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Kutatási jelentés 

 

Az Alba Regia Barlangkutató Csoport 2008. évben végzett tevékenységéről 

 

Csoportunk a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén a Ba-

konyban az alábbi barlangokra rendelkezik érvényes kutatási engedéllyel és az 

ott végzett tevékenységről kutatási helyenként a következő jelentést küldi: 

 

4422-3, Bongó-zsomboly, BFNPI 2092-3/2004 

Bejáratát rendbetettük, zárszerkezetét és a súrlódó részeket lekentük. Barlanglá-

togatási engedéllyel rendelkező túracsoportok számára minden jelzett alkalom-

mal biztosítottuk a barlang kulcsát és a barlangba való bejutást, igény szerint 

túravezetéssel segítve a barlang megtalálását és bejárását. 

A barlangban csak biztonságtechnikai bejárást végeztünk, feltáró tevékenységet 

nem folytattunk. 

A tavaly kiszerelt létrákat a bejárat mellől a kutatóházba elszállítottuk. 

 

4413-53, Borzavári-víznyelő, BFNPI 3102/2002 

Az elmúlt időszak hidrológiai aktivitása következtében a felső kis nyelőbarlang 

teljesen akkumulálódott, jelenleg a vizek átfolynak felette az alsó nyelőpont felé. 

Jelentősen feltöltődött maga a víznyelő aknabarlangja is, a korábbi 14m-rel 

szemben a jelenlegi mélysége 5m. Kutatásaink során az elkorhadt és az árad-

mányvíz által megrongált csörlőállás helyett újat készítettünk a kihordó padozat-

tal együtt. 

A változásokat fényképfelvételekkel dokumentáltuk.  

 

4422-4, Csengő-zsomboly, KDTKTVF-91790-16/05 

Bejáratát rendbetettük, zárszerkezetét és a súrlódó részeket lekentük. Barlanglá-

togatási engedéllyel rendelkező túracsoportok számára minden jelzett alkalom-

mal biztosítottuk a barlang kulcsát és a barlangba való bejutást, igény szerint 

túravezetéssel segítve a barlang megtalálását és bejárását. 



Kisebb mélyítést végeztünk az Ördög-lyuk kutatóaknájában (-11m) a nyári tábor 

idején. A kibontott törmeléket előkészítettük a bejárat alá a felszínre való szállí-

táshoz. A további munkát csak időtálló biztosítás mellett lehet végezni. 

A zsombolyban téli denevérszámlálást tartottunk, illetve a felszínén nászidősza-

ki hálózást végeztünk Paulovics Péter (Szeged) irányításával. 

Az eredményekről külön jelentés készül. 

 

4422-39, Doboshegyi-barlang, BFNPI 5425/2001, KDTKTVF 16429/2007. 

A kutatási engedély érvényességét meghosszabbítottuk, feltáró tevékenységet 

nem végeztünk. Zárszerkezetét rendbetettük és a súrlódó részeket lekentük. 

Ellenőrző bejárása megtörtént állapotában változást nem tapasztaltunk. 

 

4413-27, Futómacskás-víznyelőbarlang, KDTKTVF-91790-13/05 

A barlangban feltáró és kutató tevékenységet nem folytattunk. 

 

4422-2, Háromkürtő-zsomboly, BFNPI 2092-2/2004 

Bejáratát rendbetettük, zárszerkezetét és a súrlódó részeket lekentük. Barlanglá-

togatási engedéllyel rendelkező túracsoportok számára minden jelzett alkalom-

mal biztosítottuk a barlang kulcsát és a barlangba való bejutást, igény szerint 

túravezetéssel segítve a barlang megtalálását és bejárását. 

Az aknarendszer a Fekete-dóm aljáig (-80 m) bejárható, de a tovább vezető le-

bújó nyílás viszont eltömődött, iszap kúpok látszanak. 

Augusztusi zárkarbantartás során tapasztaltuk, hogy a nyelő csoport délkeleti 

peremén új berogyás és nyelőpont keletkezett, amely a környező szántóföld irá-

nyába harapózva mélyül. Az itt befolyó áradmány víz a peremi fák gyökerei kö-

zött eltűnve, búvópatakként tör elő a perem belső oldalának löszfalából, majd 

egy újonnan megnyílt nyelő lyukon át tart lefelé a barlangrendszer még ismeret-

len részébe. 

 A nyelő csoport hagyományos első nyelő pontjánál, illetve a középső sza-

kasz nyugati nyelő pontjának mélyedésében állatcsontokat (vaddisznó koponya), 

szőrt, bőrfoszlányokat, továbbá zsigerelés nyomát fedeztük fel. Ennek nagy ré-

sze minden jel szerint víznyelés alkalmával már korábbi időszakban bekerült a 

barlangba. 

