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AUSZTRIA LEGHOSSZABB ÉS LEGMÉLYEBB BARLANGJAI

Az Osztrák Barlangkutatók Szövetségének tudo
mányos folyóirata, a Die Höhle immár 32. éve 
jelenik meg változatlan külalakban és mindenkor 
színvonalas tartalommal. Érdekes híranyagából mi 
is többször merítettünk. Ez alkalommal Theo Pfarr 
cikkét ragadjuk ki, mely a lap 1981. évi 2. füzetében 
jelent meg. Az írás az osztrák barlangkutatás utóbbi 
másfél évtizedes sikereivel foglalkozik. Jogosan álla
pítja meg a szerző, hogy ebben az időszakban 
Ausztria az európai szpeleológia valóságos játék
tere („Playground”) lett, hiszen sehol máshol 
annyi új barlangot nem tártak fel a hazai és az oda- 
sereglő külföldi kutatók, mint Ausztriában. Legjobb 
példa ennek illusztrálására a zsombolykutatás. Míg 
1966-ban Ausztriában összesen 18 kétszáz méternél 
mélyebb barlangot ismertek, addig 1981-ben már 
84 ilyen barlangot tartottak nyilván.

Miben rejlik az ausztriai barlangkutatás sikerei
nek a titka? — teszi fel a kérdést a cikk írója. 
Úgy véli, hogy a jó eredmény elsősorban a mászó
technika rohamos fejlődésének köszönhető. A mo
dern felszerelésekkel viszonylag könnyen, gyorsan, 
kis létszámú kutatóegységek is mélyen be tudnak 
hatolni a Föld gyomrába. (Hadd tegyem még hozzá: 
nemcsak jó felszerelés és kutatói lelkesedés kell 
hozzá, hanem olyan jó geológiai adottságok is, 
mint amilyenekkel az osztrák kutatótársaink 
az Alpokban rendelkeznek!)

A cikk írója egyben közzétette Ausztria leg
hosszabb és legmélyebb barlangjainak sorrendjét is 
a kutatások 1981 márciusi állása szerint. Csak 
a 2000 méternél hosszabb barlangokat sorolja fel, 
ezekből 46-ot tartanak nyilván Ausztriában. A leg
mélyebb barlangok listáján 84 név szerepel, vala
mennyi 200 méternél mélyebb.

A Karszt és Barlangban már közöltünk adatokat 
Ausztria leghosszabb és legmélyebb barlangjairól 
(1969. I. 36., II. 69.). Ezúttal is a 15 leghosszabb 
és legmélyebb barlangot soroljuk fel az 1981. évi 
állapot szerint, de melléírtuk a 12 évvel korábbi 
méretüket is, amennyiben az a rendelkezésünkre állt. 
(A hiányzó adatok helyére kérdőjelet tettünk.) 
A számok egybevetése jól érzékelteti, hogy milyen 
mértékben növekedtek a barlangok megismert 
részei ebben a rövid periódusban. (A vezető barlan
gok listáján csupán egy olyat találtunk, mely nem 
növekedett, hanem „összement” : a Frauenmauer- 
Langsteinhöhle 12 évvel ezelőtt az osztrák mélységi 
listán még a 2. helyet foglalta el 610 méteres mély

ségével, azóta — nyilván a pontosabb felmérés kö
vetkeztében — mélysége 580 m-re csökkent, és ez 
nem volt elég ahhoz, hogy a mostani jegyzéken 
az első 15 közé kerüljön. Ezzel szemben dicséretesen 
megnövekedett a barlang vízszintes hossza.)

