
és elemzés, ami nem tarthat tovább, mint a másod
perc tört része, hiszen lehet, hogy ez lesz a legfonto
sabb pillanat a búvár életében.

Sok esetben, mikor az ember zavarba kerül, csak 
a harmadik próbálkozásra tud kikeveredni belőle, 
a búvárnak azonban nagyon gyakran csak egy vagy 
két próbálkozása lehet. A búvár első cselekedete, 
mikor komoly bajba kerül, megállni és gondolkozni. 
„Hol vagyok, mi a hiba és mit csináljak?” Ez csak 
másodpercekig tarthat, vagy még kevesebb ideig, 
hogy eldönthessük: mi a rossz és csinálhatunk-e 
valamit, mielőtt teljesen bezárul a világ. Ezt az elem
zést rendszerint egy ok előzi meg. A készülékes 
merüléskor a túléléshez van egy igen-igen fontos 
tényező: a levegő. Ez az, amiért a búvár először 
áll meg gondolkodni. Ha van levegője, legalább egy 
kicsit több ideje van, hogy megbirkózzon egyéb 
problémájával is. A jó búvárnak tudnia kell, hogy 
nagyon megéri gondolkodni, mielőtt cselekszik.

Fegyelmezett gondolkodás — koncentráció
Ez a fajta gondolkodás nyilvánvalóan megkövetel 

bizonyos fokú önfegyelmet. Fel kell ismerni a kon

centrálás szükségességét a probléma megoldásához 
inkább, mint izgulni miatta. Egy kiélezett helyzetben 
nagyon sok dolog van, amiért izgulhatunk: bera
gadás a szűkületbe, keszonbetegség stb. Intenzív 
stresszhatás alatt fegyelmezett gondolkodással a fő 
probléma megoldására kell koncentrálnunk. A visz- 
szatartott lélegzettel történő feladatmegoldás ki
tűnő módja a stressz alatti koncentrálóképesség fej
lesztésének.

A túlélés filozófiája
A stresszel szembeni tudatos fellépést mindig 

össze kell kötni a túlélés filozófiájával. Hiszen mind
annyian reménykedve azért merülünk a barlangban, 
mert az kihívó és szórakoztató. Minden normális 
ember úgy kezdi el a merülést, hogy túl akarja élni.

Nagyon fontos fenntartani ezt a filozófiát a me
rülés teljes időtartamára, bármilyen nehéz stresszel 
teli helyzet jöjjön is létre. A túlélés akarása a legjobb 
pszichikai erő ahhoz, hogy kikerüljünk a bajból.
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Az antropogén savas légszennyezők megnövelik 
a karsztosodás sebességét. A veszélyes gázok (S02, 
N 02, C 02) állanak a vizsgálatok középpontjában. 
A környezetvédők elsősorban a S02 és a belőle 
ózonos oxidációval keletkező H2S04 szerepét hang
súlyozzák, mint a mezőgazdaság, természeti kör
nyezet (erdők!) legsúlyosabb kártevőjét. A szerző 
irodalmi adatokra hivatkozva becslést tesz a karszt
területekre csapódó antropogén savas szennyeződé
sek mértékére. Megállapítja, hogy a savas esők 
pH-értékének a levegőben 5,5—5,8% C02-nek kel
lene megfelelnie (3,3—4 pH!). Legler (1978) szerint 
pl. a Kamerun-barlang vizének (Rübeland) megnö
vekedett szulfáttartalma a szomszédos kénsavgyár 
piritporának oxidációjából származik. Közép-Euró- 
pában a meszes területeken 44—89 g Ca/m2 mész- 
veszteséggel kell évente számolni, amit pl. az Erz- 
Gebirgében mért 25 g H2S04 savas oldása válthat 
ki. Peuckert és Panning (1975) szerint 1969-ben 146 
millió tonna S02 keletkezett a Földön a kőszenek 
és olajok elégetéséből (az NSZK-ban 3,6 millió 
tonna), aminek 43%-át az energiaipar szolgáltatta. 
Az USA-ban 1968-ban 900 millió dollár S02 kor
róziós kár keletkezett. Európában 1968-ban a kö
vetkező S02-emissziót mérték: Svájc 3, NSZK 12,5, 
Anglia 22,6 tonna/km2.

Az észak-amerikai 6 millió km2 területen az 
S-emisszióból 14 millió tonnát az USA, 2,1 millió 
tonnát Kanada műszaki forrásai, 0,44 millió tonnát 
az USA, 0,32 millió tonnát Kanada természeti for
rásai szolgáltattak.

Neumüller (1975) európai reprezentatív adatai 
alapján Európában 20,2 g S02 (ami 30,6 g H2S04- 
nek) és 8,1 g NO/N02 (ami 11,7 g HN03-nak felel 
meg) képződése miatt évente 31,2 g/m2 CaC03 ol
dódásával kell számolnunk. Ez m2-enként évente 
10,65 cm3 mészkő feloldását jelenti, ami km2-enként 
évente 13,3 m3 üreg képződésével egyenértékű. Más 
savak, pl. a halogének, mennyiségét nem becsülték.

Összahasonlításul legyen szabad megemlítenem, 
hogy pl. a jósvafői körzetben évente átlag 600—700 
mm csapadék hull. Ez m2-enként átlagosan 650 liter 
vizet jelent. Ennek közelítőleg 30%-a (200 liter) 
jelenik meg a forrásokban 16 NK° mésztartalom 
mellett, ami 60 g/m2 CaC03 oldódásnak felel meg 
(1 NK°, vagyis német keménységi fok =10 mg 
CaO/I, azaz 18,8 mg CaC03/l). A savas korrózió 
ezzel összemérhető oldódást eredményezhet. Érde
mes erre odafigyelni még akkor is, ha a savas esők 
oldó hatása a beszivárgási zóna felső néhány tized 
méterére terjed ki, azaz nem üregképző, hanem le
pusztulást elősegítő tényező. Dr. Cser Ferenc
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