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Új barlangszakasz bejelentése

BEJELENTÉS:
A Pécs-Baranyai OrigóHáz Egyesület Mecseki Karsztkutató Csoportja
(székhelye: Pécs, Komlói út 94-98.)
az érvényes jogszabályoknak megfelelően, valamint a Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1747-7/2009. számú barlangkutatási
engedélye határozatának 13. pontjában előírt kötelezettség alapján
új barlangszakasz felfedezése tárgyában bejelentést tesz.
A bejelentés tárgya a Spirál-víznyelőbarlang újonnan feltárt szakasza.
A szakaszra vonatkozó adatok:
A 2008-ban felfedezett Ingókő-terme felett kiterjedt hasadékrendszerre bukkantunk.
Még abban az évben egy igen szűk hasadék-labirintuson keresztül bejutottunk az
apró Teknősbéka-terembe.Néhány hónappal ezelőtt a térképezés során, ebbe a
terembe bevezető járat előtt a magasban, az omladék lyukain keresztül üreget
véltünk felfedezni, ahonnan huzat áramlott.
A 3 m magasban lévő omladékot sikeresen átbontottuk. A felette lévő kb. 3 x 6 m-s
alapterületű üreg egy kürtő alja, melyet Szürke-kürtőnek neveztünk el. Az
elnevezés a befogadó kőzet színére utal. Ugyanis az Ingókő-terme és a felette lévő
hasadékrendszer kőzete sárga színű, melytől élesen elüt a most megtalált kürtő
befogadó kőzetének, a szürke mészkőnek a színe. A kürtő 15 m magasságig
szabadon járható, 3 x 1,5 m szelvényű, melyből két oldalirányú fülke nyílik. A fülkék
2 x 4 m alapterületűek, aljzatuk kőomladék melyben járatok haladnak. A kürtőben
15 m magasságban újabb omladékdugó alakult ki, melyet sikerült átbontani. Felette
a járat jelentősen kitágul, valamint két irányban is hasadék-járat indul. Az egyik 10
m után elszűkül, a másik omladékban halad tovább. Az oldalhasadékok
cseppkövekkel gazdagon díszítettek. A falakon többméteres cseppkőfolyások
láthatóak, valamint 20 cm-s szalmacseppkövek függnek a mennyezeten. A Szürkekürtő 20 m magasságban egy hatalmas tektonikus hasadékba csatlakozik. A
hasadék 2,5 m szélességű bejárt hossza 15 m, magassága eléri a 15 m-t. A
hasadék kiöblösödő részén a Szürke-kürtő igen nagy szelvényben folytatódik
felfelé. Itt elsőként egy 3-4 m-s függőleges letörés található, mely felett 45 fokos
dőlésszögben folytatódik a járat felfelé egészen 15 m magasságig, ahol szemmel
láthatóan vízszintes járatban folytatódik.
A hasadék túlsó vége omladékzónába torkollik. Azonban szemben a túlsó felével,
itt
a falakat csodálatos cseppkőképződmények díszítik. Ilyen a 6 m magasságból
alászálló 30–40cm átmérőjű cseppkőfolyás-cseppkőborda. Az egyik oldalfalon
többemeletes cseppkőorgona található, melynek „sípjai” 70 cm hosszúak és 10 cm

vastagok! Ez az orgonafal 3 m széles és 4 m magas! Egy becseppkövesedett
hasadékon átpréselődve egy apró, de annál szebb cseppkőfülkébe jutottunk.
Ennek méretei: 3 m hosszú, 1,5 m széles és 2,5 m magas. A fülke mennyezetéről
szalmacseppkövek lógnak, oldalfalait cseppkőzászlók díszítik és az aljzata is
cseppkőkéreg. Továbbvezető járat innen nincsen, illetve becseppkövesedett.
Ellenben a hasadék főtéjében ezen a részen több járható méretű üreg-járat látható,
melyek 5-8 m magasságban szintén vízszintes járatokban folytatódnak.
Összegzés:
Az új felfedezés bejárt hossza elérheti a 100 métert, a már látható, de a be nem
járt részekkel jelentősen meghaladja azt.
képződményekben igen gazdag, melyek mérete a Mecsekben igen jelentős.
A kutatás vezetője:
Glöckler Gábor - kutatásvezető,
7632 Pécs, Enyezd u. 19. Kutatásvezetői igazolvány sz.: 206
A barlangszakasz feltárásában a Mecseki Karsztkutató Csoport tagjai vettek
részt:
Glöckler Gábor,
Illés Tamás,
Mihovics Gabriella,
Gál György
A feltárt szakasz térkép és fotódokumentációjának elkészítését megkezdtük.
Jelen bejelentéssel együtt az új szakasz vázlatrajzát felszín alatti szint jelöléssel
megküldjük.
A barlangi szakaszról a fotódokumentációt az éves kutatási jelentésben adjuk meg.
A Spirál-víznyelő barlang további kutatását az engedélynek megfelelően folytatjuk.
További jelentős barlangszakasz feltárása esetén, az előírásoknak megfelelően
ismételten eleget teszünk bejelentési kötelezettségünknek.
Jelen bejelentéssel együtt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága felé is
megtesszük azonos tartalmú bejelentésünket.
Pécs, 2010.március 2 . Glöckler Gábor Csoportvezető, kutatásvezető
Gál György

Csoportvezető helyettes

