
Külföldi hírek,

NEMZETKÖZI E X P E D Í C I Ó  A SNIE ZN A -B A R L A N G B A N
Zakopanétól DDNy-ra — légvonalban 8 

km távolságra — a Mala Lanka völgy haj
dani gleccsere felső firngyűjtő medencéjének 
Ny-i oldalában, hatalmas sziklatömbök kö
zött. a Czervone Wierchy mészkőtömegében 
elrejtve nyílik a Magas-Tátra legmélyebb is
mert barlangja, a Sniezna-barlang.

A barlangot — mint arról legutóbbi szá
munkban hírt adtunk — alig 2 évvel ezelőtt 
fedezték fel. Teljes átkutatására 1961. őszére 
a PTTK Varsói Szpeleológiai Bizottsága — 
a Zakopanéi és a wroclawi barlangkutató 
csoportokkal együttműködve — nemzetközi 
expedíciót szervezett. Az expedícióban a ven
déglátó lengyeleken kívül angol, francia, 
olasz, bolgár és jugoszláv kutatók is részt 
vettek. Magyarországot a Kinizsi három ku
tatója, Balázs Dénes. Csekő Árpád és e 
sorok írója képviselte.

Az expedíciós tábor 1961. augusztus 16-án 
nyílt meg. Aug. 24-ig a felszerelések bar
langba történő leszállítása és felszerelése 
folyt. A járatokba egy 70 m-es csörlőberen- 
dezést és 130 m kötélhágcsót szereltek be. 
továbbá több száz méter biztosítókötelet és 
telefonkábelt rögzítettek. Két helyen. 284 és 
500 m mélységben földalatti tábort rendez
tek be, telelonnal ellátva, élelmezési és 
egyéb anyagraktárral. A barlang bejárata 
előtt a felszínen 1720 m tszf. magasságban 
létesítették a felszíni „rohamtábort”, melyet 
mind a barlanggal, mind a völgy mélyén. 
1300 m tszf. magasságban fekvő bázistábor
ral telefonvonallal kötöttek össze. Az expe
díció megszervezéséhez a FTTK mintegy 
30 000 Zlotyval járult hozzá, míg a hadsereg 
felszereléseket adott (gumiruhák stb.).

Augusztus 25. és szeptember 12. közt az

Megérkezés csör
lő segítségével a 
Wielki Komin 

aljára
(Csekő A. felv.)
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expedícióban résztvevő kutatók — általában 
3—5 napos túrák keretében — többször le
szálltak a barlang felkutatott legmélyebb 
pontjára, melyet a bejárat alsó szintjétől 
számítva 638 m mélységűnek  állapítottak 
meg ±'10 m hibahatárral. A térképezési 
munkán túlmenően elsősorban karszthidro- 
lógiai megfigyeléseket végeztek. Vízfestést is 
hajtottak végre a barlangban 400 m mély
ségben. Szeptember 1-ére virradó éjszaka 
a barlangi patak vizébe 10 kg fluorescein 
oldatát öntötték be és az a Koscieliska-völgy- 
b en levő Lodowe Zródlo (légvonalban 4,5 
km-re) karsztforrás vizét szeptember 7-ére 
virradó éjjel festette zöldre. Vertikális ösz- 
szefüggések: a barlangbejárat talppontja
1730 m. a festés helye 1320 m, a barlang 
szifonnal záruló mélypontja 1092 m, a for
rás 871 m tszf. magasságban fekszik. A for
rás vízhozama kis vízkor is több tízezer 1/p.

A barlang morfogenetikai szempontból két 
részre tagolható. Az első 300 m-es szint 
00—70°-os dőlésű réteglap mentén, főleg kor
róziós úton tkibővítet t meredek járatokból 
áll, amely további 3 elkülöníthető szakaszra 
bontható. Az első szakasz — 60 m mélységig 
— állandó hóval és jéggel borított 50—60°-os 
lejtésű hasadék (Lodospad). A következő 70 
m-es szakasz lefelé egyre bővülő, teljesen 
függőleges zsombolyszerű képződmény (Wiel- 
ki Komin, itt van a csörlő). Ezután kb. 160— 
170 m szintkülönbségű, 70°-os dőlésű sza

kasz következik. Középső részén egy három- 
szögalakú, magas kürtőben végződő terem 
alakult ki (Sala Trójkatna).

A második háromszáz méter  szintkülönb
séget jelentő barlangfolyosó már nem ilyen 
meredek, viszont a Sala Gotycka terem kö
zelében előtörő patak okoz a bejárásnál ne
hézségeket. A patak négy nagyobb vízesést 
(20—40 m) alkotva jut el az ún. Vízesés 
alatti terembe (Sala pod Wodopadem), ahol 
hatalmas omladéktömegben szifont képezve 
megakadályozza a továbbjutást.

