
Az egyéni kategória eredményeinek összesítése
Téma újszerű

sége 
0 - l0 p

Alaposság, 
szakszerűség 

0-30 p

Eredmények 
jelentősége 

0-40 p

Megjelenítés
színvonala

0-20 p
Összesen Megjegyzés

Baraii Judit 8 20 19 13 6(1 Könyvjutalom
Bcrcnyi Üveges 
l.-Kraft János 8 23 24 11 66 Pénzjutalom

Esztcrhás István 
(Bátonyterenyc.) 4 22 17 15 58 Könyvjutalom

Esztcrhás István 
(Felszíni denud.| 8 20 19 17 64 Pénzjutalom

Kraus Sándor 9 22 30 13 74 II. díj
l.cnárt László 8 25 29 20 82 1. díj
Prakfalvi Péter 5 22 19 19 65 Pénzjutalom
Sásdi László 7 23 25 16 71 111. díj
Vágány Zoltán 10 25 30 17 82 Ifj. klllöndlj
Vid (iábor és 
szerzőtársai 8 19 25 17 69 Pénzjutalom

Takácsné Bolner Katalin 
KvVMBTO

MKBT TANULMÁNYÚT HORVATORSZAGBAN
2007. július 1-#.
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A Társulat idei első. immár hagyományosnak mond
ható külföldi szakmai tanulmányútja július 1 8. között 
Horvátországba vezetett. Természetes, hogy az útvonal 
elsősorban karsztos és barlangos látnivalókat fűzött fel az 
ország igazán gazdag kínálatából válogatva.

Autóbuszunk 43 fővel (melynek 1/3-a vidéki volt) 
késő délután érkezett a Plitvicei Nemzeti Park kellemes 
környezetű kempingjébe. Másnap a nap nagy részében 
a nevezetes nemzeti park látnivalóit -  vízeséseit, tavait, 
kisebb barlangjait -  jártuk be érdeklődés szerinti kisebb- 
nagyobb csoportokra oszolva. Késő délután még volt 

A Plitvicei Nemzeti Park egyik vízesése időnk -  mivel itt minden látnivaló, nemzeti park. barlang
stb. este 6-7 óráig látogatható -  a mintegy 20 km-re nyíló Baraé-barlang megtekintésére.

Következő napon a Graéac melletti a Velebit Természeti Park kezelésében levő kétszintes -  Cerovacka- 
barlangokat néztük meg. Az 1290 m hosszú felső a helyi lakosság körében régóta ismert volt. bejárati szakasza 
állatok és emberek eső elleni menedékeként szolgált. A kb. 50 m-rel alacsonyabb nyíló 2680 m hosszú alsó 
barlangot 1913-ban a Gracac-Split vasútvonal építése során fedezték fel. Látogathatóvá tételük 1951-ben kez
dődött meg. 1977-ben a villanyi is bevezették. A balkáni háborúk idején (1991-1995) zárva volt. és az akkor 
bekövetkezett jelentős károk elhárítása után 1998 óta ismét látogatható.

Sajnos a barlangban -  hiába volt a túra előre lelevelezve nem engedték meg a fényképezést pedig a barlang 
meglepően gazdag formakincse, képződményei igencsak megtöltötték volna digitális kártyáinkat.

Este már a tengerben. Vodice kempingjében hútöttük le magunkat az egész napi forróság után. A korán 
kelők reggel is tengeri fürdéssel kezdték a napot.

A negyedik napon a szintén nevezetes Krka Természeti Park csodaszép, a folyó által épített és ma is folya
matosan épülö-pusztuló mésztufagát-rendszerének mésztufa-vízeséseiben gyönyörködhettünk némi fürdőzéssel
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egybekötve. Az egymás mellett és alatt kialakult gátakon 
átbukó víz 10-30 m magas vízeséseket alkotva felejthetet
len látványt nyújtanak.

Délután 3.5 órás hajóúton élveztük a folyó tavas ré
szét kísérő karsztos vonulatokat, szigeteket és vízesése
ket. A Krka Nemzeti Park 1985-ben alakult meg 109 knv 
nagyságú területen. A meredek mészköfalak közé bevá
gódott 72 km hosszú folyó átlagos vízhozama 55 m3/mp. 
de nagyobb esők után 350 m3/mp-re is megduzzad.

