K ö s z ö o t ji i k a 75 é v e s M a k s z i m o v i c s p r o f e s s z o r i !

A szovjet tudományos barlangkutatás megalapítója, Georgij Alekszejevics Makszimovics 1904. május
29-én született Varsóban, mely város akkor még az orosz cári birodalomhoz tartozott. Tanulmányait a
dnyepropetrovszki bányászati egyetemen folytatta, s még hallgató korában jelentek meg első tudományos
dolgozatai az olajbányászattal kapcsolatosan. 1934-től a permi egyetem hidrogeológiai szakán tanított, és
ettől kezdve mind behatóbban foglalkozott a Szovjetunió karsztvidékeivel. Rövidesen egyetemi tanári
rangra emelkedett, elnyerte a geológiai és ásványtani tudományok doktora címet, a Szovjetunió Földrajzi
Társasága pedig tiszteletbeli tagjává választotta.
Makszimovics professzor közel fél évszázados munkássága alatt mintegy 450 tudományos dolgozatot
publikált, ezek többsége a karsztológia és szpeleológia időszerű témáiról szól. Széleskörű tudomány-nép
szerűsítő tevékenységéről tanúskodik kb. 350 nyomdai ívet kitevő írása. G. A. Makszimovics fő műve az
1963-ban megjelent kétkötetes Osznovi karsztovedenija (A karszttudomány alapjai), mely világviszonylatban
is mindmáig az egyik legértékesebb összefoglaló kézikönyv.
Makszimovics professzor alapította meg 1947-ben a Szovjetunió első tudományos barlangtani folyóiratát,
a Szpeleologicseszkij bulleteny-t, melynek nevét 1961-ben Pescseri-re (Barlangok) változtatták. A Pescseri
a mi Karszt és Barlangunk testvérlapja, eddig 16 kötete jelent meg. A kiadványból mi is gyakran veszünk át
közleményeket, mint ahogy a Pescseri hasábjain is olvashatunk a magyar karszt- és barlangkutatás legújabb
eredményeiről.
Makszimovics professzor kezdeményezésére szerveződött meg 1964-ben a Szovjetunió Földrajzi Társasá
gának égisze alatt a Karsztológiai és Szpeleológiai Intézet. Ez a társadalmi-tudományos intézmény közel
kétszáz aktív karszt- és barlangkutatási szakember munkáját fogja össze, tagjai sorába 66 kandidátus és
15 tudományok doktora tartozik.
A Karszt és Barlang szerkesztősége az összes magyar karszt- és barlangkutató nevében jó erőt, egészséget
kíván Makszimovics professzornak a további sikeres munkásságához!
B. D.
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KARBONÁTOS KŐZETEK A SZOVJETUNIÓ EURÓPAI RÉSZÉN
Jelmagyarázat:
a) Az Eurázsiai-hegységrendszer
gyűrődési övezetének karsztvidékei
(hegységi karszt) : A . Krim-félsziget karsztja, ( Jajla-hegység, jura
mészkő)„ H. A Kaukázus karszt
vidékei.
b) A z Orosz-tábla karbonátos kő
zetei (síksági karszt), 1. Timanhegység, 2. Észak-Észt-karszt, 3.
Lett—litván —nyugat-dvinai
pszkovi—szmolenszki karsztterület,
4. A moszkvai szinklinális karbo
nátos kőzetei.
c) Krétakarszt. I. Voronyezsi antiklinális, II. Uljanov —Szaratov, ///.
Volino —Podólia, IV. Bjelorusz antiklinális.
'MOSZKVÁK

{MOSCOWf^
Carbonate rocks in the European
part o f the Soviet Union (After
N. A. Gvozdetskiy, A. G. Chikishev
and G. A. Maksimovich).
Legeiül:
a) The Alpine földed zone. A. Crí
mea karst region (Yayla Mis.,
Jurassic), B. The Caucasus.
b) The Russian or East European
platform (lowland karst) I. Tintán
Ridge, 2. North-Estonia, 3. Latvya,
Lithuania, Western Dvina, Pskov
and Smolensk karst area, 4. Karst
o f Moscow tectonic basin.
c) Chalk karst. I. Voronezh Anticline, II. UPyanovsk—Saratov
Trough, III. Volino—Podolia, II'.
Byelorussia A nticline.
(N. A. Gvozgyeckij, A. G. Csikisev
és G. A. Maksziniovics nyomán)

