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Lengyel barátaink sikere
A PTTK czestochowai barlangkutatói Kazimierz 

Koscielecki vezetésével 1964. februárjában rendezett 
expedíciójuk során nagyszerű eredményt értek el a 
lengyel Nyugat i-Tát rá ban. Kihasználva az alacsony 
vízállást, a háromtagú „rohambrigád” a Mietusia- 
baiiangban újabb 1800 m-es barlangszakaszt fedezett 
fel. A barlang megismert hossza ezzel ma már meg
haladja az öt kilométert.

(Tájékoztató, 1964/4. 77. o.)
Lorberer Árpád

Feltárták Jupiter {Zeus) barlangját
A görögországi Naxos szigetén emelkedik az 1103 

m magas Jupiter hegye, mely télen állandóan felhőkbe 
burkolódzik. Ennek a hegynek DNy-i oldalában, 600 
méterrel a tenger felett, nem messze Féloli falutól 
nyílik az a barlang, melyben a monda szerint a hellén 
nép leghatalmasabb istenalakja, az istenek és az em
berek atyja, a mindenség ura és parancsolója, maga 
Jupiter, vagyis Zeus lakott. A barlang tulajdonképpen 
egy 115 m hosszú, a mennyezetről leszakadt hatalmas 
sziklatömbök által több részre tagolt teremből és 
mintegy 15 m-es kisebb, egykor vízzel telt üregből áll. 
Érdekes, hogy a Dictel-barlang mellett ez a második, 
melyet a legenda úgy jelöl, mint Jupiter egykori lakó
helyét.

(Deltion, 1962. júi. dec.)
-viszky

He/iktit képződmények egy romániai barlangban. 
( Cornelia Plesa, C/uj, felvétele.)

A világ legmagasabban fekvő barlangja
A világ legmélyebbre nyúló barlangjainak ranglistá

járól gyakran olvasunk. Ezúttal viszont arról érkezett 
hír, hogy 1963. júliusában felfedezték a világ leg
magasabban fekvő barlangját a Himalája Kasmír 
felöli részében. E. Meinzinger és J. R. Caldwell a 
Nanga Parbat csoportjához tartozó Rakhiot csúcs 
oldalán leereszkedve, 6700 m magasságban, oldott 
formákat mutató barlangot találtak, melynek 13 13
m-es bejárata a hegy lavinaszaggatta keleti oldalában 
nyílik (É 35°15’31” , K. 74°38’25”). A barlang 75 m 
hosszúságban járható, azontúl teljesen eltörni a hó és 
jég.

(NSS News, 1963. p. 127.)
Kosa Attila

Magyar barlangkutatócsoport alakult Franciaország
ban

A Franciaországban élő magyar fiatalok egy cso
portja barlangkutató cserkészcsapatot alakított. A 
franciaországi magyar barlangász-cserkészek csapa
tukat Petőfi Sándorról nevezték el. A kis csoportnak 
,,Denevér” címen színvonalas sokszorosított folyó
irata is van.

A franciaországi magyar barlangkutató csoporttal a 
Vörös Meteor barlangkutatói rendszeres kapcsolatot 
tartanak, így szép eredményeikről is tudomást szerez
tünk.

( Tájékoztató, 1964/5 6. 117. o. ) 
Dr. Dénes György

Huszonegyéves de ne vér
A denevérek átlagos életkora megfigyelések szerint 

kb. 10 12 év.
A közelmúltban Dél-Eranciaországban egy való

ságos matuzsálemkorú denevérre bukkantak. Ezt a 
nagypatkósorrút (Rhinolophus ferrum-equinum) még 
1943. december 31-én gyűrűzte fiatalon Norbert 
Casteret a Gouffre d’Esparros barlangban. Az elmúlt 
években ugyanebben a barlangban többször elfogták, 
legutóbb 1963. december 31-én. Ez a denevér tehát 
ez évben már betöltötte 21. életévét.

(Die Höhle, 1964/2.)

I j barlangtani intézet az USA-ban
Barlangtani intézetet létesítettek az amerikai Ken

tucky Egyetem zoológiái tanszékén. Az intézet külö
nösen a Mammut-barlang, valamint Kentucky és a 
szomszédos államok barlangjainak biológiai vizsgála
tát vette tervbe. Vezetője Thomas C. Barr professzor 
lett. Az intézet természetesen együttműködik az egye
tem antropológiai, botanikai és mikrobiológiai tan
székeivel, valamint a Kentucky Geological Survey 
tagjaival.

(Caves notes 1963. 1.)
( Tájékoztató, 1964/1. 19. о.)

-viszky


