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ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyarországnál kb. kétszer nagyobb, de csak mintegy 6 millió lakost számláló, alapvetően musz
lint közép-ázsiai országot közel háromnegyed részben kirgizek lakják, de jelentős az üzbég, az orosz és 
a tadzsik ajkú kisebbség is. A Közép-Azsia élelmiszer raktárának számító, nagyrészt Üzbegisztán birto
kolta, 800-900 méteren elterülő Fergánai-medencét körülölelő hegyvidéki ország déli és keleti peremét 
5-7000 méteres hegyóriások foglalják el: az Aláj, Pamír és Tien-San hegységek. DNy-i részén, Őstől, 
az ország második legnagyobb városától Ny-ra kb. 20 km-re húzódik a Tuya-Muyun hegység, ami kü
lönleges barlangokat rejt.

A 2000 éves múltú országra a mezőgazdasági tevékenység (gyapot-, burgonya-, zöldségtermesztés, 
nomád állattartás), az ércbányászat és a gépgyártás jellemző. 1876-ban hódította meg az orosz biroda
lom, de 1991-től önálló, a FÁK tagja.

A szerzők kvartettje egy grúz barlangkutató szervezésében, Kazahsztánon (a fővároson, Nurszultánán, 
amit 2019-ig Asztanának hívtak) keresztül jutott el Kirgizisztánba, amit a nyugati csücskétől a keleti szé
léig végigjártak. Az országjárás mellett fő célunk olyan kisebb állócseppkő és vízminták begyűjtése volt 
a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutató Központjának a megbízásából, 
amiből a stabil izotópok vizsgálata alapján következtetést lehet levonni a pleisztocén alatti éghajlatválto
zásokra - ehhez hasonló vizsgálatokat már évek óta végzünk az Aggtelek környéki barlangok kiválásain. 
A barlangi cseppkövek ugyanis változatlan formában őrződnek meg sokszor évszázezredeken keresztül. 
Rétegeik őrzik azoknak a vizeknek az összetételét, amelyekből keletkeztek: izotóp arányukból megismer
hetjük a keletkezéskori éghajlatot. A közelmúlt földtörténete klímaváltozásainak megismerése pedig nap
jaink legégetőbb tudományos problémája, az éghajlatváltozás törvényszerűségeinek megismeréséhez, 
a folyamat lehetséges előrejelzéséhez ad segítséget.

Hegymászás Kirgizisztánban
A Magyar Hegymászó Szövetség a múlt század hetvenes éveitől küldött résztvevőket a Pamírba szer

vezett nemzetközi táborokba. Az akkor a Szovjetunióhoz tartozó Kirgizisztánon keresztül közelítették 
meg ezt a hegységet repülővel a Moszkva-Os-Daraut-Kurgán útvonalon, ahonnan teherautóval vit
ték fel a mászókat 3800 m magasra, az Acsik-Tas alaptáborba. Innen lehetett a Lenin-csúcsra (ma: Ibn 
Szina-csúcs, 7134 m) mászni, ami Kirgizisztán és Tádzsikisztán határán magasodik vagy közeli kisebb 
csúcsokra menni (Leél-Ossy Szabolcs Vanicsek Lászlóval 1986-ban a XIX. Pártkongresszus-csúcsra (!), 
(5920 m) mászott itt új utat. Akkoriban helikopterrel szállították át a táborból a jelentkezőket a 4100 m 
magasan fekvő Moszkvina-alaptáborba, ahonnan a 7495 m magas Kommunizmus (1933-1962: Sztálin- 
csúcs, ma: Iszmoilí Szomoni-)-csúccsal, vagy a Korzsenyevszkaja-csúccsal (7105 m) lehetett próbálkozni 
(Leél-Ossy Szabolcs Borszéki Ferenccel és Bobály Istvánnal ezt érte el 1984-ben). Ez utóbbi két hegyóri
ás azonban már egyértelműen Tádzsikisztánhoz tartozik.

1990-től magyarok is részt vehettek a Tien-San expedíciókban, Leél-Össy Szabolcs 1991-ben járt 
az ország keleti csücskében, a Kínához nagyon közeli 7010 m (más mérések szerint 6995) m magas 
Han(Khan)-Tengri csúcsán. A Tien-San 2500 km hosszú hegység, szintén az Eurázsiai-hegységrendszer 
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tagja. Főleg ókori (paleozoos) kőzetek: gneisz, márvány, homokkő és 
mészkő alkotják, de ultrabázisos magmatitok is előfordulnak itt. Kü
lönösen látványos a Han(Khan)-Tengri jura időszaki mészkő rétegek
ből felépülő Matterhorn-szerű csúcsa, amely a 6000 méterig felnyúló 
sötét, bázikus-ultrabázikus magmás kőzetre települ.