A KARBONÁT- ÉS SZULFÁTKŐZETEK FÖLDRAJZI ELTERJEDÉSE
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
Jelmagyarázat: a = karsztvidék, b = karbonát- és szulfátkőzet a felszínen vagy a felszín közelében.
Karsztrégiók és a jelentősebb karsztvidékek:
A — Atlanti és a Mexikói-öbölmenti régió.
1
Délkeleti parti síkság ( Dél-Carolina, Georgia államokban). Jellemző karsztos formakincs: egyenetlen
síkság sekély dolinákkal és kisebb barlangokkal. A harmadidőszaki mészkövet általában vékony homokos
agyagos hordalék fedi.
2 — Florida ( Élorida, Dél-Georgia). Harmadidőszaki, közel vízszintesen fekvő mészkőrétegek; gyengén
hullámos síksági domborzat; sok sekély dolina — gyakran tavakkal kitöltve; nagy karsztforrások, közepes
méretű barlangok jobbára vízzel teli.
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B — Közép-keleti régió (idős paleozoos kőzetek)
3 — Az Appalache-hegység karsztjai. (New York államtól Észak-Alabamáig). Karsztosodó mészkőrögök,
platók — a keleti oldalon erősen gyűrt paleozoos rétegekből. Karsztos szurdokvölgyek, dolinák, nagy barlan
gok, mély zsombolyok, kiterjedt karrmezők.
4 — Felvidéki perem (Highland Rim; Közép-Kentucky, Tennessee, Észak-Georgia). Vízszintes fekvésű
karbon időszaki mészkőtáblák erősen összeszabdalva. Számos nagy barlang, /zagy dolinák és u valók, karrmezők.
5 — Lexington—Nashville-sikság. ( Közép-Észak-Kentucky, Közép-T'ennesse, Délkelét-1íidiana). Gyengén
hullámos alsó paleozoos mészkőből felépített tábla, kevés barlang, de számos sekély, kerek depresszió.
6 — Mammoth Cave—Pennyroyal Piain (Kentucky középső-nyugati és délnyugati része, Dél-Indiana) .
Hullámos felszíná karszttábla karbon időszaki mészkőből. Számos dolina, uvala, karsztos beszakadás. Föld
alatti folyók, hatalmas barlangok. Helyenként karros felszín.
7 — Ozark-fennsík ( Dél-Missouri, Észak-Arkansas). Felszabdalt alacsony tábla alsó paleozoos mészkőből
és dolomitból. Számos közepes méretű barlang, dolina, /ítf#v karsztforrások.
8 — Edward-fennsik ( Délnyugat-Texas). Magas plató vízszintes fekvésű krétamészkőből. Mély zsombolyok,
közepes nagyságú barlangok, dolinák. Gyér növényzet.
C — Nagy-síksági régió.
9 — A Pecos völgye (Nyugat-Texas, Délkelet-Uj-Mexikó). Közepesen felszabdalt alacsony táblák felső
paleozoos mészkőből. Nagy barlangok, dolinák és szakadékok. Néhány gipszkarszt dolinákkal, barlangokkal.
Nagyon gyér növényzet.
D — Nyugati hegyvidéki régió.
10 — Kaibab-fennsík (Észak-Arizona). Helyenként felszabdalt plató vízszintes fekvésű karbonmészkőből.
Sekély dolinák, kevés kisebb méretű barlang.
(V ' E. Davies nyomán).
Distribution o f karst areas in relation to carbonate and sulphate rocks in tlieUnited States (After W. E. Davies).
a = karst areas, b = carbonate and sulphate rocks at or near the surface.
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BARLANGTERÁPIAI SZIMPÓZIUM AUSZTRIÁBAN
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (UIS) barlangterápiai Szakbizottsága 1978 évi szimpóziumát ok
tóber 7 —11. között tartotta az ausztriai Oberzeiringben. Oberzeiring Ausztria egyik ismert gyógy
helye, ahol légzőszervi betegeket egy felhagyott
ezüstbányában kezelnek, melynek klímaviszonyai
nagyon hasonlítanak a gyógybarlangokéhoz.
A szimpóziumon a vendéglátó országon kívül
hazánk, Csehszlovákia, Lengyelország, az NSZK
és Olaszország képviselői vetlek részt.
Magyarország részéről dr. Kessler Hubert beve
zető előadásában ismertette a Bizottság eddigi mű
ködését, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az
eddiginél nagyobb súlyt kell helyezni a barlangi
levegő elektromos viszonyainak (negatív és pozitív
ionizáció aránya stb.) vizsgálatára. Ezzel kapcso
latban ismertette az e téren hazánkban végzett vizs
gálatok igen érdekes eredményeit. A barlangokban
megállapított feltűnően magas negatív ionizációval
magyarázható — a kedvező közvetlen biológiai
hatáson kívül — a barlangi levegő feltűnően ala
csony portartalma is, mely egyébként csak a magas
hegységek levegőjében észlelhető.
A másik hazai vonatkozású előadás dr. Horváth
Tibor tapolcai főorvos tanulmánya volt, mely
ben a Tapolcai-barlangban végzett gyógykezelé
sek eredményeit foglalta össze, és a barlangterápia
kedvező hatásának bizonyításához részletes statisz
tikai adatokat is közölt.
Nagy érdeklődést váltott ki Roda István és Rajman Józsefnek a Gombaszögi-barlangban végzett
klimatológiai mérésekről és műszerezettségről szóló
előadása.
A wieliczkai, az oberzeiringi és a badgastein i
bányákban végzett gyógykezelések ismertetése után
elhangzott az a javaslat, hogy az eddig használa
tos barlangterápia kifejezés helyett inkább a földa
latti terápia kifejezést kellene használni, mert nem
csak barlangokban lehet ezeket a gyógykezelése
ket végezni. Végül azonban mégis az eredeti szóhasználat mellett döntöttek, mert ez már gyökeret
vert a köztudatban, és a Bizottságot befogadó UIS
hatásköre csak barlangokra terjed ki.
A hozzászólások során felmerült még, hogy a
nyugati országok többségében még nem ismerik el
hivatalosan a barlangterápiát. Ennek következ
ménye, hogy az ottani betegsegélyző pénztárak nem
járulnak hozzá a barlangokban végzett gyógyke
zelések költségeihez. Ezen szeretnének — elsősor
ban az NSZK képviselői — változtatni. Ezért hatá
rozták el, hogy a Bizottság 1979-ben egy rendkívüli
ülést Ennepetalban tartson kifejezetten azzal a cél
lal, hogy az ottani hivatalos szervek képviselői előtt
ismertessék a barlangterápia ma már kielégítő sta
tisztikával alátámasztható kedvező eredményeit.A szimpózium részvevőinek bemutatták az ober
zeiringi ezüstbányában folyó gyógykezeléseket és a
bánya előtt épülő korszerű gyógyüdülőt, melyben
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a légzőszervi betegek megfelelő elhelyezést, ellátást
kapnak. Végül egésznapos kirándulás keretében
meglátogatták a Dachstein jégbarlangját.
A kiváló rendezésért a résztvevők egyhangú el
ismerését, köszönetét a Bizottság elnöke, dr.
K.H. Spannagel fejezte ki a város polgármesteré
nek, Ferdinánd Krepelkának.
Alább ismertetjük a szimpóziumon elfogadott hahatározati javaslat szövegét.
Dr. Kessler Habért

