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A BARLANGI BÚVÁRMUNKÁK GYAKORLATA

ÖSSZEFOGLALÁS

A sikeres vízalatti kutatások érdekében először a felszínen kell hidrogeológiai megfigyeléseket végezni, 
majd magában a barlangban a szifon környezetének kőzettani és szerkezeti viszonyait kell jól megismerni. 
A szerzők ismertetik a barlangi búvárok legfontosabb felszereléseit és foglalkoznak a személyi követelmé
nyekkel. A befejező rész a víz alatt előfordulható balesetek kiküszöböléséhez ad megszívlelendő tanácsokat.

A barlang és a víz egymástól elválaszthatatlan: a 
legtöbb barlangban felismerhetők a víz egykori je
lenlétének nyomai; számos barlangot ma is aktív 
vizes barlangként ismerünk. A föld alatti üregrend
szerek kialakulásában a víz átalakító munkája 
olyan jelentős, hogy a genetikai felosztás egyik ki
indulópontjaként szerepel. A kőzetben megjelenő víz 
tulajdonságai közül elsősorban a hőmérséklet érde
mel említést. Ez alapján a barlangok két típusát 
határozhatjuk meg: a melegvizes (hévizes) és a 
hidegvizes barlangot.

A tisztán vagy főleg melegvizes (hévizes) barlan
gok keletkezésének folyamata kevéssé ismert. Ennek 
fő okai a következők:

1. A víz a mélyből feltörve alakítja ki üregrend
szerét, mely a felszínnel nincs mindig összefüggés
ben.

2. A felszínnel összefüggő, vagy véletlenül (kő- 
bányászás, házépítés során) megnyílt barlangokból 
a víz már visszahúzódott.

3. A termálvízzel jelenleg is kitöltött üregekben 
a víz magas hőfoka nem teszi lehetővé a közvetlen 
megfigyelést.

A búvárok csak a 35 °C alatti vagy a kihülőben 
levő barlangi vizekben tudnak kutatást végezni, 
ahol a mélyből felemelkedő magas hőfokú vizek a 
felülről beszivárgó hideg karsztvizekkel keverednek. 
Az ilyen hévizes barlangok jellegzetessége a vízzel 
kitöltött folyosók és termek, melyek több száz 
méter hosszan is elhúzódhatnak anélkül, hogy 
újabb felszint találnánk. Az áramló víz körülbelüli 
mennyisége meghatározható — rendszeres mérések 
mellett — a felső, áramló, melegebb vízréteg vastag
ságából, valamint a felkavart víz letisztulásának 
sebességéből. Mivel minden hévizes barlang magán 
hordja kőzetének jellegzetességét, célszerű a kutatás 
megkezdése előtt megbeszélést tartani az előzőleg 
ott járt kutatókkal, akik tanácsot adhatnak a kuta
tás irányára vonatkozóan.

A hidegvizes barlangok ezzel szemben könnyeb
ben vizsgálhatók, mert a felszíni vizek föld alatti 
útjául szolgálnak. Megfigyelhető

1. a vízgyűjtő terület nagysága, a rendszerbe 
kerülő vízmennyiség,

2. e terület tektonikai jellemzői,

Az Amphora Kb.SC. búvárai 
(Szilágyi K. és Ember S.) az 

esztramosi 1. sz. Rákóczi-barlangban, 
az I. számú tó egyik melléköblében, 

az ún. Kis-tóban merülnek 
(Deák A. felv.)
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Térképezés a víz alatt (Maróthy L.felv.)

3. e terület geológiai jellemzői,
4. egyéb karsztmorfológiai adottságok.
Fentiek ismeretében körülhatárolható az a hid-

rográfiai térség, amelyben a föld alatti folyórend
szer kialakult, s ahol a vízzel telt járatok felderítése 
a barlangi búvárok, szifonkutatók feladata.

A vízalatti barlangszakaszok felderítése nem 
jelent feltétlenül szifonúszást. Lehet, hogy a bar
langi patak vize az adott járatban a karsztvízszin
ten mozog, s ember számára járhatatlan repedés- 
hálózatban folyik el, mint ezt a Mátyás-hegyi-bar- 
lang tavából induló, vízzel kitöltött járatban tapasz
taltuk. Más esetben a barlangi tavat állandóan kis 
vízhozamú patak táplálja, s a tó medrét hordaléká
val fokozatosan feltölti. Ilyen esetekben nem talá
lunk tágas járatokat: csak az átlagos vízhozam el
szállítására elegendő keresztmetszetű hasadékok 
maradnak szabadon. (Ilyen például a bükki Sze
pesi-zsomboly szifonja.)

