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A moszkvai egyetemi barlangkutatók 1986 nyarán 
a jelenleg 1370 m mély Snieznaja-barlang közelében 
— a bejárat felett 380 m-el — új aknasort tártak fel 
300 m mélységig. Ha ezek feltárását folytatva sikerül 
összeköttetést találniuk a Snieznaja-val, akkor a 
barlang mélysége elérheti az 1750 métert és ezzel a 
Föld legmélyebb barlangjává válhat.

NSS NEWS 
1987. 6.

A belga Spéléo-club de la Seine barlangkutatói 
1985-ben — négy évi feltáró munka után — 1256 m 
mélyre jutottak le a Picos de Európa Sima dél Trave 
zsombolyában. A leszálláshoz 1345 m kötelet és 
100 nittet használtak fel.

REGARDS 
1987. 1.

A közép-amerikai Belize barlangjait 10 év óta 
kutatják az amerikai barlangkutatók. A feltárt és 
feltérképezett járatok hossza meghaladja a 100 km-t. 
A járatok mérete vetekszik a Mulu barlangjainak 
méreteivel. Itt található a Föld egyik legnagyobb 
barlangterme: a Belize Chamber, 450x50—200X 
X65 m-es térfogattal. 1988-ra nagyszabású expedí
ciót szervez ide a londoni Queen Mary College.

CA VÉS and CA VING
1987. 37.

A Liguri-Alpokban (Olaszország) levő Labassa 
zsombolyában egy —180 m-en levő szifon leküzdé
sével 420 m mélyre jutottak le 1986-ban. A barlang 
hossza jelenleg 8 km. Ha sikerül ennek összekötteté
sét megteremteni a közeli Piaggiabella barlang- 
rendszerrel (—924 m mély, 30 km hosszú) és a 
2,3 km hosszú Arma dél Lupo barlanggal, akkor 
remény van egy 1300 m-t meghaladó mélységű, 
60 km hosszú rendszer feltárására.

BOLLETTINO
1986. 27.

A Puerto Rico-i Rio Camuy-bar lángot 1986 de
cemberében megnyitották az idegenforgalom szá
mára. A barlang központi aknája — melynek alját 
és oldalfalait dús vegetáció borítja — 300 láb mély 
és 600 láb átmérőjű. A látogatók az aknába épített 
lift segítségével jutnak le az aljára, ahol 30 perces 
sétát tehetnek.

NSS NEWS 
1987. 5.

A japáni Akiyoshi-fennsíkon levő Akiyoshi-do 
barlangban végrehajtott búvár-expedíció 650 m új 
szakaszt tárt fel.

CA VÉS and CA VING
1987. 36.

A Kanári-szigeteken levő Jameos dél Agua láva- 
barlangjában — amely a Volcan La Corona inaktív 
kráterének rendszeréhez csatlakozik —  1610 m 
összhosszúságú, 60 m mély lávacsatornát (Túnel 
de l’Atlantide) tárt fel egy búvár expedíció a tenger 
alatt.

SPELUNCA 
1987. 25.

A „Santo Domingo *86” elnevezésű, 11 fős olasz 
expedíció a Dominikai Köztársaság DK-i részén 
feltárta a Cueva de Camili (kb. 2 km hosszú), a 
Cueva de las Maravillas (800 m) és a Cueva Misterio 
(2 km hosszú) barlangokat.

MONDO SOTERRANEO 
1986. 1— 2.

A Dél-Kínai Egyetemen barlangkutató egyesület 
alakult 80 taggal. Tevékenységük 5 szekcióban: 
geológia-geomorfológia, történelem-ősrégészet, bar
langi sport, biológia és művészet-fotó folyik.

NSS NEWS 
1987. 6.

A spanyol, francia és ausztrál barlangkutatókból 
szervezett Cous-Cous *86 expedíció —1160 m-re 
jutott le az algériai ANOU IFFLIS zsombolyban, 
amely jelenleg Afrika legmélyebb barlangja.