HATÁROZATOK
1. A barlangokban és bányákban végzett klimaterápiai kezelésekről tartott és megvitatott előadások
újabb bizonyítékokat és statisztikát szolgáltattak a
szpeleoterápia kedvező hatásának alátámasztá
sára.
2. A további kutatásoknál meghatározandók a
különböző barlangtípusokkal kapcsolatos indiká
ciók. A betegségeket azonban nemzetközileg elis
mert etiopatogenetikus diagnózisok alapján kell
megállapítani.
3. Kívánatos, hogy az UlS-ban képviselt országok
barlangkutatói az ottani orvosi körök figyelmét a
kínálkozó szpeleoterápiai lehetőségekre felhívják, és
ezzel kapcsolatosan kutatásokat, vizsgálatokat
kezdeményezzenek. Bizottságunk készségesen segíti
ezeket a törekvéseket tudományos adatokkal, javas
latokkal.
4. A legtöbb gyógyászati célra alkalmas barlang,
bánya falvak vagy kis városok közelében fekszik.
Ezeknek a településeknek többnyire nincsen anyagi
lehetőségük a megfelelő hasznosításhoz, ezért szük
séges, hogy az illetékes állami szervek nagyobb
elismerést, támogatást biztosítsanak a szpeleoterápiának. Kívánatos lenne, hogy Bizottságunk ezzel
a kérdéssel az Ennepetalban 1979-ben tartandó rend
kívüli ülésén foglalkozzon.
5. Sajnos nem sikerült a nemzetközi egészségügyi
szervezettel közelebbi együttműködést biztosítani.
Ezért újból javasoljuk az UlS-nak, hogy a szükséges
lépéseket tegye meg.
6. A szimpózium olasz résztvevőinek javaslatát,
hogy a legközelebbi ülést 1980-ban Olaszországban
tartsák, a Bizottság tagjai egyhangúlag üdvözölték.
A végleges elfogadás előtt azonban néhány kérdést
a helyszínen, személyes tárgyalások útján kell tisz
tázni. Ezt a feladatot a Bizottság elnöke vállalja.
Oberzeiring, 1978. október II.
Dr. Kessler H. s.k.
titkár