Búvárútjainkon az esetek többségében eddig is
meretlen szifonokon úszunk át, hogy további száraz 
járatokat találjunk. Célunk legtöbbször az, hogy 
a szifon mögötti új rendszert összekössük a koráb
ban ismert szakasszal, esetleg a felszínnel. Ennek 
módja lehet a szifon feltérképezése után a térkép 
alapján végzett robbantás, szifonkerülő járatok 
kibontása, vagy az elég jól fejlett és helyzeténél

fogva is alkalmas víznyelők eltömődött járatainak 
járhatóvá tétéle.

A víz alatti munka megkezdése előtt célszerű 
megfigyeléseket végezni az ismert barlangszakasz
ban és a felszínen. Kellő környezettanulmány után 
már a víz alatti járatok felderítése előtt képet alkot
hatunk magunknak a szinfonról, annak hosszáról 
és mélységéről, a mögötte várható új szakasz nagy
ságáról, jellegéről.

Környezeti megfigyelések

Munkánk kezdetén megfelelő léptékű térkép 
alapján igyekszünk megállapítani, hogy mely víz
nyelők tartoznak a barlanghoz, s ezeknek mekkora 
a vízgyűjtő területük. Természetes, hogy minél 
nagyobb a vízgyűjtő terület, annál több víz kerül a 
föld alatti járatokba és alakít ki magának megfelelő 
szelvényű barlangfolyosót. Térképünk alapján meg
határozzuk a legtávolabbi víznyelőt és a forrás lég
vonalbeli távolságát és irányát, ebből a még isme
retlen balangszakasz hosszára és irányára hozzá
vetőlegesen következtethetünk. A térképen végzett 
vizsgálódásainkat a nyelők és forrás szintkülönbségé
nek kiszámításával egészítjük ki.

A térkép tanulmányozása után alapos terepbejá
rást végzünk. Megfigyeljük a terület tektonikai jel
lemzőit. A törésvonalak főiránya rendszerint köny- 
nyen észlelhető. Ezeket a térképre rajzolva a barlang 
várható irányát pontosabbá tehetjük. Ha lehetőség 
nyílik rá, a kőzet dőlés- és csapásirányát megmérjük, 
hogy összehasonlíthassuk a barlang ismert részében 
mért irányokkal.

A nyelők és a forrás között, a barlang várható 
nyomvonala mentén kőzetmintákat gyűjtünk.
A gyűjtés helyén megfigyeljük a kőzet települését 
(pados, palás stb.), illetve annak változásait a tér
képünkön jelöljük. A kőzettani meghatározás fényt 
derít arra, hogy a barlang teljes hosszában jól oldódó 
kőzetben alakult-e ki, vagy helyenként rosszabbul 
oldódó rétegeken, vagy más településű kőzeten 
halad át.

Utóbbi esetben az eddigi tágas járatok valószínű
leg beszűkülnek, esetleg több, járhatatlan ágra 
oszlanak. A tektonikai és kőzettanijellemzők mellett 
fontosak a morfológiai tulajdonságok is: a töbrök 
nagysága, egymáshoz való viszonya. Ha a terület 
vizét néhány, nagy kiterjedésű töbör víznyelője 
vezeti el, nagyobb a valószínűsége, hogy a víz útja 
ember számára járható üregrendszerben vezet, míg 
sok kis töbör esetén csak viszonylag szűk hasadék- 
hálózat várható.

Fenti megfigyelések elsősorban a még ismeretlen 
barlangrendszerről adnak felvilágosítást. A feltá
rást akadályozó szifonról a már ismert szakasz jel
legzetességei többet mondanak. A fáradságos terep- 
járás mégsem hiábavaló, mivel a környezetet ismerve 
könnyebben elképzelhetjük azokat a körülményeket, 
amelyek a vízzel egészen kitöltött szakaszt létre
hozzák.
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Merülés után kijövet a Molnár- János-bar lángból 
(Maróthy L.felv.)

