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Ajándék-barlang 4840-83 

 

A barlang kutatási engedélyét november közepén kaptuk meg, így a 2013-as évben 

komolyabb eredményről még nem tudunk beszámolni. Tavasszal összesen 9 barlangajtót 

rongáltak meg a Csévi-szirteken, amik közül kettőt el is vittek. Az Ajándék-barlangnál a 

következőket tapasztaltuk. 2013.06.01-én Egyesületünk két tagja a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatósággal egyeztetve bejárat ellenőrzés céljából kereste fel a barlang bejáratát, mivel a 

többi barlang rongálás alapján feltételeztük, hogy ennek a barlangnak az ajtajával is 

történhetet valami. A barlang bejáratához felérve társaink látták, amint a barlang alatti 

törmeléklejtőn Slíz György a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület elnöke, valamint 

barátnője Darics Dóra Katalin éppen távolodnak a barlangtól. A bejárattól 5 méterre lévő 

vasajtóhoz lemászva friss betonból készített szívet találtak, az ajtót alaposan szemügyre véve 

pedig azt tapasztalták, hogy az ajtó teljes zárszerkezetét bebetonozták. Nagy szerencsére a 

friss betont, ha nem is könnyen, de még ki lehetett kaparni. Amennyiben nem járunk arra 

közvetlenül a betonozás után és a beton megköt a barlang nyithatatlanná vált volna és csak 

nagyon komoly munkával, igen nagy rombolással lehetett volna a barlangot újra járhatóvá 

tenni.  

 

 
 

Szentendre, 2014. 02. 13. 

Üdvözlettel: 

 

Kovács Richárd 

témafelelős 
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Ariadne-barlangrendszer 4840-1 

 

 A 2013-as év első felében heti rendszerességgel zajlottak a barlangrendszer kutató 

túrái. Folytattuk a Vacska-barlang poligon felmérését és a gyakran járt fő útvonalak 

biztonságossá tételét. A Legény-barlangban egy besúvadt átjárót kellett újból megnyitnunk, 

amit nagy munkával sikerült is a helyben lévő nagyobb kövekkel megerősítve ismét járhatóvá 

tennünk. Így nem csak kényelmes, de biztonságos is lett ez a barlangszakasz. Összesen 300 

méter új részt fedeztünk fel a barlangrendszerben. Több alkalommal is végeztünk 

denevérszámlálást, aminek egyik legnagyobb eredménye, hogy a Legény-barlang Óriás-

termében 300 darab kis patós denevért figyeltünk meg. Sajnos az év másik felében alig 

tudtunk a rendszer kutatásával foglakozni, mivel az összes bejárat ajtaját megrongálták. 

Május végén arra mentünk ki, hogy valakik elvitték a Vacska-barlang ajtaját. A barlang tárva 

nyitva, de mint később kiderült nem csak ez. A Rejtekút-barlangot feltörték és kicserélték a 

lakatot. A Legény-barlangot feltörték és kicserélték a lakatot, hasonlóan a Leány-barlanghoz. 

A Leány-barlang másik kijáratánál feltörték a lezárást és el is vitték. Az Ariadne-barlangnál 

átfúrták az ajtót és szétfúrták a zárat, valamint ide is új zárat tettek. Június első hétvégéjén két 

napig azon dolgoztunk, hogy valamennyire helyrehozzuk a károkat és megoldjuk, hogy ne 

legyenek nyitott barlangbejáratok. A múltban sajnos nem egyszer voltak cseppkő tördelések a 

barlangokban. A két ellopot barlangajtó később meglett, azokat Slíz György a Szent Özséb 

Barlangkutató Egyesület elnöke vitte el és adta be egy Kesztölcön lakó barlangász ismerőshöz 

akinek azt mondta csak javítani szeretné őket azért hagyja nála. Barlangkutatóként tudta jól 

mennyi barbár pusztítás zajlott a környék barlangjaiban, míg nem voltak biztonságos 

lezárások, mint ahogy azt is jól tudta mennyi kalandvágyó ember keresi fel a területet. Csak a 

szerencsén múlt, hogy nem történt barlangrongálás, vagy nem tévedt el, szenvedett balesetet 

valaki a nyitva hagyott barlangban. 

 



 

Ariadne-barlang átfúrt ajtó, mögötte a szétfúrt zárszerkezettel. 

 

            Vacska-barlang nyitott bejárata. 

 

Budapest, 2014. 02. 13. 

