
Eves jelentés az Anubisz Barlangkutató Csoport által a
Pilisszentkereszt kíi|területén nyíló Szurdok.völgyi 2. számÍt
víznyelőbarlangban (országos barlang-nyilvántartási száma:

4830.15)' a 2018 évben végzett feltáró tevékenységről.

Csoportunk a 2018 évben fo|ytatta a Pi|isszentkereszt kÜ|terü|etén nyí|ó
Szurdok-vö|gyi 2. számú víznye|őbar|ang fe|tárási munká|atait.

A bar|ang bejáratátó| 3-4 méterre található, fából készÜ|t bukógát, mely a Dera
patakfo|yási sebességét vo|na hivatott szabá|yozni, még a 2015-ös évben
összeom|ott, a meder elhe|yezkedése megvá|tozott, ezálta| a patak vízhozamának
egy része a barlang egy, a fe|színt megközelítő o|dalhasadékát átmosva zuhog azőta
is folyamatosan, e|őször a bar|ang bejárati aknájában megjelenve, majd végig a
barlang aknasorán keresztÜl a végponti szifonig.

A bukógát folyásirány fe|ő|i o|dalán a hordalék 1- 1'5 méteres
szintkÜlönbségge| eme|kedik a bar|ang bejárati szintje fölé és tor|ódik, |assan
terjeszkedik a barlangszáj felé.

Egy intenzív, eset|egesen extrém vízhozamot produká|ő áradás a bar|ang
bejáratát több köbméternyi aprószemcsés andezit, mészkő és homok keverékéve|
boríthatja be.

Van azonban egy sokka| komo|yabb környezetkárosodást e|őrevetítő tényező:
Néhány éwe| eze|őtt egy tő|ünk fÜgget|en, i||egális, öncé|ú és szándékos

vizbevezetés hatására a bar|ang bejárati aknája o|yan mértékben kimosódott,
me|ynek következtében egyrészt a bar|angszáj átmérője jelentősen
meg nagyobbodott, ezá|ta| megh i úsu lt a folyamatban lévő, hatóság iIag engedé|yezett
ajtóméretekke| történő bar|ang|ezárás, másrészt a bejárati 6 méteres mé|ységű akna
egyik ősi horda|ékbó| és kőtömbökbő| á||ó o|dalfa|a instabillá vá|t'

Mive| ez a zina pont a patakmeder fe|é eső o|da|, beom|ása esetén a Dera
patak teljes vízhozama e|tűnne a víznyetőben és a Dera további patakmedre teljesen
vízmentessé válna, kipusztu|ásra ítélve sok kilométernyi partszakasz vízigényes
f}oré4át és faunáját. (Pau|in Márton természetvéde|mi mérnök szakvéleménye a
várható következményekró| csato|va)
Ennek elkerÜlése és a bar|ang véde|mének érdekében az i||etékes hatiságok
részérő| szükséges |enne a|vá||a|kozók igénybevételéve| a bukógát helyreál|ítása, a
bar|ang biztonságos |ezárása, továbbá a barlang bejárati szakaszának statikai
biztosítása.

Fenti munká|atok e|végzéséhez az egyesületÜnk sem anyagi sem eszközi
|ehetöségekkel nem rende|kezik.

A2o18-as év fo|yamán a bejárat állapotára va|ó tekintettel, csak kor|átozott
számú |eszá||ást hajtottunk végre 1-1.5 hónapos időközökkel.
E|sősorban omlás e|hárítási, biztonságtechnikai vizsgá|atokat végeztÜnk, e|távo|ítva
az aknasorban felgyÜlemlő kisebb tormelékhalmokat, köveket, va|amint ellenőriáÜk a
kötélkikötési pontok á||apotát.

December végén eredményes továbbjutást sikerü|t e|érnünk a bar|ang
északnyugati végponti zőné4ában egy légrésessé átmosódott sóderszifonon átjutva'



Egy sóderre| rész|egesen feltöltött kuszoda je||egű szűkÜ|etet átbontva, a
csordogá|ó patakot követve egy 3 méteres hosszúságú oldott fa|ú 1.5 méteres
főtemagasságú, 1,2 méter szélességű hasadékba érkeztünk.