A tereppel való megismerkedés után felkeressük 
a barlangrendszer már járható szakaszait: a forrást, 
a víznyelőket, illetve a mögöttük húzódó ismert 
barlangrészeket. Ezeknek szálkő-falain a felszíni 
értékeinkkel összehasonlíthatjuk a jellemző tekto
nikus és kőzettani tulajdonságokat. Sok esetben 
sikerül megfigyelni a vízszintes és függőleges törés
vonalakat, amelyek a barlangot preformálták. Ha a 
felszínen idegen vagy eltérő településű kőzetet talá
lunk, a barlangi kőzetgyűjtés elengedhetetlen annak 
tisztázására, hogy ez a felszínen észlelt kőzetbetürem- 
lés a barlang melyik szakaszán fordul elő.

A kőzettani és tektonikai megfigyeléseket a szifon 
környékén fokozott figyelemmel kell végezni: ezek 
adnak ugyanis elsősorban felvilágosítást a szifon 
keletkezésére. A törésvonalak mentén létrejött 
dőlésváltozás a kőzetrepedések irányváltozását 
okozza, ezért a repedéshálózatban kialakult víz
járat a jelenlegi vízszint alá bukik, létrehozva a 
szifont.

A rosszul oldódó idegen kőzet megjelenése az 
eddigi tágas járat szétágazását okozhatja több, 
esetleg járhatatlanul szűk hasadékra. Ennek felis
merése sok kellemetlen munkától kímélhet meg, s a 
kutatás más irányba való terelését teszi lehetővé 
vagy szükségessé.

A tektonikai és kőzettani megfigyelések után a 
hidrológiai viszonyokat és a szpeleomorfológiai 
jegyeket vizsgáljuk meg. Nem közömbös számunk
ra, hogy a vízfolyásirányával azonosan vagy ellen
tétesen érjük-e el a szifont. Szembe folyó vízben, 
közepes vízhozam esetén, jó látási viszonyok között 
csak igen ritkán dolgozhatunk; a szifonokban kel
lően nagy áramlás és tisztulás csak az átlagosnál 
jóval magasabb vízhozam esetén van. A szifonok
ban az áramlás általában lassú: ennek oka rendsze
rint a patak csekély vízhozama, bőséges vízmennyi
ség mellett pedig a viszonylag nagy keresztmetszet.

A víz áramlásiránya, mennyisége mellett jelentős 
a szállított hordalék mennyisége és szemcsenagy
sága. Sok törmelék esetén a szifon felszálló ágában, 
ahol a víz sebessége lelassul, a lerakott hordalék 
mennyisége várhatóan növekszik, szemcsenagysága 
csökken, tehát a járat szűkül, a víz gyorsan zava
rossá válik. Mindezek mellett a barlang morfoló
giai adottságait figyeljük meg: hogyan változott a 
bejárható szakaszon a keresztmetszet, a cseppkő
képződmények nagysága és mennyisége, a patak 
által lerakott hordalék mennyisége, a korróziós és 
eróziós nyomok.

E változásokból megítélhetjük a barlang adott 
részének szakaszjellegét, mely vállalkozásunk ered
ményességét előre jelezheti. Például az alsószakasz- 
jellegű, csekély lejtésű járatban a víz folyásirányában 
haladva nagy mennyiségű hordalékot figyelhetünk 
meg. A falakon az eróziónyomok kifejezettek, 
cseppkőképződmények nincsenek. A szelvény széles, 
ellaposodó, majd a mennyezet a víz színére hajlik. 
A szifon átúszására kevés az esély: feltehetően közel 
van a forrásdelta, a víz alatti járatok ennek törme
lékében vezetnek, bennük egyáltalán nem, vagy 
csak jelentéktelen méretű levegős termet találunk. 
(Például: az alsó-hegyi Frank-barlang.)

Ennek ellentéte egy másik barlangunk. Ez a 
forrás felől kb. 500 m hosszban járható, benne bő
vizű patak folyik. A szelvény végig tágas, a hordalék 
mennyisége csekély, cseppkőképződmény csak el
vétve akad. A végponton szifon zárja el a tovább
jutást. A szifon előtti teremben a falon törésvonal 
figyelhető meg, amely mentén az eddigi kifelé lejtő 
kőzetdőlés ellenkező irányúra változik. A felszínen 
a barlang felett induló, járatával párhuzamos törés
vonal mentén jól fejlett töbörsor húzódik, mely kb. 
1,2 km után kettéágazik.