Ezek a hegységek az Eurázsiai-hegységrendszer tagjai, hatalmas 
gleccserekkel (a 77 km-es Fedcsenko a leghosszabb közülük), nagy ki
terjedésű eljegesedett területekkel, a himalájai hegyekhez hasonló vad 
sziklafalakkal, csipkés hegygerincekkel jellemezhetők.

A fővárost, Biskeket 1991-ben még Frunzénak hívták. Innen a me
leg vizű, 1800 m magasan elterülő, 4000-5000 m magas hegyekkel 
övezett Isszi-Kul tavat (ebben édesvízi delfinek is élnek!) megkerül
ve lehet eljutni Karakolba, Kelet-Kirgizisztán legnagyobb városába, 
ahonnan helikopterrel szállították fel a Tien-San expedíciók résztvevőit 
4000 m magasra, az Inalcsik-alaptáborba. Innen elérhető volt a Győ
zelem csúcs (Pik Pobjeda, kirgiz nevén Jengish Chokusu, 7439 m) is.

Az Isszi-Kultól délre is 4000 méteres hegyek magasodnak. A kö
zöttük lévő völgyekben remek kerékpártúrákat lehet teljesíteni! Itt bújik 
meg 3500 m magasan a híresen csodaszép fekvésű Ala-kul. Ezt a jéggel borított tavat 2018-ban a szerzők 
is felkeresték. Ugyancsak megtekintettük az Isszi-kultól délre elhelyezkedő méltán híres Mese-kanyont, 
Kirgizisztán egyik leghíresebb látnivalóját. A harmadidőszaki puha, márgás kőzetbe mélyre bevágódó 
vízmosások színes és szeszélyes sziklatornyokat alakítottak itt ki.

Az Inalcsik-gleccseren a Han- 
Tengri csúcsa alatt 2700 méterrel 

(fotó: Dr. Leél-Óssy Szabolcs)

A Tuya —Muyun-hegység barlangjai
Alig néhány km2-en bukkan itt ki a felszínre az alsókarbon mészkő. A terület számos, jórészt még 

feltáratlan barlangot rejt magában. Egyik barlang sincsen lezárva!
A hegység 1000-1500 m magas csúcsai 200-400 méterre emelkednek ki környezetükből. A vetők 

által magasra emelt hullámos karsztfennsíkot közel függőleges, többnyire megmászhatatlan sziklafalak 
övezik. Az Aravan-folyó áttörése, a Tuya-Muyun és a Gyelgiz-Arcsa hegyvonulatot elválasztó Dangi- 
kanyon a terület legfőbb látnivalója. A szurdokvölgy igen nehezen járható: hajdani, részleges kiépítését 
a gyakori árvizek megrongálták.

A folyásirány szerinti jobb (K-i) oldal (tehát a Gyelgiz-Arcsa Ny-i széle) nagyrészt viszonylag köny- 
nyen járható. Itt majdnem végig megvan az ösvény, aminek kezdete azonban nehezen érhető el, mert 
a völgy bejáratánál, a túloldalon, a Ferszman-barlang alsó szintjére vezető vízszintes táró bejárata mellől

A Gorkij-csúcs a Tien-Sanban az Inalcsik-gleccser felől 
nézve (fotó: Dr. Leél-Ossy Szabolcs)

A Győzelem-csúcs látképe a Tien-San kirgíziai, központi 
alaptáborából (fotó: Dr. Leél-Össy Szabolcs)
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A Mese-kanyon völgyei közt az Isszi-kultól délre 
(fotó: Dr. Bauer Márton)

Ambrus Gergely a mese-kanyon
ban a helyzet magaslatán 
(fotó: Dr. Bauer Márton)

induló híd már nincs meg. A szurdokba való bejutás így csak a közel függőleges, simára csiszolt szikla
fal párkányain kapaszkodva lehetséges, 5—10 méterrel a zúgó áradat felett. A völgy közepén is van egy 
50 méteres szakasz, ahol a meredek sziklafal aljában nincs párkány: itt is célszerű kötélbiztosítást hasz
nálni. Ezen az oldalon az egész karsztvidék leglátványosabb barlangja, az Akadémiai-hegybe mélyedő 
Meglepetés-barlang bejárata alá lehet eljutni. Innen a völgy ezen az oldalon járhatatlanná válik: a függő
leges, több 10 m magas sziklafal a folyóig ér. Az átkelést a túloldalra azonban csak egy behelyezett víz
szintes fatörzs „könnyíti” meg... A völgyben a 100—200 m magas sziklafalban számos kisebb-nagyobb, 
megközelíthetetlen barlangnyílás látható. Egyes kutatótárók is „kilyukadtak” a szurdok oldalába.