Üdvözlettel: 

 

Kovács Richárd 

témafelelős 
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Bivak-barlang 4840-91 

 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

november közepén kaptuk meg, így időnk már nem volt a munkák megkezdésére. A 2014-es 

évben tervezzük megkezdeni az engedélyben foglalt tevékenységeket. 

 

 

 
Bivak-barlang bejárata télen 
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témafelelős 

 

  



 

ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 

2000 Szentendre, Római sánc u. 5. 

Tel.: 06-26-313-848 

 

 

Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 

2013. évi kutatási jelentése 

 

 

 

Desottó-víznyelő 4840-100 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

augusztus közepén kaptuk meg, de a feltáró kutatást emberhiány miatt nem tudtuk 

megkezdeni. Terveink szerint a 2014-es évben tudunk dolgozni ebben a barlangban is. A 

barlang bejárati aknájában az ideiglenes fa ácsolat összedőlt, jelenleg a barlangba nem lehet 

bejutni. Újra ki kell ásni a bejáratot, majd azt megfelelően biztosítani. 

 

 
Desottó-víznyelő beomlott bejárata 
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Üdvözlettel: 

 

Kovács Richárd 

témafelelős 
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Hőmérős-barlang 4840-226 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

augusztus közepén kaptuk meg, de a feltáró kutatást idő hiányában nem tudtuk folytatni. 

Terveink szerint a 2014-es évben tudunk dolgozni ebben a barlangban is. 

 

 
Hőmérős-barlang bejárati részén 
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Kovács Richárd 

témafelelős 
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Indikációs-barlang 4840-68 

 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

november közepén kaptuk meg. A barlang ajtaját azonban tönkretették. A zárszerkezetet úgy 

rongálták meg, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A károkozót ismerjük, feltett szándéka, hogy 

a Csévi-szirteken 23 éve tartó kutatásainkat ellehetetlenítse. Reményeink szerint a 2014-es 

évben sikerül megoldani a kialakult helyzetet és folytatni tudjuk a barlang kutatását. 

 

 
Indikációs-barlang cseppkőmedence 
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Királylaki-barlang 4763-39 

  

A barlang kutatásával a 2013-as évben időhiány miatt alig tudtunk foglalkozni. 

Csupán néhány ellenőrző túrát tettünk, amiknek során új járatot nem sikerült felfedeznünk. 

2014-ben folytatnánk a barlang feltáró kutatását. 

 

 
Királylaki-barlang Cseppköves-terem 
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Kürtős-barlang 4840-61 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

november közepén kaptuk meg, így időnk már nem volt a munkák megkezdésére. A 2014-es 

évben tervezzük a barlang kutatását folytatni. 

 

 
Kürtős-barlang bejárata télen 
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Kovács Richárd 

témafelelős 
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Ősi-barlang 4840-78 

 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

szeptember közepén kaptuk meg. A barlang ajtaját azonban tönkretették. Az ajtó zárvédőjét 

úgy rongálták meg, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A károkozót ismerjük, feltett szándéka, 

hogy a Csévi-szirteken 23 éve tartó kutatásainkat ellehetetlenítse. 9 barlangajtót rongált meg 

kettőt pedig el is vitt. Reményeink szerint a 2014-es évben sikerül megoldani a kialakult 

helyzetet és folytatni tudjuk a barlang kutatását. 

 

 
Ősi-barlang szalmacseppkövek 
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Pilis-nyergi-víznyelőbarlang 4852-19 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

augusztus közepén kaptuk meg, de a feltáró kutatást emberhiány miatt nem tudtuk 

megkezdeni. A barlang bejárata beomlott, fa és kőtörmelék fedi. A barlang folytatásába nem 

lehet bejutni, előbb újra ki kell ásni, majd a bejáratot megfelelően biztosítani. 2014-ben 

reményeink szerint lesz erre lehetőségünk. 

 

 
Pilis-nyergi-víznyelőbarlang beomlott bejárata 

 

Szentendre, 2014. 02. 13. 
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témafelelős 
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Sörös-üreg 4840-62 

  

A barlang kutatását a 2013-as évben nem tudtuk megkezdeni. A kutatási engedélyt 

augusztus közepén kaptuk meg, de a feltáró kutatást idő hiányában nem tudtuk folytatni. 

Terveink szerint a 2014-es évben tudunk dolgozni ebben a barlangban is. 

 

 
Sörös-üreg bejárata 
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Start-lik 4840-228 

  

 

 Az elmúlt évben a barlangban egyéb kutatási tevékenységeink miatt nem tudtunk 

kutatásokat végezni. Terepi bejárásunk során a barlang állapotában változást nem 

tapasztaltunk. Az idei évben a barlang feltáró kutatását folytatni kívánjuk. 