Dr. K. H. Spannagel s.k.
elnök

BARLANGKUTATÓK TALÁLKOZÓJA CSEHSZLOVÁKIÁBAN
A Cseh Barlangkutató Társulat 1978. július
^ I_3 0 . között tartotta meg a 2. Nemzetközi Barlangk u ta tó Találkozót a Morva Karszton. A rendezvény
külföldi résztvevői Bulgáriából, Jugoszláviából,
Lengyelországból, NDK-ból, Romániából, Szovjet
unióból és Magyarországról érkeztek. Társulatunkat
— a rendező bizottság által meghatározott létszámkeretnek megfelelően — 20 fő képviselte.
A résztvevők már július 20-tól érkezhettek a
jelentkezési helyre, a Kőmalom (Skalny Mlyn)
szállóhoz. Mivel ezen a természetvédelmi területen
tilos a sátorozás, az elszállásolás is itt történt.
A következő napon megkezdődött a találkozó
hivatalos programja. Napközben felszíni tanulmány
utak és földalatti túrák zajlottak, esténként pedig
a résztvevők tartottak dia-, illetve filmvetítéssel
egybekötött szakmai előadásokat és beszámolókat
munkájukról.
A mindössze 77,5 knr-es területen jelenleg közel
1500 barlang, illetve barlangi bejárat ismeretes.
A rendező bizottság 30 különböző nehézségi fokú
barlanghoz biztosított túravezetést. A túralehető
ségek közötti választást számunkra megkönnyítette
az erre az alkalomra magyar nyelven is kiadott
„Tanulmányi kirándulások kalauza” .
A felkeresett barlangok közül külön említést
érdemel a Holstejni-barlang (Holstejnská jeskyné)
és a z Amatőr-barlang (Amatérská jeskyné).
Az 1966-ban felfedezett Holstejni-barlang lénye
gében egy hatalmas alagútszerű folyosó, amely
csaknem a mennyezetig feltöltődött bemosott hor
dalékkal. A fennmaradó légteret gazdag cseppkő
díszítés tölti ki. Ez a főfolyosó a legszélesebb részen
eléri a 40 métert. Mélységét két kutatóaknával
ellenőrizték és csak 12,5 m mélységben érték el az
alapkőzetet. A feltárás során az üledékbe folyosókat
vágtak, amelyek elég magasak ahhoz, hogy az ember
állva közlekedhessen bennük. Az eddig elért végpont
felé közeledve fokozatosan szűkül a légrés, és egy
idő múlva a teljes szelvény kitöltött. A barlang
folytatását a közeli töbrök irányában feltételezik,
melyek közül többet feltártak, és ezekben 90 m
mélységet értek el. Jelenleg egy mintaszerűen ki
ácsolt aknán keresztül, csörlő és csillepályák segít
ségével folyik a feltárás. Az itt látott munka például
szolgálhat mind méretével, mind technikai megvaló
sításával.
A Csehszlovák Tudományos Akadémia kezelésé
ben lévő 35 km hosszú (20 km térképezett, 15 km
becsült hossz) Amatőr-barlang a Morva Karszt leg
hosszabb barlangja. Ide jelenleg egy 100 m hosszú
mesterséges bejáraton keresztül lehet bejutni. A bar
langra jellemzőek a nagy alagútszerű folyosók
változó mennyiségű fluviális üledékkel és törmelék
kel. Az alagutak több helyen nagy kiterjedésű ter-

