
készítette:

KtJtatási jelentés
a DIAB ÁZ-Uarlang 5331-9

2a21 évi kutatás aről

DEBRECENI nÚvÁnrrug
403l Debrecen, Bartók Béla űt 60la
Mobil: 30-9676-080
E-mail: debrecenibuyarklub@gmail. com)
Gulyás Gabor
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Oxxzefoglalás

Barlang a€ve: D'iahráz*bar|ang
Katasáeri száryna: 533 l -9
A kutatrissal érintett barlangszakasz(ok): Diáráe-barlang
A vag;ronke zelői hozzájárulrás jogosultja: D§BR§C§NI BÚVÁRKLUB
Yagyonkezelőihozeájt{rulás kibocsátoja: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, száma:
221í3/282l
Vagyonkezelői hozaíjárulás lejarata; 2a73. december 3 1.

Vagronkez elői hor,zájárulás módo s ításán ak száma (ha van) : -

Jelentés időszaka: 2CI21. rniárcius 1. - december 31,
Kutatásvezetö: Hom Istvrín 095
Kutatiásvezeto-helyettes: Czakó Llíszló CI88, Gulylás Gíbor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentósi időszakra
vonatkoáatva): l 000m, l6lm
A kutatas scrán talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedese: 0m
A bar}a*g hcssza és vertikális kiterjedése a kutatasi jelentési időszak végén: }000m, l61m
A jelentés lezarásínakidőpontja: 2a22. februar 10.
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



A ZazL. évben, és jelenleg is zajLő
korlátozások miatt sajnos beszűkültek a
lehetöségeink. Ez a szomorú helyzet
nagymértékben bekorláto zta a tervezett
csoportos barlangi tevékenységeket.
Ennek ellenére a nyár folyamán a
részünkre feltáró kutatásra
engedélyezett barlangok bejfuásélra,
állapotuk felmérésé re, állagmegőv ásélra
és jar aftirto s ításra sor kerülhetett.

A barlangba esetenként a felszíni
vízfolyás ,,szűretlenül" juttatja be a
hordalékot a barlangba.
A bekerült állatokat több alkalommal
gyűjtöttük, illetve a szerves hulladék
eltávolítása is folyamatos volt.

Az évek során több alkalommal
tapasúaltuk, hogy a Bükk hegységre rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű

csapadék miatt a bejárati rész eldugul,
a nyelőszáj környékén kisebb ,,tő"
alakul ki, amit a lefolyó tisztitásával
rendszeresen megszűntettünk.
Később ugyanitt egy törmelékfogó
mélyedést atrakítottunk ki, melyet
rendszeresen tisáítunk.

A 20 I 4-ben kialakított megemelt
bejárat mögött avíz természetes utat
taláIt magának. A törmelék fogó gáíat
úgy alakítottuk át,hogy azűj
természetes elfolyót működésében ne
akadályozzuk, így a barlangba normál
viszonyok között csak természetesen
szűrt csapadék jut.

Az időszakosan előforduló leáduló
csapadék miatt a barlangon belül a víz
nagy mennyiségű hordalékot rak Ie, az

omladékos zónákból törmeléket mos ki, ezért a víz útja több helyen
rendszeresen megváltozik. A biztonságos barlangi közlekedés megőrzése



érd§f;{€ben a t§nnelék rflfdeponáíásáva§ rsrrd§u§re§sn visszaterelj§k a viret e És

A hajóköteles- és az omladékos falyosó áttel hat*fült smk*szon a viz utja
isrnételten többsz§r is rnegváltazat| ami az omladékos zrlnából t§rmeléket
mgsott ki. ltt a f,elgyül*mlett t§nn*íék rátdepo*álasrával terel§ik vissza a viret a
biztonságos mederbe.

A cr{paszijban a patakban tévö cseppkö tefatyrás omladékos alapjrit a víz
megbantotta, majd annyira alámosta, hory a képződmény elvesáette az
egyensúlyát és leborult. Megvizsgáltuk a patak elterelésének lehetöségét, de
sajnos nem lehet megoldani.

A bar}angban beépített létrak közül a második ,,harapós" használata megfelelő
körültekintést, óvatosságot igényel, a körte-kürtö létra fokai hiányosak, a többi
létra biztonságosan használható.

