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A Bükki Nemzeti Park területén, egyesületünk 2006. év folyamán érdemi feltáró munkát az 

alábbi barlangokban végzett: 

 

 

Medvetükrös-barlang 

 

A szállítópálya végpontjától kiindulva további kb. 10 m3 kitöltést elbontottuk, melynek során 

32 m-es mélységet értünk el. Kiegészítettük a barlang felmérését az új járatokról. 

 

 

László bányamester-barlangja 

 

A Felfedező-aknában maradt kitöltés felszínre juttatását folytattuk. Javítanunk kellett a 

szállítópályán a felfüggesztések besűrítésével. A „mecseki-pálya” laposvasa könnyen 

deformálódik, megcsavarodik a terhelés alatt. Elektromos csörlő helyett ismét kútkereket 

használunk az emeléshez, mert kisebb igénybevételű terhelést jelent a pályának: a kútkerék 

használata mellett érezzük, ha elakad a vödör. A 300 kp teherbírású elektromos csörlő ereje 

„széttépte” több alkalommal. 

 

 

Kopasz-réti-barlang 

 

Az akna talpon szűkített 2-3 m2-es szelvényben folytattuk a feltárást a nyugati réteglap 

mentén, ideiglenes járatbiztosítás mellett. Továbbra is vízszintesen rakott keretácsolattal 

oldottuk meg, mely mögé deszkából bélésfáztunk. További 2 fogással a 40 m-es mélységet 

érte el a barlang. A bontott anyaggal megtámasztottuk a terem északi oldalának agyagfalát. A 

teremből további fél métert töltöttünk fel bontási anyaggal.  

 

 

Vöröskő-völgyfői-barlang 

 

Újfeltárást kezdtünk, melyhez kútkereket telepítettünk, az első 10 m-en létracsúszdát 

ácsoltunk. Elkezdtük a visszatöltődött anyag felszínre juttatását, melynek során egy 7 m 

hosszú, átlag 1,5 m széles járatot bontottunk ki, amit az egykori feltárók depónak használtak. 

Még nem értük el az Estók Bertalanék által leírt, kutatott végpontot. A mélysége kb. 15 m.  

 

 



Ivánka-lápai 1-es és 2-es barlang 

 

A bejárati a kitöltést elbontva megállapítottuk, hogy jelenlegi műszaki feltételek és a barlang 

adottsága miatt a feltárás nem folytatható. Elkészítettük a barlangok térképét. 

 

 

A Pes-kő környékének kataszterező jellegű kutatása 

 

A szisztematikus terepbejárásokkal az ismert barlangok száma 2000-2005 között 12-ről 30-ra, 

majd a 2006 évi kutatásokkal 46-ra nőtt. A Barlangtani Intézet dolgozóinak terepi segítséget 

nyújtottunk a barlangok azonosításához, GPS koordináták felvételéhez. Számos korábbi téves 

adatot, elnevezést sikerült pontosítani. Megkezdtük a barlangok bejáratának topográfiai 

bemérését. Helyszíni felvétel során összeállítottuk, kitöltöttük a „Barlang nyilvántartólap”-ot 

ezen barlangokról. 

 

Egyéb objektumban érdemi munkát nem végeztünk. 
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        Lengyel János kutatásvezető 
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