A Sloup-sosuvi-barlang egyik hatalmas sztalagmitja

Közlekedés az Amatőr-barlangban
mekké válnak. Ebben a barlangban találkozik a
Fehér-víz(Bilá voda)és a Sloupsky-patak (Sloupskypotok), s így keletkezik a Punkva-folyócska.
A találkozó folyamán a résztvevők ellátogattak a
Mikulov város környékén lévő Dél-Morva Karsztra.
Itt az egésznapos felszíni túra után megtekintették
a Turoldi-barlangot. Ennek egy részét az 50-es
években A. Holan a saját költségén kiépítette, de
1960-ban bekövetkezett halála után felügyelet nélkül
maradt, és sok kárt szenvedett. A város 1975-ben
kezdett el foglalkozni az újbóli megnyitás gondola
tával, és jelenleg az ehhez szükséges munkálatok
folynak.
Hegedűs Gyula

E lő z e t e s a V ili. N e m z e t k ö z i
S z p e t e o ló g ia i K o n g r e s s z u s r ó l
A Sheffíeldben elfogadott határozat értelmében
1981 nyarán első ízben rendezik meg Európán kívül
a karszt- és barlangkutatók világméretű találkozó
ját. A kongresszus megrendezését az USA-beli
National Speleological Society (Nemzeti Szpeleológiai Egyesület) vállalta. Az előzetes híradás szerint
a kongresszus színhelye a Kentucky államban levő
Bowling Green. A város egyetemi intézményei mint

egy ezer kongresszusi résztvevőt tudnak fogadni.
Bowling Green gépkocsival fél órányira fekszik a
világ legnagyobb barlangjától, a Fiint Ridge Mammoth Cave-től. A Mammul-barlangon kívül
a kongresszus terepi programjában szerepelnek még
a környező államok (Indiana, Tenessee, Ohio stb.)
nagyobb barlangjai is.
UIS-BULLETIN, 19771

H a l á l o s b a r l a n g i b a le s e t e k a z U S A -b a n
Richard L. Breisch az NSS News 1977. novemberi
számában elemző cikket közölt az Egyesült Államok
ban bekövetkezett halálos végű barlangi balesetek
ről.
A beszámoló szerint 1950 1975. között összesen
68-an vesztették életüket a barlangokban. Számunk
ra is tanulságos lehet a baleseteket előidéző okok
és körülmények megismerése. Húsz amerikai bar
langkutató függőleges barlangban (zsombolyban)
pusztult el, 48-an pedig az általános barlangozás
közben haltak meg.
A függőleges barlangok húsz áldozata közül
kilencen nem volt kötél. Hárman kötélbiztosítás
nélkül másztak le a zsombolyba és lezuhantak, míg
hatan vigyázatlanul mozogtak az akna felszíni
peremén, és így következett be a tragédia. A kötelet
használó 11 barlangkutató közül hárman egyszerű
kézi kapaszkodással próbáltak leereszkedni a bar
langba, négyen függeszkedéssel ereszkedtek le és
négyen pedig már felfele másztak, amikor bekövet
kezett a baj. Négy alkalommal a tragédia közvetlen
oka a kötél elszakadása volt. Az egyik esetben a
mászókötelet helytelenül tárolták, valamilyen savas
anyaggal érintkezett és emiatt szakadt el. Más eset
ben nem mérték fel előre az akna mélységét, és a
kötél nem ért le az aljára. Amikor megpróbálták