A várható eredmény: kevés törmelék a szifonban, 
a szelvénye elég tág, jól járható lesz. Mindaddig 
lefelé fog tartani, míg újabb törés mentén a kőzet
dőlés a korábbihoz hasonló lesz. Utána a bejárt 
szakasszal több-kevésbé azonos szelvényű, közép- 
szakasz-jellegű barlangot találunk, mely 2,5—3 km 
után, két hasonló tágasságú ágra oszlik.

E példa a Csarnóházi-forrásbarlang adatait tar
talmazza, melyet az előzetes, fent leírt megfigyelések 
után az Amphora Könnyűbúvár SC szifonkutatói 
átúsztak. Kb. 130 m után értek ismét felszínt, a 
legmélyebb pont 23 m volt, ahol egy újabb törés 
mentén a kőzetdőlés az eredetire vátozott vissza. 
Kb. 2,5 km után a főág kettéoszlott.
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A merülések technikai problémái
Az előzőekben tárgyalt ismeretanyag birtokában 

kezdjük meg a szifonkutatás gyakorlati előkészíté
sét. Felszereléseinket a várható feladatnak megfele
lően válogatjuk össze. Eddigi tapasztalataink alap
ján a következő felszerelések használatát tartjuk a 
legcélszerűbbnek:

/ .  V é d ö ö ltö ze te k

A magyarországi és a környező országok közép
hegységi barlangjaiban a vízhőmérséklet 7—10 °C, 
így a hideg elleni védekezés rendkívül fontos.

A neoprén ruha viselése a búvárnak nem szokat
lan, a neoprén kesztyű viszont nem állandó tarto
zéka öltözetünknek. Kesztyűben a kéz mozgásai 
korlátozottak, emiatt szükséges, hogy a barlangi 
merülésekhez a búvár megtanuljon kesztyűben dol
gozni (kés használata, tájolás, készülékkel való 
műveletek stb.), hogy a fokozott körültekintést és 
célszerű cselekvést igénylő barlangi körülmények 
között a búvár a kezét korlátozottság nélkül tudja 
használni.

Phoque típusú zárt gumiruha

2 x 5  literes, 2 recluktoros barlangi ikerkészülék

Ajánlatos a neoprén ruhára védőöltözetkénl erős 
vászonoverállt venni, hogy megakadályozzák a 
ruha kiszakadását, továbbá célszerű könyök- és 
térdvédőket is készíteni.

Barlangokban rendkívül gyorsan tönkremennek 
az amúgy sem olcsó ruhák. Használhatunk állandó 
térfogatú ruhákat is, de ezekben a mozgás nehéz, 
főleg szűk helyeken veszélyesek és a két reduktort 
sem lehet biztonságosan használni.

2. Készülékek

Zárt térben való merüléseknél veszélyhelyzetben 
nem alkalmazható a nyílt vízi merülések önmentő 
módszere: az ólomöv eldobása és a mentőmellény 
felfújása a gyors felszínre jutás érdekében. Elenged
hetetlen e miatt, hogy a búvár két egymástól füg
getlen készülékkel, ún. ikerkészülékkel merüljön. 
Ezeknek nagysága a feladattól függően 2 5
2x12 liter, esetenként 3x5  -3x12 liter is lehet.

3. Recluk torok
A szájreduktorokat előnyben részesítjük a hát- 

reduktorokkal szemben. Két sérülékeny hullám
gumicső helyett egy kellően ellenálló, középnyomású 
tömlőt használunk. Az elakadás lehetősége kisebb, 
az elakadt sima tömlőt pedig egyszerűbb kiszabadí
tani. A szájreduktor víztelenítése könnyebb, így a
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Különböző típusú reduktorok. Fentről le: Amphora-Silver, Scubci Mark VII, Scuba Mark II.

Cyclone típusú francia kompresszor
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segélynyújtás, vagy a reduktorcsere biztonságosabb, 
adagológombja passzív lélegeztetést is lehetővé tesz.

