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1992 és 2006 között a Tatabányai Barlangkutató Egyesület kutatásvezetőjeként több barlang
kutatásában is részt vettem. Információim szerint az Egyesület 2006.-os megszűnésekor több
kutatott területről, ill. objektumokról nem készült kutatási zárójelentés. Mivel a DINPI
1766/2/2004.sz.. kutatási engedélyen én szerepeltem kutatásvezetőként kérem, hogy
pótlólagosan e kutatásokkal kapcsolatban e jelentést fogadják el zárójelentésként.
DINPI 1766/2/2004
E kutatási engedély 2000.évben feltárás és dokumentálás tevékenységre lett kiadva. Az
engedély a Döbbenet-, Kullancsos- Paksi Mogyoró barlangokra, és az Öreg- Kovács hegyi 1.
sz. és 3. sz. víznyelőkre vonatkozott. E víznyelők és barlangok a Gerecse-hegység déli részén,
a 4630.-as kataszteri egységben helyezkednek el s az összes itteni üreget az Egyesület tagjai
tárták fel a 90.-es években. A felsorolt objektumok közül a Döbbenet- barlangban, a Paksi
mogyoró-barlangban, és az Öreg-Kovács-hegyi 3. sz. víznyelőben az engedélyes időszakban
nem történt munkavégzés, így a barlangokban állapot változás sem történt.
Az Öreg-Kovács-hegyi 1. sz. víznyelő megbontását 2004. évben az akkor még működő
egyesület tagjai elvégezték, és itt tárult fel a jelenleg kb. 10 m mély Vaddisznós-barlang. A
barlang kataszteri adatfelvétele, illetve bejáratának földrajzi koordinátáinak bemérése
megtörtént, így ismertetésétől itt eltekintek. Végpontjának kutatása továbbra is nyitott kérdés
maradt, mivel itt laza agyagos kitöltés mellett lehetne bontani.
A Kullancsos-barlang, mely egykori egyesületünk tradícionális kutatási helye volt, is friss
kataszteri adatfelvétellel rendelkezik, így eltekintek ismertetésétől. A barlangban 2005. és
2006. években még folyt feltáró munka, elsősorban a barlang mélypontján.
Itt a feltárás résztvevői (Mihalik Zoli, Szittner Cucu, Polacsek Zsolt) a 2002.-ben keletkezett
végponti omlás törmelékét az ún. Nagy-hasadék aljára deponálták, majd 6-7 m mély – részben
biztosított – aknát hajtottak a végpont alá. Ennek mélypontján továbbra is omladékos kitöltést
találtunk, melyből enyhe légmozgás érzékelhető. Munkánkat a fokozott omlásveszély
folyamatosan nehezítette, bár a viszonylag szűk keresztmetszet miatt a haladás már
viszonylag gyors.

A munkálatokat 2006. év második felében az egyesület megszűntetése miatt felfüggesztettük.
A barlang képződményeit a 2002.-es omláskor elpusztult néhány cseppkő kivételével
érintetlennek mondhatóak. A barlangban elhelyezett vaslétrák állapota kielégítő, a barlang
bejárati zárszerkezete jelenleg hibátlanul funkcionál.
A barlang további kutatása perspektívikus lehet, bár a befektetendő munka várhatóan jelentős.
Kérem Egyesületünk megszűnésére és az elvégzett munkálatok csekély mennyiségére való
tekintettel kutatási jelentésemet zárójelentésként elfogadni szíveskedjenek!
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