A járat a néhány méter megtéte|e után egy kereszthasadékra csat|akozik' itt
a járatsze|vény az dőzetes becs|ések a|apján már megköze|íti a 2 méteres átmérőt
és meanderezve elkanyarodik,

Sajnos a kereszthasadékba pillanatnyi|ag még nem sikerÜlt bejutnunk, mivel a
csatlakozási pontná| a járat, csak néhány centiméterrel ugyan, de szűkebbnek
bizonyu|t mint a feltárásban résávevő legvékonyabb kutatónk'

Bízunk benne, hogy, a tavaszi hóolvadás csapadékvizeinek megszÚntével,
némi kézi erőve| végrehajtott szűkü|ettágítás után, je|entősebb patakos járatszakasz
feltárására lesz lehetőségÜnk.

Budapest, 2019. február 12.

Kocsis András
Csoportvezető
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2018. évi kutatási nap|ó

Kutatási nap|ó az Anubisz Bar|angkutató Csoport által PiIisszentkereszt kü|terü|etén nyí|ó Szurdok-
völgyi 2' számú víznye|őbarlangban (országos nyi|vántartási száma: 4830-15), 2018-as évben végzett
fe|tá ró tevékenységrő|.

20L8.02. Lr.
A tevékenység célja: Veszé|ymentesítés, nittek eIlenőrzése

Résztvevők: Szűcs Lász|ó, Kocsis András, Horváth Csi||a, JureczTamás, Megyesi Ba|ázs, Mo|nár Mária

20L8.03.24.
A tevékenység célja: Veszé|ymentesítés

Résztvevők: Szűcs Lász|ó, Kocsis András, Fü|öp Szi|árd, Ga|ambos Zo|tán, Megyesi Ba|ázs, Mo|nár

Mária, Paulin Márton

2018.04.08.
A tevékenység célja : Veszé|ymentesítés, nittek eI lenőrzése

Résztvevők: Szűcs Lász|ó, Kocsis András, Csere Atti|a, Fü|öp Szi|árd, Horváth Csil|a, Megyesi Ba|ázs,

Mo|nár Mária

2018.05. 12.

A tevékenység célja: Zozó-termi szifonkerü|ő járatának bontása, fotodokumentáció

Résztvevők: Szűcs László, Kocsis András, Horváth Csi||a, Jurecz Tamás, Molnár Mária, Pau|in Márton,

Drex|er Máté, Lempochner LiIi, Megyesi Ba|ázs,

2018.06.09.
A tevékenység célja: Zozó-termi szifonkerÜlő járatának bontása

Résztvevők: Szűcs Lász|ó, Kocsis András, Fülöp Szilárd, Ga|ambos Zo|tán, Megyesi Ba|ázs, Mo|nár

Mária, PauIin Márton'

2018.09. 15.

A tevékenység cé|ja: Zozó-termi szifonkerü|ő járatának bontása

Résztvevők: Szűcs László, Kocsis András, Csere Atti|a, Fülöp Szilárd, Ga|ambos 7o|tán, Horváth Csi|la,

Jurecz Tamás, Megyesi Ba|ázs, Mo|nár Mária, PauIin Márton,

20L8.10.27.
A tevékenység cé|ja: Zozó-termi szifonkerÜ|ő járatának bontása

Résztvevők: Szűcs Lász|ó, Kocsis András, Csere Attila, Fü|öp Szi|árd, Ga|ambos Zo|tán, Horváth Csi||a,

Jurecz Tamás, Megyesi Ba|ázs, MoInár Mária, Pau|in Márton,



2018.tt.L7.
A tevékenység cé|ja: Végponti szifon bontása

Résztvevők: Szűcs Lász|ó, Kocsis András, Csere Atti|a, Fü|öp Szí|árd, Jurecz Tamás, Megyesi Balázs,

Molnár Mária

2018. 12.08.

A tevékenység célja: Végponti szifon bontása, fotodokumentáció
Résztvevők: Szűcs László, Kocsis András, Fü|öp Szi|árd, Galambos Zo]tán, Horváth Csi|la, Jurecz Tamás,

Mo|nár Mária, Paulin Márton, Do|gos Miklós

20t8.L2.16.
A tevékenység cé|ja: Végponti szifon bontása, fotodokumentáció
Résztvevők: Szűcs Lász|ó, Kocsis András, Csere Attila, Fü|öp Szi|árd, Jurecz Tamás, Megyesi Balázs,

Molnár Mária
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