A park különleges növény- és állatvilágával is kitűnik, 
melyek közül számunkra az itt előforduló 18 denevérfaji

Következő napon a Velebit-hegységbe tettünk kirándulást. A Velebit 
az ország legmagasabb hegysége (2274 m). mely az Adria ÉNy-DK irá
nyú partjával párhuzamosan több mint 100 km hosszan húzódik. Egész 
területe természeti park. északi részén az Északi-Velebit Nemzeti Park. 
míg délen a két vadregényes szurdokvölgyet és az azokat övező hegyvo
nulatokat magába foglaló, és az UNESCO bioszféra-rezervátuma rangját 
is elnyert Paklenica Nemzeti Park fokozottabb védelmet élvez. Ez utóbbi
val ismerkedünk meg. A meredek és magas mészköszikla-falakkal kísért 
és mérsékelten emelkedő Nagy Paklenica-szurdokban kb. 1 órát gyalogol
tunk. majd az északi oldalon szépen kiépített szerpentin-ösvényen további 
közel 1 órát emelkedtünk a Manita peő nevű. 540 m tfsz. magasságban nyí
ló barlanghoz. Itt csoportunk különtúrán vett részt a képződménygazdag 
barlangban. A barlang mindössze 175 m hosszú és egyetlen nagy csar
nokból áll. amit azonban a változatos színű és fomiakincsü. nagymére
tű cseppköképzödmények három teremmé osztanak. A 20. sz. eleje óta 

ismert barlangot 1937-ben tették járhatóvá a környék turistaútjainak kiépítésével együtt, amikor mesterséges 
bejáratot is nyitottak. 1991 óta van aggregátoros villanyvilágítás, amit éppen ottlétünkkor egészítettek ki nap- 
kollektoros áramfejlesztéssel.

Innen visszaereszkedve a szurdokba, a társaság a nagyjából párhuzamosan futó Kis Paklenica-szurdok 
felkeresésére indult. A csoport egyik (a fiatalabb) része a két szurdokot elválasztó hegyvonulatot megmászva 
érte el a Kis Paklenicát. míg a többiek visszatérve az autóbuszhoz, alulról megközelítve járták be. Ez a szur
dok sokkal vadregényesebb. szűkebb, az ..út” is leginkább a felfestett jelzések alapján követhető, kisebb- 
nagyobb kőtömbök között, esetenként azokat 
megmászva lehet haladni.

Másnap a tengerparton észak felé haladt bu
szunk, s néhány órára megálltunk a Zavratnica- 
fjordnál, melyet alulról és felülről is megcsodál
tunk, természetesen fürdéssel egybekötve. Utána 
nagyon szép fedett karsztos vidékeken haladva 
értük el következő, igen kellemes környezetű fo
lyóparti kempingünket Karlovactól kissé délre.

Utolsó előtti napon nyugat felé utaztunk, ahol 
Fuzine közelében levő Vrelo-barlangban jártunk.
A barlangjárataiban elhelyezett, számunkra kissé
furcsa, „művészi” drólkompozícióktól eltekint- A Vrelo-barlang érdekes mennyezeti képződményei

erdemes megemlíteni.

A Manita pec egy ik képződménye

A Krka Nemzeti Park mészlufagátas vízesései
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Csoportunk a Plitvicei Nemzeti Park egyik barlangjánál A Nagy'-Paklenica-szurdok

A Vrelo-barlang mennyezeti képződményei Sziklakapu a Golubinjak-parkban
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A Kuhstall (Tehénistálló) az Elbai-homokköhegységben (’Szász-Svájc)

Részletek a Hermannshőhle-böl (Rübeland, Harz hegység)
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ve érdekes mennyezeti cseppkőformákat szemlélhettünk 
meg. Az egykori kőfejtőben nyíló, mindössze 310 m 
hosszú Vrelo-barlangnak 180 m-es szakasza látogatható. 
A barlangon időszakosan patak folyik végig. Az 1950-ben 
felfedezett és hamarosan kiépített barlangot többszöri ár
vizek tönkretették, s csak a háborús események után tették 
ismét látogathatóvá

Délután még bejártuk a közelben található és nagyon 
érdekes karsztos területet -  a 19. században kialakított 
Golubinják-parkot -  ahol mind a felszíni formák -töbrök. 
szakadéktöbrök, karrok, sziklaoszlopok, fenyömagassá- 
gú monolit sziklatömbök -  mind néhány kisebb barlang 

megnyerték a társaság tetszését, utóbbiakban azok is kiélhették magukat, akik eddig hiányolták az overállos 
túrákat. Délutánra értünk Zágráb kempingjébe, ahol még maradt néhány óránk városnézésre is.

