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KI]TATASI JELENTES
a Debreceni Bú várklub 2018. é vben

a Bánkú ti 1. számú  ví znyelő (Diabáz I.) barlangban
v é gzett kutatási tevé kenysé gé ről

ADiabáz-barlangtól a csurgói erdé szbáz felé  vezető erdé szeti ú ton mintegy 1l0 mé terre baloldalon
egy szikla-beszakadásban található. Mé ré sekre a|apozott felté telezé sek szerint aviznyelő bontassal
összeköthető a Diabáz barlanggal.

Utalások szerint a 80-as é vek elejé n kezdté k meg ennek é rdeké ben a bontást. Mivel omladé kos kő-
zetből állt a kitölté s é s nem ácsoltak, ezé rt nemjutottak mé lyre.

1987-ben szakosztályunk a barlangot ácsolat kié pí té se után teljes keresztmetszetben kezdte bontani,
amivel 16 mé teres mé lysé gbe jutottunk le.

Sajnos ez az ácso\at a ké sőbbiekben beomlott. A 2012 é vben törté nt felmé ré sek é s lehetősé gek to-
vábbgondolása után 2013-ban megkezdtük a behullott növé nyzet é s fahulladé k illetve a beomlott
ácsolat darabj ainak kitermelé sé t.

2017 elejé naz elkorhadt é s beszakadt depó ácsolat miatt vissza folyt törmelé k kitermelé sé  t vé gez-
tük, majd folyattuk a bejárati akna további biztosí tását.

Az augusztus 20-i hé ten nagy mennyisé gű csapadé k hullott a Bükk hegysé gre.
A murvás ú t alatti átfolyó eldugulása miatt a lezú duló vizet aDiabáz I. barlang aktí v ví znyelőké nt
funkcionálva nyelte el.
Avizáradattisztára mosta a bejárati sziklafalat, majd akadály né lkül haladt tovább a barlang vé g-
pontjának irányában.

Debrecen, 2019.január 30.
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Gulyás Gábor
kutatásvezető
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KI]TATASI JE,LEI\TE, S

a Debreceni Brivárklub 2018. é vben
a Csipké skriti ví znyel barlangban
vé gzett kutatási tevé kenysé gé r l

három alkalommal tevé kenykedttink Csipké skuti-

A ptinliosdi hosszu hé tvé gé n a vé gpont - tavaszi olvadás
miatti - vizesedé se miatt a ví znyel szájtól é s a,,hosszu
Ié tra" tetej é tol bontottunk. A szállí topályának koszonhe-
toen kb. 3 tn3 anyagot sikertilt eltávolí tanunk.

korábban a

hatás ára az

an>Iag

egytitt
eltunt).
vábbi
ezze\ vált kiterrrrelé st.

Az október 27. é s november 4. k zott meghirdetett bontótábor folyamán - az eddigi
tapasztalatok felhasználásával - folytattuk a 2016-2017-ben kié pí tett kitermelo pálya
t ké letesí té sé t - koté lterel gorg k beé pí té sé vel,

A 20l8-as é vben

ví znyel barlangnáI.



El sz ór szálkovet keresttink a yí znyelo

szaJná! a tormelé k letakarí tás ával, amit
az itt lehullott tormelé k kitermelé se
kovetett a lé tracsuszda alj ától. t,ala-

mint ezzel p árhuzamosan megkezdtiik
a tovább haladást d ,.Bagoly lyukból".
Második lé pé ské nt kitermelttik a ré gi

1é tracsuszda a\jánál feleslegessé  válrt

ácsolatot, ami után további 4 m szintet
stillyesztetti,ink. A kiterrnelé s során

egy firggoleges, teljesen szálkovel ha-

tárolt, kb. 1 m átmé róju szabad j áratot

találtunk, melyrol a bej árás során

megállapí tottuk, hogy valós zinu\eg tovább

lehet a telies szelvé ny bontása.
haladásra nem lesz alkalm&s, cé lrav ezetóbb

Ennek megvalós í tásához a bontópálya alsó utvonalának esetleges módosí tása lehet

sziiksé ges.
A bontotábor alatt kb. 10 m3 anyagot termelttink ki.

