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ZAROJ§LENTES

a Debreceni Bú várklub 2016-2020. között vé gzett kutatási tevé kenysé gé ről,
aDiabáz-barlangban

1.

A barlang bejárati ré szónek felú jí tása miatt a felszí ni

ví zfolyás közvetlenül bejuttatja a hordalé kát a barlangba.

A besodródott hüllőket é s kisemlősöket rendszeresen

gyú jtötjük é s mentjük illetve a nagymennyisé gű szerves

hulladé k é s állati tetem eltávolí tása is folyamatos.

Az ú j megemelt bejárat, ami alatt aví zutattalált

,,

Az é vek során több alkalommal tapasztalfilk, hogy a Biikk hegysé gre lebtllló nagy mennyisógti

csapadé k miatt a bejárati ré sz.eldugul, a nyelőszáj környé ké n kisebb ,Jó" alakul ki, amit a lefolyó

kitisztí ásával rendszeresen megsántettí ink.

Ké sőbb ugyanitt egy törmelé kfogó mé lyedé st alakí tottrrnk ki, melyet rendszeresen tisztí tunk.

Szinté n nagy mennyisé gű lezuduló csapadé k miatt, a viz itla a barlangon belül több helyen

rendszeresen megvá|tazlk, ami a törnrelé kes zónákbó} törmelé ket mos ki.

A barlang biztonságosságának megőrzé se é rdeké ben a törmelók átdeponálásával rendszeresen

visszatereljük a vizet aré gi nyomvonalra.

3.



4.

A hajóköteles- é s az omladé kos folyoső határán törté nt legutóbbi megerősí té s okán a ví z

megváltozott, ami a törmelé kes zónából időnké nt törmelé ket mos ki.

ltt a törmeié k átdeponálásával szinté n több alkalommal terelttik vissza avizet a ré gi nyomvonalra.

5.

A Diabáz-barlangtól a csurgói erőé szbáz felé  vezető erdé szeti ú t mellett található Bánkú ti I. sz.

viznyelő barlang - az általunk vé gzett mé ré sekre alapozott felté telezé sek szerint - bontással

összeköthető a Diabáz barlanggal.

A mé ré seket a Diabáz-barlang

I. ví znyelőhöz felté te|ezett legközelebbi pontjára helyezett 10 kHz frekvenciájú o é s 9 watt

teljesí tmé nyű mé rő-adóval vé geztük. A kibocsátott jelet a felszí nen irány-é rzé keny vevővel

vettüko aminek eredmé nyeké nt 85 mé terben határoztuk meg az I. ví znyelőtől való távolságot.

Ennek alapján van remé ny arra, hogy a ké t barlangot egy rendszerré  lehet bontani.

(Ezt a módszert Dr Majoras Zsuzsa az j9őO-as é vekben a lilla/üredi István-barlangban

kipróbálta, az akkori technikával, a Miskolci Egletem segí tsé gé vel.)

Az összeköthetősé g lehetsé ges helyé t, mindké t barlang rendszeres bejárásai során, illetve aDtabí u

barlangban az omladé k több helyen törté nő megbontásával is folyamatosan vizsgáljuk.

Debrecen, 202I. február 10.

köszönettel é s tisztelettel:

Horn István

kutatásvezető
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ME LLEKLET : Helyszí nraj z Plárkűt té rsé  gé ről (M: l : 75 )
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DnnREcENr Bú vÁRKLuB
4031 Debreceí t Bartók Bé la ú t 60/ a

Mobi} 3CI-9676480
E-mai1:

www. debrecenibuvarklub. hu

a l)ebreceni BÚvárklub 2020. é vben vé gzett kutatási tevé kenysé gé ről,
aDiabáz-barlangban

A Za2}'as é v sajnálatos esemé nyei miatt (Covid-l9) korlátozott alkalommal tudtuk kutatásitevé kenysé günket folytatni,

A bejárat kialakí tása miatt a felsznről befolyó ví z továbbra is bejutiatja a hordalé kot a barlangba.A besodródott hÜllőket é s kisemlősöket,. bailangidegen an}agol€t eyűjtöttük é s mentettük illetve asz€rve§ hulladé k é s állati tetem eltávolí tása mefrortánt.

A lug{ mennYisé gu csaPadé k követkeaé ben a bejarati ré sz többször eldugult , ezé rta törmelé kfogómé lyedé st rendszeresen tisáí tottunk.

A nagY-mennYisé gu csaPadek miatt a vy tltia1 barlangon belül ,öbb helyBn wpgváltgzott ami atÖrmelé kes zőnákbőltörmelé ket mosott H, ]*u barlangÜ'iztonságosságának megőrzé se é rdeké ben atörmelé k átdeponálásával visszatereltük a vizeta biztoiságos ú tvonalra.

Debrecen, 2020. december 30.

KUTArÁsl JELENTES

köszönettel é s tisztelettel:

kutatásvezető hetyettes
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KUTATÁSI JELENTÉS 
 

a Debreceni Búvárklub 2020. évben  

a Csipkéskúti víznyelő barlangban 

végzett kutatási tevékenységéről  
 

 

A 2020. évi, és jelenleg is zajló világjárvány, sajnos nagymértékben bekorlátozta a csoportos bar-

langi tevékenységeket, ennek ellenére a nyár folyamán a részünkre feltáró kutatásra engedélyezett 

barlangok bejárására, állapotuk felmérésére, állagmegóvásra és járatbiztosításra – ha kisebb lét-

számmal is –, de sor kerülhetett. 