A feltehetően hidrotermás eredetű Meglepetés(Szjurpriz)-barlang bejáratához egy omladékos szikla
falon 40 métert kell felmászni. Kötél használata ajánlott! A barlang hossza 220 m, vertikális kiterjedése 
80 m. Kicsi, jelentéktelennek látszó üregen át lehet bejutni a barlangba (alatta két kisebb barlang is kiala
kult, szintén szép kiválásokkal). Néhány 10 méteren át csúszva-térdelve lehet haladni, közben két olyan 
szűkületet is le kell küzdeni, ami a törmelékkel könnyen feltöltődik. Valószínű, hogy évente csak néhány 
kisebb csapat jut el ide.

Egy nagyobb, ferde terembe érve hirtelen gazdagabbak lesznek a kiválások. Megjelenik a borsókő 
is. A terem aljában kalcitlemezek mellett egy több méteres, kifejezetten szorító jellegű csövön keresztül 
lehet bejutni a barlang hátsó szakaszába. Itt egy vakkürtöben vannak a legcsodálatosabb, legnagyobb 
kalcitkristályok: a szinte sértetlen szkalenoéderek mérete a 20-30 cm-t is eléri! Vélhetőleg a nehéz 
megközelíthetőség védte meg ezeket a ritka méretű ásványokat a pusztítástól. (A közeli Nagy-Baritos- 
barlangban, amelyik egy rövid, vízszintes tárón keresztül is megközelíthetővé vált, már nem találunk ép 
kristályt.) A kristályokat sokszor bamásfekete színű, vasas-mangános bevonat borítja, hasonlóan a budapes
ti Molnár János- és József-hegyi-barlang barit kristályaihoz. Itt azonban a barit csak apró kristálykákban 
fordul elő egyes helyeken a kalcit felületén. A barlang egészen a patak szintjéig lenyúlik: itt egy kis 
vízfelületű tavacska található.

1989-ben a Kirgiz Tudományos Akadémia Geológiai Intézetének szervezésében egy nemzetközi ex
pedíció résztvevőiként Takácsné Bolner Katalin, Kraus Sándor, Hevesi Attila és Székely Kinga már járt 
a terület barlangjaiban. A Tuya-Muyun hegység felszínéről és barlangjairól részletes szakmai elemzése
ket is megjelentettek (Karszt és Barlang, 1990/1.)
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Surányi Gergely a Meglepetés-barlang óriási kaiéit szkalenoéderei között (fotó: Dr Ambrus Gergely)

Külön érdekessége a területnek, hogy itt indult a szovjet atom program: a Ferszman-barlangból írták 
le a tujamunyit nevű zöldes-sárga színű urán-vanadátot. (A területen más barlangok réztartalmú ásványait 
időszámításunk kezdetekor is bányászták már a kínaiak). A radioaktív ércek lelőhelyét 1899-ben fedezték 
fel, bányászatuk 1908-ban kezdődött. Az I. világháború, majd utána a bolsevik forradalom alatt a kiterme
lés félbeszakadt, de 1926-ban itt, ebben a barlangban létesült a Szovjetunió első rádium-bányája.

Az 1920-as évek második felében, és az 1930-as években esetenként kilométer hosszúságú tárókkal 
tették könnyen megközelíthetővé a természetes módon jobbára vertikális jellegű barlangok ásványki
válásait, aminek a hasznosítható részét teljes egészében a szálkőzetig letermelték. A nem radioaktív, de 
igen látványos, nagyméretű kaiéit- és baritkristályokat pedig a bányászat befejezése után az ásványgyűj- 
tők/látogatók gyűjtötték be...

