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Előszó 

 A Hór-völgyi 9. számú barlang kutatása a 2011-es évben is tervszerűen folytatódott. 

Tekintettel arra, hogy a barlang kitöltésében jelentős mértékben van jelen a recens kitöltés így 

sok munkát emésztett fel ennek eltávolítása. A jelenlegi állapotban sikerült elérni az allochton 

és a recens kitöltés határát. 

 A barlang kutatására szóló kutatási engedély 2011 december 31-el lejárt, a 

hosszabbítási kérelmet újra benyújtom, gondolataim szerint az elkövetkezendő 2 év elegendő 

lesz arra, hogy eldőljön szükséges-e a barlangot tovább kutatni továbbjutás érdekében. 

2011ben 2 alkalommal tudtunk szervezett bontást szervezni, 2011 áprilisában, és 2011 

októberében. 

Az illetékes erdészettel igen jó viszonyt sikerült kialakítani, és megkaptuk minden évben az 

egész éves behajtási engedélyt. 

 

2011 április 14-15-16. 

Az első alkalommal a depó megtisztítását végeztük el majd ellenőriztük, hogy rontott-

e bármit a stabilitásából a tél folyamán. 

A csúszda beöntő garatjánál történt kis törés, de ez nem okozott problémát. Emellett a kitöltés 

eltávolítása is tovább folytatódott.  

 

 
A depó állapotán nem látszott meg a tél nyoma 
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2011 október 22-23-24 

 Mivel eddig nem készül a barlangról polygon ezt a hiányt pótoltuk. 

 

Alaprajzi nézet, nézet iránya:360° 
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Hosszmetszet, nézet iránya:360° 

 

 

Adatok: 

 

 

Az októberi utolsó bontási alkalommal az 5 pont felé vezető omladékos kis járatszakaszból 

kitermeltük a folyamatosan kipergő köveket, és egy kb 150kg méretű levált követ. A járat 

egyértelműen a felszínre kommunikál. Esélyesnek tűnik hogy lassan felpusztul 

zsombolyszerűen. A tél folyamán lehullott köveket és a talp további sőlyesztése a 2012 év 

feladata lesz. 
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A barlang kutatásában eddig részt vettek: 

Szilágyi Eszter 

Pete Bálint 

Mányai Zoltán 

Molnár Lajos 

Bajusz Gergő 

Sorosi Péter 

Kugyela Lóránd 

 



POLYGON Cave Surveying Software
Polygon Program Version   = 2
Polygon Data File Version = 1
1998-2001 ===> Prepostffy Zsolt
-------------------------------

*** Project ***
Project name: Hór-völgyi 9. számó barlang
Project place: Bükk
Project code: 5300
Made by: Kugyela Lóránd
Made date: 40824,5617583681
Last modi: 1,11768331037186E219
AutoCorrect: 0
AutoSize: 61,5384615384615

*** Surveys ***
Survey name: Alap poligon
Survey team: 
Kugyela Lóránd	Mûszer leolvasása
Mányai Zoltán	Jegyzõkönyv vezetés
	
	
	
Survey date: 40825,5698484722
Declination: 0
Instruments: 
	0
	0
	0
Fix point: 0
0	0	0	0	0	0	0
Survey data
From	To	Length	Azimuth	Vertical	Label	Left	Right	Up	Down	Note
0	1	3,765	91,5	-26,5		0	0	0	0	
1	2	1,375	10	13		0	0	0	0	
2	3	1,51	54	51,3		0	0	0	0	
3	4v	2,6	87	-21		0	0	0	0	VESZTETT. Vésett, kapart repedezett sarok
3	4o	2,12	55	-12		0	0	0	0	VESZTETT. Omladék, alján kõél
3	4gy	2,55	6	37		0	0	0	0	VESZTETT. Gyökér delé felfelé
4o	5omlad	2,65	355	52		0	0	0	0	VESZTETT. Friss omladékon felfele

End of survey data.

*** Surface ***
End of surface data.

EOF.


