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12. NEMZETKÖZI BARLANGI MENTŐ KONFERENCIADRYANOVO (BULGÁRIA)
A Bulgár Barlangi Mentőszolgálat 2011. május 8-15. között Dryanovoban rendezte meg az UIS Cave
Rescue Commission 12. Nemzetközi Barlangimentö Konferenciáját.
A több mint 100 résztvevőből 58 fő külföldről, 15 országból érkezett. A Magyar Barlangi Mentőszol
gálat delegációjának tagjai voltak: Hegedűs Gyula delegáció vezető, Dr. Brenner Dávid, Köblös Csaba,
Kucsera Márton, Németh Zsolt, Sass Lajos és Szórádi Attila.
A választott helyszín atmoszférájára rányomta
bélyegét a rendezvényre: az itt található sok bar
lang, kanyon, szakadék, folyó, valamint az Európa
történelmében is szerepet játszó történelmi esemé
nyek helyszíne.
A Konferencián 24 előadás és 2 bemutató ke
rült megtartásra. Az elhangzott előadások közül
ki kell emelni a következőket: a „beülö-szindrómának” nevezett jelenséggel kapcsolatos kutatá
sok, a bolgár barlangi mentők 2010. évi helytál
lását, amikor az esőzés miatt vészesen emelkedő
barlangi vízszintet forrásoldali vízszintsüllyeszPetar Beron megnyitja a konferenciát
téssel csökkentették, hypothermiával kapcsola
tos munkákat, a különböző országok barlangi mentői együttműködése hasznosságának bizonyítékait,
valamint a barlangi mentők természeti katasztrófák során tett szerepvállalásának bemutatását, amit egy
földrengéssel kapcsolatban az olaszok mutattak be.
Magyar részről két előadás hangzott el:
- Hegedűs Gyula: Barlangi mentő szervezetek közötti nemzetközi együttműködése.
- Dr. Brenner Dávid: A hypothermia komplex kezelésének orvosi kérdései a barlangi mentés során.
A bolgár mentőszolgálat egy szépen kivitelezett bemutatót tartott a Bacsó Kiro-barlang bejáratának
környékén lévő kanyonszerü sziklafalakon. A bemutató egyik érdekessége az volt, hogy a bolgárok a sa
ját maguk által több éves munkával kifejlesztett hordágyat használták.
A Francia Barlangi Búvár Mentőszolgálat tagjai búvár mentési gyakorlatot mutattak be a Dryanovskapatak egy megfelelő szakaszán, az egyik vízesés alatti medencében. A sérült egy bolgár barlangász lány
volt. A bemutatót 4 bolgár búvár a franciákkal együtt merülve és a hordágyat követve, testközelből
kísérte figyelemmel.
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Az UIS Barlangi Mentő Bizottságának a Kon
ferencia idején megtartott ülésein Bulgária, Fran
ciaország, Japán, Libanon, Magyarország, NagyBritannia, Puerto Rico és Románia képviselői vettek
részt. Christian Dodelin, a Bizottság elnöke elmond
ta, hogy szeretné kibővíteni és hatékonyabbá tenni
a Bizottság munkáját. Tagjai jelenleg a különböző
földrajzi területek képviselői, de szükséges lenne
bizonyos témakörök (pl. orvosi kérdések, balese
tek nyilvántartása, az adatok elemzése stb.) önálló
képviseletére is.
Egyetértés volt abban, hogy a jobb információ
és az egyes országokból beérkező mentési statiszti
kai adatok feldolgozása hasznos lenne. Ehhez éven
te egyszer a tagországoknak adatot kell szolgáltat
niuk. A statisztika vezetését Badr Jabbour-Gédéon
(Libanon) vállalta.

