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3. A Hosszú-hegyi Háromlyukú-zsombolv kutatásának .jelenlegi helyzete 

3*1 A barlang leírása a KTUF 1980. évi nyári tőbora után

A barlang feltáró kutatása kát irányban folyt, mindkettő a reménybeli vizszintes járatok 
felkutatását célozta.
A zsomboly főaknája alatti törmelék kitermelésével korábban a teljes szelvényű talpsüly- 
lyesztés folyt. Már az 1979-es nyári tábor során ez oda vezetett, hogy egy szálkő pad 
kibontásával két részre tagolódott a talp, egy a főaknától D-re nagyobb szelvényű üregsor
ra és a nagyteremből az un. "Medve-ág" felé vezető korróziós formákkal és inaktiv csepp
kövekkel tarkitott teremrészre.
Az 1980-as táborban ez utóbbi mélyítésére helyeződött a hangsúly. A közel párhuzamos falú, 
agyaggal teljesen kitöltőltött járatrész /amely a központi üreg egyik beöblösödése/ meg
bontása után, annak keleti falán egy kb 60x60 cm-es szabad nyilás tűnt elő, amely egy 
átlag 40-60 cm széles É-D-i irányú repedésbe vezetett. Ez 1,5 m után 90 °-os irányválto
zással egy közel KNy-i irányú járhatatlanul szűk repedésbe vezetett. Ebbe betekintve 
néhány méter után agyagos kitöltés észlelhető. Tekintettel arra, hogy itt a bontás nem 
volt folytatható, tovább mélyítették az ide vezető üregsort, amely egy kb 1 m átmérőjű 
gömbfülkétől eltekintve teljesen ki volt töltve agyaggal. Ebben a kis gőmbfülkében né
hány szép cseppkőképződmény található.
E munkával párhuzamosa tovább folyt a főaknától délre lévő üregsor kitöltésének kitermelé
se. A jelenlegi két bontási végpont közel azonos mélységben van. A két üregrész kitölté
se más jellegU,i.a főaknától D-re lévő Uregsor még sok durva törmeléket tartalmaz, ezeket 
nem találjuk meg a keletiben, ezzel szemben azok a nagy vastartalmú üledékek, amelyek az 
utóbbi felső rétegeit jellemezték, nem voltak megtalálható a déli üregsor hasonló szin
ten elhelyezkedő rétegeiben. Ezek feltehetően a Medve-ág irányából kerültek jelenlegi 
helyükre.

3.2 Kitöltésvizsgálatok az 1980-ban feltárt üregekben

A barlang feltárása során rendszeres mintagyüjtést végeztünk. A keleti Uregsorból három 
szinten vettünk mintákat. A minták elemzési eredményeinek ismertetése előtt emlékeztetni 
kivénunk néhány korábbi, magasabb szinten gyűjtött minta limonittartalmára vonatkozó e- 
redményre, amelyet az 1977-es kutatási jelentésünkben közöltünk:

20. minta /második fúrás -1,5 m/ 12 %
21. minta /első fúrás -2,0 m/ 10 %
22. minta /harmadik fúrás -1,5 m/ 5 % limonit.

AZ ez évben gyűjtött minták nedves elemzése a következő eredményeket hozta:
1/80. minta: vörösbarna, vasas konkréció, laza morzsolható szerkezetű;
2/80. minta: vörösbarna, vasas konkréció, fekete, pikkelyes rétegekkel;
3/80. minta: az 1/80-as és a 2/80-as minta anyagainak együttes megjelenése köz

vetlen a szélkő feletti rétegből.

A 3.2-1 táblázat tartalmazza a vizsgálat eredményeit egy bükk-fennsiki és a Budai-hegység
ből származó minta /BIDLÓ— MAUCHA, 1964/ elemzési eredményeivel összehasonlitva.
Az eredmények értelmezésénél nem hagyható figyelmen kivül, hogy a zsomboly eddig megku
tatott részeinek kitöltései egyértelműen mutatják a többszöri áthalmozást.
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HOSSZÚ- HEGYI HÁROMLYUKÚ -  ZSOMBOLY

A z  1980-as n y á r i t á b o r b a n  f e l t á r t  ré sz e k k e l k iegész ítve  

1980. no ve m b e r 7 -é n



összetétel M I N T A S Z À M

%
1 2 3 4 5

összes' 7e 38,29 4$, 49 34,79 9,1 5,5
Si02 18,56 11,16 16,33 36,2 51,5
a i 2o 5
Mn

14,6 9,02 13,1 21,6 18,1
0,07 0,02 0,03 “

CaO 1,23 1,23 6,33 7,1 0,7
MgO • 1,24 0,59 0,59 2,5 0,1

1 - 1/80; 2 - 2/80; 3 - 3/80; 4 - Bükkfennsik; 5 - Budai-hegység.