a leeresztett kutatót visszahúzni, az éles sziklafal
összeroncsolta a kötelet és az elszakadt. Egy barlangkutató úgy halt meg, hogy zuhatagos falon eresz
kedett le, a pruszikcsomója megszorult és nem
tudott tovább ereszkedni, a hideg zuhany pedig
testének túlhülését (hipotermiát) idézte elő. (Mint
emlékezetes a Baradlában három fiatal barlangkutatónk vesztette életét szintén hipotermia követ
keztében.)
Az általános barlangi balesetek 48 áldozata közül
23-an vízbe fulladtak. Az utóbbiak közül 12-nek a
halálát a váratlan föld alatti árvíz okozta. Hárman
biztosító kötél nélkül szifonon akartak átúszni és
odavesztek. Nyolc amerikai barlangkutató halálát
okozta a gázmérgezés és fulladás (aszfixiáció).
Minden esetben dinamittal robbantottak, és az
anyag tökéletlen elégéséből gázok maradtak vissza.
Az egyik barlangba három nappal a robbantás után
négy barlangkutató ereszkedett le, s ekkor még
mindig annyi gáz volt az üregben, hogy két kutató
a helyszínen meghalt, és a másik kettőnek is csak
a gyors orvosi beavatkozás tudta megmenteni az
életét. Ezek intő példák számunkra is! Ha ismertük
volna ezeket az eseteket, talán nem következett
volna be a bükki tragédia.
II. /).

S.O.S. KARSZT, TRIESZT!
Olaszország és Jugoszlávia 1975. november 10-én
gazdasági megállapodást kötött, mely szerint a
Trieszt fölött emelkedő karsztfennsíkon kiterjedt
iparterületet hoznak létre. Ennek megvalósításával

S O S

PER JL CARSO E LA CtTTÁ Dl TR8ESTE

S O S

FÓR THE CARSO ANDTHE CITY OF TRJE5TE

S O S

ZA KRAS INZA MESTO 7RST

S O S

FÜR DEN KARST UNDDIE STADT TRJEST

S O S

POUR LE CARSO ET LA VILIÉ DE TRIES7E

a karszt tájképi, földrajzi és biológiai jellegzetességei
visszavonhatatlanul tönkremennének és veszélybe
kerülne Trieszt város és környékének léte.
A terv meghiúsításáért és ezzel a karszt és Trieszt
megmentéséért síkraszálló 15 intézmény és szervezet
öt nyelvű propaganda-kiadványt jelentetett meg,
melyben röviden ismerteti a tervet, majd a veszé
lyeztetett karsztterület értékeit. Végül felhívással
fordul az illetékesekhez: Segítsenek megmenteni a
karsztot és Triesztet!
A kiadvány 76 db csodálatos színes fényképfelvételen mutatja be a karszterület tájképi szép
ségeit, felszíni és felszín alatti karsztjelenségeit,
egyedülálló növény- és állatvilágát.

á r v í z a m i k u l a -b a r l a n g b a n
A Bihar megyei (Románia) Kiskóh falutól másfél
kilométerre nyílik a Mikula-barlang, melynek jára
taiból mindössze 30 m volt ismert 1978 májusáig.
Hkkor a nagyváradi amatőr barlangkutatók be
jutottak az aktív patakos barlangszakaszba, ahol
182 m után szifon zárta el útjukat. A nyarat a fel
méréssel és a továbbjutás lehetőségének keresésével
töltötték. Fáradozásaikat 1978. október 7-én siker
koronázta, a kitágított szifonon keresztül kristály
képződményekben gazdag, medvecsontokban bővel
kedő barlangszakaszokat tártak fel. A járatok
hossza nemsokára elérte a 2 km-t.
December 16-án 11 órakor a Chrysis barlang
kutató kör 5 tagja szállt le a barlangba a felmérési
munkák folytatására. Másnap reggel 6 órakor