Barlangi merüléseknél többnyire két szájreduk- 
tort használunk. így beúszásra 1/3, kiúszásra 1/3, 
biztonsági tartaléknak 1/3 rész levegőt használhat 
fel a búvár, amit merülés előtt átszámol a mano- 
méterre. Veszélyesebb, szűk és mély helyekre merülő 
búvárnál célszerű, ha a merülésvezető, a folyamatos 
beszélgetés közben többször érdeklődik a készülék
ben tárolt levegő mennyiségéről. Ez azért fontos, 
mert a búvár erősen le van terhelve mind fizikailag, 
mind pszichikailag, és reflexei, gondolatai jóval 
lassúbbak és kisebb átfogó képességűek.

4. Lámpák

Általában egy nagyobb fényerejű (5,5 W) halogén 
égős kézilámpát és egy kisebb fényerejű, maszkra 
vagy sisakra szerelhető lámpát viszünk magunkkal. 
Speciális körülmények között csak fejlámpát hasz
nálunk (pl. térképezésnél a tájolót kezelő búvár kézi 
lámpát nem visz, mert annak mágneses kapcsolója 
a műszert zavarja. Célszerű legalább két lámpát 
vinni, egyet a fejre, a másikat a karra csatolva).

Karra is csatolható kézilámpa

Különböző vízmentes lámpák: Vega, Aqua Lux, Tana, 
Technisub Sole, elöl pedig egy ellenőrző inanométer

5. Telefon

Új járatok felderítésénél vezetékes telefont hasz
nálunk. Ennek egyrészt a búvárral való állandó 
kapcsolat a célja, másrészt a telefondrót Ariadne 
fonalként szolgál. A vezetéket a búvár maga után 
húzza a parttól, vagy saját magának csavarja le a 
megfelelő orsóról.

Rövidebb vagy keveset kanyarodó járat esetén 
jobb az előző megoldás, mert a búvár figyelmét a 
drót vezetése és orsózása nem köti le. Legcélszerűbb 
lenne a búvár által lefektetett perionzsinór és rádió
telefon-kapcsolat. Sajnos e célra alkalmas készülék 
nincs forgalomban, a többé-kevésbé megfelelő pedig 
számunkra megfizethetetlenül drága (,,ERUS” 
francia gyártmány, ára 1971-ben 300 000 Ft volt). 
Több búvár egyidőben való merülésekor (térképe
zés) mindegyik külön vízalatti erősítőegységgel kap
csolja magát a telefonvezetékre, így egymással és 
a parton levőkkel is beszélgethetnek.

A hévizes barlangok zegzúgos járatai miatt a 
telefonkábel áthúzása nem lehetséges az elakadás 
veszélye miatt. Ezért a búvár a telefonkábelt vagy 
a vezető zsinórt saját magának orsózza megfelelő 
dobról.

Úszás közben a zsinórt lazán kell tekerni vagy az 
orsóról megfelelő tengelyen lepergetni. Húzni mind 
a bevezetésnél, mind a kijövetelnél tilos, mivel a 
felkavart vízben visszafelé olyan szűk helyekre is 
befeszülhet, ahol vagy nagyon nehezen vagy egyál
talán nem tudjuk elérni. A vezetéket elvágni pedig 
nagyon veszélyes, mert ez az egyetlen összekötő 
kapocs a felszínnel.

A merülésnél a kötéljelzések használata szinte 
lehetetlen, így legcélszerűbb vezetékes telefont hasz
nálni. A gyakorlat azt mutatja, hogy a hévizes bar
langokban a gégemikrofonnal összekötve a csava
rodás miatt orsót nem használhatunk, ezért célszerű 
azt orsó nélkül feltekerni és 10 m-ként bejelölni, 
így a búvár bármikor tudja, hogy mekkora távol
ságot tett meg.

A telefon nélkül közlekedő búvár köteles vízhat
lan órát magával vinni és a megbeszélt időre vissza
térni. A visszaúszásra jóval több időt szánjunk, mint 
a beúszásra, mert zavaros vízben lassú a közlekedés. 
A már felderített szakaszokon használhatunk lefek
tetett zsinórt is, amit nem hozunk ki, így mellette 
akár több búvár is beúszhat a már ismert szaka
szokba. Ilyenkor ajánlatos megtartani a távolságot 
egymás között, mert könnyen okozhatunk kelle
metlen perceket társainknak, ha uszonyunkkal le
verjük a maszkját.

6. Egyéb felszerelések

A maszkok általában azonosak a nyílt vízben 
használtakkal. Lényeges, hogy a látóterük minél 
nagyobb legyen.

