Duna-Ipoly N.P. -nak,
Juhász Márton úr részére.
küldte: Szt. Özséb bg. kut. csop.
(Slíz György címén (változott!)
2011 Budakalász, Táncsics u. 5.)

KUTATÁSI JELENTÉS
A PILISI SZENT ÖZSÉB-BARLANG 2005-ÖS KUTATÁSÁRÓL.
Az elmúlt év eseményei időrendben:
2005 január-február: Folytattuk a tavaly óta tartó bontást a rom-termi kürtő, a
Kőzuhatag fölött lévő ismeretlen részek felé. Egyszer láttuk, hogy egy denevér repült ki az
omladékkal elzárt kürtőből.
Májusban megcsináltuk az ideiglenes lezárást, ami csak két hónapig bírta (feltörték),
majd folytattuk a Kőzuhatagot, ahol ekkortájt egy nagy kőtömb volt az útban. Júniusra
sikerült szétdarabolni fent említett a követ.
Átjárhatóvá tettük a Könyököt, ezzel kötélmentes összeköttetést adva a Bejáratiteremből az Eső-teremnek.
Ugyancsak júniusban véglegesen megállapítottam egy már korábban is észrevett, a
bejáratban lévő különleges "ősmaradványról", hogy egy rozsdás dűbel, méghozzá M10-es,
vékonyfalú, és kicsit kilóg. Tehát valaki már járt lent. Feltehetően a Bejárati- és az Eső-termet
és a Meander első szakaszát járta be, majd visszatemette a barlangot. A Pele-lejtőn biztosan
nem ment le.
Júliusban beüzemeltünk egy a BEBTE által rendelkezésünkre bocsájtott speciális
csörlőt, ami egy óriási áttétel segítségével kézzel hajtva 5Mp, azaz 50kN húzóerő kifejtésére
képes. Ezzel nekiláttunk a Kőzuhatagban az omladék talpköveit kihúzni. A drótkötél (8mmes) rendszeres elszakadása ellenére jól bevált az eszköz.
Szintén júliusban elkezdtük bontani a Telefon-fülke alját. Itt egy 2m-es szűk járatkát
találtunk (amiről egy hónappal később kiderült, hogy az Eső-terem talaját képező omladékba
megy bele, ezért abbahagytuk.)
2005 Július 9. és 17. között ismeretlen tettesek az ideiglenes lezárást feltörték (egy
nittet kitépve a falból), és a nagyon használt kötelet (ami 5m mélyen kezdődött, és 25m
mélyre vezetett) nittfülestül, a rozsdás karabínerrel együtt ellopták.
Augusztusban folytattuk a Kőzuhatag csörlőzgetését, és 2005 AUG. 18-ÁN
ISTEN KEGYELMÉBŐL FELMÁSZHATTUNK A KÖVEK KÖZÖTT EGY
HATALMAS TEREMBE (KB. 20m MAGAS, 5-15m SZÉLES). CSAPOLT-TEREMnek kereszteltük, mivel a benne lévő omladékot lecsapolva jutottunk fel. Ezt akkor be is
jelentettük, ezért itt nem részletezem.
Szeptemberben az új terem fotózásával, veszélytelenítésével és denevérszámlálással
foglalkoztunk.
Októberben sikerült behatolni a Csapolt-teremből fölfelé tartó, omladékrézsű és
szálkőplafon közti új részbe, a Részecskébe,
továbbá a Csapolt-terem alján tereprendezés közben egy ferdén lefelé tartó, pár m-es
új részt találtunk.
Novemberre elkészült a (remélem) végleges lezárás, egy vastag vasbeton csapóajtó
képében. Ezt a BEBTE teljes egészében (15.000 Ft) kifizette nekünk. A lakat ugyanaz, mint
az ideiglenes lezárásé, a zárvédő lemez imbuszkulcsát pedig külön leadtam postán,
levélborítékban.
November végén nekiálltunk a legalsó teremből (ami a Kókusz-bánya nevet
kapta) a legalsó ponton lefelé bontani, bár semmi nem mutatta, hogy ott van valami.

