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A KUTATÁSI ENGEDÉLYBEN FOGLALT FELADAT EREDMÉNYEIRŐL - RÖVIDEN 

 

(Kutatásvezetők: Juhász Béla, Kiss László) 
 

A fénykép dokumentációt a nagy terjedelemre való tekintettel a jelentéshez digitális 

adathordozón mellékeltük. 

 

Balekina-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december.. 9.-én került sor három fővel.. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben  

A talált szennyező anyag: újonnan került a barlangba emberi szállítással. 

Mennyisége: elhanyagolható.  

A szennyezés jellege: barlangi túrák után visszamaradó szemét. 

   
 

Bányász-barlang 

 
 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 26.-án került sor négy fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken nem volt.  

A talált szennyező anyag: emberi szállítással került a barlangba 

Mennyisége: elhanyagolható..  

A szennyezés jellege: Bontásból visszamaradt nyílon zsákok. 
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Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 21.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: jelentős. 

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben, áradásnyomok a 

barlangfalon, az áthalmozódott törmelék főleg felgyűlt hígan folyós agyag. 
A talált szennyező anyag: bontási maradvány, homokzsák. 

Mennyisége: jelentős..  

   
 

 

Bükkös-víznyelőbarlang,  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 2..-án került sor két fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben  

Szennyező anyagot nem találtunk 
 

   
 

 

 

Cubákos-víznyelőbarlang 
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 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 9.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás. 

Szennyező anyagot nem találtunk 

   
 

 

Nagykőmázsa-oldali-zsomboly 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 28..-án került sor három fővel. 

 

A barlang töbrét találtuk meg, a barlangba való bejutáshoz alkalmas bejárati szakasz nem ált 

rendelkezésre (a töbör fltöltődöt).. 

  
 

Diabáz-barlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 18.-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: jelentős. 

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás, nagy részben mosott hordalék. 
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Szennyező anyagot nem találtunk 

  
 

Egyetem-tebri-víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 14.-én került sor két fővel. 

 

A barlang töbrét találtuk meg a barlangba való bejutáshoz alkalmas bejárati szakasz nem ált 

rendelkezésre (a töbör fötöltődöt). 

  
 

 

Fecske-lyuk 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 28.-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta nem volt.  

Szennyező anyagot találtunk. Ezek újonnan kerültek a barlangba emberi szállítással 

(elhasznált elemek, túrákról visszamaradt szemét). 
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Fekete-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 14.-én került sor négy fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: jelentős. 

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás, nagy részben agyag és finom 

homok, jól látható víznyomok a falon és a mennyezeten, a járó szinttől kb. 2,5 méter magasa. 

Szennyező anyagot nem találtunk 

   
 

Félelmek barlangja  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 25.-én került sor, három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken nem volt.  

Szennyező anyagot nem találtunk 

   
 

Felső-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december.. 02..-én került sor két fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 
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Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken nem volt.  

 

Szennyező anyagot találtunk. Ezek újonnan kerültek a barlangba emberi szállítással 

(kommunális hulladék). 

  
 

Fényes-kői 2. sz. víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 5.-én került sor három fővel. 

 

A barlang töbrét találtuk meg a barlangba való bejutáshoz alkalmas bejárati szakasz nem ált 

rendelkezésre (a bejárati rész fltöltődöt). 

 
 

Fenyves-réti 1. sz. víznyelőbarlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 3..-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken nem volt.  

Szennyező anyagot, nem találtunk 
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Fenyves-réti 3. sz. víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 3..-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken nem volt.  

Szennyező anyagot, nem találtunk 

  
 

Gulicska-zsomboly 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 5.-én került sor három fővel. 

 

A barlang töbrét találtuk meg, a barlangba való bejutáshoz alkalmas bejárati szakasz nem ált 

rendelkezésre (a bejárati rész fltöltődöt). 

 
 

Háromfejű Emberdenevér-barlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 2..-án került sor két fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  
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Szennyező anyagot, nem találtunk. 

   
 

István-lápai-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 8..-án került sor három fővel.. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: jelentős.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben, áradási 

nyomok a barlang falon.  

 

Szennyező anyagot, nem találtunk 

 

   
 

Jáspis-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 10.-én került sor négy fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: jelentős.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben  
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Szennyező anyagot, nem találtunk. 

 

   
 

 

 

 

Kecske-lyuk 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 14.-én került sor két fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  

A talált szennyező anyag: újonnan került a barlangba emberi szállítással. 

Mennyisége: jelentős..  

A szennyezés jellege: barlangi túrák után visszamaradó szemét. 
 

  
Kis-kőháti-zsomboly  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 15.-én került sor négy fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  
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Szennyező anyagot, nem találtunk. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kis-mogyorós-víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 22.-én került sor két fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  

Szennyező anyagot, nem találtunk. 

 

  
 

 

 

Létrási Vizes-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 22.-én került sor három fővel. 
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 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: jelentős.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben, áradási 

nyomok a barlangfalon  

A talált szennyező anyag: újonnan került a barlangba emberi szállítással. 

