
Jelentés a Harcsaszájú-barlangban 2017. évben végzett kutatási tevékenységről 

 

 

1. Rövid összefoglaló: 

2017-ben 10 alkalommal 44 leszállás volt a barlangba. 4 ponton végeztünk bontást. Belyukadás 

nem történt. A barlang állapotában érdemi változás nem történt. 

 

 

2. Kutatási pontok 

A legnagyobb erővel kutatott pont a Hullámvasút és a Tej-hasadék közötti kereszthasadék felső 

vége volt, északi irányban, a Dóm felé. 6 alkalommal folyt itt bontás. Mintegy 6-8 métert haladtunk 

előre az agyaggal kitöltött járatban. A jelenlegi végponton enyhén lefelé tart a főte, de tovább 

bontható a járat. Sajnos a szén-dioxid feldúsul a bontásban, így a tartós munkavégzés nem 

élményeztető a helyen. Ezen a ponton a felső járatszintre szeretnénk feljutni, a Sárga-torony és a 

Sokoban mögé, közé. A fölső szintre több helyen is föl lehet jutni a barlangban. Jellemzően ezek a 

legszebb járatok, cseppkövekkel gazdagon ékesítve. Ez egyben – kutatási szempontból – a 

hátulütőjük is, mert csak abban az esetben lehet nagyobb, egybefüggő szakaszokat bejárni bennük, 

ha kellőképpen tágasak. A cseppkövek azonban gyakran az utunkat állják. 

Más alkalmakkor folytattuk a barlang újbóli bejárását, potenciális kutatási helyszínek után 

kutatva. Az Ufó-terem környezetében jó bontási helyet ezúttal sem találtunk. A Cserkész-folyosó 

mennyezetéből nem tűnik kizártnak a továbbjutás lehetősége, de az csak mesterséges mászással 

volna megközelíthető. 

A Rókavár és az Uffizi között teremtettünk egy új összeköttetést. Innen esetleg az Uffizi 

hasadékában meg lehetne kísérelni a továbbjutást délnyugati irányban, a cseppkövek fölött. Erre 

eddig nem vállalkoztunk, mer előzőleg biztosítani kéne a képződmények alapos védelmét. 

Az Emeletre való felmászásnál a hasadék aljában, keleti irányban is bontottunk egyszer. Ez nem 

mutatkozik jó bontási helynek. 

Jelenleg leginkább reményekkel kecsegtetőnek a Flik-Flak – Szomorú Tehén – Koporsó – 

Masszázs-mászás régiója tűnik, ahol déli irányban egy hatalmas omladékos zóna húzódik. Itt több 

ponton is esélyt látunk a kitörésre az ismeretlen irányába. 

2017-ben is részt vettünk a rendszer többi kutatócsoportjával közös denevérszámlálási akción. 

2017. február 5-én a Harcsaszájú-barlangban összesen 120 db denevért számláltunk meg: 104 

kispatkós, 1 nagypatkós, 10 nagy „sima” és 5 kis „sima” személyében. 
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