
folyóhoz, ami a barlang bejárata alatt 70 méterrel bukkan felszínre, és a Coulomp folyó vizét adja. A folyó 
fold alatti, 5-8 m  széles és 8-10 m magas szakaszát ma már 1 km hosszan ismerik.

A MAFC barlangkutatói további tagokkal kiegészülve 2005, 2006 és 2008 folyamán a Spanyolor
szágban, a Pireneusokban, az Aranonera 41 km-es (1349 m mély) járatrendszerében kutattak. Már 
2005-ben (kb. 40 fős nemzetközi táborban spanyolok, britek, belgák és olaszok mellett dolgoztak a ma
gyarok) számos új szakaszt, aknát és szifont találtak (és térképeztek fel) 1000 méternél is nagyobb mély
ségben, a barlang Foraton nevű részében. Csak a felszerelés hiánya akadályozta meg, hogy mélyebbre 
jussanak... Szintén ebben a mélységben egy más alkalommal 4 óra alatt 730 m új járatot tártak és tér
képeztek fel. 2006-ban folytatták a félbehagyott feltárást, és 1173 m-es mélységben hatalmas felületű 
szifonhoz jutottak le.

A 2008-as táborban már kevés spanyol vett részt. A kutatás végén több huzatos, vízeséses, még be- 
járatlan aknáról szereztek tudomást -  van még itt mit kutatni! A táborokban a következők vettek részt:

2005: Invics Gábor, Köblös Csaba, Kucsera Márton, Németh Zsolt.
2006: Kucsera Márton, Molnár Tamás, Németh Zsolt.
2008: Török Ágnes, Holubkó Antal, Kulcsár Ferenc, Kucsera Julcsika, Németh Zsolt, Losonczi Gábor, 

Kucsera Márton, Sass Lajos, Vaspöri Szilvia.

Európán kívüli feltárások
Már Európán kívüli feltárásokba is bekapcsolódnak kutatóink. Elsőként Balázs Dénes vett részt 

1984-ben (mint vendégkutató) Borneo szigetén a Föld egyik legnagyobb barlangja, a Clearwater-barlang 
feltárásában.

Mogyorósi Gábornak 1992-ben 820 m-re sikerült beúsznia a Lanzarote-szigeten található gigantikus 
lávabarlangba, az Atlantida tunnelbt a hamburgi egyetem szervezésében és a National Geographic Soci
ety támogatásával létrejött Kanári-szigeteki vulkánszpeleológiai expedíció keretében.

Mint a MAFC kutatójának, Kucsera Mártonnak 2005-ben és 2006-ban (ekkor Nyerges Miklóssal és 
Németh Zsolttal kiegészülve) alkalma volt kínai nemzetközi karsztkutató expedíciókban részt venni, ahol 
először Guangxiban (Jiang Zhou-barlang és környéke) 10 km új járatot, majd 2006-ban Lichuan-ban 
{Teng Long Dong-barlang és környéke) 15 km új barlangjáratot tártak fel, köztük a Gan Dong (Kémény
barlang) több mint 5 km-es járatát. A tábor alkalmával a 3 magyar barlangász, 4 óra alatt 1750 m új járatot 
tárt és térképezett fel!

A világháború előtti külföldi barlangfeltárások áttekintését Hazslinszky Tamásnak köszönöm.

Eszterhás István

BESZÁMOLÓ
A 11. NEMZETKÖZI PSZEUDOKARSZT SZIMPÓZIUMRÓL

A l l .  Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpózium 2010. május 12-16. között került megrendezésre a né
metországi Szász-Svájc Saupsdorf községe melletti turistaházban. Az összejövetelt az UIS Pszeudokarszt 
Bizottsága és Drezdai Barlang- és Karsztkutató Egyesület rendezte. A szervező bizottság munkáját Hartmut 
Simmert irányította. Ezen nemkarsztos barlangokkal foglalkozó rendezvényen 11 ország (Ausztria, Cseh
ország, Flollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, 
Szlovákia, Venezuela) 42 kutatója vett részt.

