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Juhász Márton
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Az ARIADNE Karszt és Barlangkutató Egyesület mellékelten
küldi a 2001-re vonatkozó kutatási jelentéseit a Ferenc-hegyibarlangról, valamint a Csévi-szirt barlangjairól.
Ezúton jelentjük be, hogy a Csévi-szirt tetőzónájában nyíló
Ajándék-barlangban 2002. Január 13-án kb. 200 m hosszú, 40 m
mély új részt találtunk, melyben különféle cseppkőképződmények
(fotók) dúsan találhatók. További kutatásra az igen jelentős huzat,
az ismeretlen úton idekerülő denevérek megléte teszi indokolttá a
helyet, melyen számos bontási pontot találtunk. A képződmények
védelme érdekében javasoljuk a barlangot megkülönböztetett
védelmet élvező státuszba venni, továbbá javasoljuk a barlang
lezárását is. Erre vonatkozó költségtervezetet mellékelten
küldünk.
Ezúton értesítjük az Igazgatóságot, hogy az Egyesület levelezési
címe megváltozott:
2000 Szentendre Római sánc u. 5. (Kovács Jenő címén)
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel:
Sásdi László
Kut. Vez.

Budapest, 2002. január 18.

Az Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2001. éves
jelentése az alábbi kutatott barlangokról.
Ajándék-barlang
Csévi-szirti Huzatos-barlang
Leány-Legény-barlangrendszer
Ősi-barlang
Rejtekút-barlang
Sörös-üreg

Ajándék-barlang
A barlang bontásával komolyabban, csak az év második felében tudtunk foglalkozni.
A kőzettörmelék gyorsabb és könnyebb felszínre szállítása érdekében az akkori végpontra is
vödörpályát építettünk ki, de a termelékeny bontáshoz így is 8 emberre volt szükség.
Csoportunk kis létszáma miatt előfordult, hogy a törmeléket csak több lépcsőben tudtuk a
felszínre szállítani. Az erősen omladékos járatban 8 métert haladtunk előre az erős huzatot
követve. A bontást jövőre – bízva a bejutásban – tovább folytatjuk.

Csévi-szirti Huzatos-barlang
Sajnos a barlang végpontja, melyből továbbra is intenzíven jön a huzat néhány centis
szálkő hasadékká szűkül össze, ami belátható métereken belül sem tágul ki. A barlang további
bontását ezért nem folytatjuk. Jelenlegi állapotát dokumentáljuk, majd kutatásával felhagyunk.

Leány-Legény-barlangrendszer
Egyesületünk ez évben fejezte be a Barlangtani Intézet megbízásából a barlangrendszer
felmérését. Az év első fele a térképezéssel telt, így nem jutott idő a kutatásra, az év második
felében pedig kikapcsolódás képen a Csévi-szirtek más barlangjaival foglalkoztunk.
Barlangász csoportok és érdeklődők számára több túrát is vezettünk a barlangrendszerben,
ami továbbra sem tartozik a kedvenc túracélpontok közé. Ezen kívül megerősítettük a Leánybarlang lezárását. A két barlang lezárása folyamatos rongálásoknak van kitéve, de komoly kárt
az ismeretlen tettesek nem tudtak tenni. A két barlang környékén való szemétszedés is
folyamatos plusz munkát ad az egyesületnek.

Ősi-barlang
Az év első felében a barlang régészeti próbaásatásán segédkeztünk. Elkészítettük a
barlang térképét, valamint a könnyebb lejutás érdekében a bejárati akna alsó részébe létrát
helyeztünk be.

Rejtekút-barlang
A barlangban, több ponton bontottunk az év folyamán, egyenlőre számottevő
eredmény nélkül. A barlang bejáratát ismeretlen tettesek beomlasztották, melynek kibontása a
jövő év feladata lesz.

Sörös-üreg
A barlangban, csupán kisebb bontásokat tudtunk végezni. A végponton erős huzat
érezhető, s bár a szelvény szűk, de még tágítás nélkül bontható méretű.

2001-es kutatási eredmények a Ferenc-hegyi-barlangban
2001. március 01.
A Millenniumi részben újabb 16 métert tártunk fel. Ezzel a hossza 59,35 méter.
2001. június 28.
A III-as főhasadékban az omlásos-terem felső részén feltártunk egy új K-Ny-i hasadékot, ami
33 méternek bizonyult. Cseppkövekben aránylag gazdag és tágas is. Ezt fel is térképeztük.
2001. július 05.
DK-i I-es főhasadék és a DK-i II-es főhasadék találkozásánál 15 méter új járatot tártunk fel
mely a térképen nem szerepelt. Ennek a járatnak az egyik része erősen cseppköves.
2001. július 31- 2001. augusztus 20.
5 túra alatt 5 helyről összesen 10 üveg (5 bakterológiai és 5 vízkémiai) víz lett begyűjtve és
kihozva a barlangból. A mintákat odaadtuk Fehér Katalinnak.
Az öt mintavételi pont:
1. Kettős delta
2. Aragonit-folyosó
3. Csepegő vizek-terme
4. Ny-i II-es főhasadék
5. Pillér-terem