Lengyel barlangkutató geológusok — ma
gyar barlangkutatók társaságában — az el
múlt nyáron részletesen átkutatták a Czer- 
ivone Wierchy  mészkővonulatot (átlagos ge
rincmagasság 2000—2100 m) és számos bar
langnyílásba leereszkedtek. Ezek közül bar
langfeltárási szempontból legérdekesebbnek 
ígérkezik a Mulowa-völgyben nyíló Ptasia 
Studnia (Madár-zsomboly), amelybe eddig 
technikai nehézségek miatt „csak” 260 m 
mélységig tudtak leereszkedni. 1962. nyarán 
a varsói barlangkutatók valószínűleg ennek 
a barlangnak az átkutatását tűzik ki főcélul 
és ebben a nagyszabású expedícióban — a 
már hagyományos lengyel—magyar barlang
kutatási együttműködés keretében — ismét 
magyar barlangkutató brigád is belekapcso
lódik.

fíerkesi Lajos
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Internationale Expedition 
in die Sniezna-Höhle

Von Berkesi Lajos
Dem Dritten Internationalen Kongress für 

Speläologie vorangehend hat die Warschauer 
Speläologische Kommission der PTTK eine 
in te rn a tio n a le  speläologische Expedition in 
die Sniezna-H öhle. in die Hohen Tatra or
ganisiert. Verfasser, als Mitglied der an der 
Expedition teilgenommenen ungarischen 
speläologischen Brigade, gibt einen kurzen 
B ericht über die Arbeit der Expedition und 
die H öhle selbst.

Международная экспедиция в пещеру 
Шниежна

Веркеши Лайош

Варшавский Спелеологический Комитет 
ПТТК еще до созыва III-го Международного 
Спелеологического Конгресса, организовал 
международную экспедицию в пещеру Шниеж
на в Высоких Татрах. Автор, в качестве члена 
вешерской спелеологической бригады, участ
вовавшей в экспедиции, дает краткую инфор
мацию о работе экспедиции и о пещере.

Q íéh cuuj мигh au
A Lengyel Alnin K!ub Barlangkutató 

Bizottságának

9 főből álló barlangkutató expedíciója 1961. 
szeptember 26-án indult Kubába és 1962. feb
ruárjában tért onnan vissza. Az expedíció 
vezetője Maciej Kuczynski mérnök volt. Az 
eddigi értesülések szerint az expedíció igen 
sikeres munkát végzett. Több mint 10 km 
hosszúságban tártak és térképeztek fel bar
langokat, tehát többet, mint amennyit az 
expedíció előtt Kubában egyáltalában is
mertek. A kubai népgazdaság számára két 
okból is rendkívül fontosak ezek a barlan
gok: egyrészt vízgazdálkodási szempontból, 
másrészt a mezőgazdaság fejlesztése szem
pontjából. A kubai barlangokban óriási 
mennyiségű denevérguano halmozódott fel. 
amit a közeljövőben trágyázási célokra fog
nak kitermelni. Jellemző érdekes adat, hogy 
a rothadó denevértrágya hatására egyes bar
langokban +40 C°-ot is mértek!

Az expedíció költségeit egyébként a kubai 
állam viselte. A kutatókat meglátogatta Raul 
Castro hadügyminiszter is (Fidel Castro mi
niszterelnök testvére), és részt vett a len
gyel barlangkutatók egyik földalatti vállal
kozásán. Az expedíciók során a lengyel ku
tatók felfedezték és bejárták Amerika har
madik legmélyebb barlangját (267 m). A vál
lalkozás egyik résztvevője, Przemek  a mély
ségbe zuhant, de „szerencséjére” csak a lába 
tört el és néhány bordáját zúzták szét a szik
lák.

K. Kowalski

A svájci barlangkutatók
1962 januárjában nagyszabású expedíciót 
szerveztek a Hölloch kutatására. Az expedí
ció tagjai 10 napot töltöttek a barlang mé
lyén. A kutatási munkahely három napi „já
róföldre” volt a bejárattól! Az expedícióban

résztvevőknek nem főhivatásúk a barlang- 
kutatás, szabadságidejüket használták fel 
erre a vállalkozásra. Anyagiakban is komoly 
megterhelést jelent ez, mivel az expedíció 
költségeit a résztvevőknek saját maguknak 
kell viselniük. A világ legnagyobb barlangja 
tudományos kutatógárdájának nincs állam 
által is támogatott hivatalos kutatószervezete, 
egyesülete!

A. W. Bocgli

Lengyelországban

a wroclawi egyetemen 1962 májusában szpe- 
leológiai szemináriumot rendeznek. A szemi
náriumon számos külföldi szakember tart 
előadást, köztük magyarok is.

M . Pulina

A jugoszláv barlangok

évszázadokon át nagy szerepet játszottak Ju
goszlávia népeinek történelmi fejlődésében. 
A barlangok mélyén találtak menedeket, 
harci bázist a hajdúk, az uskokok és a ju
goszláv partizánok.

A második világháború alatt a partizán- 
csapatok számos barlangban rendeztek be 
szállásokat, raktárakat és kórházakat. A sza
badságharcosok főhadiszállása is barlangok
ban volt. Tito marsall és vezérkara például 
hosszú időn át Drvar szigetén a Gradina-hegy 
egyik barlangjából irányította a németek el
leni hadműveleteket. Később a főhadiszállást 
a Bastas» falu melletti barlangba helyezték 
át. A barlangot a német fasiszták ostrom 
alá vették, de Ti tónak sikerült megmenekül
nie. A jugoszláv partizánok barlangi főhadi
szállásainak helyét emléktáblákkal örökítet
ték meg, az említett két barlangot pedig Ti- 
tóról nevezték el.

S. Bozicevic
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