Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Korbély Barnabás
Barlangtani, és geológiai felügyelő úr részére

Tárgy: kutatási jelentés

Csodabogyós-barlang
2005
Januártól folytattuk, májusra pedig befejeztük a barlang szerződés szerinti újratérképezését,
poligonozását. A munka fővállalkozója a szerződés aláírója az A.G. KFT volt. Felmérésünk
eredményeként a Csodabogyós-barlang méretei a következő képpen alakultak:
•

hossza: 5200 m

•

mélysége: 122 m

A térképezési munkálatok végzése közben nemcsak a barlang pontos térbeli elhelyezkedését
sikerült felmérni, hanem újra memorizálhattuk a régi felfedezéseket, emlékeket, s vethettük
össze a frissen látottakkal. Így több bontási pontot is kijelöltünk, de továbbjutást csak a
következő helyeken értünk el:

M7 rendszer: Felüljáró:
Az omladék tömbök közt, az M47.9 térképezési pontnál tovább lehetett látni. Néhány kő
eltávolítása, és a szűkület vésése után szabaddá vált az út az ismeretlenbe. A nem túl tágas
kúszójárat leküzdésével kisszoba méretű termecskébe értünk. A termecske K-i oldalát alkotó
omladéktömb két oldala mentén (É-ra, és K-re) még további néhány m hosszú kúszójárat
vezet tovább.
•

Felfedezés neve: Kisszoba

•

Feltárt járatok hossza: 15 m

•

Első bejárók: Boros Regina, John Szilárd, Németh Sándor, Péntek Ákos

•

További feltárása: érdemes néhány próbát tenni. Ezt Indokolja a Széllik közelsége is.

Bál-terem térsége:
A Ba,19,3 térképezési pontnál egy „kellemesen tág” szálkőhasadék szűkületénél tovább
lehetett látni. Az eredményes bővítés, és bejutás után sajnos kiderült, hogy a továbbjutás csak
átmeneti volt, mert az itt található szűkületeket már nem tudjuk átbővíteni.
•

Feltárt járatok hossza: 10 m

•

Első bejáró: John Szilárd (segítői: Mészáros István, Szilaj Rezső)

•

További feltárása: Ezen a ponton szinte lehetetlen

A Ba,19,6 térképezési pontnál sikerült felfedeznünk a barlang egyik leglehangolóbb
termecskéjét. Főtéje, és oldalai leginkább egy robbantás utáni bányavágatra hasonlítanak. A
bontást követő belyukadás első döbbent pillanatát – hova is jutottunk- tettek követték. Meg
kellett győződni a főte állékonyságáról. Lekopogózás! „messziről” kellett dobálni ökölnyi
kövekkel a termecske főtéjéből lógó bizonytalan állékonyságú köveket, tömböket. Mikor már
több nem esett le, akkor mehettünk csak tovább. A termecskét ezután az eset után még több
alkalommal bontottuk.
•

Felfedezés neve: Bátor barlangászok lehangoló termecskéje

•

Feltárt járatok hossza: 5 m

•

Első bejáró: Bán Balázs, Bujtás Gábor (.John Szilárd, Mészáros István, Szilaj Rezső)

•

További feltárása: nem lehetetlen, jó a huzat, de az omladék stabilitása, és nagysága
lehet, hogy határt szab a lehetőségeknek

Próbabontások:
A Ba14.11 térképező pontnál lévő próbabontásunk talán eredménnyel kecsegtet, mert jó a
huzat, és továbblátni már az omladékban.
A Ba.16. térképező pontnál lévő próbabontásunk jelentősége, hogy a főleg tektonikus úton
keletkezett Csodabogyós-barlang legszebb oldott termében továbbjutást tudjunk elérni.
A Ba14-Ba15 pontoktól K-re eddig még soha nem kutatott oldott kürtők indulnak a terem
főtéjében. Átvizsgálásukat megkezdtük. Eredmények már most is vannak, de a kiértékelés
még nem teljes. További kutatásuk eredménnyel kecsegtet!

Tisztelettel:
John Szilárd
elnök
Kelt: Balatonederics, 2006. január 30.

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Korbély Barnabás
Barlangtani, és geológiai felügyelő úr részére

Tárgy: kutatási jelentés

Döme-barlang
2005
A kutatások fő helyszíne ebben az évben is a Bazilika volt. Több alkalommal végeztünk
munkát ( húsvét, pünkösd, nyári tábor). A munkát akadályozó tényezők közt továbbra is a
CO2 , és a víz szerepelt.
A 2004. évihez hasonló elöntéssel ugyan nem találkoztunk, de a víz nem tűnt el nyomtalanul.
A kúszójárat bontásakor gyakran dolgoztunk szivárgó vízben. Nyári tábor végére az
„eredményes”

munka végeztével alig haladtunk túl a 2003-as bontási végponton. A

végpontból a terem irányába a talpon mély csorgát ástunk, elősegítve a szivárgó vizek
mielőbbi távozását.
A fokozottan védett Döme-barlang bejáratát csak kevesen ismerik (és jól el is van dugva).
Lezárását eddig még nem rongálták meg, és ez remélhetőleg így is marad!