Tágas vízalatti termekben való merülés esetén 
uszonyt húzunk, szűk járatban, ahol nem szükséges 
vagy nem lehet úszni, legcélszerűbb tornacipőt 
viselni.
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Karra csatolható mélységmérő

Személyi követelmények

A barlangi merülésekhez a technikai feltételeken 
kívül elméletileg jól felkészült, kellő gyakorlattal 
rendelkező búvárok kellenek, akiket az aktuális 
lélektani és egészségi állapot is alkalmassá tesz a 
merülésre.

A búvár tevékenysége során a szervezet számára 
idegen környezetbe kerül. Ennek következtében 
megváltozik az állandóan meglevő, a külvilág ártal
mai ellen védekező reakciórendszer is, mely az élet 
fenntartásához szükséges egyensúlyi állapotot bizto
sítja. Fontos tehát, hogy a búvár kellő egészségügyi 
ismeretekkel rendelkezzen. (Ezek ismertetését lásd: 
Alapfokú könnyűbúvár tanfolyam tananyaga.) 
A barlangi merüléseknél különös jelentősége van 
az egyébként nem elsőrendű hideghatásnak. Nyílt 
vízben merülő búvár ritkán van kitéve 14—15 °C-nál 
alacsonyabb hőmérsékletnek, a barlangi vizek több
ségének hőfoka Magyarországon 10 °C alatt van.

A nyílt vízi merülések egy óránál tovább ritkán 
tartanak, a barlangi búvár viszont gyakran tölt 
4—5—6 órát majdnem teljesen víz alatt, de minden

Karra csatolható vízalatti gömbtájoló

esetben vizes öltözetben. így a barlangi búvár hő
vesztesége fokozottabb, a szervezet védekező reak
ciója is — didergés, vacogás — hamarabb kialakul. 
Később a hideg ellen rosszabbul védekező testrészek 
elgémberednek, az izomműködés csökken. így ki
sebb lesz a kéz szorító ereje a kesztyűben vagy csök
ken az arc- és rágóizmok tónusa, így a szájreduktor 
tartása bizonytalanná válik. A merülést ilyenkor 
célszerű megszakítani, mielőtt a lehűlés (megfagyás) 
komolyabb, életet veszélyeztető tünetei jelentkez
nének. Ha ez nem lehetséges, akkor a hiányzó hő
mennyiséget más úton kell pótolni: öntsünk meleg 
vizet a ruhába, vigyünk magunkkal kevés, de kalo- 
rizáló táplálékot (szénhidrát), vagy erőltetett moz
gással fokozzuk a szervezet tartalékainak felhasz
nálását (ez utóbbi kétélű dolog, gondoljunk a visz- 
szaútra is).

A fizikai igénybevétel mellett nagy jelentősége 
van a pszichikai megterhelésnek is: a búvár zárt 
térben mozog, rendszerint sötétben tapogatózva. Jó 
látási viszonyokat általában csak az elsőként merülő 
talál, a többiek már sötétben tapogatózva, a telefon
drót mellett mennek utána az általa felkavart 
vízben.

A három tényező: az ismeretlenség, a zárt tér és 
a sötétség a merülés előtt minden búvárban feszült
séget idéz elő, de nem szabad, hogy ez a célszerű 
cselekvést megbénító félelemmé vagy pánikká vál
tozzon. Akinél ez mégis fellépne, szifonban ne merül
jön, gyakoroljon előtte zavaros nyílt vízben és éjsza
kai merüléseken.

Balesetek

A szifonkutatás során éppúgy, mint a nyílt vízi 
merüléseknél bekövetkezhetnek balesetek. Megelő
zésük kellő technikai, elméleti és gyakorlati képzett
séggel rendszerint lehetséges. A veszélyes helyzetek 
között leggyakoribbak az eltévedések. A telefon

Vízalatti fényképezőgép és vaku (Calypso Nikkor, 
Japán)
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nélküli búvár könnyen megfeledkezhet az életet 
biztosító zsinórról, ami zavaros vízben rendkívül 
veszélyes.

Ha ilyen eset mégis előfordul, a búvár maradjon 
azon a helyen, ahol észrevette a zsinór eltűnését és 
várja meg, amíg a biztosító búvár megérkezik. 
Ajánlatos gyakorolni a mentést, melyet mindig úgy 
kell venni, mintha valódi baleset történt volna.