Mennyisége: elhanyagolható..  

A szennyezés jellege: barlangi túrák után visszamaradó szemét. 

 

   
 

 

Lyukas-kecske 1. sz. barlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 
 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 3.-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  

Szennyező anyagot, nem találtunk. 

 

  
 

Lyukas-kecske 2. sz. barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 
 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 3.-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  
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Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

 

 

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 
 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 24.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben, a patakmeder 

jelentős része tisztára, hordalékmentesre van mosva.  

Szennyező anyagot, nem találtunk. 

 

  
 

 

Nagykőmázsa-völgyi 2. sz. víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 28.-án került sor három fővel. 

A barlang bejárata beomlot igy a bejárás nem lehetséges 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

Szennyező anyagot, a barlang környékén nem találtunk. 

  
 

 

Nagy-tölgyesoromi-víznyelőbarlang 
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 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 11.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.      

Szennyező anyagot, nem találtunk. 

  
 

Nyelesgambi-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 25.-én került sor három fővel. 

A barlang bejárata beomlott, bejárásra nem alkalmas. 

 

Szennyező anyagot, az egykori bejárat környékén nem találtunk. 

   
 

Speizi-barlang.. 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 15.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben.  
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Szennyező anyagot, nem találtunk. 

   
 

Szamentu-barlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 18.-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben, áradási 

nyomok a barlangfalon.  

Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

   
 

Szepesi-Láner-barlangrendszer  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 2..-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: jelentős.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben, áradási 

nyomok a barlangfalon.  
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Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

   
 

Sziklás-tebri-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 14.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  

Szennyező anyagot, nem találtunk. 

  
 

Szinva-parti-barlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 13..-án került sor két fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben  
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Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

  
 

Szirén-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 19.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben  

Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

  
 

Szivárvány-barlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 19.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  
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Szennyező anyagot, nem találtunk. 

  
 

Tekenős-zsomboly  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 13.-én került sor három fővel. 

A barlang egykori bejáratának töbrét találtuk csak meg. 

Szennyező anyagot, a töbör környékén nem találtunk. 

  
 

 

 

 

 

Tuskós-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 16..-án került sor két fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  

Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

  



MLBE Jelentés 2006 
 

19 

 

Útmenti-víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 3.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  

A törmelékmozgás jellege: új lerakódások és áthalmozódás a patakmederben  

Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

  
 

Útmenti-zsomboly 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 3.-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.   

Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

  
 

 

Vadalmás-kúti-víznyelőbarlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 5.-én került sor három fővel. 
A barlang bejárata nem volt bejárható 
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 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Szennyező anyagot, a barlang környékén nem találtunk. 

  
 

Vadas-víznyelő 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 5.-én került sor három fővel. 
A barlang bejárati ácsolata összeomlot, a bejárat behatolásra nem alkalmas. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Szennyező anyagot, a barlang környékén nem találtunk. 

  
 

 

Vár-tetői-barlang  

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 15.-én került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken volt.  

Mértéke: elhanyagolható.  
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Szennyező anyagot, nem találtunk.. 

    
 

Vénusz-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 
A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. november. 18.-án került volna sor három fővel. 

A barlangot a bejárati rács lakatjának hibája miat nemtudtuk bejárni. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Szennyező anyagot, a barlang környékén nem találtunk. 

  
 

Vesszős-alji-zsomboly 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. december. 2..-án került sor három fővel. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

 

Új törmelékmozgás: az időszakosan vagy állandóan vízjárta területeken, nem volt.  

A talált szennyező anyag: barlangidegen, újonnan került a barlangba. 

Mennyisége: elhanyagolható..  

A szennyezés jellege: emberek által bedobált kommunális hulladék szemét. 
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Viktória-barlang 

 

 A kutatótúrák száma, időpontja, létszáma; 

 

A barlang belyárására egy alkalommal, 2006. október. 28.-án került sor három fővel. 
A barlangot a bejárat beomlása miat nem tudtuk bejárni. 

 

 A vízszennyezéssel összefüggésbe hozható, feltárt problémák és összefoglaló leírása; 

Szennyező anyagot, a barlang környékén nem találtunk. 

 

  
 

 

A végzett tevékenység összefoglalása; 

 

A tevékenység ideje alatt a barlangok bejárása során nagy mennyiségű anyagmozgást csak az 

Istvánlábai-barlangban figyeltünk meg. 

Kimondottan, a karsztvíz szennyezését nagymértékben okozható barlangidegen 

szennyezőanyagot nem találtunk.  

A barlangban előforduló anyagok (nagymennyiségű agyag és lerakódás) ami a hirtelen jött 

csapadék hatására leomolhat, vagy felszínre kerülhet az átvizsgált barlangok jelentős részében, 

előfordul. 

A bejáró túrák során a barlangokban talált szemetet lehetőségeinkhez képest kiszállítottuk. 

2007. november 9. 

 

Juhász Béla elnök 

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 

 