Az amerikai kísérleti atomrobbantások hatására a szovjetek (Sztálin parancsara, Kurcsatov részecs
kefizikus akadémikus és Berija vezetésével) is erőltetett ütemben kezdtek dolgozni az atombomba kifej
lesztésén. Hiába hozták azonban a Szovjetunióba az elfoglalt német területeken talált urániumot, az nem 
volt elég a kísérletekhez, a szükséges mennyiségű plutónium termeléshez. A közép-ázsiai területek urán
bányáit a 6. sz. Urántermelési Központ kapta. Ide tartozott a Tuya-Muyun bánya is, ahol 1946-ban indult 
újra a termelés. A Központ egységeiben 1948-ban már 15 ezer ember dolgozott. Az erőltetett kiterme
lésnek köszönhetően 1949 nyarán sikeresen vég
rehajtották az első szovjet kísérleti atomrobbantást. 
A Tuya-Muyun bányát 1954-ig használták uránbá
nyászatra.

A Rádium-hegyen kialakult hidrotermás erede
tű ásványkiválásokat tartalmazó Ferszman-barlang 
a terület legnagyobb barlangja. (A kiválások alatti 
karsztos üledékek alapján Takácsné Bolner Kata
lin véleménye szerint a barlang valójában normál 
karsztosodással jött létre). Az eredetileg is 220 m 
mély barlangban ma már nehéz természetes for
mákat találni: szinte minden járatát átalakították, 
számos tárót, aknát robbantottak itt. Sokszor nem 
lehet tudni, hogy természetes eredetű vagy teljesen 

Vigyázat! Sugárzásveszély!
Az uránbányászat emléke a Tuya Muyun-hegységben 

(fotó: Dr. Ambrus Gergely)
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Arasznyi kalcitkristály hasadási felülete a kirabolt 
Nagy-Baritos-barlangban 
(fotó: Dr. Bauer Márton)

mesterséges-e az a járat, amiben éppen vagyunk... Jelenleg a járatrendszer tetejébe és az aljába is egy- 
egy mesterséges tárón keresztül lehet bejutni. A barlangból kitermelték a radioaktív ásványokat. Egykori 
előfordulásukra csak a felszínen felejtett, sugárveszélyre felhívó táblák figyelmeztetnek... A tárót és 
a barlangjáratokat egy vékony, fekete, nyirkos kiválás borítja. A cseppkövesedés, bár igen szerény mér
tékben, a tárókban is megindult. Látnivaló gyakorlatilag nincs már a Ferszman-barlangban. A többlép
csős aknarendszeren keresztül viszont az egész rendszert bejártuk. Az alsó tárót valósággal elfoglalták 
a denevérek (Myotis blythii és Rhinolophus lepidus) tucatszám röpködnek a látogatók körül.

A Baritos-hegyen található Nagy-Baritos-barlang (Bolsaja Baritovaja) valaha a leglátványosabb bar
langok sorába tartozhatott. Tágas, több méter átmérőjű, 25 m mély aknája a völgytalp fölött kb. 50 m-rel 
nyílik, és egy kb. 20x50 méteres hatalmas csarnok tetejére érkezik. Innen meredek törmeléklejtőn lehet 
lejutni a barlang mélypontjára, ami 56 méterrel húzódik a bejárat alatt. Ide vezet a múlt század első fe
lében hajtott kb. 50 m hosszú vízszintes, állva bejárható táró.

A barlang fő értékét jelentő 4-5 cm-es, sárgás-szürkés baritkristályok, és az alattuk kialakult, erede
tileg valószínűleg 20 cm-t is meghaladó kalcit szkalenoéderek (amikre oszlopos megjelenésű fehéres
átlátszó kalcitkristályok települtek) az oldalfalakat borították. Sajnos, ma már kivétel nélkül mindegyik 
kristályt begyűjtötték vagy szétverték, csak az alapjuk látható, de abból is sejthető, mik voltak itt eredeti
leg. .. Egyetlen ép kristályt sem láttunk itt! A nagy kalcitkristályok J. Dubljanszkij közlése szerint 70 °C 
hőmérsékletű vízből váltak ki. (A közvetlen környéken napjainkban fakadó források vize ma már csak 20- 
22 °C hőmérsékletű.) A kiválási sor fedötagjait fel- 
hőkalcit és szerény méretű gipszkristályok jelentik. 
A kalcitot-baritot-gipszet és agyagásványokat tar
talmazó teljes ásványszukcesszió, a megjelenés
típusokat külön számítva, vagy 8-10 tagból áll! 
A barlang több 10 m magasságban lebegő mennye
zetén hatalmas, sokezres denevér kolóniák élnek. 
A felhalmozódó guanóban számos ízeltlábú gyűjti 
be táplálékát. Csoportunkban francia biológusok is 
voltak: ők határozták meg a pókokat (Araignée és 
Ptinidae), a különböző rovarokat (pl. Psocoptére), 
a kis hártyás számyúakat (Coleoptera), a fekete, pán
célos rovarokat (Tenebrionidae) és a gilisztaszerű 
csúszómászókat (Lubricidae). Nyüzsgő életközös
séget láttunk a lábunk alatt!

