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VAKOND 1 1AKLANGKUTATÓ CSOPORT 
Bródy Andor

ABSTRACT!
Bródy, A.: Vakond /"Mole"/ Cave Explorer's Group

The group was founded in 1982 and their first own activity was the mapping of 
caves of hydrothermal-origin cavities of the Rácska Quarry /Budapest/ and the futher 
exploration thereof.

Az ország különböző pontjait kerestük fel, a magyarországi barlangok minél széle- 
sebbkörü megismerése érdekében.

Két háromnapos túrán voltunk az Alsó-hegyen, melynek során meglátogattuk a Meteor- 
bax’langot és az Alinási-zsombolyt.

I983 decemberében ellátogattunk az Alba Regia Barlangkutató Csoport kutatóházába.
Ez idő alatt eljutottunk a Csengő-zsombolyba és az Álba Regia-barlangba.

Egynapos túráink alkalmával jártunk a Mátyás-hegyi-barlangban, Pilis-barlangban, 
Szoplaki Ördögiyukban.

1983. április 1-10. között a Pannónia Barlangkutató Csoport kutatási területére, 
a Kálmán-róti-zsomboly feltárására tervezett közös akció sikerként könyvelhető el.

I983. április 3-án kaptuk meg az OKTH-tól a Rácskai-kőfejtő barlangjainak kutatási 
engedélyét.

Körültekintő átvizsgálás után felmértük a barlang állapotát. A két teremből és 
két jelentősebb oldaljáratból a külső terem állapota a legrosszabb. Ezt részben a kő
fejtés okozta pusztulás, részben a környékről idejáró turisták pusztítása tette tönkre.

A belső terem képződményekben jóval gazdagabb. A vandál pusztítás nyomai itt a leg
jelentősebbek. Nagyméretű, letördelt cseppkőoszlopok, a falakat boritó borsókő lefe- 
szitóse árulkodnak erről. A terem talaján meghatározhatatlan vastagságú törmelékes 
feltöltődós található.

A feltöltődósben lévő hatalmas méretű sziklák helye a plafonon látható, leválásuk 
a kőfejtőben lévő robbanásoknak köszönhető.

A belső teremben található felső járatból sikerült feljutnunk egy függőleges, 6 m 
magas kürtőbe, amelynek a falát simára mosta a barlangban áradó viz. A két oldaljá
rat közül a végpontot jelentő a többet Ígérő. Ez 13 m mélybe vezet le a belső terem
ből.

Kezdetben bejártuk a környéket és beszélgettünk az ott lakókkal. Egy ilyen beszél
getés során tudtuk meg azt is, hogy az első teremben valamikor egy "kút" volt. No
vember közepén egy nagyobb leomlott szikla alatt találtuk meg ezt a kutat. Altkor 1,6 
m mélységű volt, majd folyamatos bontással eltávolitottuk a nagyobb sziklákat, oinla- 
dékot. A jelenlegi á,5 m-es mélységet december közepére értük el. A "kút" aljén két 
irányban szült kúszófolyosó indul. A jobb oldali elszükül, itt még nem tudtunk tovább
jutni. A bal oldali járatot több órás bontással járhatóvá tettük. Ennek eredményeként 
Jutottunk be egy 3 x 3 x 1,8 m-es kis terembe, melyet "Matild"-teremnek neveztünk el.
A terem falain hévizes bemosások láthatók. Kétirányú bontással valószínűnek látszik a 
további járatok feltárása.

A terem közepén egy 1,5 m átmérőjű szikla tetején á db kisméretű emlőstől szárma
zó osontokra bukkantunk. A csontleletekot megvizsgálás céljából továbbadtuk.


