
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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a) globálisan, de különösen a Balkán-félsziget országaiban támogassa mind a sportbarlangászat, mind 
a tudományos barlangkutatás terén a feltáró kutatásokat, az oktatást, a publikációkat és az informá
cióáramlást stb.,

b) a karsztkutatásra, a barlangokra és az egyéb szpeleológiai vonatkozású kérdésekben támogassa 
a BSU tagországok fáradozásait,

c) információk megosztásával, tapasztalatcserével, kölcsönös látogatásokkal, közös expedíciókkal 
elősegítse a kapcsolatépítést a Balkán-félsziget országainak barlangászai és az itt működő barlan
gász szervezetek között.

A BSU egy olyan regionális szervezet, amely a Nemzetközi Szpeleológiai Unió (Unión Intemationale 
de Spéléologie - UIS) által lefektetett alapelveknek megfelelően működik.

A BSU és a BCC története
Az első Balkan Speleological Camp-re a görögországi Othris-ban került sor 2003. szeptember 11-20. 

között.
Az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Balkan Caver’s Camp (BCC) ötlete 2006-ban merült 

föl. Az ezt követő események:
1. BCC Tesel/Bulgária 2007. június 27. - július 1
2. BCC Kokkinogia/Görögország 2008. július 13-22.
3. BCC Antaly a/T örökország 2009. június 24-28.
4. BCC Padis/Románia 2010. július 14-18.
5. BCC Jasen/Macedónia 2011. június 29. -július 3
6. BCC Logatec/Szlovénia 2012. június 28. — július 1
7. BCC Nj egusi/Montenegro 2013. június 26—30.
8. BCC Valjevo/Szerbia 2014. június 25-29.

Ogulin/Horvátország
Vratsa/Bulgária
Leonidio/Görögország
BaruMare/Románia

2015. november 16—22.
2016. június 21-26.
2017. augusztus 28. — szeptember 3.
2018. június 2-8.

A BSU hivatalos bejegyzésére 2014-ben Bulgáriában került sor és ezzel jogi személyiséggel rendel
kező szervezetté vált.

9. BCC
10. BCC
11. BCC
12. BCC

A megnyitó ünnepségen Hegedűs Gyula is köszöntötte a résztvevőket, és tolmácsolta az UIS és a ma
gyar barlangászok üdvözletét, valamint előadást is tartott „UIS - pást, present and future (UIS - múlt, 
jelen és jövő)” címmel.

Hegedűs Gyula előadást tart
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A BSU Közgyűlése
BSU tagországai (dőlt betűvel kiemelve a résztvevő országok) a következők:
Albánia
Bulgária 
Horvátország 
Görögország 
Macedónia

Montenegró 
Románia 
Szerbia 
Szlovénia 
Törökország

Alexey Zhalov elnök ismertette a 2017-2018. évi tevékenységet, és beszámolt a BSU 2016-2017. évi 
pénzügyi helyzetéről. Mivel az elmúlt időszakban megüresedett az elnökhelyettes, a főtitkár és egy el
nökségi tag pozíciója, választással folytatódott a Közgyűlés. A választás eredményeként a BSU elnöksége 
a következő:

elnök: Alexey Zhalov/Bulgária (2021-ig)
elnökhelyettes: Yiorgo Karakiris/Görögország (2022-ig)
főtitkár és gazdasági vezető: Erna Marcu/Románia (2022-ig)
tag: Marko Rakovac/Horvátország (2022-ig)
tag: Aleksander Stojanoski/Macedónia (2020-ig)

A következő, 2019. évi Balkan Caver’s Camp helyszínére - Anatólia/Törökország - Elif Yavuz (Tur- 
kish Federation of Speleology) tett javaslatot.

„Speoarta — 2018”
A rendezvényen 13 ország 45 alkotója összesen 298 pályamunkával vett részt: 9 videó, 5 rajz/fest- 

mény és 284 fénykép (köztük Berentés Ágnes felvétele). A nyertesek összdíjazása 5 000 EUR volt.

Hegedűs Gyula
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