Az utolsó napon Zágráb „házi hegyében”, a Medvednicában rejtőző Vetemica-barlangot jártuk be. ami 
nem képződményeiről nevezetes, hanem arról, hogy a barlang oldalfalait triász dolomit, míg mennyezetét 
szarmata mészkő alkotja. A 7.1 km-es barlangnak csak 340 m-es szakaszátjárhattuk be, de vezetőnkkel már 
megkezdtük a tárgyalásokat egy későbbi overállos túra szervezésének lehetőségéről. Az ősidők óta nyitott 
barlang gazdag ösrégészeti (42 ezer év) és őslénytani (barlangi medve) leleteket szolgáltatott. A barlang 
kiépítése 1951-ben kezdődött meg, 1980-ban a villanyt is bevezették.

Valamennyi ismertetett barlang kiépítettsége messze elmarad a hazaiaktól. Betonjárda sehol sincs, zömmel 
minden barlangban az eredeti -  legfeljebb elegyengetett, vagy néhány helyi kődarabban kirakott -  talajon kell 
közlekedni, fémlépcsök és korlátok csak a legszükségesebb helyeken vannak elhelyezve. Ez azonban a bar
lang élvezetét hátrányosan nem befolyásolja, sőt közelebb érezzük magunkhoz a barlang eredetei állapotát. 
Igaz. hogy körömcipös látogatóknak nem igazán kedvező. De az is igaz. hogy valamennyi ismertetett barlang 
10-30-90 perces hegyi ösvényen megtett úttal érhető el, így aki ezt nem megfelelő cipőben is teljesíteni tudta, 
annak a barlang már gyerekjáték.

Dél már elmúlt, amikor elindultunk hazafelé. Este fél tízre már az utolsó utas is hazaért Miskolcon, minden 
bizonnyal felejthetetlen élményekkel gazdagodva.

Fleck N ó ra-H azslin szky  Tamás

MKBT TANULMÁNYÚT NÉMETORSZÁGBAN
2007. augusztus 17-26.

Társulatunk idei. második külföldi tanulmányútja a drezdai barlangkutatók segítségével a Szász-Svájcba, 
az elbai homokkövekhez, a Harz-hegység gipszkarsztjába. illetve a türingiai cseppköbarlangokhoz vezetett. 
A 19 résztvevő egy 15 személyes mikrobusszal. valamint elnökünk saját gépkocsijával vágott neki az utazásnak.

Első napunk, kellemetlen esős időben, a csehországi Jetíychovice rendkívül barátságtalan személyzetű kem
pingjébe vezetett, ahol az előzetesen lefoglalt szállásunk ellenére nem akartak velünk szóba állni. Itt ugyanis 
szemünkre vetették, hogy' Csehországba látogatván csehül kellene megértetnünk magunkat. Végül sikerült túl
jutnunk a problémán, s megkaphattuk az előzetesen lefoglalt szobáinkat. Szerencsére a természeti látványossá
gok kárpótolták társaságunkat, mert már a szálláshoz vezető úton rendkívül érdekes sziklaformákat láthattunk, 
s ez másnap csak fokozódott. Ekkor kerestük fel ugyanis a Pravcická braná-t (Prábischtor), a Cseh-Svájc egyik 
leglátványosabb képződményét, egy hatalmas sziklakaput. A képződmény környékén tett sétánk során már fel
tárult előttünk a homokkötomyok igen látv ányos világa, mely azután a Szász-Svájcban ért a tetőfokra. A szikla
kaputól visszafelé még rövid kitérőt tettünk egy régészeti szempontból jelentős sziklaereszhcz. majd a határon
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