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Jelentés a 2009. évben végzett kutató, barlangfeltáró munkákról

A Bükki Nemzeti Park területén, egyesületünk 2009. év folyamán érdemi feltáró munkát az
alábbi barlangokban végzett:

Medvetükrös-barlang
A barlang mélysége nem változott, mivel a -26 és -34 m között levő tanúfal megroskadt
anyagának kiszállítását az idei évben folytattuk. A létra-csúszda rendszer elkorhadt tagjait
cseréltük ki életvédelmi megfontolásokból.-18 és -24 m között.
László bányamester-barlangja
A Felfedező-aknában maradt kitöltés felszínre juttatását folytattuk. A tervezett összekötést a
Zsófi-ággal még az idei évben sem tudtuk megvalósítani. Kb. 5 m3 kitöltést juttattunk a
felszínre. Problémát okozott a rétegfejek omlása-lecsúszása, ami kisebb balesetet is okozott.
A barlang térképét újra rajzoltuk a régi poligon-menet adatsorát felhasználva, számos
szelvény felvételével. Most már nem csak „vázlat” pontosságú térkép áll rendelkezésünkre,
amivel régi restanciánkat hoztuk be.
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től kölcsön kapott csatornavizsgáló kamerával a Zsófi-ág
-62 m-es végpontján vizsgálódtunk. Sajnos nem sok plusz információt kaptunk, mert tudtuk a
levegő mozgásából, hogy nyitott járat van a szűkület mögött. Nos, ezt erősítette meg a
kamera. Sajnos csak 1,5-2 m-t tudtuk bedugni a vizsgáló fejet, ami először egy vízzel teli
mélyedésbe érkezett, majd felkavarva a vizet, az iszapos közeg a kamera fej felvételét
élvezhetetlenné tette. Ezen átmanőverezve egy törmelék kupacon ismét, véglegesen
fennakadt, nem lehetett tovább tolni. A felvétel megerősítette, hogy nyitva van a további járat,
csak szűk, részben eltömődött, de levegősen nyitott szelvénnyel.
Vöröskő-völgyfői-barlang
Folytattuk a barlang kitöltésének felszínre juttatását. Az Estók-terem Ny-i végében lévő
járatot további 2 m-rel mélyítettük, az élő láncba 6 fő kellett, hogy a szállítópálya végéhez
érjen.

Az Estók-terem K-i huzatoló hasadékát kb. 8 m hosszban közel függőlegesen mászhatóvá
bővítettük. A barlang pillanatnyi mélysége ezen a ponton kb. 32 m. Kiegészítettük a térképét
az új feltárásokkal.
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től kölcsön kapott csatornavizsgáló kamerával itt is
vizsgálódtunk. Kb. 8 m hosszban sikerült a vizsgáló fejet bejuttatni, közel függőlegesen a -32
m-en levő végpontról. Az egyik kézzel fogható eredmény: további 2 m tágítás után kitágul az
üreg, nem, vagy csak kevés tágítással járhatónak tűnik a felvétel alapján. -40 m-en egy
behullott nagyobb kő által létrehozott torlasz akadályozta a további kameramozgást. Az a
felvételen is látszik, hogy nyitva van az üreg tovább is. A tágítás kőanyagát a felszínre
szállítottuk, majd a pálya meghibásodása után az Estók-teremben deponáltuk.
Hármaskúti-víznyelőbarlang
Folytattuk a barlang állagmegóvó, véglegesítő bontását, feltárását. A kb. -32 m-en levő
tanúfalat fa ácsolattal megtámasztottuk. A deponálásra és támasznak használt nylon zsákokat
elbontását is folytattuk, kb. 8 m3 anyagot juttattunk a felszínre. A -50 m-től az áthalmozott
kitöltést a felszínre juttattuk. Elértük a Szenthe Istvánnal közös munkánk egykori legnagyobb
mélységét -62 m-en. A véglegesítés jegyében -52 és -56 m között elbontottuk a régi fa
ácsolatot a teljes szelvényben történő bontással.
Peskő-katlani-barlang
A -28 m-től kiinduló „T” –sínes szállítópályát átépítettünk: megszűntettük a kb. -34 m-en levő
csörlőállást, amit a Kuszma-bontás Zsákos-ági becsatlakozásához telepítetünk át. Az új
pályával folytattuk barlangidegen nylonzsákok depóniájának elbontását, felszínre juttatását.
Pes-kő D-i falának kataszterező kutatása
Mivel korábbi vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az Országos Barlangnyilvántartás e
területen felvételezett bejárati koordinátáinál a legelőször felvett 12 db barlang adatai hibásak,
egy mérés sorozattal pontosítottuk az adatokat, melyeket eljuttatunk a Barlangtani Intézetnek
további feldolgozásra.
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