Tisztelettel:
John Szilárd
elnök
Kelt: Balatonederics, 2006. január 30.

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Korbély Barnabás
Barlangtani, és geológiai felügyelő úr részére

Tárgy: kutatási jelentés

Jakucs László-barlang
2005
A 2004-es bontási eredményeket, és lehetőségeket értékelve új bontási pontokat jelöltünk ki.

• Kereszthasadék: (18 – 19 t. pontnál) az erősen elszűkülő, időszakosan huzatoló
hasadék felső részének bontását célszerűnek tartottuk. A szűkület bővítése közben
azonban már látszott, hogy a remélt eredményt nem itt fogjuk elérni. Bővítés közben
néha hosszan guruló kövek hangjára lettünk figyelmesek. Ez azért volt érdekes, mert
a kövek kifele nem jöttek, a szűkület mögött, és alatt pedig az audionális élményeket
a vizuális észlelések nem támasztották alá. Ezért jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy
vajon hol esik le a kő? További bontást tervezünk a hasadék alsó részén is.

• Baloldali oldott fülke: (a 15 t. pontnál) a talpat alkotó laza, homokos öszletben a

bontás elég könnyen, és gyorsan haladt. Kb. 2m3 anyag kitermelése után a depózás
gondot kezdett jelenteni. A továbbjutáshoz itt egyelőre nem kerültünk közelebb.

• Lejtakna alatti függőakna: (a 3 – 6. t. pontnál) hosszas megfontolás után a
nyári táborunkban kezdtük el a függőakna bontását oldalirányban szálkőig, lefelé
pedig 4 — 5 m mélységig az akna beszállásától. Számításaink szerint itt várható a
szálkőnek (a terem főtéjének) aláhajlása. A térképre ránézve is látszik, hogy a Nagyteremnek csak kb. a fele van meg. Reális esélyként könyvelhetjük el, hogyha az akna
talp mélyítésével elérjük a további aláhajló falakat, akkor újabb levegős üregekre
számíthatunk.
Munkánkat terveinknek megfelelően végeztük. Már a nyári tábor végére a szálkőfal
elkezdett aláhajlani, s az omladékban kisebb üregekre is bukkantunk. A hely további
feltáró kutatása eredményekkel kecsegtethet.

Tisztelettel:
John Szilárd
elnök
Kelt: Balatonederics, 2006. január 30.

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Korbély Barnabás
Barlangtani, és geológiai felügyelő úr részére

Tárgy: kutatási jelentés

Széllik-barlang
2005
A tavaszi táborunkban folytattuk, majd a nyári kutatótáborunkban sikerült befejezni az Óriásterem talpán induló akna szelvénybővítését. Így már viszonylag „kényelmesen”
megközelíthető a barlang legmélyebb pontja, és az onnan induló oldaljárat. Szeptemberben az
oldaljárat végpontját bontottuk. Szűkület állta utunkat, de a főte közelében tovább lehetett
látni. Néhány kő félrerakása után sikerült pár métert bekúszni az ismeretlenbe.
•

Felfedezés neve: Cseppkő kert

•

Feltárt járathossz: 3m

•

Első bejárók: Boros Regina, John Szilárd, Németh Sándor,

•

További feltárása: feltétlenül érdemes, mert továbblátni, szép cseppköves helyen van,
s mert iránya jelenleg ismeretlen helyek felé tart.

Tisztelettel:
John Szilárd
elnök
Kelt: Balatonederics, 2006. január 30.

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Korbély Barnabás
Barlangtani, és geológiai felügyelő úr részére

Tárgy: kutatási jelentés

Ülőbéka-barlangja
2005
A barlangban feltáró kutatást ebben az évben nem tudtunk folytatni, mert a rendkívül sok
csapadék nem csak a Balaton medrét töltötte meg vízzel, hanem a barlang bejárati függő
aknájából vízzel telt kutat csinált. A víz az aknában egész évben megmaradt, csak nagyon
lassú elszivárgás volt tapasztalható. Folyamatos csapadék utánpótlás hatására visszapótlódott.
2006-ra még érvényes kutatási engedéllyel rendelkezünk a barlangra. Megpróbáljuk a
lehetetlent, újra átvizsgáljuk a barlang szálkőnek látszó falait, hátha valahol mégis tovább
lehet jutni.

Tisztelettel:
John Szilárd
elnök
Kelt: Balatonederics, 2006. január 30.