indultak vissza, de az időközben megindult esőzés
és hóolvadás több méterrel megemelte a vízszintet,
s így az aktív patakos szakaszon nem tudtak keresz
tülhatolni.
A mentést 18-án este kezdték meg. Gyorsan
szaporodott a mentők száma. Mindenhonnan érkez
tek barlangkutatók, de bevetésre kerültek a tűz
oltóság speciális szivattyúi is. Végül 19-én estére
sikerült a vízszintet annyira lesüllyeszteni, hogy
háromnegyed 8-kor kiszabadulhattak a barlang
foglyai 80 órás benntartózkodás után. Mivel élel
miszerüket gondosan beosztották és sokat aludtak
fogságuk alatt, jó erőben és egészségben jutottak ki
a felszínre.
Az ELŐRE 1978. dec. 28-icikke nyomán 11. T.

I NNEN- ONNAN
A svájci Hölloch felmért hossza 1978 végén
135,7 km, a legmagasabb és legalacsonyabb pontja
közötti szintkülönbség 828 m. Az egykori nagy
rivális, a ma már szinte behozhatatlanul vezető
Fiint Mammoth-barlangrendszer (USA) 1978 kö
zepén elérte a 322 km hosszúságot.
Umsehau, 1979. II. 15.
Az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi
években ugrásszerűen megnőtt a barlangi balesetek
száma. A bajba jutottak többsége nem tagja egyetlen
barlangkutató szervezetnek sem, általában felké
születlenül, gyakorlat nélkül keresnek fel barlan
gokat. A barlangi mentőszolgálat hatékonyságának
javítása érdekében 1978-ban létrehozták a nemzeti
barlangi mentésügyi bizottságot (National Cave
Rescue Commission). Hat barlangi mentőcsapat és
ugyancsak hat búvárkülönítmény áll készenlétben.
A barlangi mentőügyelet beépült a légierők mentési
koordináló központjába. Ha ide telefonértesítés
érkezik barlangi balesetről, légi úton azonnal a
helyszínre szállítják a barlangi mentőket, illetve
búvárokat.
N SS News, 1978 december
A világ leghosszabb feltérképezett tenger alatti
barlangja a Floridában található Peacock Springs
Cave System. Az elmúlt 21 évben az amerikai
barlangbúvárok a barlanglabirintus 8 bejáratát
fedezték fel. A barlangjáratok általában 15 m mély
ségben fekszenek a tengerszint alatt és összhosszúságuk 6 km.
Die Höhle, 1978/2.
A Kelet-afrikai Barlangkutató Egyesület hétfőnyi
csoportja 1976. április közepén expedíciót szervezett
a kenyai Chyulu-hegységbe, és ott feltárta a világ
A Leviathan-barlang földrajzi elhelyezkedése

jelenleg ismert leghosszabb és legmélyebb láva
barlangját. A barlang létezésére a lávamezők légi
fényképeinek tanulmányozása során következtettek.
Felderítéseket végeztek a terepen és megtalálták
a felszakadt lávafolyosó egyik bejáratát. Ezt köve
tően került sor a nagy expedícióra Jim W. Simons
vezetésével. A kutatók 8 napot töltöttek a föld alatt,
és felkutatták, majd feltérképezték a hatalmas láva
csatornákat. Összesen 11 km hosszú üregrendszert
térképeztek fel. A barlang fő ága 8 km hosszú és
470 m-t lejt, így az új barlang nemcsak hosszúsága,
hanem mélysége szerint is a lávabarlangok kate
góriájában a világranglista első helyére került.
A hatalmas, kígyózó lávafolyósót a kutatók
Leviathan-barlangnak nevezték el. (A bibliai
„leviathan” mennyei származású, föld alatt élő,
kígyószerű szörnyállat. A biblia és az utána született
irodalom szerint Isten az első leviathán-párt az
ötödik napon teremtette, s úgy elszaporodtak, hogy
az egész földet veszélyeztették. Ekkor Isten a
nőstény leviathánt elpusztította, a hím állat pedig
a föld alatt keresett menedéket.)
Cave E.xploration Group o f
East Africa körlevele

