
EUROSPELEO - 2018

Az European Speleological Federation (ESF) 2018. 
augusztus 23-26. között „12. EuroSpeleo Fórum” néven 
rendezte meg ezévi találkozóját az ausztriai Traunsee D-i 
partján fekvő Ebensee-ben. A rendezvény egyik kiemelt 
programja volt a közelben található és 1978 óta idegen
forgalmi barlangként működő Gassel-Tropfsteinhöhle 
felfedezésének 100. évfordulója alkalmából tartott meg
emlékezés.

A rendezvény részeként tartotta éves közgyűlését 
az ESF, és ugyancsak itt ülésezett az Unión Internatio- 
nale de Spéléologie (UIS) elnöksége is.

Ebensee egy 8000 lakosú kisváros, melynek vonzáskörzetében mintegy 200 barlang található, köztük 
több olyan is, amely meghaladja a 100 km hosszúságot.

A rendkívül jól megszervezett EuroSpeleo Forum-ra 40 országból érkezett a 698 regisztrált részt
vevő. Nem csak Európából jöttek, hanem távoli kontinensekről is pl.: Japánból, Brazíliából, Puerto 
Ricoból, Costa Ricából, USA-ból, Örményországból, Ausztráliából stb. A legtávolabbról érkező résztve
vők Tasmániából jöttek. Magyarországról mintegy 30 fő vett részt a rendezvényen.

A szervezés és a lebonyolítás az Osztrák Tudományos Akadémia felügyelete mellett 165 osztrák bar
langász önkéntes munkájával valósult meg. 138 barlangtúra mellett 124 előadás hangzott el, köztük négy 
magyar a következők szerint:

Csoportkép a 12. EuroSpeleo Fórum résztvevőiről
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Hegedűs Gyula:
• A magyar szpeleológia története (Speleohistory of Hungary)
• A magyarországi Karszt és Barlang Alapítvány (Karst and Cave Foundation in Hungary)

Kosztra Barbara és mtsai.:
• Lépcső a mennyekbe, avagy hogyan érjük el az elérhetetlen kürtöket (Stairway to heaven, or how 

to reach unreachable chimneys)
Köblös Gabriella és mtsai.:

• Azt tesszük, amit lehetetlennek tartottak — sérült gyerekek barlangi kalandjai (Doing what was 
regarded as impossible: caving adventures with disabled persons)

Itt kell megemlíteni Egri Csaba 3D-s vetítését is, amely osztatlan elismerést váltott ki a közönségből. 
Ez a produkció a világ élvonalába tartozik.

A következő, immáron 13. EuroSpeleo Fórum megrendezésére a Bolgár Barlangkutató Szövetség 
vállalkozik szófiai rendezvény központtal és 2019. szeptemberi időponttal.

Hegedűs Gyula

MAGYAROK AUSZTRIÁBAN

STEINBOCKSCHACHT -1037 m

2011-ben meghívást kaptunk Lukas Plan-tól, a Bécsi- és Alsó-ausztriai Barlangkutató Egyesület ve
zetőjétől, hogy vegyünk részt az általa szervezett egyhetes „nemzetközi” kutatótáborban a Hochschwab- 
on. A meghívást elfogadtuk, és augusztus végén 3 fővel, Hajdú Csaba, Kovács György és jómagam, 
Adamoczky György vettünk részt. A kutató héten Rauchtal és környékén kutattunk, és ekkor fedeztük fel 
a Steinbockschacht (1744/599) bejáratát. Évről-évre visszatértünk, és folytattuk a kutatást, majd a 2017- 
es késői (október végi) kutatótábor alatt -730 m-en megálltunk egy aknában, mert elfogyott a felszerelés 
és az idő. Az akna látványosan folytatódott, kődobálások alapján 150 m mélységet saccoltunk, és izgatot
tan vártuk, mikor tudunk ismét menni, továbbkutatni a barlangot. Közben már nézegettük a térképeket, 
számolgattunk, hogy talán meglesz az a bizonyos bűvös szám, a mínusz 1000 m.

Próbálkoztunk télen, nyár derekán, de az időjárás még nem engedte, hogy továbbjussunk a -730 m-ről. 
Eljött a 2018-as kutatótábor ideje, és a megszokott augusztus vége, szeptember elejei időpontban az idő
járás ismét közbe szólt, így szeptember végére tolt dátummal újra a hegyen találtuk magunkat a táborban. 
Az előrejelzések alapján már sejteni lehetett, hogy az időjárás most kegyes lesz, és engedi a további 
kutatást. Két csapatot szerveztünk 4 (Kántor Zsolt, Kovács György, Diego Sances, Adamoczky György)

Steinbockschacht (Steiermark, Ausztria) — kiterített hosszmetszet (2019 szeptember)
— a metszet bal oldalán az abszolút magassági szintek; 2022 m a barlang bejárata
— a metszet jobb oldalán a barlang relatív mélysége; jelenleg-1082 m
— a rajz jobb szélén a feltárás dátumai 2011.08-tól 2019.09-ig
— a metszeten a pontvonal a befoglaló kőzet változásának határait jelzi

A felmérést készítette: Nyerges Attila, Pauline Oberender, Lukas Plán
A rajzot készítette: Lukas Plán, Pauline Oberender

(Tekintettel arra, hogy’ jelen kiadvány a cikkben említett feltárást követően három évvel jelenik meg, a térképen 
a további kutatások eredménye is feltüntetésre került. A szerk.)
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