Debrecen, 2019. január 30.

Koszonettel é s tisztelettel :

Gulyás Gábor
kutat ásv ezeto helyettes
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KUTATASI JELENTES

a Debreceni Bú várklub 2018. é vben vé gzett kutatási tevé kenysé gé ről,
aDiabáz-barlangban

A barlang bejárati ré szé nek felú jí tása miatt a felszí ni ví zfolyás közvetlenül bejuttatja a hordalé kát a
barlangba.
A besodródott hüllőket é s kisemlősöket rendszeresen
gyűjtöttük ós mentettük illetve a nagymennyisé gű
szerves hulladé k é s állati tetem eltávolí tása
megtörté nt.

Az augusztus 20-i hé ten a Bükk hegysé gre lehullott
nagy mennyisé gú  csapadé k miatt a bejárati té sz
eldugult, ezé tl a nyelőszáj környé ké n kisebb ,,tó"

alakult
ki, amit
a lefolyó
kitisztí tá
sával szűntettünk meg.

Szinté n a nagy mennyisé gű viz miatt a viz űtja
barlangon belül több helyen megváltozott, ami
törmelé kes zónákból törmelé ket mosott ki, itt
barlang biztonságosságának megőrzé se é rdeké ben
törmelé k átdeponálásával ttibbször visszatereltük
vizet a ré gi nyomvonalra.
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KUTATÁsI JELENTÉ s

a,Debreceni Bú várklub 2018. é vben
a Kőbánya barlangban

v é gzett kutatási tevé kenysé gé ről

A tavaszi nagy hóolvadás, valamint
az augusztusi nagy esőzé sek után tett

báj árásainkkor egyaránt megállapí tot-
tuk, hogy abarlang kömyé ké n aví z-
mozgás egyé rtelmű, a folyó csapa-

dé kví z a nyelőszájon keresztül a fel-
szí n alatt folytatja utját, ezé rt é rde-

mes elgondolkodni a feltátás ú jra in-
dí tásán.

Debrecen, 2019.január 30,

Köszönettel é s tisáelettel :
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Gulyás Gábor
kutatásvezető helye
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KUTATASI JELENTES
a Debreceni Bú várklub 2018. é vben

a Lyukasgerinci zsombolyban
v é gzett kutatási tevé kenysé gé ről

Tavasszal zsombolyt körülvevő biztonsági korlát meggyengült ré szeit megerősí tettük,

majd az é v folyamán több alkalommal jártunk a vé gponti teremben.

AIeszáIlások során a2015. május 4-é n kelt kutatási engedé lyünk megköté seinek be-

tartásával - a kövek átdeponálásával - foly.tattuk a továbbhaladás lehetősé gé nek ke-

resé sé t.

Megállapí tottuk, hogy barlang szájánál találhatő nagy. bükkfak egyike kiszáradt,

melyre a munkálatok során fokozott figyelmet kellett é s kell a jövőben is fordí tani,

kiküszöbölv e az esetleges balesetve szé Iyt.

Debrecen, 2019.január 3 0.

Köszönettel é s tisztelettel :
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Gulyás Gábor
kutatásvezető helyettes
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KUTATASI JELENTES
a Debreceni Bú várklub 2018. é vben

a Ördögűző barlangban
v é gzett kutatási tevé kenysé gé ről

Az Ördögűző barlangban törté nt többszöri bejárásunk alkalmával megállapí tottuk,

hogy a korábban átdeponált törmelé ket tartó ácsolat rossz állapotban van, melyen a

halasáhatatlan javí tásokat a nyár folyamán elvé geztük.

Az ideiglenes biztosí tás teljes felú jí tása helyett a felszí nre törté nő deponálás nyú jthat

hosszú  távú  megoldást.

A Csipké s Kú ti Yí znyelő száIlí tőpályájának kié pí té se é s inűködé se során szerzeí t ele-

gendő tapasztalat megszerzé se után kí vánjuk a korábban tervezett, technikaí lag ha-

sonló, de a felszí ni- é s barlangi viszonyokhoz alkalmazkodő szerkezet beé pí té sé t.

Debrecen, 2019.j anuár 30.
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GÜÍ yás Gábor
kutatásvezető helyettes