így például az a jellegzetesen lila szinü réteg, amely jelenlegi legmélyebb pont felett 
5 m-re volt megfigyelhető 1976-ban, most ismét jelentkezett a talpon kis mennyiségben.
Az alacsony Si02 tartalom ezen üledékek keletkezését és barlangba jutásét a felszini 
hárshegyi homokkő /oligocén/ lepusztulása előtti időszakra teszi, jelentős vastartalmúk 
pedig az üregképző tevékenység hidrotermális jellegének következményeként értelmezhető.

4. Megfigyelések a csobánkai Macska-barlángban

Az elmúlt években kidolgozott barlangtérképezési módszer gyakorlati kpróbálására a Macs
ka-barlangot választottuk, mivel a korábban kiszemelt Pilis-barlangot időközben lezár
ták.
A térképezési munka kapcsán egyéb megfigyeléseket is végeztünk a barlangban, melyeket 
most közre adunk.
Sajnálattal kell megállapítani, hogy ennek a főváros közelében lévő barlangnak - mely 
viszonylag egyszerű technikai eszközökkel lenne kutatható — a teljes feltárása még min
dig várat magára, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben több csoport tett erre kí
sérletet. Mozgósításul, figyelemfelkeltő szándékkal ejtünk szót róla.

4.1 Morfogenetikai megfigyelések
A primer barlangüregek triász dachsteini mészkőben képződtek. Az Uregképződés folyamán 
a kőzettömeget átjáró langyos-meleg vizek megközelítették a mészkő fedőjeként települő 
oligocén hárshegyi homokkövet. A kőzethatár repedezett homokkő összetételét elérve annak 
repedéseibe baritot és limonitot rakva le,,amint ez a bejárati felszakadásban jól tanul
mányozható.
A primer barlangüreg egyensúlyi állapotát meghaladó mértékű felharapódzóé következtében 
az üreg felszakadt. A Ziribár és a Hosszúhegy közé bevágódott Macska-völgy időszakos pa
takja hordalékát ezt követően már nem a völgy végén lévő fellápos medencébe hordta, ha
nem megkezdte a barlangüreg feltöltéaét. Az igy keletkezett viznyelő-barlang születése 
pillanatéban halálos Ítéletét is megkapta.
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к primer üreg gömbüetöe formajegyei a belső üregeorban maradtak fenn, különösen a felső 
járatokban. Hasonló eredetre utalnak az alsó végpont környezetében tanulmányozható 1-3 
cm-es borsókóképzódmények, sűrűn beboritva egy-egy későbbi elárasztás növényi maradván 
nyaival.

4.2 A barlang kitöltései
A jelenleg bejárható barlangüregekben a primer üreg elsődleges kitöltéseit /a környező 
barlangokból jól ismert sárga és vörös szinü agyagok/nem lehet megtalálni; ezek felte
hetően egy alsóbb szinten helyezkednek el. A tanulmányozható kitöltések kizárólag a 
II. fejlődési szakasz során bemosott, felszíni eredetű mállástermékek. Ezt jól bizo
nyítják a • nagy SiOg tartalmú agyagok. A kitöltések rétegződése jól tükrözi a felszín 
lepusztulását.
Az ÉNy-DK-i főirányt meghatározó nagyteremben mélyített /kiáceolt/ akna alatti rövid 
vízszintes járat kitöltése sötétbarna agyag, kvarctartalma minimális.
A nagyterembe vezető elágazás alatt mélyített másik akna két méter mélységben tárja fel 
az üreg kitöltését, mindvégig nagy kvarctartalmú /homokos/ agyag, helyenként két-három 
cm-es homokos-kavicsos "padokkal", melyek a felszínen és a homokköves beszakadás elmál- 
lott homokkövének áthalmozott maradványai.
Az ÉNy-DK-i főhasadék végpontján lévő agyagkitöltés világosbarna, homokos agyag, kisebb 
szemcsemértékkel. A kitöltésekből mintákat gyűjtöttünk és megkezdtük feldolgozásukat.

4.3 Csepegés intenzitás és hőmérséklet mérési adatok

A méréseket 1980 április 4-én 10-14 óra között végeztük..Intenzív csepegés a bejárati, 
homokkő főtéjü nagyszelvényü járatrészekben tapasztalható.

Mérőhely C s e p e g é s  i n t e n z i t á s  
ml/perc ml/óra

CS- I. 7,03 422
CS- II. 1.3 78
CS-III. 2,38 143

Hőmérséklet és páratartalom adatok

A páratartalmat száraz-nedves hőmérőpárral határozták meg.

Mérőhely Hőmérséklet
C°

Páratartalom
%

Hl /felszín/ 5,5 96
H2 4,8 96
H3 4,5 97
H4 4,4 99
H5 4,5 97
H6 4,5 97