Debrecen, 2022. február 1 2.
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Kutatási jelentés
a Bánkuti 1. sz. víznyelőbarlang 5332-16

2a21 évi kutatásaről

Készítette: DEBRECENI BÚvÁnrrug
4031Debrecen, Bartók Béla ít 60la
Mobil: 30-9676-080
E-mail : deb*recenibuvarklub@ gmail. com)
Gulyás Gábor
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Osszefoglalás

Barlang neve: Bánkúti l. sz. víznyelőbarlang
Katasáeri száma: 5332-16
A kutatással érintett barlangszakasz(ok): Bánkúti 1. sz. víznyelőbarlang
A vagyonke zelőt hazzájtírulás jogosultja: DEBRECENI BÚVÁRKLUB
Vagy onkez e|ői hozzájárulás kibo csátój a : B ORS OD - AB AÚ J -ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL Misko lc i Járás i Hivatala, száma: Bo-0 8/KT l 1 09 5 3 - 6 l 20 I 9
Vagy onkez elői ltozzájárulás lej átr ata: 2022 . december 3 1 .

Vagy onkez elői ltozzájarulás módos ításán ak száma (ha van) : -
Jelentés időszaka: 202I.január 1. - december 31.
Kutatásvezető: Horn István 095
Kutatásvezető-helyettes: Czakó Lászlő 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra
vonatkoztatva):
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 0
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén:
A jelentés lezfuásának időpontja: 2a22. februrár 10.
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



A 2a2L évben, és jelenleg is zajló korlátozások miatt sajnos besníkültek a
lehetőségeink. Ez a szomorú helyzet nagymértékben bekorlátozta a tervezetí
csoportos barlangi tevékenységeket. Ennek ellenére a nyár folyamán a részünkre
feltaró kutatásra engedélyezett barlangok bejánására, állapotuk felmérésére,
állagme góvására és jár atbiúos ításra sor kerülhetett.

A Bánkuti L sz. víznyelőbarlangban történt bejárásunk során jelentős változást
nem tapasáaltunk.

Debrecen, 2022. februát L2.

Horn István
kutatásvezető

Kutatásvezető helyettes
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készítette:

Kutatási jelentés
a Csipkéskuti- vínty előbarlang 5 3 3 I -I2

2021 évi kutatásaúl

DEBRECENI BUVARKLUB
4a3l Debrecen, Bartók Béla út 60la
Mobil: 30-9676-080
E-mail : debrecenibuvarklub@ gmail.com)
Gulyás Gábor
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Osszefoglalás

Barlang neve : Csipkéskúti-víznyelőbarlang
Kataszteri szétma 5331-12
A kutatással érintett barlangszakasz(ok) : Csipkéskúti-víznyelőbarlang
A vagyonk ezelői ho zzájátrulás j ogo su ltj a : DEBREC ENI BÚVÁRKLUB
Vagy onkez elői hozzájáru lás kib oc sátój a : B oRS oD - AB AÚ I -ZEMPLEN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL Miskolci Járáii Hivatala, száma: B o-08/KT/ l 09 5 5 - 5 l 20 I 9
Vagyonkezelőí hozzájárulás lejátrata: 2022. docember 3 l .

Vagy onkez elői hozzájáru lás mó do s ítrisán ak száma (ha van) : -
Jelentés időszaka: 202l.január 1. - december 3l.
Kutatásvezető: Horn István 095
Kutatásvezető-helyettes: Czakó Lászlő 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra
vonatkoztatv a) : 3 4m, 24m
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 1m, lm
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 35m, 25m
A jelentés lezárásánakidőpontja: 20,22. február 10,
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



A 202I. évben, és jelenleg is zajlő
korlátozások miatt sajnos beszűkültek a
lehetőségeink. Ez a szomorú helyzet
nagymértékben bekorláto zta a tew ezett
csoportos barlangi tevékenységeket.
Ennek ellenére a nyéLr folyamán a
részünkre feltárő kutatásra
engedélyezett barlangok bejárásétra,
állapotuk felmérésére, állagm egőv ására
és .iár atbino s ításra s or kerülhetett.

Ebben az évben is, immáron 20 éve, az
időnk, és energiánk legnagyobb részét a
Csipkéskúti-víznyelőbarlang feltáró
kutatására fordítottuk. 202L augusztus
második felében 10 napot, október
végén szintén 10 napot tudtunk
munkával tölteni.

A munkát a befolyó víz tltjába, a
víznyelő elé kialakított hordalék, törmelékfogó helyreáIlításával kezdtük meg.