A leghosszabb barlangok
1969 1981
m m

1. Eisriesenwelt 42 000 42 000
2. Dachstein-Mammuthöhle 20 250 35 825
3. Tantalhöhle 16000 30 600
4. Raucherkarhöhlensystem 13 151 29 214
5. Berger-Platteneck-System
6. Frauenmauer-

11 948 26 000

Langsteinhöhlensystem 10 923 19 343
7. Lamprechtsofen 9 100 14 000
8. Jágerbrunntrogsystem ? 9 452
9. Langstein-Eishöhle 3 200 8 750

10. Hirlatzhöhle 7000 8 478
11. Gruberhornhöhle 6 200 6 700
12. Eiskogelhöhle
13. Almberg-Eis-

4 600 6 500

und Tropsteinhöhle ? 6 293
14. Feuertalsystem ? 6 200
15. Frauenofen 3 400 6 080

A legmélyebb barlangok
1969 1981
m m

1. Schneeloch ? 1111
2. Lamprechtsofen 521 1024
3. Berger-Platteneck-System 698 915
4. Feuertalsystem ? 913
5. Hochlecken-Grosshöhle ? 896
6. Dachstein-Mammuthöhle 381 883
7. Trunkenboldschacht 9• * 859
8. Gruberhornhöhle 710 854
9. Wieserloch 7 730

10. Raucherkarhöhlensystem 530 727
11. Bretterschacht 7 705
12. Jágerbrunntrogsystem 7 647
13. Burgunderschacht ? 614
14. Ahnenschacht 395 607
15 Salzburgerschacht 7 606

Balázs Dénes
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Barlangkutatás Venezuelában
Dél-Amerikában a tudományos barlangkutatás 

Venezuelában érte el a legjelentősebb eredményeket. 
Ennek tárgyi oka, hogy Venezuela viszonylag sok 
karsztos területtel rendelkezik. Kedvezőek a sze
mélyi adottságok is, mivel a Venezuelai Szpeleoló- 
giai Egyesület ( Sociedad Venezolana de Espeleologia) 
keretében igen aktív kutatógárda dolgozik. Az egye
sület tudományos folyóirata a Boletin, melynek 
1982-ben jelent meg a 10. kötete több füzetben. 
Gazdag szpeleológiai könyvtárral is rendelkezik 
az egyesület, amelynek külön kiadványsorozata 
az El Guácharo.

Az El Guácharo 1981. szeptemberi 21. száma 
közli Venezuela leghosszabb és legmélyebb barlang
jainak jegyzékét.

A leghosszabb barlangok listáján 90 olyan barlang 
szerepel, amelynek a hossza meghaladja a 200 mé
tert. Valamennyi barlangot részletesen feldolgozták 
a venezuelai barlangkataszterben. Itt csak az öt 
legjelentősebbet soroljuk fel:
1. Cueva dél Guácharo, Caripe,

Monagas 10 200 m

2. Cueva Alfredo Jahn, Birongo,
Miranda 4 292 m

3. Cueva de la Segunda Cascada,
Humocaro Alto, Lara 3 014 m

4. Cueva la Peónia, Barbacoas, Lara 2 514 m
5. Cueva Grande de Anton Goering,

Mata de Mangó, Monagas 2 340 m
A legmélyebb barlangok listája 68 nevet tartalmaz, 

valamennyi mélysége meghaladja az 50 métert. 
Itt is csak a jegyzék élén szereplőket említjük név
szerint:
1. Sima Mayor de Sarisarinama,

Alto Caura, Bolivár 314 m
2. Sima de Guarataro, Curimagua,

Falcón 305 m
3. Sistema de Sabana Grande Bocas,

San Luis, Falcón 260 m
4. Sima Menor de Sarisarinama,

Alto Caura, Bolivár 248 m
5. Sima los Gonzales, Mata de Mangó,

Monagas 240 m
Balázs Dénes

A képen látható nyíl a Guácharo-barlang bejáratára mutat. A fénykép a szemben nyíló barlang szódájából 
készült. (Balázs D.felv.)
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I NNEN — O N N A N
Franciaországban, az NSZK-ban és Japánban már 
több barlangász edzőterem működik. E speciális 
létesítményekben az alapvető kötél- és mászás
technikai ismeretek elsajátítása mellett (5—15 m 
magasak) lehetőség nyílik a csőszerű idomokból 
összeállított „műjáratokban” történő előrehaladás 
gyakorlására is.

SUBTERRA 
(1981. 88—89., 29—32. o.)

„Cubamagyar” a neve Kuba legmélyebb barlang
jának. A Kubai Barlangtani Intézet és a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem klubjának tagjai néhány 
nap alatt tárták fel a 390 m mély barlangot.