Már a második alkalommal huzatot kaptunk, és egy biztosító vasalat (dec. 25-én való)
elkészítése után BELYUKADTUNK EGY FÜLKÉBE, AMIVEL A BARLANG
MÉLYSÉGE 65m LETT. EZ A JÉGTÖRŐ-TEREM NEVET KAPTA. Innen oldalra
bontottunk, és pár m új járatot ástunk, ami a Szitkok Kamrája nevet kapta, mivel sokat
bontottunk belőle kényelmetlenül és értelmetlenül a ragadós, köves agyagban. Itt
ugyanis a huzat fölülről, egy omladékból jön, amiről kiderült, hogy rejtélyes módon a
Rom-terem és a Kókusz-bánya talaját is alkotó omladékhalmaz része.
Februárban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi (...) Felügyelőség
meghosszabbította kutatási engedélyünket. (Október végén adtuk be hozzájuk a kérelmet...)
képződmények
A Csapolt-terem falai szétfagyott csupasz falak, pár kis függőcseppkő, illetve csepegő
vizektől oldott csipkés rész fordul csak elő. Az omladék között lehet borsóköves darabokat
találni.
A Jégtörő-terem ben viszont - a csepegő vizek korróziója mellett - a plafonon dúsan
elhelyezkedő, csoportos, akár 4 cm-es tűkből álló, virág-szerű, matt felületű, falszínű
kristályok figyelhetők meg.
denevérek
A korábban megfigyelt néhány db kis patkósorrúhoz képest több és többféle
dennevér van. Ősszel egy számlálásnál kb. 20 db denevér kirepülését állapítottam meg
(szürkülettől késő estig). Továbbá a Csapolt-teremben megfigyeltem egy téli álmot alvó
közönséges denevért, amit a barlang addigi részeiben sosem láttunk. Bontás közben egy
alkalommal egy további fajhoz tartozó denevért ébresztettünk fel, aki a kövek közötti kis
résben (1m mélyen) aludt. Denevérszámlálás közben megfigyeltem, hogy egyes denevérek
nem a nekik szánt nyíláson repülnek ki, hanem az ajtó és a keret közötti fél cm-es résen.
A denevérek üzenik, hogy jól vannak, tetszik nekik a lezárás, és nem hallottak a
denevérszakértőknek a tudományos eredményeiről a röpnyílások méretét illetően.
az ajtó
A lezárás szerintem nagyon jól sikerült, kevés pénzből rövid idő alatt egy erős, de
könnyen mozgó ajtó lett. Az ajtót keretestül (60kg), és a beton alapanyagait (200kg) Trabant
vitte föl egészen a bejáratig. Az ajtót behelyezés után öntöttük ki betonnal. Később zárvédőt is
kapott, ami speciális imbuszkulccsal csavarozható le. A vasbeton ajtószárnyat és a keretet is
egy fedőlemez takarja le, amit egy csapszegen át szintén a lakat rögzít alulról. Az ajtó
kinyitásához semmiféle erőlködésre nincs szükség. Bár a Nemzeti Park is kapott kulcsot,
mentőkulcs található Kovács Jenőék lakásán (Ariadné csoport) Szentendrén. (26-313848)
írta: Slíz György
kelt: Bp, 2006. feb. 10.

Slíz György (csoportvezető)

Kocsis Ákos (kutatásvezető).

Küldte: Szent Özséb barlangkutató csoport.
(képviselője: Slíz György, címe: 1112 Eper u 56., telefon: 06 30 4471255)
Címzett:
1. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi (...) Felügyelőség
1072 Nagydiófa u. 10.-12.
2. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
1021 Hűvösvölgyi út 52.
3. Környezetvédelmi (...) Minisztérium (...) Barlangtani és Földtani Osztály
1025 Szépvölgyi út 162b

BEJELENTÉS
barlang-lezárás elkészültéről
A pilisi Szent Özséb-bg bejáratának a (felszínről nem látható) belső lezárása a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyének (KTVF: 17352-2/2005) megfelelően
elkészült.
Kelt: Bp. 2005. jún. 27.

Slíz György csoportvezető

(A fényképet, illetve a Nemzeti Park számára a kulcsot mellékeltük.)

Duna-Ipoly N. P. Ig.
Juhász Márton úr részére
Küldte: Szent Özséb barlangkutató csoport,
(Képviselője: Slíz György,
címe Bp 1112 Eper u 56)

Bejelentés
barlangfeltörésről
A pilisi Szent Özséb-barlang bejáratának a nemrég elkészült ,"alkalmi" lezárását (lásd: KTVF 17352-2/2005)
ismeretlen tettes feltörte, valamikor 2005. júl 9. és júl 17. között. (9.-én még megvolt, 17.-én már fel volt törve)
A feltörés műszaki szempontból egy nitt kihúzásából állt.
(Továbbá a kötelünket is ellopta, vagy bedobta a barlangba, ez még nem derült ki, mert nem jártunk lent)
Kelt: Bp, 2005. júl. 21.

Slíz György csoportvezető

Küldte: Szent Özséb barlangkutató csoport.
képviselője: Slíz György.
új címe*: 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 5.,
telefon: 06 30 4471255.
* Válaszlevél esetén a borítékon mindenképpen szerepeljen "Slíz György"!!!

Címzett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
1021 Hűvösvölgyi út 52.,
Juhász Márton úr részére.

BEJELENTÉS
barlang-lezárás elkészültéről
A pilisi Szent Özséb-bg bejáratának a második, reméljük, végleges lezárása a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium engedélyének (TMF-134/5/2005) megfelelően
elkészült.
Az ajtó a leadott lezárási tervnek pontosan megfelel. Egyetlen (szóbelileg előre egyeztetett
eltérés), hogy van a nyitó-nyílás mellett egy külön denevér-nyílás a beton-tálca szélén, a
szálkőfal mentén, amely akkora, és olyan ferdeségű, hogy a denevérek át tudnak repülni rajta.
A fénykép-dokumentációt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi
Hivatal Barlangtani és Földtani Osztályán (Szépvölgyi út 162.) digitális formában
személyesen leadtam. A denevér-nyílás a fényképeken nem látszik, takarva van, de tényleg
létezik.
Az ajtóhoz most nem küldök kulcsot, mert a lakat az ideiglenes lezárás lakatja, ennek kulcsát
még tavasszal leadtuk, a zárvédő lemez pedig a pár napja (postán, levélben) leadott (5-ös,
befúrt / bereszelt végű) imbuszkulccsal csavarozható le.
Megállapítom, hogy az ajtó a denevérek, a nyithatóság-zárhatóság, a védelmi képesség és az
esztétika szempontjából egyaránt jól sikerült.
(A vasbeton csapóajtó nagy súlya ellenére könnyen jár, a végére a tengely mögött ráállva
minden erőfeszítés nélkül kinyitható.)
Megjegyzem továbbá, hogy a lezárás mindennel együtt 15 000 Ft-ba került, és 3 nap alatt
készült el. Ezt csak azért írtam, hogy tudjanak róla, hogy ennyiből és ennyi idő alatt lezárható
egy barlang!
Kelt: Bp. 2005. dec. 1.

Slíz György csoportvezető