 

Mivel a Csipkéskúti víznyelőbarlang bontása – 

köszönhetően a korábbi évek során kiépített 

szállítópályának – kis létszámmal is lehetséges, 

ezért a korábbi évekhez képest kicsit megkésve, 

de a nyár és az ősz folyamán lehetőségünk volt a 

munka folytatására. A bontás során a behullott, 

bemosott szennyeződések eltávolítása után a 

végponttól, a szálkő mentén haladtunk tovább.  

Debrecen, 2021. február 10. 

 

       

Üdvözlettel:    
 

                 Horn István 

                 kutatásvezető  

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com
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KUTATASI JELENTES
a Debreceni Bú várklub 2020. é vben

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

A2020. é vi, é s jelenleg is zajló világ|árvány, sajnos nagymé rté kben bekorlátozta a csoportos bar-

langi tevé kenysé geket, ennek ellené re a nyár folyamán a ré szünkre leltáró kutatásra engedé lyezett

barlangok bejárására, állapotuk felmé ré sé re, állagmegóvásra é s járatbiztosí tásra - ha kisebb lé t-

számmal is -, de sor kerülhetett.

A Bánkú ti I. sz, ví znyelő barlang (kataszteri szám:5332-16, Nagyvisnyó), a Diabáz-barlangtől a

csurgói erdé szház f-eté  vezeí ő erdé szeti ú tor-r mintegy 1 l0 mé teme baloldalon egy szikla_

beszakadásban található, Mé ré sekre alapozott felté telezé sek szerint a ví znyeitó bontással összeköt_

hető a Dí abáz barlanggal.

Ennek lehetsé ges helyé nek meghatározását, a behullott növé nyzet é s fahulladé k kitermelé se után -
mindké t barlang ké tszeri bejárása során - tovább mé rlegeltük,

Elmé letünket alátámaszí ja, a nagyobb esőzé sek után vé gzett bejárásaink tapasztalata, mely szerint a

murvás Út alatti átfolyó eldugul, de a lezú duló vizet aDiabáz I. barlang aktí v ví znyelőké nt funkcio-

nálva nyeli el. A vizé ltadat tisztára mossa a bejáraí i sziklafalat, majd akadály né lkül halad tovább a

barlang vé gpontj ának irányában.

Debrecen, 2021 . február 10.
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KUTATÁSI JELENTÉS 

 

a Debreceni Búvárklub 2020. évben  

a Lyukasgerinci zsombolyban 

végzett kutatási tevékenységéről  
 

 

A 2020. évi, és jelenleg is zajló világjárvány, sajnos nagymértékben bekorlátozta a csoportos bar-

langi tevékenységeket, ennek ellenére a nyár folyamán a részünkre feltáró kutatásra engedélyezett 

barlangok bejárására, állapotuk felmérésére, állagmegóvásra és járatbiztosításra – ha kisebb lét-

számmal is –, de sor kerülhetett. 

A Lyukasgerinci zsombolynál (kataszteri szám: 5331-13, Miskolc) végzett felszíni bejárás során a 

meggyengült kerítést megerősítettük, 

valamint felmértük a kerülőjáratból 

eltávolítandó kitöltés megfelelő – 

felszíni – helyének kialakításához 

szükséges eszköz- és létszámigényt, 

szem előtt tartva a 2019. december 

23-i engedélyező határozatban sze-

replő előírást, mely szerint a meglévő 

depónia alapterülete nem növelhető. 

 

 

Debrecen, 2021. február 10. 

    

   

  Üdvözlettel:  

     

        Horn István 

        kutatásvezető  
 

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com
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KUTATÁSI JELENTÉS 
 

a Debreceni Búvárklub 2020. évben  
az Ördögűző barlangban  

végzett kutatási tevékenységéről  
 

A 2020. évi, és jelenleg is zajló világjárvány, sajnos nagymértékben bekorlátozta a csoportos bar-

langi tevékenységeket, ennek ellenére a nyár folyamán a részünkre feltáró kutatásra engedélyezett 

barlangok bejárására, állapotuk felmérésére, állagmegóvásra és járatbiztosításra – ha kisebb lét-

számmal is –, de sor kerülhetett.  

Az Ördögűző barlangban történt (kataszteri szám: 5331-30, Miskolc) – kislétszámú – bejárásunk 

során a régebben átdeponált törmeléket tartó ácsolaton a halaszthatatlan javításokat elvégeztük, va-

lamint az egyik korábbi bejárásunk alkalmával felmerült új járat lehetőségét is tovább tanulmányoz-

tuk.  

A barlangban található törmelék jövőbeni hatékonyabb kezelésére, a 

rossz állapotú ideiglenes biztosítás teljes felújítása helyett, a felszín-

re történő deponálás nyújthat hosszú távú megoldást, melyre a 

2019. december 23-i engedélyező 

határozatunk szigorú iránymutatást 

ad. A törmeléket a bejárat körül 

maximum 5 m távolságban kell elhelyezni megakadályozva azt, 

hogy az a barlangba visszakerüljön. Ennek megfelelő helyének ki-

alakításához szükséges eszköz- és létszámigényt szintén felmértük. 

Terveink között szerepel a Csipkés Kúti Víznyelőben kiépített szállítópálya működése során szer-

zett elegendő tapasztalat megszerzése után, egy technikailag hasonló, de a felszíni- és barlangi vi-

szonyokhoz alkalmazkodó szerkezet beépítése is.  

 

Debrecen, 2021. február 10. 

 Üdvözlettel:  

     

        Horn István 

        kutatásvezető  

mailto:debrecenibuvarklub@gmail.com