Ha a merülés során valamilyen technikai zavar 
lép fel (az egyik készülék idő előtt kiürül, valamelyik 
reduktor elromlik, a lámpa kialszik, a telefon el
némul) a merülést be kell fejezni, a búvárnak vissza 
kell fordulnia.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a búvár 
általános állapotának, közérzetének változása állna 
be (szédülés, hányinger stb.).

Ne feledjük, hogy a felszállás útja és ideje legalább 
annyi, mint a lemerülésé; a parton biztosító társunk 
segítsége pedig sokkal kevesebb, mint a nyílt vízi 
merülés esetében.

A biztosítást ellátó búvár addig nem hagyhatja 
el a helyszínt, amíg le nem váltják, vagy a biztosított 
búvár meg nem érkezik. A merülést a búvár bár
mikor befejezheti, ha életét vagy társa életét veszé
lyeztetve érzi.

Ha a búvár eszméletét veszti, mielőbb partra kell 
juttatni, s az újraélesztést meg kell kezdeni. Szüksé
ges, hogy az erre a célra összeállított segélytáska a 
helyszínen legyen. (Tartalmazzon: AMBU lélegez
tető ballont, két maszkot, két Mayo tubust, AMBU 
taposószívót, szívókatéterekkel.) Az újraélesztés 
módja azonos az egyébként alkalmazott módsze
rekkel.

Balesetek elleni védekezés legjobb módszere az 
alapos felkészülés. Ha a búvár felszerelését kellően 
ismeri és megfelelően használni is tudja, ha szerve
zetének aktuális állapota, pszichikai felkészültsége 
kielégítő, a balesetek száma minimálisra csökkent
hető.

Dr. Mozsáry Péter
Országos Traumatológiai Intézet
H— 1076, Budapest, Thököly út 27.

Plózer István 
OVH
H -1025. Budapest, Felsőzöldmáli út 27.
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ON THE PRACTICE OF CAVE DIVERS’ WORK
Relying on their experiences, the authors sum- 

marize the measures that ought.to be undertaken as 
prerequisites fór succesful subaquatic explorations. 
What should be done first is to conduct hydro- 
geological observations on the surface and then to 
go down the cave and undertake a careful observa- 
tion on the lithology and tectonic setting of the 
surroundings of the siphons. After that, the essential 
equipment of cave divers is discussed. beginning 
with protective suits and ending with the various 
kinds of instruments and devices, and, finally, 
requirements as to the choice of staff members of 
an expedition are expounded. The final part of the 
paper gives advices as to how accidents in subaquatic 
environments can be avoided.

O nPAKTHKE PACOT HElUEPHblX 
B0/J0JIA30B

Ha ocHOBaHHH CBoero onbiTa aBTopbi pemoMH- 
pyioT bcc HeoőxoaHMbie MeponpMHTHH, npea- 
CTaB.’iHtoutHe coőom npenocbiJiKH ycneiuHbix Hccae- 
AOBaHHM, npOHlBOZtMMblX B nOÜBOUHblX yCJlOBMflX.
npeacae Beérő hcoőxo^hmo bcctm rMaporeo.io- 
rn4ecKHe HaŐJiKxaeHHfl b Ha3aMHbix ycjioBMHx, 
a 3aTe.\i cne^yeT xop ou io  pa3BenaTb jiMTOJioni- 
HCCKHe H TeKTOHHHeCKHe yCJlOBHfl OpKeCTHOCTH CH- 
(J)OHa b nem epe. n o c .ie  3Toro b CTaTbe paccMaTpbi- 
BaioTCH BawHCMiuHe CHapjryKeHHH neutepHbix BOAO- 
;ia30B HaMMnaíi c 3amHTHbix koctiomob h KOHHaa 
pa3JIMMHblMH npHŐopaMH M HHCTpyMCHTaMM. KpO- 
Me Toro paccMaTpHBaioTCfi KaapoBbie TpeőoBaHHfl, 
npeatflB.iíieMbie k nemepHbiM Boaojia3aM. B 3a- 
KJlKDMHTe.lbHOM HaCTH HaiOTCíl Myüpbie COBeTbl, 
ycTpaHeHMH aBapníí hjih HecnacTHbic cnynaeB b 
npouecce npon3BoacTBa paooT b noaBOimbix
yCJlOBHHX.
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