Parhuzamosan a technikai háttér,
kitermeléshez szükséges eszközök
telepítése is megkezdődött. A
száIlítőpálya ellenőrzésekor észrevettük,
hogy a barlangban a fiiggöleges szakasz
elején a páIya'és a járat oldala közé
beékelődött egy nagy kó, ami így nem
tette lehetővé a sínen közlekedő kiskocsi
mozgását Kötéltechnika alkalmazásával
megközelítettük a felakadt követ. A
megoldandó feladat nem volt egyszerű,
ha kifordítjuk a pálya mögűl a követ,
akkor az leeshet, kárt tehet a
szállítósínben, a létrákban. A megoldás,
a kiszabadított követ kb. fél méterrel fel
kellett emelhi, és nagy erőfeszítések árán
a páIya mögött elhelyezkedő keskeny
jaratrészbe beékeltük. Az ellenőrzést
folytatva, a páIya alsó részén a sínpálya

oldal irányú rögzítései nagyon
maradtak rögzítés nélkül. Az
szükséges helyeken pótoltuk a

távol voltak egymástóI, íw hosszú szakaszok
ideiglenesen beszerelt kötelek segítségével a
Wiányző oldal irányú rögzítéseket. A legiobb



pozíciőban rőgzíte§ kötelet beszerelve hagytuk, ami biztosítási lehetőséget ad,
nincs útban a munkálatok során.

A "Kancsó-lika"-ban
lóvő harmadik létra
szakasz mar oiyan
nagyon mélyre került a
végpont bontása miatt,
hogy a felső végénél a
be-, és kiszállás nem
volt biztonságos. Úgy
döntöttünk, hogy a
húzóköté1 vezetéséhez
beépített létrát, ami a
harmadik létraszakasz
szabvány Iétrája,
kiszereljük, helyére más
megoldást alkalmazunk.
szakaszhoz.

A kutatási engedélyben foglaltaknak megfelelően minden rőgzítés, a páIya és a
létrák esetében ideiglenes,
semmilyen barlangkárosítással nem
jár.

Az évek során több alkalommal
tapasztaltuk, hogy a végponton a
bontás megkezdése előtt a víz
akadálytalanul tűnik eI a száIkő fal
tövében, A munka megkezdése után
nem sokkal a víz már nem tud
elfolyni, a lefolyó eldugul, és a
végponton kisebb ,,tó" alakul ki.
Yízszintje az idő múlásával
emelkedik, nagyon megnehezítve
ezze\ a hatékony munkát a mélyben
és a felszínen is. Ebben az évben a
kevés csapadék miatt, teljesen
szitraz végpontot találtunk a munka
megkezdésekor, ami később is
kezelhető, még jól kitermelhető
áIlagű kitO lté s sé nedve sedett.

ire
§i:-;.\,

Az így felszabadult létrát hozzá toldottuk az alső létra



A szállításra hasznáIt
vödrök állapotának
ellenőrzése a vödrök
karbantartása, tisztán
tartása nagyon fontos a
gyors és könnni ürítés
miatt. A faleveles
módszer vált be a
legiobban, mert a
képlékeny állagú kitöltés
nagyon nehezen jön ki a
vödörből. A tiszta üres
vödrök aljába egy kis
szátraz falevelet teszünk
(ez nem a mi
ta|áImányunk). A száIlítőpálya kialakítása maximális körültekintés mellett is
nagyon igénybe veszi a vödröket. Az eltorzult vödröket egy kidőlt fa vastag
ágara helyezve kalapáljuk újra vödör formára. Evi 10-15 darab vödröt kell
pótolni.

Az kutatás során az évek aIatt a bontási végponton art figyeltük ffi€g, hogy az
eleinte iszapos, sáros, agyagos kitöltés először nagyon apró szemű homokos,
majd apró kavicsossá vált, majd ezek réteges ismétlődését tapasáaltuk. Jelenleg
egyre több nagyméretű mészkövet is tartalmaz a kitöltés.

202l-ben a sok járulékqs probléma megoldása mellett is 1 métert haladtunk a
végponton fiiggőleges irányban lefelé. A kitermelt anyagot a víznyelő elé
kialakított hordalék, törmelékfogó mellé deponáltuk rakott kőfallal biztosítva a
visszamosódás ellen.

;l

A bejárati rész
jelenleg biztosan
álló ferde törmelék
oldalának, a
barlang fő
al<nájanak
omladékos felső
szakaszának a
biáosítási
munkálatait 2a22-
ben kezdjük el.t,§



§ajnos a kutatótársak nem várt megbetegedése , az ezzel kapcsolatos szabályok
betartása miatt az év végére tervezett térképezési munkákat el kellet ha\asrtani.
A 2022-es évben pótoljuk.

