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У Н Т Е  T E K T O N IK  B A R LA N G K U TA TÓ  C S O P O R T 

Dr. Csernavölgyi László

ABSTRACT :

Dr. Caernnvülffyl. L.: VMTE "Tectonlo" Cavera Club
In January 1983 the group went on a karst-exploring mission to Cuba, by the support 

of the Hungarian Aoademy of Soienoes. In April they oarried out studies in the Da- 
Nang oone-karst area and in the На-Long sea-shore karst region /Vietnam/. The members 
of the group participated in the Conference of UIS, held in Greeoe in September and 
two members oarried out further explorations in the Bir al Ghánám gypsum-karst and in 
the Kireneika Green Mountains during their official jurney. In Hungary - at their old 
research area in the Alsó Mountain /NE Hungary/ documentary data-oolleotlng work was 
an activity.

A csoport I983 Januárjában a Magyar Tudományos Akadémia erkölosi támogatásával és 
részvételével kutató expedioiót vezetett Kuba karsztvidékeire. Az Esoambray-hegység 
két tájegységében végzett földtani, geomorfológiai, hidrológiai, barlangtani kutatást 
környezetvédelmi és vízellátási célokkal. Az expedíció tagjai részt vettek az UIS La
tin-amerikai és karibi regionális konferenciáján a csoport más tagjaival együtt. A 
kutatási munkáról jelentés készül, mely Jelenleg néhány még folyó laboratóriumi vizs
gálat kivételével a sajtó elé rendezés állapotában van.

Az expedíció tevékenységéről mozgófiira készült a Magyar Televízió számára.
Áprilisban a csoport tagjai vietnami tanulmányúton vettek részt. Az utazás oélja 

a kubai után hasonló, mégis eltérő típusú trópusi karsztok megtekintése volt, kutatá
si célokkal.

A program során a Da-Nangh-i "kúpkarsztot" és barlangjait /némelyik buddhista temp
lomot rejt/, valamint a Ha-Long-i öböl tengeri karsztját sikerült meglátogatni.

Kedvezőtlen tapasztalat, hogy idegenforgalmi szervezésben az itteni - a karszttu- 
dományok számára jórészt feltáratlan - vidéket alaposan megismerni nem lehet, egyéb 
expedíció pedig számos helyi nehézség miatt illuzórikus.

Csoportunk szeptemberben részt vett az UIS Görögországban rendezett "Kiépített bar
langok és problémáik" ciinü konferencián.

A "Tektonik" két tagja, Csernavölgyi László és dr. Kósa Attila Líbiában Járt szep
temberben és barlangkutatást munkát is végzett. Biológiai és talajtani gyűjtést haj
tottak végre a tripolltániai Bir al Ghánám gipsz-barlangjaiban, majd a kirenaikai 
Zöld-hegység karsztján végeztek előzetes tipizáló Jellegű kutatást, három függőleges 
barlangot jártak be és vázlatszinten felmértek.

Az alsó-hegyi 3zpeleológiai dokumentáció összeállításának terepi munkái /fényképe
zés, térképezés, azonosítások/ egész évben, hétvégi leutazások sorén folytatódtak.


