mászta, képződményekben 
gazdag folyosók és aknák váltakoznak, az olaszok 
reménykednek, hogy ez az ág megkerüli és mé
lyebbre hatol, mint az aktív főág.

Sajnos nem így lett, de azért az új rész van vagy 
300 méter.

Másnap térképezéssel és újabb kutatással kezd
jük a napot, mindkettő sikeresnek bizonyult. A 
bivakban az olaszok olyan helyekről és barlan
gokról mesélnek, amelyek sajnos nekünk még nem 
adatott meg, a világ minden táján jártak már kutat
ni. Simoné Mexikóról mesél, ahol kilencszer volt 
barlangászni, hegyet mászni, ez a kedvenc helye. A
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bivakolás végén 500 méter új járat a közös kutatás 
eredménye. Három napot töltöttünk a barlangban, 
ezután indulunk a kijárat felé, mindenkinek jut még 
bég. A pocsolyák undorítóak, de szívesen fürdünk 
bennük, tudjuk, hogy a szenvedésünk végét jelzik.

Esti búcsúvacsorára csatlakoznak még barlangá
szok, rendületlenül hozzák fel a bort, Paolo bevezeti 
az ötliteres üveg folyamatos körbejárását, az ered
mény nem maradt el.

Megnézzük még a terület barlangjait, nyelőit,

gyönyörű a táj, csak az a sok puskatöltény 
kiábrándító, amelyet a földön látunk.

Sajnos eljön a búcsúzás pillanata, csak az vigasz
tal minket, hogy hazafelé még csobbanunk egyet 
kedvenc kanyonunkban.

Csak 10 nap volt ez az olasz túra, de egy órát sem 
unatkoztunk, lustálkodtunk, folyamatosan volt mit 
tenni, élményeket gyűjteni.

Köszönjük barátainknak ezt a csodálatos túrát!
A kutatás résztvevői: Bende Bea, Gáspár Vera, 

Hajnal Ágnes, Vaspöri Szilvia, Dezső Balázs, Dévai 
Zoltán, Kántor Zsolt, Katona József, Rádi Károly, 
Varjassy György, Zsólyomi Zsolt.

Zsólyomi Zsolt
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