
INNEN ONNAN
Venezuelában 28 barlang hossza haladja 
meg az lOOOm-t (leghosszabb változatla
nul a Cueva del Guácharo, 10 200 m) és 47 
barlang mélysége haladja meg a 100 m-t 
(legmélyebb a Sima Aonda, 362 m) .

PROGRESSIONS, 1990. 1.

1811 -ben készült az első térkép a Mammut- 
barlangról (USA). Az elmúl t évtizedekben 
a Ca ve Research Founda ti on (Bari angku ta - 
tási Alapítvány) végzi a térképezést 
korszerű számítástechnikai háttérrel. A 
professzionális ismereteket számtalan 
USA-beli és más földrészen (pl. Kína) 
feltárt barlang dokumentálásánál is 
hasznosí tják.

The NSS BULLETIN 1990. 1.

Olaszországban 50 barlang mélysége ha
ladj a meg az 500 m-t, legmélyebb az Abisso 
Olivifer (Toscana) -1215 m. 50 barlang 
hosszabb 3500 m-nél, leghosszabb a Comp- 
lessoFighiera-Corchia (Toscana) 49 800m.

SPELEOLOGIA, 1990. 23.

Egy belga-francia-olasz-sváj ci búvái—  

expedíció 2340 m hosszúságban tárta és 
térképezte fel az olaszországi „Cogol 
dei Veci" di Oliero (Valstagna, Vicenza 
tartomány) víz alatti járatait, melynek 
1 egmélyebb pon tja a bejára t tói -59 m-en 
van.

SPELEOLOGIA, 1990. 23.

Wetteraukreis (Hessen) közelében, 1990 
októberében a Rajna-Majna Barlangkutató 
Csoport nagy méretű, bazaltban kialakult 
barlangot tárt fel. A legnagyobb terem 
12 x 60 x 20 m-es . A barlang védetté nyil
vánítása megkezdődött.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karstforsch. 1990. 3-4.

Amerikai barlangkutatók 1986-89 között 
a közép-amerikai Belize-ben 5,3 km hosz- 
szú barlangot tártak fel, melynek neve 
Tunichil Muknal. A többszintes, átmenő 
patakos barlangot több szifon tagolja, 
függőleges kitejedése 127m.

SPELEOLOGIA, 1990. 23.

Az elmúlt 5 év bioszpeleológiai tárgyú, 
német nyelvű publikációk (3864 tétel) 
országonkénti megoszlását tekintve M a 
gyarország a 8 . , Németország (ok), Auszt
ria, Jugoszlávia, Svájc, Franciaország, 
Olaszország és Csehszlovákia után.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karst forsch. 1990. 3-4.

Az 1989 késő őszén a dél-kínai karsztte
rületekre vezetett „GEBIHE 89" expedíció 
13 európai és 7 kínai tagja 6000 km utat 
megtéve 50 barlangot keresett fel, ezek
ben 2000 órát töltöttek el. Az expedíció 
57,6 km (I) barlangjáratot térképezett 
fel. Ezek közül külön figyelmet érdemel 
a Guizhou tartomány Ziyun térségében lé
vő Gebihe-rendszer, melynek felmért 
hossza 1 1 896 m, mélysége -445 m. Ebben a 
barlangban található a Föld második leg
nagyobb barlangterme, a Miao-terem, 
melynek méretei: 700 x 200 x 60m, térfoga
ta: 6,96 millió m3 (I) .

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karst forsch. 1991. 1.

A közép-amerikai Dominikai Köztársaság 
leghosszabb ismert barlangja a kb. 7 km 
hosszú „Cueva Fun Fun", Ható Major köze
lében. A barlangból 2 km száraz patakme
der, a további 5 km csak csónakkal járha- 
tő. A helyi „Espéléogrupo de Santo Domin
go" kutatócsoporton kívül észak-ameri
kai és brit expedíciók is jártak már az 
országban.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karstforsch. 1991. 2.

1990 májusában - az egységes Németország 
létrejöttét követően - megalakult a Tü- 
ringiai Barlangkutató Szövetség (Thü- 
ringer Höhlenverein e. V. ) . Ez a területi 
szervezet 10 barlangkutató csoport 120 
kutatójának munkáját szervezi. Hasonló 
„átszervezések" várhatók a volt NDK tar
tományokban is.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karst forsch. 1990. 3-4.
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