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Beszámoló a Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság
jubileumi konferenciájáról
(Szlovák Tudományos Akadémia, Stara Lesna, Szlovákia, 2013. június 24–28.)
Kopecskó Zsanett – Kovács Mónika
Stara Lesna (Felsőerdőfalva) erdei környezetében található Szlovák Tudományos Akadémia Kongresszusi Központja adott otthont a Szlovák és Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi Intézeteinek szervezésében megrendezésre került Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság1 50 éves jubileumi konferenciájának. A Kárpátok geomorfológiájával foglalkozó
első nemzetközi szimpóziumot 1963. szeptember
16–26. között szervezte meg a Csehszlovák és a
Lengyel Tudományos Akadémia. A szimpózium kiindulópontja Krakkó volt, ahonnan szakmai kirándulással jutottak el Pozsonyba. A Bizottság létrejöttét
az motiválta, hogy a Kárpátok és a Balkán-hegység
tudományos vizsgálatával foglalkozó országok, illetve azok kutatói számára létrehozzanak egy olyan közösséget, mely lehetőséget ad az eddigi eredmények
megismerésére, további kutatások indítására, együttműködésekre, továbbá a felmerülő problémák közös
orvoslását is segítse. Ekkor Bulgária, Csehszlovákia,
Magyarország, Lengyelország, Románia, Szovjetunió és Jugoszlávia geomorfológusai alkották a Bizottságot, amelynek felügyelete alatt született több, a
kárpáti térség geomorfológiájával foglalkozó tanulmánykötet és térkép, valamint egy folyóirat (Studia
Geomorphologica Carpatho-Balcanica) is.
A Bizottság történetének 50 éve során idén került megrendezésre a tizenegyedik nagyszabású ülés.
Hasonló találkozókat rendeztek többek közt Szófiában (1966), Bukarestben (1970), Budapesten (1975),
Prešovban (1982), Debrecenben (1987), Herkulesfürdőn, Orsován (1998), Pozsonyban (2003), Pécsett
(2007) és Ostravicében (2011). Az üléseken az aktuális problémakörök, kutatási irányzatok, valamint a
munkacsoportok eredményei kerültek bemutatásra.
Ez idő alatt az elnöki posztot hat neves geomorfológus kutató töltötte be: Mieczyslaw Klimaszewski

(1963-1978), Emil Mazur (1978–1987), Pinczés Zoltán (1987–1998), Dan Bălteanu (1998–2003), Miloš
Stankoviansky (2003–2007) és Lóczy Dénes (2007–
2013).
2005-ben a Geomorfológusok Nemzetközi Szövetsége2 jóváhagyta a Kárpát-Balkán-Dinári Regionális
Munkacsoport3 létrejöttét, melynek hivatali idejét a
2005 és 2009 közötti időszakra tűzték ki, az elnöke
pedig Miloš Stankoviansky lett. Működését az IAG
a következő ciklus (2009–2013) végéig meghosszabbította. A munkacsoportot a következő országok
geomorfológusai alkotják: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Macedónia,
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna. Mivel az IAG CBDRWG tagjai
egyidejűleg a CBGC tagjai is voltak, így a Bizottság
kutatási területét kibővítették a Dinaridákkal. A
CBGC és az IAG CBDRWG geomorfológusok
együttműködésének legfontosabb eredménye a Lóczy Dénes, Miloš Stankoviansky és Adam Kotarba
által szerkesztett Recent Landform Evolution – The
Carpatho-Balkan-Dinaric Region című könyv
(Springer, 2012), melynek előkészítésében a 12 tagország közül 11-en részt vettek.
Az idei év júniusában Stara Lesna-ban megrendezett konferencián a Bizottság hét országának geomorfológusai jelentek meg a kutatási területüket, illetve az általuk elvégzett munkát és a kutatási eredményeiket bemutató 38 előadással és 26 poszterrel.
A 9 szekcióban elhangzott előadások közül a legtöbb
(16) témáját a napjainkban zajló folyamatok kapcsán
egyre kiemeltebb szerephez jutó folyóvízi geomorfológia adta. Emellett kiemelt érdeklődésre tartott számot a lejtőkön végbemenő tömegmozgások vizsgá2 International Association of Geomorphologists (IAG)