A résztvevők többsége már 12-én megérkezett és regisztrált a turistaházban, majd elfoglalta szállás
helyét, aztán poharazgatással, beszélgetéssel múlatta az estét. A hivatalos megnyitó 13-án reggel 9-kor
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A „Nagy Zschand" sziklái között több barlang is van

volt az emeleti közösségi térben. Dr. Jan Urban bi
zottsági elnök köszöntötte a résztvevőket és kívánt 
eredményes munkát, tanulságos kirándulásokat.
Az érdemi program úgy lett kialakítva, hogy délelőt
tönként előadások, délutánonként kirándulások kö
vetkeztek. A három előadói délelőttön összesen 23, 
többségében angol nyelvű előadás hangzott el. A  be
számolók három fő témakörbe csoportosultak. A leg
több (11 db) előadó morfogenetikai témákat taglalt, 
úgymint a hasadékbarlangok, az eróziós barlangok, 
a falenyomatüregek keletkezése és formakincse stb.
Meglehetősen sok (6 db) a nem-karsztos barlangok
hoz kapcsolódó biológiai előadás hangzott el (mik
roorganizmusok, gyökérsztalagmitek, ízeltlábúak, 
denevérek stb.). Azután volt még 6 db nem-karsztos 
barlangvidéket (Guayanai-hegység, Kárpátok, Elbai- 
homokkőhegység, Szardínia, Málta) bemutató elő
adás. A magyar résztvevőktől két előadás hangzott el, 
úgymint: Eszterhás I.: A pillangók a vulkáni kőzetek 
barlangjait szeretik; Szentes Gy.: Néhány újzélandi 
eróziós barlang bemutatása Auckland környékéről.

A három kirándulásra szánt délután lehetett választani a Tafelberg, a Hohnstein, az Affenstein és 
a Bielatal felszíni jelenségeit és kisebb-nagyobb barlangjait bemutató túrái közül. Az első és a harmadik 
napon az időjárás, ha nem is volt napfényes, de nem hátráltatta a terepen való mozgást. A második napon 
a zuhogó esőben viszont csak a legbátrabbak szánták rá magukat a kirándulásra.

A szimpózium első napjának estéjén került sor a Pszeudokarszt Bizottság ülésére, ahol összegezték 
az elmúlt két év munkáját, méltatták a legutóbbi nemzetközi rendezvényeket. A bizottság üdvözölte a své
dek által 2011. nyarán megrendezendő 2. Nemzetközi Gránit-barlang Konferencia ötletét és jelenlegi 
előkészítettségét. Szóba került a következő, 12. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpózium, melynek a nyu
gat-spanyolországi Vigo és Tűi városok körzetében való megrendezését a vigoi Maúxo Barlangkutató 
Klub 2013. nyarára vállalta. A bizottság végül is nem rögzítette a szimpózium dátumát, hanem javasolta 
a rendezőknek annak egy évvel korábbra vagy későbbre tételt, hogy az elkerülje a csehországi Brnoba 
tervezett, 16. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszussal való ütközést.

A l l .  Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpózium összességében eredményesnek tekinthető. Az elő
adások és a kirándulások színvonalasak voltak, a koszt bőséges és ízletes volt, bár a turistaházban való 
megrendezés az előző szimpóziumokhoz képest meglehetősen igénytelenre sikeredett (sokágyas szobák, 
egyetlen alagsori mosdó, előadóterem hiánya stb.). A Saupsdorf falutól 2 km-re délkeletre levő turista
házat a sötétben érkezők már csak másnap találták meg, mert a rendezvény színhelyére irányító táblákat 
nem helyeztek ki (és este a faluban már egyetlen ember sem volt az utcán, valamint a vendéglátóhelyek 
is zárva voltak). A  turistaház udvara kicsit volt a résztvevők autóinak parkolásához. A szimpózium „ün
nepélyes zárásának” nevezett programpont annyiból állt, hogy a résztvevők a helyszínen vásárolható sör 
és bor mellett beszélgethettek. Az utolsó, május 16-i nap programja a drezdai városnézés volt, melyen 
a résztvevőknek már csak egyharmada volt jelen.
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