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Jelentés a 2007. évben végzett kutató, barlangfeltáró munkákról
A Bükki Nemzeti Park területén, egyesületünk 2007. év folyamán érdemi feltáró munkát az
alábbi barlangokban végzett:
Medvetükrös-barlang
A szállítópálya végpontjánál levő csörlőállás alatt 12 m-rel újabb csörlőállást alakítottunk ki,
és meghosszabbítottuk a szállítópályát is kb. 4 m-rel. Segítségével kb. 5 m3 kitöltést
távolítottunk el. Kb. 34 m-es mélységet értünk el.
László bányamester-barlangja
A Felfedező-aknában maradt kitöltés felszínre juttatását folytattuk. A Zsófi-ág bejáratánál -22
m-en új pódiumot és csörlőállást alakítottunk ki. Ez egyben biztosítja a biztonságos ki- és
beszállást az oldalaknába. Eleinte két lépcsőben juttattuk a felszínre az elbontott anyagot,
később a futómacskák összekapcsolásával kiiktattuk ezt a közbenső emelési helyet. Ezzel egy
fővel kevesebb elég a munkavégzéshez. Kb. 40 m3 kitöltést juttattunk a felszínre a
szállítópálya toldása mellett. A Felfedező-akna kb. 44 m mély pillanatnyilag, a tervezett
összekötést a Zsófi-ággal még nem tudtuk megvalósítani, bár a járat iránya továbbra is feléje
és lefelé tart.
Kopasz-réti-barlang
Tovább folytattuk az akna talpon a szűkített 2-3 m2-es szelvényű feltárást a nyugati réteglap
mentén, ideiglenes járatbiztosítás mellett. Továbbra is vízszintesen rakott keretácsolattal
oldottuk meg, mely mögé deszkából bélésfáztunk. Ebben az évben 1 fogással mélyítettük a
barlangot, ami nem sokkal több, mint 40 m mély.
Vöröskő-völgyfői-barlang
A bejárattól kiindulva „mecseki” szállítópályát készítettünk két futómacskával, mellyel nagy
lendületet vett a feltárás. Az év során kb. 15-20 m3 kitöltést elbontva az Estók Bertalanék
által depónak használt terem kitöltését maradéktalanul a felszínre juttattuk. Ennek során 6-8
m2-es montmilh anyagú cseppkőlefolyás vált szabaddá, tetarátákkal, kis medencékkel. A
depó teremmel párhuzamos akna részen egy sziklakapun átbújva egy hasadékterembe
jutottunk át, mely forráskürtő jellegű, tetején beboltozódással. Előzetes becslés alapján, a
felszínen is jól látható forráskürtő alsó zónáját értük el a forrás-deltában. Ez a hely Estók
Bertalanék által ismert volt, mert megtaláltuk feltáró eszközeiket, és a hasadék Ny-i végében
megkezdett bontásukat is. A számunkra ismert feltárási jegyzőkönyvben, melynek utolsó

dátuma 1968. decemberi, nem tett említést erről a helyről. A pillanatnyi mélyponton
visszatöltődött, bolygatott zónában vagyunk, tehát nem értük el még mindig az általuk elért
legmélyebb pontot. A barlang mélysége kb. 20 m.
Kálmán-lápafői-barlang
A barlang térképét pontosítottuk, mivel a Regős József által átszerkesztett, általunk készített
de általa módosított térkép nem pontos. A barlang tényleges mélysége nem 36, hanem 42 m.
A pontatlanság valószínűleg az átrajzolásból és annak leolvasásából adódik. Adatunkat a
mérési jegyzőkönyvünk alapján közöljük, mely birtokunkban van. Szerkesztési munkájához
nem kérte el a mérési adatokat. Szándékát pozitívan értékeljük, mert egy értelmezhetőbb
változatot készített a beforgatott hosszmetszet készítésével, míg a mi térképünk hosszmetszete
szigorúan vetületiként, munkaközi térképként készült. Ez úton pótoljuk a jó, pontosított
beforgatott hosszmetszetű térképet.
Sándor-kúti-felsőbarlang (tévesen Sándor-hegyi felső-barlang) kataszteri szám: 5343/94
1996-1999 között egyesületünk kutatási engedéllyel rendelkezett a Sándor-kútifelsőbarlangra, (és egyben a Sándor-kúti-alsőbarlangra) melyre ezen a néven adták ki a
kutatási engedélyt. 1997-ben új járatszakaszt tártunk fel. Regős József 2004 évi kataszterező
munkája során új névvel, tévesen Sándor-hegyi felső-barlang néven azonosította, és készített
térképet róla. Az elnevezés azért téves, mert a Messzelátó-hegy oldalában van a barlang, nem
a Sándor-hegynél. Közvetlenül a Sándor-kúttól kb. 100 m-re található. A barlang forma
kincse is forrásbarlang jellegű kialakulásra utal. A 2004-ben készült térkép nem tartalmazza
az új feltárást, ezért újra térképeztük az üreget. Egyben javasoljuk a barlangok téves
elnevezésének kijavítását.
Hármaskúti-víznyelőbarlang
A meglevő „t”-sínes szállítópálya végpontjától kb. -42 m-ig 28 m hosszú
„mecseki”szállítópályát építettük. Csörlőállást építettünk –21 és -42 m-es szinten. Elkezdtük a
kb. –35-40 m közötti, évtizedekkel ezelőtt épített megtámasztás nylon zsákba rakott törmelék
anyagának elbontását.
A -30 m-en levő tanúfal rétegesen ismétlődő szerves anyagából mintákat vettünk, és
fotódokumentációt készítettünk. A mintavételezésre azért volt szükség, mert a tanúfal
pengeszerű anyaga bármikor leomolhat, mivel hóolvadáskor, nagyobb esőzéskor a
beszivárgó, befolyó víz alámossa, ezért várható a leomlása, a rétegekben rejlő információ
megsemmisülése. A minták kiértékelése, feldolgozásának megszervezése folyamatban van.
Terep bejárás az Őr-kő térségében
Terepbejárás során az Őr-kő D-i letörésében 2 db barlang méretű üreget azonosítottunk:
Őrkői-Széll-barlang
Őrkő-alji-fülke, melyeknek a térképét elkészítettük.
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