EXPLORACIONS 
1986. 10.

A Dula-Medvedica barlangrendszer Horvátország 
első, Jugoszlávia második leghosszabb barlangja, 
15 701 méter. A rendszer feltárása 1984 júliusától 
1986 februárjáig tartott, 2—7 fős csapatokban, 25 fő 
részvételével, 1591 óra/fő átlagos barlangi munka
végzéssel.

SPELEOLOG
1984— 85.

Trevor R. Shaw angol kutató szerint a barlan
gok tanulmányozásának története 4 alapvető kor
szakra bontható:

— történelem előtti feltárások (i.e. 1000-ig)
— elszigetelt feltárások (i.e. 1000—i.sz. 1650-ig)
— a feltárásokat publikálták (1650—1878)
— feltárás csoportokban, egyesületekben (1879- 

től napjainkig)
A barlangok képi megjelenítése a 18. századtól 

kezdődött:
— metszetek — 1700—1870-ig;
— fotók — 1866-tól;
— levelezőlapok 1890-től.

HELICTITE 
1986. 1— 2.
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1987 nyarán a svédországi Lummelunda-barláng
ban 6 db 1100—1700 1/mp teljesítményű szivattyú 
beépítésével és működtetésével próbálták megterem
teni a továbbjutás feltételeit, sikerrel. Az egyik vég
ponti szifon mögött 500, a másik mögött 223 m új 
járatot tártak és térképeztek fel.

GROTTAN 
1987. 3.

Az Egyesült Államokban 39 505 barlang ismert. 
Két államban több, mint 4 000 (Missouri 4 825; 
Tennessee 4 500); 6 államban több mint 2 000 
(Alabama, Indiana, Texas, Virginia, Ny-Virginia) 
és három államban mindössze 1 (Delaware, Ne- 
braska, É-Dakota).

NSS NEWS 
1987. 8.

A jugoszláviai Horvátország 41 barlangjában 64 
merülést hajtottak végre 1959 és 1986 között. A leg
hosszabb szifon 110 m-es, a legmélyebb 52 m. 
A leghosszabb szifon-sor a Crno Vrelo-barlangban 
van (7 szifon). A vízhőmérséklet 5,5—6,5 °C, a 
legalacsonyabb 4,2 °C (a 358 m mély Pepelarice- 
zsombolyban, a Velebit hegységben). Ma Horvát
országban 13 barlangi búvár dolgozik.

NAS KRS 
1986. 21.

A barlangkutatók a beépített vaslétrák és drót
kötelek okozta kézsérülések kapcsán vannak leg
inkább kitéve AIDS fertőzésnek — állapította meg 
egy NSZK-beli szakértő. Ez a veszélyforrás védő
kesztyű viselésével kiküszöbölhető lenne, de ennek 
hátrányai ismertek. A barlangkutatókra — mint 
szexuálisan aktív emberekre — az AIDS veszély 
egyébként is fennáll.

ATLANTI S 
1987. 3.

A helyhez méltatlan állapotok uralkodnak a bala
tonfüredi Lóczy-barlangban. A bejáratnál nemrég 
leleplezett Lóczy-Kadic emléktáblát ez év tavaszán 
barbár módon összetörték.

TURISTA MAGAZIN  
1987. 9.

A VILÁG NAGY 
BARLANGTERMEI

A terem neve Helye
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Sarawak
Chamber Sarawak 700 400 70
Big Room Carlsbad

Cavern 610 335 80
Salle
de la Verna P. St. Martin 230 180 150
Belize
Chamber Tun-Kul Cave 450 50—200 65
Mammut Schwyzer
Münster Schacht 100 85 77
Schwarzer
Dóm Hölloch 85 50 80

Óriások terme Baradla 125 48 20
Kinizsi József-hegyi-
pályaudvar barlang 70 15—20 13—15

Az „ Innen-onnan” rovat anyagát összeállította:
Szablyár Péter

Verna-terem a Pierre Saint Martin-barlangban

Sáli# Accoct


