
Vietnam v roce 1991. 

Největší světový objev jeskyně !  

Podívejte se v r. 2009 do 
největší jeskyně na světě ! 

J@ 







Místo na hranicích Vietnamu a 
Laosu, kde je tato jeskyně. 



Vědci z britské asociace pro výzkum jeskyní pod vedením Howarda a Deb 
Limberta provedli z 10. na 14.dubna 2009 průzkum jeskyně  

ve Phong Nha-Ke Bang DU 



Tato jeskyně je skrytá v národním parku Phong Nha-Ke Bang, poblíž 
hranic s Laosem. Tvoří součást sítě asi 150-ti jeskyní v horách 

Annamite, z nichž mnohé nebyly dosud objeveny.  



Trvalo jim šest hodin pochodu džunglí než se dostali do této  jeskyně.   



 
Při sestupu do velké místnosti, před dosažením hlavní průchodu museli 

překonat dvě podzemní řeky.  









Jeskyně je považována za největší na světě. Mohla by pojmout celý blok 
mrakodrapů z New York City!  
Jeskyně má uvnitř svoji řeku i džungli! V jeskyni jsou dokonce i mraky!  



National Geographic poslal svůj tým, aby zjistili vše o této jeskyni.       
Krásné fotografie od Carsten Petera byly prezentovány prvně v 
lednu 2011.  







Jeskyňáři byli ohromeni vším co viděli. Zkamenělým vodopádem … 



… s vápencovými kaskádami potaženými zelenými řasami.  



Neobvykle velká sbírka kamenů, drahokamů, se tvořila po staletí           
ve formě krystalků kalcitu okolo zrnek písku,                                            

a rozšířila se v průběhu času ...  





Největší komora Doong Syn je pět kilometrů dlouhá, 200 m vysoká a 
150 metrů široká.  



V jeskyni nikdo před tímto průzkumem nebyl, ani lidé z místní 
džungle, vzhledem k velkému množství podzemních vod, které 
vydávají mohutný až hrozivý zvuk…. Ve srovnání s jinými 
Vietnamskými jeskyněmi je vstup malý (10 m vysoký a 30 m široký). 



Jeskyně je více než 6 kilometrů dlouhá 
schovaná čtvrtinu míle pod povrchem … 
 



Obrovský sluneční paprsek proniká do jeskyně jako vodopád.                    
V popředí je obrovský stalagmit a průzkumník.  





Čtvrt míle pod 
povrchem džungle 
Dolines se vytvořil 
systém, ve kterém se 
zhroutila část stropu 
jeskyně, což umožnilo 
vytváření nových 
ekosystémů...          
 
Rostliny  v této oblasti 
ukázaly možnou 
adaptaci v kontaktu      
se změnami životního 
prostředí.  



Část jeskyně která se kdysi zhroutila… 





Po zhroucení stropu jeskyně se dovnitř dostalo denní světlo a 
umožnilo vytvářet nové unikátní ekosystémy.  





Nová jeskyně je 200 metrů vysoká a 150 metrů široká, a je téměř                     
dvakrát větší než současný rekordman – jeskyně Deer Cave v Malajsii.  



. 
Tento obrovský růst vegetace je způsoben tropickými                      
deštnými strouhami …  







Čtvrt míle pod povrchem.  



Je úžasné, že můžeme ještě i v dnešní době objevovat taková  
velkolepá a neznámá místa. 





Po prozkoumání průchodu jeskyní byla cesta dál zablokována na šestém 
kilometru, impozantním a masivním vápencem nazvaným "Velká zeď Vietnamu."  





Po překonání "Velké zdi Vietnamu" jsme zjistili, 
 že jsme došli na konec jeskyně….  



Upravil a celé pro vás přeložil … Jarek 2011 a  J@ 