 

I.-65 sz. időszakos víznyelő, KDTKTVF-91790-14/05 és 158/2000 sz. alaphatá-

rozat. 

Kutatómunkát 2008-ban nem végeztünk benne. 

 

4413-63, Kardosréti-berogyás, BFNPI 1136/2002, KDTKTVF 16431/2007 

A barlangban feltáró és kutató tevékenységet nem folytattunk. A berogyás alsó 

szakasza a töbör mélypontjáig ismét feltöltődött, légjárás nincsen. A Pipa-

zsombolyhoz való közelsége miatt kutatási engedélyének meghosszabbítottuk. 

 



4423-19, Károlyházi-nyelő-barlangja, BFNPI 2092-6/2004 

Az objektumot a rendkívül nehéz útviszonyok miatt gépjárművel megközelíteni 

nem tudtuk, így feltáró kutatását átmenetileg szüneteltettük, a további munkák 

jelentős anyag és eszköz igénye miatt. 

 

4422-127, Kín-barlang, (I.-41.) 8278-8/2005 

Kutatómunkát a barlangban 2008-évben nem végeztünk. 

Bejárása megtörtént változást nem tapasztaltunk. 

 

4413-62, Pipa-zsomboly, BFNPI 2092-5/2004 

Folytattuk a zsomboly biztonságos lejáratának, a mellette lévő ún. Kis-Pipa ku-

tatóaknájának mélyítését, a lefelé szálkő falakkal határolt szelvényben, a kiter-

melt kitöltés felszínre történő depózásával.  

Az üregről munkatérképet és fényképfelvételeket készítettünk. 

 

4413-56, Sár-lik-barlang, BFNPI 2092-4/2004 

Folytattuk a forrás járat végpontját jelentő két állva járható kürtő feltárását, ame-

lyek egy keskenyedő kereszthasadék mentén alakultak ki. 

A baloldali sajnos reménytelenül elszűkül, míg a jobboldali ág kis kürtője mö-

gött egy tágasabb üreg sejlik néha erős légáramlással, továbbá a denevérek is 

erre távoztak. 

Az elmúlt év során fényképfelvételeket készítettünk a barlangban. 

Feltáró és egyéb kutatást nem végeztünk 2008-ban. 

 

I.-60.sz. objektum, Szaftos-barlang és nyelője 

Terepbejárás során tapasztaltuk, hogy a szántóföldi vízgyűjtő területtel rendel-

kező, jelentős nyelő kapacitású objektum minden felszíni nyelőpontja eltömő-

dött, így az egykori Szaftos-barlang bejárata is. Az áradmányvizek jelentős visz-

szaduzzasztással és lassú szivárgással jutottak a mélybe. 

A nyári tábor során a további akkumuláció elkerülése érdekében a barlangot 

megelőző nyelőpontot újra kitisztítottuk 6m mélységig, eléje ülepítő gátat építet-

tünk a kitermelt kövekből. Szabaddá tettük a Szaftos-barlang bejáratát is, a nagy 

mennyiségű kitöltést (kizárólag lösz iszap) a töbör peremére szállítottuk fel. 

Sajnos az egykor 102m összes hosszúságú járathálózatból csak az első 15m-es 

szakasz járható, a további szakaszok teljes szelvényben feltöltődtek. 

 

4422-66, Szelelő-lyuk-barlang KDTKTVF-91790-15/05 

Az elmúlt időszakban jelentős újabb járatokat tártunk fel a barlang teljes szaka-

szán, valamin közlekedést segítő, közlekedési célú létrákat építettünk be ideig-

lenes jelleggel a lejárati szakaszba és a Láncos-aknába. 

Kitágítottuk a bejárat alól délfelé induló kerülőjárat alsórészét is, így a déli vég-

pont a Mozaik-termen át is biztonságosan megközelíthetővé vált (menekülő út-

vonal a bejárati szakaszban történő esetleges járatelzáródáskor). 



Az új felmérések alapján elkészítettük a barlang több színű alaprajzi térképét, az 

ábrázolt járatok összes hosszúsága 268m.  

 

4422-40, Tulok álma-zsomboly 82778-9/2005 

Az intenzív fakitermelés során a csörlőállás összetört és a nyelő tölcsérbe zu-

hant. Ennek részeit kitermeltük, majd 2008-ban új csörlőállást építettünk fölé. 

A nyelő tölcsér alsó torokrészét újra kibontottuk és helyreállítottuk a szellőztető 

csőrendszer felső szakaszát. Az időközben behullott törmelékek (farönkök, kő-

tömbök) jelentősen feltöltötték az akna alsófelét, továbbá összetörték a szellőz-

tető csövet is. 

A munkát jelenleg itt folytatjuk kb. 18m mélységben. 

 

Kincsesbánya, 2009. 02. 15.    ………………………… 

         Szolga Ferenc 

            Csop. vez. 



 



 