1 Carpatho-Balkan Geomorphological Commission
(CBGC)
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3 Carpatho-Balkan-Dinaric Regional Working Group
(CBDRWG)

lata (6 előadás), illetve az ehhez kapcsolódó aktuális
folyamatok ismertetése. Továbbá megismerkedhettünk a térségben számos más kutatással is, melyeket
többek közt paleohidrológia témában folytatnak. (1.
ábra).

beszéltek a megrendezett ülésekről, terepbejárásokról, a publikációkról és a fél évszázad alatt működött
munkacsoportok tevékenységéről.
A konferenciát terepbejárás zárta, melynek úti célja

1. ábra. A szekció előadásokat a konferenciaközpont nagytermében tartották
(első sorban középen Leszek Starkel)
Az előadások angol nyelven zajlottak, melyek között
a Magas-Tátra lengyel oldala, azon belül a Morskie
legnagyobb számban (13) Magyarországot képviselOko, valamint a Chocholowska-völgy volt.
ték: a Szegedi, a Pécsi, és az Eötvös Loránd TudoA Morskie Oko – a Magas-Tátra legnagyobb
mányegyetemről, a MTA CSFKI-ból és a Debreceni
(34,9 ha) kiterjedésű tava, mintegy 1393 méter maEgyetemről. Ezen kívül 7 lengyel, 5 román, 5 szlogasságban – az egyik legkedveltebb lengyel turistavák, 6 cseh és 2 szlovén geomorfológus csapat által
célpont a Zakopane régióban. Az ide kapcsolódó kubemutatott prezentációt hallgathattunk meg.
tatásokból kiemelkedik a magashegységi erózió, a
A poszter szekcióban 10 román, 7 magyar, 4
zuzmókronológia illetve a törmelékkúpok fejlődésélengyel, 5 szlovák és 1 szlovén posztert tekinthetnek vizsgálata.
tünk meg hasonló kutatási témákkal, mint amik az
A Chocholowska-völgy jellegzetessége az eljeelőadásokon elhangzottak (2. ábra).
gesedések idején kialakult, illetve a jég elolvadása
A csütörtök esti plenáris ülésen leköszönt az edután fennmaradt formakincs, mint a holtjég tömbök
digi elnöki posztot 2007–2013 között betöltő Lóczy
utáni mélyedések, vagy az egyes kőzettípusok eltérő
Dénes (5. ábra), és bemutatkozott az ülésen megváformálódása.
lasztott új elnök, a román származású Petru Urdea.
A túra során megismerkedtünk a terepet vezető
Emellett Leszek Starkel professzor, a bizottság első
lengyel kollégák, Adam Kotarba, Zofia Rączkowska,
titkára, majd Miloš Stankoviansky is visszaemlékezés Piotr Kłapyta a területen zajló kutatásaival (3., 4.
tek az elmúlt 50 év (1963–2013) jeles eseményeire,
ábra).
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2. ábra. A nyitó napon lezajlott poszter szekció

3. ábra. Terepbejáráson a Morskie Oko felé: terepi előadást tart Zofia Rączkowska (háttal)
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4. ábra. Piotr Kłapyta tart előadást a Chocholowska-völgyben. A képen balról áll Kazimierz Krzemień; mellette pedig Milan Lehotský. Középen a terepi vezetőt tanulmányozza az új elnök, Petru Urdea.
Mindezekért hálás köszönettel tartozunk a szlovák
tarba-nak a szervezésért, és az igazán színvonalas lekollégáknak, különösen Jan Novotny-nak és Milan
bonyolításért, valamint a mintegy fél évszázada műLehotský-nak, továbbá a krakkói kollégáknak Zofia
ködő hagyomány folytatásáért!
Rączkowska-nak, Piotr Kłapyta-nak és Adam Ko-

5. ábra. Az állófogadáson a leköszönő elnök (Lóczy Dénes, jobbról) köszönti a résztvevőket (vele szemben az
asztalnál Kazimierz Klimek áll).
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