A megnyitó közönsége

Jelenleg még megoldatlan a Bizottság önálló honlapja. Efrain Mercado (Puerto Rico) a Dél-ameri
kai és Karibi térség regionális szövetségének titkáraként az USA-ban üzemeltetett YOLA szolgáltatását
használja és a Bizottságnak ezt ajánlotta. Ennek nyelvi fordító motorja is van, amely nem szépen, de többé-kevésbé érthetően sok nyelvre (köztük magyarra is), ill. nyelvről fordít, így szinte bármilyen nyelven
írható az információ. Az ülésen olyan döntés született, hogy teszt jelleggel a YOLA szolgáltatása 2-3
hónapig kipróbálásra kerül, és annak eredményétől függően születik végleges döntés.
Az orvosi kérdések területén egy olyan önálló csoport alakult Ausztriában 2010-ben, amely jelenleg
is együtt dolgozik. Szükséges lenne, hogy minél több ország orvosai bekapcsolódjanak ebbe a munkába,
és a Bizottságnak legyen egy orvos szekciója is.
Bemard Urbain (Belgium) megkezdte az UIS Barlangi Mentő Bizottsága történetének feldolgozását,
de megromlott egészségi állapota miatt nem tudott eljönni a Konferenciára. Munkája jelenlegi állapo
tának bemutatására Christian Dodelint kérte meg. Korábbi beszélgetések alapján Christian Hegedűs
Gyulát kérte meg Bemard munkájának segítésére, illetve folytatására.
A 2013-ban Csehországban megrendezésre kerülő következő UIS Kongresszus alkalmával egy bar
langi mentő tábor szervezésének ötlete merült fel a Kongresszus utáni programok részeként.
A Konferenciát megelőzően horvát búvárok javasolták, hogy a Bizottságnak legyen egy búvár mentő
szekciója is. Egyidejűleg azt is javasolták, hogy oktatást is tartsanak ebben a témában.
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Döntés született arról, hogy létrehoznak egy Eu
rópai Barlangi Mentő Bizottságot, vagy az European Speleological Federation keretein belül vagy
attól függetlenül. Erről a tagországok megkérde
zésre kerülnek, és a forma a vélemények figyelem
be vételével kerül meghatározásra. Az Európában
működő mentő szervezeteknek csatlakozniuk kel
lene ehhez a szervezethez, és ezen keresztül lehet
ne elérni az Európai Unió döntéshozóit és ez EU
támogatásokat.
A Bizottság következő konferenciája 2015-ben
lesz. Libanon jelezte, hogy vállalkozna a Konferencia
megszervezésére. A helyszín véglegesen a 2013-as
UIS Kongresszuson kerül meghatározásra.

Ülésezik az UIS Barlangi Mentő Bizottsága
(Hegedűs Gyula felvételei)

Hegedűs Gyula

ASZPCLIOLÓGUS

KÖNYVESPOLCA
Kraus Sándor:
BARLANGFÖLDTANI BARLANGOLÁSOK BUDÁN
A szerző saját kiadása.
A 110 oldalas, A/5 (barlangba is levihető) méretű kiadványban
3 felszíni túra (Szép-völgy, Pál-völgyi-, Mátyás-hegyi-kőfejtő) és
8 könnyen járható barlangi útvonal (Bátori-, Ferenc-hegyi-, Mátyás
hegyi-, Pál-völgyi- Rácskai- és Szemlő-hegyi-barlang) leírása alap
ján 6 jelentős üregrendszer földtani látnivalói kerültek ismertetésre.
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A. SZPE L COL ÓCUS
KÖNYVESPOLCA
FÖLDGÖMB
A Földgömb 2011. évi tavaszi tematikus lapszáma ezúttal a bar
langok világába kalauzol.
A lapban a következő cikkek olvashatók:
Mari László: Barlangóriások
Losonci Gábor-Szabó Lénárd: Magashegyi mélységek - Alpesi bar
langfeltárás a Canin-fennsíkon
Székely Kinga: Jégünnepélyek a Dobsinai-jégbarlangban
Borzsák Sarolta: Parázsférgek csillagos ege
Balázs Gergely: Proteus projekt - barlangi vakgőték nyomában
Baráz Csaba: Kié az érdem? Kis csontokból nagy vita - Suba-lyuki
lelet-kórkép
Gazda Attila: Árvíz a föld alatt
Egri Csaba: Denevérfelhő
Leél-Ossy Szabolcs: A Naica kristályerdeje
Borzsák Sarolta: Ilyen volt, ilyen lett
Gazda Attila: Kristálylabirintus - Podólia felszín alatti világa
Szabó Zoltán: Mi, merre, mennyi? - Föld alatti térképek
Egri Csaba: 10 év: 36 km - 21. századi felfedezések Magyarországon
Gadányi Péter: Vulkánkitörések barlangutódai
Takácsné Bolner Katalin: A legnagyobb a Mammoth-barlang
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F0LDG0MB
AL-VILAG

BARLANGOKÉSKUTATOK

MAGASHEGYI MÉLYSÉGEK
21. SZÁZADI FELFEDEZŐK
A LEGNAGYOBB
ÁRVÍZ <1 FOLD ALATT
KWSTAlYlABIRIHTUS
PROTEUS PROJEKT
SUBA- LYUK

