ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2000 Szentendre, Római sánc u. 5.
Tel.: 06-26-313-848

Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Juhász Márton úr részére

Tárgy: Új rész felfedezése

Tisztelt Nemzeti Park Igazgatóság!
Ebben az évben a Vacska-Rejtekút-barlangrendszerben (4840-81), a kisebb feltárások mellett
újabb jelentős felfedezést tettünk. A barlang legmélyebb pontját több napos bontással sikerült
áttörni. A szűk hasadék átbontása után akadálytalanul tudtunk lemászni, leereszkedni 60
méterrel mélyebbre. A mélybe vezető hasadékban nagyrészt csak kötél segítségével lehet
közlekedni. Ezek a részek a barlang többi járatához képest nagyon vizesek és agyagosak, ami
a bejárást igencsak megnehezíti. A szépen oldott falak néhol cseppkőképződményekkel
díszítettek. A huzat továbbra is lentről áramlik és a legmélyebb ponton az agyagban egy kis
luk is vezet tovább. Próbabontással fogjuk majd eldönteni, hogy érdemes-e tovább
próbálkoznunk lefelé. Felfedezéskor a mélyponton 7 denevért is találtunk. A barlangrendszer
hossza eléri a 2550 métert vertikális kiterjedése 162,5m (-133,2, +29,3). A legmélyebb pont
324m tszf. magasságban van, így még bőven lehetnek lefelé további járatok.

Budapest, 2009. 01. 20.
Üdvözlettel:

Kovács Richárd
témafelelős

ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2000 Szentendre, Római sánc u. 5.
Tel.: 06-26-313-848

Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Juhász Márton úr részére

Tárgy: Új rész bejelentés

Tisztelt Nemzeti Park Igazgatóság!
Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület mintegy 100 méter új részt fedezett fel az
Ajándék-barlangban. Év elején sikerült a mélyponti tárót oldalra áttörni és egy 20 méter
hosszú hasadékba bejutni. Ennek végében hatalmas omlás zárta el az utat. Az omladék
nagyrészt borsókő és kristály tömbökből állt. Itt 5 ponton is megpróbáltunk tovább jutni, míg
végül az utolsó sikerrel járt. Egy nagyméretű szépen oldott hasadékba jutottunk. A 15m
hosszú nagyjából ugyanannyi magas és 5 méter széles járat falait több ponton borsókövek
borítják. A hasadék felső részén legalább 40 denevér függött. Következő alkalommal ebből a
hasadékból oldalra egy párhuzamos kisebb hasadékba jutottunk, ahol szép kalcitkristályok
találhatók. A barlang hossza meghaladja a 460 métert, míg mélysége 58 méter.

Szentendre, 2009. 02. 13.
Üdvözlettel:

Kovács Richárd
témafelelős

