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A Rozmaring-barlang bejárata egy felhagyott kőfejtőben nyílik, melyet az elmúlt évtizedekben építési törmelék
és egyéb hulladék lerakására használtak. Ennek következtében a bejáratot – amelyen keresztül a 80-as évek
végén még kényelmesen, állva léphettünk be a barlangba – gyakorlatilag betemették, mindössze egy apró
nyíláson lehettet némi ásás után bejutni a félig feltöltődött első hasadékba. Legelső és legfontosabb dolgunk
tehát a barlanghoz való hozzáférés lehetőségének megteremtése volt. Sajnálatos módon a Budai-hegységben
jó néhány szomorú példa van a barlangok, üregek szerencsétlen sorsú emberek által lakóhelyként való
használatára. A Rozmaring-barlang bejáratának kiásása mindenesetre nem járt együtt hajléktalanok
beköltözésével, mivel a bejárat egész évben hűvös, párás, saras, tehát nem alkalmas szállásnak.
2009-ben több okból kifolyólag, mindössze két alkalommal volt lehetőségünk a Rozmaring-barlang kutatásával
foglalkozni:
1. kutatási nap 2009. március 14.
Fotódokumentáció. Lehetséges kutatási pontok és lehetőségek vizsgálata.
Az elsőrendű kutatási pont a barlang jelenlegi végpontján nyíló, 1989-ben megtalált, kb. 0,5-1,5 m
átmérőjű, a bejárati hasadék talpszintjéhez képest 2 m mély és 3,5 m magas akna, amelynek alját finom
szemcséjű, jól fejthető, száraz agyag tölti ki. Mivel ennek az aknának a megközelítését egy föntről
belógó, nagy és veszélyesnek látszó kőtömb akadályozza, először ezt az akadályt kell megszüntetni.
Második lehetőség a reménybeli, mélyebben fekvő járatok megtalálására a bejárati hasadék középső
részén a laza kőtörmelék kitermelése.
2. kutatási nap 2009. április 11.
A bejárat és a bejárati szakasz kiásása és lépcsőzetes kialakítása.
Mindenekelőtt a barlangbejárat előtti néhány négyzetméteres területet kellett megtisztítani az évek
során felnőtt fekete bodzás, iszalagos bozóttól. Ezután kb. 2 m³ építési törmeléket távolítottunk el a
barlang bejárata elől és a bejárati szakaszból.
Ez év tavaszán megkezdjük a barlang feltáró kutatását.
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