2001. szeptember 13.
A Kettős-deltánál előre jutunk. Sikerül 6 méter új járatot feltárni. Egy 2 méter mély akna meg
egy 1 méteres gömbfülke és ebből egy lapos járat indul ki dél felé. Ennek az alját törmelék
fedi és határozott a hasadék irány. Innen lefelé bontunk.
2001. december 13.
Elefántnál találtunk egy 10 méter hosszú szűk hasadékot, ami ÉK-i irányban halad. Magassága
majdnem 8 méter.
Emellett egy 18 méter hosszú szűk, oldott járatot találtunk, mely kb. 7 métert megy lefelé.
Ennek a két résznek az összhossza 26,40 méter ezzel a barlang hossz 4290 méter.
2001-ben összesen: 96,4 méter új részt tártunk és mértünk fel.
Túra adatok:
2001-ben összesen 30 túrát szerveztünk. Ezeken 20 fő vett részt összesen 83 alkalommal. A
túrázott órák száma: Kb.: 83X4 órával=332 óra

Új feltárás az Ajándék-barlangban
A Csévi-szirteken található, az egyesületünk által évek óta kutatott barlangban január
13-án jelentős új járatokat sikerült találni. 1100 munkaóra ráfordításával sikerült a barlangban
található omladékzónán átjutnunk, ami mögött rögtön a Pilis-hegység egyik legnagyobb
termében találtuk magunkat. A terem és az abból induló oldaljáratok cseppkövekben igen
gazdagok. A mennyezetet helyenként szalmacseppkő erdők borítják, mellettük 1-1,5 méteres
cseppkőgyertyákban gyönyörködhettünk. Idő hiányában a feltárt járatokat nem tudtuk
alaposan átnézni, így legközelebb várhatóan újabb barlangjáratokat fogunk még feltárni. A
barlang jelenlegi becsült hossza 250 m, mélysége 40 m. Mielőbb szeretnénk elvégezni a
barlang lezárását, valamint a bejárati omlásveszélyes részek megfelelő, hosszú távú
biztosítását.

Az Ajándék-barlang lezárásának és biztosításának költségterve
Az Ajándék-barlang lezárását a Legény-barlang lezárásának mintájára (módosított
zárszerkezettel) tervezzük, a költségvetés ez alapján készült.
Az ajtó elkészítése:
Ajtókeret anyaga (160-as U-gerenda) 80 kg
Ajtó anyaga (160-as U-gerenda, 10-es és 4-es acéllemez) 40 kg
Zárszerkezet anyaga (acél, alumínium, teflon lemez, stb.)
Zárbetét
Festék
Lakatos munka (20 munkaóra á 2500 Ft)
Anyagbeszerzés (8 munkaóra á 1500 Ft)
Összesen:

16.000 Ft
8.000 Ft
12.000 Ft
5.000 Ft
2.000 Ft
50.000Ft
12.000 Ft
105.000 Ft

Az ajtó beépítése:
Vasanyag (16-os és 10-es betonvas) 30 kg
Cement 1 q
Sóder 250 kg
Zsaluanyag
Kőműves munka (24 munkaóra á 2500 Ft)
Összesen:

4.500 Ft
2.000 Ft
1.000 Ft
3.000 Ft
60.000 Ft
70.500 Ft

Szállítási költség:
Anyagbeszerzés (50 km á 30 Ft)
Ajtó helyszínre szállítás (100 km á 30 Ft)
Sóder, cement, víz szállítás (80 km á 100 Ft)
Gyalogos szállítás (10 munkaóra á 2000 Ft)
Összesen

1.500 Ft
3.000 Ft
8.000 Ft
20.000 Ft
32.500 Ft

Mindösszesen:

208.000 Ft

Az Ajándék-barlang feltárása során igen veszélyes törmelékzónán hatoltunk keresztül,
melynek biztosítása, kiépítése elengedhetetlen. Jelenleg a barlangba vezető útvonal
életveszélyes, a további kutató túrákra sem vehető igénybe. A tervezett biztosítás
költségvetése a következő:
Anyag költség:
Cement 3 q
Sóder 250 kg
Zsaluanyag
Betonvas 40 kg
I és U gerendák 150 kg
Kötőelemek
Összesen:

6.000 Ft
1.000 Ft
5.000 Ft
6.000 Ft
30.000 Ft
5.000 Ft
53.000 Ft

Munkadíj (30 munkaóra á 2500 Ft)

75.000 Ft

Szállítási és egyéb költség:
Anyagok szállítása gépjárművel 80 km á 100 Ft
Szállítás kézi erővel (10 munkaóra á 2000 Ft)
Aggregátor bérleti díj (2 nap á 5000 Ft)
Aggregátor üzemanyag költség
Összesen:

8.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft
3.000 Ft
41.000 Ft

Mindösszesen:

169.000 Ft