Debrecen, 2022. február 1 2.

ft,tá nuui-z Gulyás Gábor
Kutatásvezető helyettes
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Kutatási jelentés
a Lyukas-gerinci-zsomboly 533 1- 1 3

2021 évi kutatás aről

Készítette: DEBRECENI gÚvÁRKLug
4031Debrecen, Bartók Béla :tlt 6ah
Mobil: 30-9676-080
E -mail : debrecenibuvarklub@ gmail. com)
Gulyás Gábor
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Osszefoglalás

Barlang neve : Lyukas-gerinci-zsomboly
Katasáeri száma; 533 1 -1 3

A kuta|ással érintett barlangszakasz(ok): Lyukas-gerinci-zsomboly
A vagyonk ezelőí hozzá$érulás j o go sultj a : DEB RECENI BÚVÁRKLUB
Vagy onkez elői hozzájrárulás kiboc s átój a : B ORS OD - AB AŰ I -ZEMPLEN ME GYEI
KORMANYHIVATAL Miskolci Járási Hivatala, száma: B0_08/KT/ 109 5 4-5 l20I9
Vagyonkezelői hozzájárulás lejárata: 2022. december 3 1 .

Va§ronkez elői hozzájárulás módosításán ak száma (ha van) : -

Jelentés időszaka: zlzljanuár 1, - december 3l.
Kutatásvezető: Hom István 095
Kutatásvezető-helyettes: Czakó László 088, Gulyás Gábor 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési időszakra
vonatkoztatva): 70m, 34m
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 0m
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 70m,34m
A jelentós lezátrásénak időpontja: 2022. februar 10.
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



A 202l. évben, és jelenleg is zajló korlátozások miatt sajnos besníkültek a
lehetőségeink. Ez a szomorú helyzet nagymértékben bekorlátozta a tervezett
csoportos barlangi tevékenységeket. Ennek ellenére a nyár folyamán a részünkre
feltáró kutatásra engedélyezett barlangok bejáráséra, állapotuk felmérésére,
állagme góvására és jár atbinos ításra sor kerülhetett.

A felszíni bejárás alkalmával a megrongálódott kerítést helyreállítottuk,
megerősítettük.

A Lyukas-gerinci-zsombolyba történt bejárásunk során jelentős változást nem
tapasztaltunk.

Debrecen, 2a22.. február 1 2.
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Horn István
I(utatásvezetó
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Kutatásvezető helyettes
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készítette:

Kutatási jelentés
a Ördö gűző-barlang 5331-30

2021 évi kutatásáről

DEBRECENI BUVARKLUB
403l Debrecen, Bartók Béla űt 60la
Mobil: 30-9676-080
E-mail : debrecenibuvarklub@ gmail.com)
Gulyás Gábor
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Osszefoglalas

Barlang neire: Ördögltzö-barlang
Kataszteri szárna; 533 l -3*
A kutaással érintett barlang,s-aka§z(ok): Órdögűzö-barlang
A vagyonke zelői hozzájárulás jogosultj a: DEBRECEM SÚVÁRKLUB
Vagyonkez előí hozzájárulás kibocsátója: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL Miskolci Járási Hivatala száma: BO-08/KT/ 10956-5 í2Ot9
Vagyonkez e|ői hozzáiLírulá§ lej arata: 2a2? " december 3 1 .

Vary onkez elői hozzájtárulás módo s íüísán ak száma (ha van) : -
Jelentés időszaka: 2021.január 1 . - december 31.
Kutatásvezető: Horn István 095
Kutaásvezető-helyettes: Czakó Lrászló 088, Gulyás Gábcr 208
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatás megkezdésekor (a jelentési idöszakra
vonatkoztatva): 30m, 19m
A kutatás során talált új barlangszakaszok hossza, vertikális kiterjedése: 0m
A barlang hossza és vertikális kiterjedése a kutatási jelentési időszak végén: 30m, 19m
A jelentés lezárasínakidőpontja: 2a22. február 10.
A jelentést összeállította: Gulyás Gábor



A 2021. évben, és jelenleg is zajló korlátozások miatt sajnos beszűkültek a
lehetőségeink. Ez a szomorú he|yzet nagymértékben bekorlátozta a tewezeff.
csoportos barlangi tevékenységeket. Ennek ellenére anyétr folyamán a részünkre
feltáró kutatásra engedélyezett barlangok bejárására, állapotuk felmérésére,
á1 1 agm e g őv ásár a é s j át atbizto s ításra s or kerülhetett.

Az Ördögűző barlangban történt bejárásunk során az átdeponált törmeléket tartő
ácsolaton a szükséges, megerősítő javításokat elvégeztük.

A barlangban taláIhatő törmelék felszínre történő deponálásához szükséges
alkatr észek, eszközök beszer zése, ö s szeépíté se megkezdődött.

Debrecen, 2a22. február í2.
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Horn István
kutatásvezető
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Gulyás Gábor

Kutatásvezető helyettes
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