 

 

A barlang rendkívül szűk szálkő hasadéka 
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Szalajka-forrásbarlang 5341-4 

 

  

A barlangra az ARIADNE Egyesület 3 éves kutatási engedéllyel rendelkezett, amely 2013 

végén lejárt. 

Az időszak alatt a kutatásban érdemi előrelépés nem történt. Mindössze egy, tájékozódó célú 

merülést hajtottunk végre a tavalyi év decemberében 4 fő részvételével (2 merülő és 2 

biztosító búvár). Ennek oka az, hogy a kutatási tervben megjelölt feladatokat anyagi források, 

valamint megfelelően képzett kutatók hiánya miatt nem tudtuk elvégezni. 

A terv szerint a búvármerülések folytatása mellett szivattyús vízszintsüllyesztéssel is 

próbálkoztunk volna. Ehhez a tervezést és az előzetes kalkulációt elvégeztük. Ennek 

eredménye az lett, hogy ahhoz, hogy érdemi eredményt lehessen elérni, legalább másfélmillió 

forintra lenne szükség, és ez is csak arra az esetre érvényes, ha az eszközök nagy részét 

térítésmentesen lehetne kölcsönvenni. Ilyen nagyságrendű pénz előteremtésére az elmúlt 

három évben nem volt lehetőségünk, ezért a szivattyúzást, bár rendkívül hasznos lenne, nem 

tudtuk elvégezni.  

A másik kutatási lehetőség a búvármerülésekkel végzett víz alatti bontás. Erre a feladatra – a 

barlang jellegénél fogva – csak jól képzett, és a nehéz körülményekhez alkalmazkodni tudó 

barlangi búvárok alkalmasak. A korábbi években kutató búvárok közül azonban különböző 

okok miatt többen lemondták részvételüket a további munkában, ezért az időszak első 

részében nem volt a feladatra alkalmas csapat. Ezen a téren azonban a tavalyi évben végre 

előrelépés történt, és kialakult egy új, képzett, a feladattal tisztában lévő és azt vállaló 

társaság, melynek két tagja vett részt az év végi tájékozódó merülésen. A kutatást ezért tovább 

folytatni tervezzük, ennek érdekében hamarosan új engedélykérelemmel fogunk fordulni a 

Felügyelőséghez. Ehhez előzetesen mind a Nemzeti Park Igazgatóság, mind a Vízmű szóbeli 

hozzájárulását megkaptuk. 

 

 

Budapest, 2014. február 12. 

 

 Dr. Surányi Gergely 

 kutatásvezető 
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Szopláki Ördöglyuk 4840-4 

  

Fél éves intenzív bontást követően mintegy 800 munkaóra ráfordításával októberben sikerült 

továbbjutnunk a Pilisben található Szopláki-ördöglyukban. Kényelmesen tágas 

víznyelőjáratban 110 méter mélyre jutottunk le. Egyesületünk 2003-2005 közötti időszakban 

már kutatta a barlangot, akkor azonban csupán 80 méternyi oldaljárat feltárása sikerült. A fő 

továbbvezető járatot nem sikerült megtalálnunk. Az idei év nyarán megkezdett kutatások is 

eleinte kisebb mellékjáratok feltárását eredményezték. Az áttörést megint a denevéreknek 

köszönhettük, akik a Csévi-szirteken is megbízható útmutatónak bizonyultak. Kis szépséghiba 

volt, hogy nyomaik a második akna utáni terem irdatlan törmelékdombjába vezettek bele. Az 

átlagosan 10 ember részvételével zajló fél évig tartó munkálatok mindenki hitét alaposan 

próbára tették, mivel a denevérek nyomain kívül semmi egyéb támpontunk nem volt, ráadásul 

még csak nem is a fal mellett mentek bele a törmelékdombba. Végül persze kiderült, hogy a 

denevérek sokkal jobban tudják nálunk merre is kell menni, és tényleg a legkönnyebb 

útvonalon jutottunk át a barlang folytatásában. Egy lejtős 2-3 méter széles 2 méter magas 

víznyelőjárat vezetett a mélybe egészen egy tágas 20-as akna kezdetéig. Innen több aknán 

keresztül jutottunk le 110 méter mélyre. A végponton jelenleg törmelék akadályozza a 

továbbjutást. A barlang jelenlegi hossza 430 m. 
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20-as akna a barlang új részében 

 

 
Cseppkőképződmények 

 

 

 

 

 



 
Az új rész érintetlen cseppkövei 

 

 
Denevér koponya egy cseppkő medencében 

 


