
Tekenősi Fekete-barlang 

Kutatásjelentés 2018

Ez az év nem tartogatott számunkra sok új járatot, pár métert haladtunk csak előre a bontásainkkal 

főleg a Széthi-teremből, igaz túl sok lehetőséget sem,

elfoglaltságával hozható összefüggésbe

 

Az év elején a bejárat közeli végpontok bontásával foglalkoztunk 2 alkalommal.

A tavaszi olvadás elég hosszúra nyúlt

kedvenc barlangunkban. Ez azt is jelenti, hogy a kutatás a körülményekre

haladt. 

 

A Torda-ág köteleit kiszereltük tisztítás céljából

mert a Mocsár-termi híg agyag igen csak megviselte azokat. 

 

A Nagy-akna alján, a Dejóitt-teremben a vízfolyás irányában bontottunk, enyhe huzatot tapasztaltunk. 

Ígéretes bontásnak tűnik, mindenképp a végére járunk, 

berepülő denevér nem jött vissza míg a helyszínen tartózkodtunk; vagy legalább is 

észre. 

 

A barlang becsült hossza 3000 m, mélysége 174 m maradt.

 

A barlangban 8 leszállás alkalmával, 1

 

Kutatásvezető: Dolgos Miklós  

Kutatásvezető-helyettesek: Hegedűs András
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Kutatásjelentés 2018 

Ez az év nem tartogatott számunkra sok új járatot, pár métert haladtunk csak előre a bontásainkkal 

teremből, igaz túl sok lehetőséget sem, ami részben a csapat egyes tagjainak

hozható összefüggésbe. 

Az év elején a bejárat közeli végpontok bontásával foglalkoztunk 2 alkalommal. 

A tavaszi olvadás elég hosszúra nyúlt, amit legalább 2 alkalommal élvezhettünk és fürdőzhettünk 

kban. Ez azt is jelenti, hogy a kutatás a körülményekre való tekintettel nem igazán 

tisztítás céljából (köszönet a BEAC barlangkutatóinak a segítségért)

igen csak megviselte azokat.  

teremben a vízfolyás irányában bontottunk, enyhe huzatot tapasztaltunk. 

Ígéretes bontásnak tűnik, mindenképp a végére járunk, különösképp, hogy két esetben is

berepülő denevér nem jött vissza míg a helyszínen tartózkodtunk; vagy legalább is én 

m, mélysége 174 m maradt. 

leszállás alkalmával, 10 emberrel, kb. 60 órát töltöttünk munkával, feltárással.

Hegedűs András és Polacsek Zsolt 

 Dolgos Miklós 

Ez az év nem tartogatott számunkra sok új járatot, pár métert haladtunk csak előre a bontásainkkal 

egyes tagjainak más irányú 

k és fürdőzhettünk 

való tekintettel nem igazán 

(köszönet a BEAC barlangkutatóinak a segítségért), 

teremben a vízfolyás irányában bontottunk, enyhe huzatot tapasztaltunk. 

különösképp, hogy két esetben is az oda 

én nem vettem 

órát töltöttünk munkával, feltárással. 

 