A barlangokon kívül természetesen a felszíni karsztot is megtekintettük. Felmentünk a legmagasabb 
pontokra is (a rendkívül meredek sziklafalak miatt ez csak „hátulról”, északnyugat felöl volt lehetséges). 
Sokfelé találtunk löszlerakódásokat, amik a jégkorszakban valószínűleg vastagabbak voltak, és az egész 
fennsíkot befedhették. A kontinentális éghajlat szerény mennyiségű (magyarországihoz hasonló) csapa
déka mellett ez is az egyik oka lehet (mint erre a Karszt és barlang 1990/1. számában Hevesi Attila is 
rávilágított), hogy a Tuya-Muyun (és mellette a Gyelgiz Arcsa) hegyvonulatán a felszíni karros formák 
meglehetősen alárendeltek. A talajjal csak részlegesen fedett mészkövön csupán szerény rilleneket és 
madáritatókat láttunk.

Utolsó nap egy óra mikrobuszozás után megérkeztünk Kara Koktuba. Itt felvettünk 300 m kötelet, 
ami azért volt izgalmas, mert előzetesen nem közölték velünk, hogy egy 400 m magas sziklafal közepén 
nyílik a Chil Ustun nevű cseppkőbarlang, ami a következő úticélunk volt. A mászó felszerelésünk így 
nem volt teljes, de azért abszolváltuk a feladatot.

Nagyméretű bejárata után tágas cseppköves terem következett. Itt szedtünk vízmintát, letört csepp
kődarabot, és döbbenten fedeztük fel, hogy (különösen a nehéz megközelíthetőséget figyelembe véve)
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Surányi Gergely útban a Chil Ustin-barlanghoz 
(fotó: Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

A Chil Ustin-barlang nagy terme Kara Koktu fölött 
(fotó: Dr Ambrus Gergely)

a cseppkövek hihetetlenül össze voltak firkálva, vésegetve... Itt láttunk először nemcsak cirill betűs, de 
arab betűs cseppkőkarcot is!

A terem végéből egy szűk kuszoda vezet be a belső terembe. Ennek a mérete, cseppkődíszítettsége 
a Meteor-barlang Titánok-csarnokával vetekszik! A szűk bejárat pedig ezt is megvédte a vandáloktól.

További felkeresett barlangi-hegyi látnivalók Kirgizisztánban
Még a Tuya-Muyun barlangtúráink előtt vendéglátóink az ország legnyugatibb csücskébe is elve

zettek. Erősen félsivatagos táj fogadott itt minket, a sziklákon Agámák futkostak. A szintén paleozoos 
(óidejű) mészkőből felépülő hegyekről pazar kilátás nyílt. Felkerestünk egy kedves kis szurdokvölgyet 
is, ahol a már-már márványnak minősülő mészkőbe mart sziklaágyon folydogál az időszakos patak. Két 
érdekes barlangos látnivaló is volt ezen a túrán.

A Kan-i-Gut-barlang annyiban hasonlított a Ferszman-barlanghoz, hogy a bányászattal mesterségesen 
nagyon átalakították, de itt sokkal nagyobbak voltak a méretek, hatalmas termek voltak rá jellemzőek. 
Jobban megmaradt a természetes jellege is. Soha nem voltunk még olyan barlangban, aminek a bejáratát 
egy hatalmas meddőhányó már messziről elárulja... A nagy terek mellett egyes falrészeken szép gipszszá
lakban („árvalányhajban”) is gyönyörködhettünk, és recens kalcitlemezeket is találtunk egyes időszakos 
pocsolyák alján.

Ez a barlang kb. 300 km-re Ny-ra található a Tuya-Muyuntól. Az út nagy kitérőket is tesz, mert Kir- 
gizisztán elkeskenyedő nyugati részébe több üzbég és tadzsik enklávé is beékelődik. A barlanghoz már 
„lementünk a térképről”, az ország nyugati csücskében egyáltalán nincsenek szilárd burkolatú utak. Volt, 
hogy egy vízmosáson való átkelésnél emberi segítségre is szüksége volt a mikrobuszunknak...

