
INNEN-ONNAN

1989 decemberében a Szovjetunióban már 6 barlang 
mélysége haladta meg az 1000 m-t. E „csapat” legifjabb 
tagja a Kijevszkaja, amely -  1330 m-es mélységével a 
Föld 8., a Szovjetunió 3. legmélyebb barlangja.

REGARDS 
1989. 5.

A Szovjetunióban 52 barlang hossza haladja meg a 3 
km-t, ebből 13 hosszabb 10 km-nél, míg 2 barlang 
hossza a 100 km-t is meghaladja (Optimiszticseszkaja: 
165 km, Ozemaja: 107,3 km). A 200 m-nél mélyebb 
barlangok száma 86, ezek közül 19 barlang mélyebb 
500 m-nél.

PESCSERI
1988.

Az „álomhatár” átlépte az 1600 m-t! Az eddigi listaveze
tő Réseau Jean-Bemard (Franciaország) mélysége a 
legújabb sikeres expedíció után elérte az 1602 m-t.

REGARDS 
1989. 5.

Megnyitották a Mammoth-barlang (USA) 29. (!) bejá
ratát. Ennek helyét 1983-ban rádió-lokációs módszerrel 
jelölték ki. Megnyitásával az 530 km összhosszúságú 
barlang Khan nevű része és a barlangrendszer központi 
részei közötti terület megközelíthetősége javult.

NSS NEWS 
1989. 12.

Az USA-ban a korábbi évekhez képest 1988-ban né- 
hánnyal csökkent a barlangi balesetek számára (1986 
= 64, 1987 = 63, 1988 = 61). A legtöbb balesetet 
lezuhanás (20, ennek száma nőtt!), felszerelés meghibá
sodása (19, ennek a száma is nőtt!) és kőomlás (7, ennek 
a száma csökkent) okozta.

NSS NEWS 
1989. 12.

Megszületett a Trieszt környéki karsztterület első -1000 
m-es barlangja. Az 1990. januári expedíció -1198 m 
mélyre jutott le a Veliko Sbrego aknarendszerében.

GROTTE 101.
1989.

Míg 1958-ban „csak” 7000 barlang volt ismert Francia- 
országban, addig ma már 28000 (!) barlangot tartanak 
nyilván.

GROTTES et GOUFFRES 
1989. 112.

Spanyolországi La Falconera szifonját az ötvenes évek 
eleje óta ostromolják a barlangi könnyűbúvárok. 1989. 
március 4-én -81 m-es mélységig jutottak le, ahol egy 
vízszintes folyosót találtak. Ez jelenleg Spanyolország 
legmélyebb barlangi szifonja.

EXPLORACIONS
1988.12.

Amerikai barlangkutatók megállapították, hogy a bar
langi denevérpopulációk számbavételénél a vörös fény 
alkalmazása kevésbé zavarja meg az állatokat, mint a 
fehér.

NSS NEWS 
1989. 10.

„1989-ben az év legjobb barlangi túrázó teljesítményét 
a Magyar Barlangi Mentőszolgálat nyújtotta. A szolgá
lat mintegy három évtizedes fennállása óta száznál több 
eredményes életmentő akció során önzetlenül, nemegy
szer tagjainak testi épségét kockáztatva sok embert 
mentett meg... Az elismerést -  az említetteken kívül -  
a szervezet a barlangi mentők világtalálkozójának pél
damutató megszervezéséért is kapta.”

TURISTA MAGAZIN  
1990. 1.

Az Abisso W le Donne 2170 m tszf. magasságban nyíló 
barlangjában az olasz kutatók -1160 m-re jutottak le. 
A rendszert Összefüggőnek tartják a 325 m tszf. nyíló 
Grotta di Fiumelatte barlanggal (a Comoi-tó mellett), 
ezt vízfestési kísérletekkel, próbálják igazolni.

GROTTE 101.
1989.

A Magyarországon 1989-ben megrendezett UIS Kong
resszus hatása jól érzékelhető bibliográfiai figyeltsé- 
günkben. Míg BCRA 1988 évi nemzetközi irodalmat 
feldolgozó Current Titles in Speleology 21. számában 
mindössze 30 magyarországi vonatkozású tétel szerepel 
(ebből három külföldi szerzőtől), addig ugyanennek a 
kiadványnak 1989. évi 22. számában már 109 magyaror
szági hivatkozás található (ebből mindössze 2 külföldi 
szerzőtől). Az utóbbi összeállítás listavezetői: Takácsné 
Bolner Katalin 8, Hazslinszky Tamás 6, Tardy János 
és Jakucs László 5-5, Maucha László, Székely Kinga 
és Eszterhás István 4-4 tanulmánnyal.

Az „Innen-onnan" rovat híranyagát 
fordította és összeállította: 

Szablyár Péter
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