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ABSTRACT;
Had, A.: 3rd District Central Sport Club KARSZT Speleological Group
The group of young people, founded in 1983, set for themselves the goal of researching 
the Macska Cave near Csobánka /Pilis Mountains/. Beyond mapping and data-collecting 
work the conditions of planned exploration were established: the entrance was cleared, 
removal the drift accumulated in the cave in large quantities was begun and a dam was 
built to avoid re-filling.
Az eredeti jelentés tartalomjegyzéke:

Munkatervünk teljesitése 
összefoglalás
Feltáró kutatás a Macska-barlangban
Térképmelléklet
Csoportélet
Mellékletek :

. Irodalmi hivatkozások
Kutatási engedély másolata 
Fotódokumentáció

A csoport 1983-ban alakult, Így a munkaterv szerény elképzeléseket fogalmazott meg.
Csoportunk kikérte és 1984 májusában meg is kapta a kutatási engedélyt a Pilis hegység
ben található Macska barlangra. így időnk jelentős részét töltöttük e barlangban. Első 
kutatási területünk lévén, sok időt töltöttünk a felméréssel, kikértük szakemberek vé
leményét, kerestük régi csoportok anyagait, akik egykoron kutatták a barlangot.

15 napos időtartamra kutatótábort is telepitettünk a Macska—barlanghoz, amelynek során 
jelentős előrehaladást értünk el a barlangban nagy mennyiségben található hordalék ki
szállításának előkészítésében, valamint a védőgát kiépítésével a további felszini hor
dalék bejutását megakadályozandó.

Csoportunk tevékenységében döntő szerepe van annak, hogy a hétvégeken a környező bar
langokat látogatjuk, ahol is a barlangi tájékozódás, helyismeret, biztonságtechnika vo
natkozásában mélyíthetik el ismereteiket vezetőink, illetve az MKBT tagok, de ezeken a 
túrákon kapcsolódhatnak be az érdeklődők a csoport tevékenységébe is.

FELTÁRÓ KUTATÁS A MACSKA BARLANGBAN 
Felszini tevékenység

Elsőként a felszini munkák sorában a védőgát kiépítése szerepelt. A megfigyeléseink 
során azt tapasztaltuk, hogy az esőzések és a hóolvadás során bejutó viz a Főhasadék 
/II. víznyelő/ és a Nagyterem /I. víznyelő/ víznyelőiben eltűnik, igy a viz útja zavar
talan és a kutató tevékenységben nem jelent gátló tényezőt, mindemellett igy nem is 
szükséges beavatkozni a természetes vizelfolyási folyamatba.

Aggasztó volt viszont az a nagy mennyiségű felszini hordalék /növényi, felszini közet- 
hordalek, mállástermékek/, amely egy-egy vízfolyás alkalmával a barlangi járatokban,
elsősorban a Főhasadékban és a Nagyteremben szétterülve, tovább növelte a feltöltő- 
dést.
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Ennek a folyamatnak a fékezése, megállítása érdekében a csoport egy masszív, erős, kő
ből anyagosltott gátat épített ki, amely ezután a későbbiek során remekül állt ellen a 
természet erőinek.
A gát elkészültével ugyan szivárgó viz jelen van, de a nagymennyiségű hordalék már uj 
utján megtalálva a fellápos medencébe tart. Nagyobb hóolvadás után nyomon követhető 
hogyan vágja útját a rohanó viz a már régen felhagyott medencében.
Az első számú feladat, miszerint meggátoljuk a barlang további feltöltődését sikerrel 
járt, igy megkezdődhetett a hordalék kitermelése.
Földalatti tevékenység 
Térképezés^ felmérés^ dokumentálás
A barlang törmelékének kihordása kezdetén, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a 
feltöltődés következtében a barlang egyfajta állapotot tükröz, amely közel sem biztos, 
hogy azonos lesz a tisztítás befejeztével is, igy a már rendelkezésre álló poligonpon- 
tok segítségével elkészítettük a barlang bontás előtti állapotát tükröző alaptérképet.
Bejárat tisztítása^ mélyítése
A barlang széles nyílása a beszakadt kőtörmeléktől, a viz által behordott fa, növény- 
társulások, agyag hordalékától jóformán járhatatlanná vált.
Sikerült a kőtörmelék jelentős részét a védőgát és a készülő kerülőgát céljaira fel
használni, igy a barlang bejárata egyre inkább megközelíthetővé vált úgy az ember mint 
a későbbi szállitó berendezés számára.
Ezen munkák során a bejárat szintje aknaszerüen mélyült, mígnem elértük a bejáratnál 
is a dachsteini mészkőtalpat.

Szállitó_folyosó_kié£itése

Tekintve, hogy a bejárat és az elágazás /átrakó/ között a szintkülönbség közel 5 méter, 
közlekedő, szállitó folyosót kellett kialakítani — elérve igy a talajszint egyenetlen
ségeinek kiküszöbölését is. Az átrakó a munkálatok során közel 2 métert emelkedett ré
gi szintjéhez viszonyítva.

Törmelék^ontása^ szállítása

A behordott feiszini törmelék felső harmada laza szerkezetű, majd lentebb besürüsödő, 
agyagosodo természetű. Ennek bontását a Nagyteremben kezdtük meg felező keresztmetszet
ben, teljes szelveényben. Fő irányát az I-es Viznyelő erősen tölcsérszerü aknája adta 
meg. Tapasztalnunk kellett az elődök ácsolatnyomait az I-es Víznyelőben, amelyet a ké
sőbbi vízbetörések, hordalékfeltöltés szinte teljesen betemetett.

A Nagyteremben közel 3 méteres mélységig hatoltunk le közvetlenül a beágyazódott, szív 
alakú kőlejáró alatt.

A fejtés ütemében nyilt meg előttünk az átjáró útja is, amely jelezte hogy a Nagyterem 
közvetlen kapcsolatban áll a Főhasadékkal, csupán a feltöltődés olyan mértékű, hogy 
arra közvetlenül nem gondolhattunk a kutatás kezdetén.
Az átjáróban további bontás veszélyes és indokolatlan is lett volna, hiszen már igy is 
mélyen a Főhasadék törmelékhalmaza alatt jártunk, ezért már ebben a fázisában eldőlt a 
további bontás útja, amely most már a Főhasadék irányából kell hogy történjen.
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A fejtés során a Nagyteremből csigasorral szállitottuk fel a törmeléket, amelyet az át
rakóban helyeztünk el. További útja során a törmelék túlnyomó többsége a szállitó folyo
sóba került beépítésre, illetve a gát erősítéséhez került felhasználásra, amelyet a be
járattól szintén csigasorral szállítottunk a gátra.

A kutatás jelenlegi állapotában a Macska-barlang felmért hossza 1985. május 12-én köze
lítőleg 5o méter.
Éves munkánk eredményeképpen a barlangban mintegy 12 méternyi uj járatot mértünk fel, 
részben térképeztünk.
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