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Harcsaszájú-Hideg-lyuk-barlangrendszer
Öt és fél éves intenzív kutatómunka eredménye képpen 2009. novembere és 2010.
márciusa között, három ütemben több, mint 2 km új részt sikerült feltárni a Hideg-lyukb an . A
feltárásokkal együtt végzett felmér ő munka világossá tette, hogy a két barlang egy rendszert
alkot. 2010. március 6-án, szombaton sikerült megtalálni az ember számára is járható
összeköttetést a Harcsaszájú- és a Hideg-lyuk-barlangok között. Az így létrejött
barlangrendszer hossza kb. 6 km. Ezzel az ország 7. leghosszabb barlangja.
A járatok fő ként hasadékjelleg űek, bár jelentő s méretekkel rendelkeznek. F ő
irányultságuk 300º és az erre mer ő leges keresztirány. Az országos viszonylatban is nagy
mérettekkel rendelkez ő járatok falai mindenhol szépen oldottak és tiszták. A rendszer
legnagyobb függ őleges kiterjedése jelenleg 87 méter. A barlang eddig megismert legnagyobb
terme a Miolovics Veronika-terem, mely 68 méter hosszú, a legnagyobb magassága 27 méter,
a legnagyobb szélessége pedig 14,5 méter.
A járatok sok helyen cseppkövekkel gazdagon díszítettek, a képz ő dmények rendkívül
nagy véltozatosságot mutatnak. A kitöltés legtöbbször barlangi agyag vagy omladék, de néhol
sóder és szabad vízfelület is található, egy helyen pedig szilánkosra tört és kiszáradt
kalcitkristályok tömege figyelhet ő meg. Sok az érintetlen felület, ezért a feltáró kutatással
párhuzamosan folyik a közleked ő utak kitűzése és a nehezebben leküzdhet ő helyek kiépítése.
A rendszer fotódokumentálása és térképészeti felmérése jelenleg is zajlik, a heti
rendszeresség ű leszállások keretében. A barlangban csak elektromos rendszer ű világítást
alkalmazunk, és csak a legszükségesebb esetben helyezünk el lép ő csavarokat illetve nitteket.
A térképészeti pontokat rozsdaálló bevonatú csavarokkal jelöljük, ügyelve a barlangvédelmi
szempontokra.
A bejárati zóna végleges járatbiztosítása elkerülhetetlen. Erre a munkára a DINPI-t ől
remélünk anyagi segítséget. A térképezéssel párhuzamosan a feltáró kutatás is folyamatosan
zajlik, mivel a végpontok számából fakadóan a barlang rendkívül sok lehet ő séget rejt még
magában. Távlati cél a Pál-völgyi-Mátyás-hegyi-barlangrendszerrel való összeköttetés
feltárása. A két rendszert jelen pillanatban 43 méter választja el egymástól. Ha az összekötés
sikerül, a Szép-völgyi-barlangrendszer az ország leghosszabb, több mint 26 km-es barlangja
lesz.
A leadott CD-melléklet tartalmazza a Leszállási naplót, a barlang polygonját és a mérési
jegyz őkönyveket, valamint a barlangban készült fotókat.

Budapest, 2010.03.28.

Nagy András, kut.vez.
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A két ábra a 2010.03.28.-i állapotokat tükrözi.
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Belyukadás előtti pillanatok a Régi-részben

Jellemző járatszelvény, Referencia-ág

Jellemző járatszelvény, Karácsony-ág

Nagyméretű folyosó a Veronika-ágban

Mikolovics Veronika-terem
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