FREE PRESSE 
(1981. 07. 07.)

A „Sneznaja” a Szovjetunió legmélyebb barlangja. 
Hossza 9400 m, mélysége 1320 m, üregtérfogata 
1,4 millió m3.

Die GRŐTTÉ 
(1981. 4. évf. 3. sz.)

A szovjetunióbeli Kamcsatkán, a Tolbacsik-vulkán 
területén (Primorszk mellett) új barlangot fedeztek 
fel. A lávabarlang falai üvegszerűek, hasonlójellegű 
barlangot eddig a világon Izlandon, Ausztráliában 
és a Hawaii-szigeteken tártak fel. Mélysége 153 m, 
a járatok magassága 6 m, szélessége 24 m átlagosan.

THE BRITISH CA VER 
(1982. 85. évf. 2. sz.)

Az Osztrák Barlangkutatók Szövetségébe 1981. de
cember 31-én 18 barlangkutató egyesület és 13 ide
genforgalmi barlangkezelőség tartozott. Ezek együt
tesen 15 kiépített barlangot gondoznak. A barlang- 
kutató egyesületekbe tömörült kutatók száma 
összesen 1502, ami rekordnak számít Ausztriában.

DIE HÖHLE 
1981. 4.

Franciaországban a barlangi búvárok merülési 
rekordját érte el Jochen Hasenmayer a Vaucluse- 
forra^ban 1981. szeptember 21-én. Segítőcsapat 
és a telszínnel való kapcsolattartás nélkül Hasen
mayer túljutott a korábbi —106 méteren és egészen 
145 méter mélységig úszott le. Egy másik francia 
búvár, Claude Touloumdjian 1981. október 11-én 
újabb rekordot állított fel: ő 153 méter mélységet 
ért el. A vízzel kitöltött üreg tovább folytatódik 
lefelé.

DIE HÖHLE 
1981. 4.

A jugoszláviai Szlovéniában a barlangkataszterben 
szereplő barlangok száma 1981-ben elérte az 5000-et. 
1953-ban még csak 1000 barlangot tartottak nyilván,

D I E  H Ö H L E
Z E ITJC H R IF T  FÓR K A R IT -  U N D  HOHLENKUNDE

1960-ban érték el a 2000-et, 1966-ban a 3000-et, 
1974-ben a 4000-et és most már az 5000-et is. 
Évente átlagosan mintegy 140 barlangot kutattak át 
és dolgoztak fel Szlovéniában!

Az 5000. barlang az Idrija mellett felvő Divje 
jezero (Vad-tó) víz alatti üregrendszere. A tóba 
torkolló barlangi vízfolyást a búvárok mintegy 
200 m hosszan követték, és a tó felszínétől számítva 
83 m mélységig ereszkedtek le. A vízzel kitölöttt 
barlang a 330 m mély Habeckov brezen nevű bar
langaknával áll hidrológiai összefüggésben (Crni 
vrh-fennsík).

Dr. Francé Habé 
UIS BULLETIN 
1981. 1—2. (21)

Latin-Amerika leghosszabb barlangrendszere a Ku
bához tartozó Isla de la Juventud (Pinos) szigetén 
található: Sistema de los Perdidos (Az elveszettek 
barlangrendszere), hossza 26 km. Dél-Amerika leg
hosszabb barlangja a brazíliai Goias államban, 
Sáo Domingos közelében nyílik: Conjunto Sáo 
Mateus-Imbira, hossza 20 540 m.

Dél-Amerika jelenleg ismert legmélyebb barlangjai 
Peruban vannak. Első helyen áll a Sima de Rocas 
Marca (Palcamayo) mélysége 405 m, követi a Tra- 
gadero de San Andrés (Cajamarca), 334 m. A sor
rendben két venezuelai zsomboly („sima”) követ
kezik, mely lapunk másik cikkében is szerepel 
(Sarisarinama, Guarataro). Az 5. helyen álló Hoyo 
dél Aire (Santander) Kolumbia legmélyebb bar
langja (280 m).

EL GUACHARO 
21. sz., 1981. szept.

Sz. P. és B. D.
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