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BORSODI SZÉNBÁNYÁK KARSZTKUTATÓ SZAKCSOPORTJA 
Bold! Józsefné - Margóozi József

ABSTRACT:
Мгз. Bold!. J. - Margóozi. J.: Borsod Coal Mines Directorate Sport Club - Tourlat»a 
Group

la 1983 the group oarried on with the exoavations in the Lilia Cave /Lesser Plateau 
of the Bükk Mts./ and opened an access to the Nagymedve Cave /Great Bear Cave/ conta
ining probaly soratohings produced on the walls by fossile bears, and furtheron the 
Ördög-kerti chimney and a smaller rift was explored in the vicinity of the Kováoa-kói 
Cave.

Li11a-barlang
A Csont-terem utáni kuszodából egy 8 m-es kutató árkot ástunk, amely a barlangtól 

délre levő teber oldalában halad el. Az ásás közben 5-10 om-es légrés volt látható.
A Csont-teremben 10 m-es aknát ástunk, amely folyamán a patak mederágát elértük. A 
teljesen feltöltődött teremben továbbjutásra itt ninos remény. A barlang bejárati ré
szét leástuk, az oldalát 1,6 m magasan terméskővel kiraktuk. A barlang biztonsági le
zárását 0 20 mm-es betonvasra szerelt U mm-es acéllemezzel megoldottuk.

Nagyined ve-barlang
Elnevezését az általunk kibontott Járat falain látható medvekarmolás /?/ után kap

ta. A K-Ny-i irányú anizuszi mészkősávot átszelő Szinva völgyétől К-re a kőzothatárok 
közelében találjuk. Jelenleg egy Kuszoda T-szerü járat kibontása révén egy nagyobb 
terembe Jutottunk.

A teremből 2,5 га-es kutató akna ásása közben találtunk egy kis termet. A teremből 
való továbbjutást mésztufagátak akadályozzák, két eltufásodott részt átvéstünk.
Ördö^-kuti-kürtő

Egy friза beszakadás nyomán kezdtük ol a kürtő bontását* A munkálat folyamán ron- 
getog nagyobb követ és hordalékot vödröztünk felszínre. A kürtő 5 m után vízszintesbe 
megy át, itt osak behordott törmelék /kisebb kaviosok és agyag/ található. A meglevő 
nyitott barlangrószben meglepően meleg és páradús a levegő.
Kovács-kől-barlang mollett

A barlangtól északra 100 m-re egy szolelö kürtőt találtunk, teljesen szálsziklá— 
ban elhelyezkedő repedés.A repedést 3,7 m mélyen levósőztük, azonban a szelvény bővü
lése nagyon minimális.
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