Ilyen, persze, máshol is előfordult Ny felé tartva, útközben az Alai-völgyben hatalmas záporeső mos
ta el az utat, a sártengerben elakadtak az autók. Az általunk itt felkeresett Altur Pak-barlang is egyedi 
volt: durva szemű folyóvízi konglomerátumba mélyült a bejárat, a barlang mennyezetén pedig arasznyi 
széles, jura időszaki gipsztelérek voltak láthatók.

A barlangos program végeztével egy rövid ősi városnézés után - az ideérkezéstöl eltérően - nem 
repülővel, hanem taxival mentünk vissza a fővárosba, Biskekbe. Megérte az egész napos autózás! Két 
3000 m-nél is magasabb, igen látványos hágón, alagúton keresztül vezet az út az ország két legnagyobb 
városa között. Vajon hogyan közlekednek itt télen?! Nyáron is volt még hó a hágóban! Nagyon látványo
sak voltak a hatalmas víztározók, vízierőművek is.

Négyen voltunk, így megérte taxit bérelni. Az Isszi-kul északi partján autóztunk keletre, élveztük 
a tavat övező hegyek csodálatos panorámáját (ha ez a tó Svájcban lenne, világszenzációt csináltak volna 
belőle!). Útközben 2000 éves sziklarajzokat és termálvizes szabadtéri fürdőt látogattunk. Karakolban 
találkozónk volt a Tuya-Muyun tábor szakácsával, Dániellel, aki „civilben” utazásszervező! O segített 
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nekünk terepjárót szerezni, amivel megközelíthettük az Ala-kult, és számos érdekességet mutatott meg 
a környéken. A hajnali élőállat vásár sem volt utolsó program...

A földtani érdekességek közül kiemelkedett az említett Mese-kanyon, illetve egy igazán sós vizű tó, 
amiben nagyon könnyű volt úszni.

Mindenkit bátorítunk, akit érdekel a viszonylag könnyen megközelíthető „egzotikum”, hogy Kirgi- 
zisztánt vegye föl a „bakancslistájára”!

Dr. Leél-Őssy Szabolcs-Dr. Ambrus Gergely-Dr. Bauer Márton-Dr. Surányi Gergely

BALKÁN BARLANGÁSZ TÁBOR - 2018

A Balkan Speleological Unión (BSU) éves találkozóját a Román 
Szpeleológiai Szövetség rendezte „12. Balkan Caver’s Camp (BCC)” 
elnevezéssel a romániai Baru Mare-n (Nagybár) 2018. július 2-8. kö
zött. Az eseményhez kapcsolódóan két másik is megrendezésre került: 
a Román Szpeleológiai Kongresszus és a 36. ”Speoarta” Nemzetközi 
Media Találkozó. Mivel idén ünnepük a bioszpeleológia atyjának tar
tott Emil Racovita 150. születésnapját, erről is megemlékeztek.

A rendezvénynek 197 regisztrált és további több, mint 200 nem re
gisztrált résztvevője volt, akik a következő 15 országból érkeztek:

Belgium
Bulgária 
Franciaország 
Görögország 
Horvátország 
Lengyelország 
Magyarország

E3SM

BALKAN 
CAVER'Ö 

CAMP

Moldova 
Puerto Rico 
Románia 
Svájc 
Szlovénia 
Törökország 
Ukrajna

USA

Az egy hetes programsorozat keretén belül az alábbiak voltak a meghatározóak: 
•12 barlangban voltak túrák,
• 9 felszíni túra a Retyezát-hegységben,
• 2 kulturális kirándulás,
• 1 kanyon túra,
•19 elméleti előadás.

Mi a BSU?
A BSU maga a balkáni országok nemzeti barlangász szervezeteinek a szövetsége. A kezdeti időszak

ban egy informális szerveződésnek indult, amikor 2002. szeptember 2-i kezdettel megszervezték a Bal
káni Országok Nemzeti Barlangász Szervezeteinek találkozóját a bulgáriai Vratsa-ban. A BSU fő céljai 
között szerepel, hogy keretet adjon és koordinálja a Balkán-félszigeten lévő tagországaiban működő 
nemzeti barlangász szervezetek, szövetségek stb. fáradozását a következő területeken:
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