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Tisztelt Igazgatóság! 

 

Örömmel értesítem Önöket, hogy csoportunk, a Plecotus Barlangkutató Csoport április 5-6-án 

újabb jelentős feltárási eredményt ért el a tapolcai Berger Károly-barlangban. 

A barlang bejárati termének, a Horváth Tibor –teremnek keleti végén még március első 

felében tártunk fel két kuszodát.  Ezek közül az alsóbb szinten nyíló, É-ÉK-i irányú járat 

végén egy erősen huzatoló hasadék (Sárkányfej-akna) látszott lefelé. Ezen két műszaknyi 

véséssel sikerült lejutni kb. 5 m mélységbe, ahol  homokkal erősen feltöltött, elszűkülő 

kuszodát találtunk. Ennek talpától kétméternyire, egy vízszintes repedésen keresztül sikerült 

bejutni egy az előzővel párhuzamos hasadékba. Ennek alján egy eltömődött járat látszik, déli 

végének tetejénél egy aknába lehetett átlátni. A vízszintes repedés tovább is folytatódik, de 

bontás nélkül nem járható. Benne egy harmadik hasadék bejárata is megfigyelhető. 

Ápr. 5-én az említett második hasadék végén látható akna bejáratát Horváth Sándornak és 

Szilaj Rezsőnek sikerült annyira kitágítania, hogy lejutottak az alsó szintre. Itt északra és délre 

egyaránt elszűkülő, eltömődött járat vezetett. Dél felé sikerült átbontanunk a szűkületeket és 

egy jelentős méretű termet találtunk, pontosabban egy hatalmas terem beomlott, de így is 

látványos maradványát, amely félkörben veszi körül a központi omladékhegyet. A terem 

hossza becslésünk szerint eléri a húsz métert, a megmaradt járatszélesség 4-5 méter. A félkör 

belső oldalát hatalmas réteglapdarabok alkotják, a fal melletti íven kristályokkal borított 

agyagos aljzat húzódik. A barlang délnyugati sarkához egy néhány méteres folyosó 

csatlakozik, melynek alját szegfűkalcitokkal bélelt tó tölti ki. A terem a megtalálás napjáról a 

Húsvét-terem nevet kapta. 

Ápr. 5-én az előző napi csapat Mészáros Istvánnal kiegészülve tért vissza a terembe. A 

bejárati kuszodától a legközelebbi kőtömbökig egy ösvényt jelöltünk ki, a képződmények 

védelme érdekében. Horváth Sándor elkezdte a fotódokumentálást, ketten pedig a 

továbbjutási lehetőségeket vizsgáltuk. Az omladék ÉNY-i végén még kb. 10 métert sikerült 

előrejutni, végül egy kőtömbnél elakadtunk. Ettől északra K-NY-i és erre merőleges 

kúszójáratokból álló rendszert találtunk, melynek déli végén egy kisebb, ugyancsak 

felszakadozott termecskét fedeztünk fel. Ezen rész összhossza 20-30 méter.  

A nagy omladékhegy tetején Horváth Sándor kb. 10 méternyi kúszójáratot talált, a déli 

oldalon pedig két fülkét tártunk fel az omladékban, illetve az omladék aljánál a boltozat 

kiszélesedése alatt. 

A feltárt részek többsége meglehetősen szűk, tektonikusan preformált (É-D-i hasadékjáratok). 

A Húsvét-teremben is kimutathatók a korábbi repedéshálózat nyomai. Az új szakasz a  

Berger-bg. többi részétől képződményeivel is elüt, ugyanis itt a szokásos ásványokon kívül 

látványos állóvízi kiválások is láthatóak. (szegfűkalcit, megvastagodott kalcitlemezek, 

karfiol). Lehet, hogy a tó alján egy karácsonyfa is található, de ez a víz alatt, kristályokkal 

fedve van és így biztosan nem ismerhető fel. 

A feltárt részek összhossza kb. 150 méter. 
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Csoportunk az elmúlt két hétben folytatta a szeptember közepén lejelentett új 

járatszakaszok feltárását. Ennek során további jelentős üregek váltak ismertté, legalább 400 

méter hosszúságban. Ezzel a szeptember során feltárt járathossz legkevesebb 700 méterre 

növekedett, a barlang összhossza pedig eléri az 1800 métert. Sajnos a labirintus jellegű 

járatrendszer pontos kiterjedését nehéz megbecsülni, a fenti adatok a minimumot jelent ik. 

Új feltárásaink közül az elsőt a Titkok tavának végén értük el. Itt egy szűkület 

átvésésével egy lapító jellegű terembe jutottunk, ahol két újabb tó várta a felfedezőket. Innen 

egy alacsony folyosón keresztül két, felső járatokkal is rendelkező kürtő és egy részben 

beomlott, de még így is jelentős méretű terem érhető el. Utóbbit az omlás két részre osztja. A 

barlangszakasz meghaladja a 100 métert. 

A Titkok tavához vezető folyosón Horváth Sándor egy szűk nyílást vett észre, mely 

mögött jól látszott a folytatás. Rövid bontás után mintegy 50 méternyi, nagyobb fülkékkel 

tagolt, képződményekben gazdag járat tárult fel. 

A Sárkányfej aknától északra vezető, korábban feltáratlanul hagyott 

barlangszakaszok felderítése is megtörtént a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége 

kutatóinak részvételével. Több kisebb kuszoda és fülke feltárása mellett a legjelentősebb itteni 

eredményeinket egy nagyobb, Gádoros Miklósról elnevezett terem feltárása, egy 

hasadéklabirintus és két, egymással oldott járattal összekötött, termeket is tartalmazó hasadék 

bejárása jelentette. Ezen részek hossza min. 250 méter, néhány kisebb járat továbbra is 

felfedezetlen maradt. 

Az új szakaszok jellege hasonló a korábbiakhoz, főleg hasadékok alkotják, melyek 

helyenként teremmé szélesednek, illetve olvadnak össze. Nagyon jelentősek a 

kristályképződmények is. A feltárásokat folytatjuk. 

Az eddigi kutatásban részt vett: Horváth Sándor, Kocsis Ákos, Mészáros István, 

Mészáros László, Mészárosné Hardi Ágnes, Romhányi Balázs, Romhányi Balázsné, Szilaj 

Rezső, Szittner Zsuzsanna, Tinn József. 

 

 

Tisztelettel: 
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Csoportunk, a Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport az elmúlt hétvégén, 2010. 

nov. 26-án és 28-án jelentős méretű és képződményekben gazdag járatszakaszokat tárt fel a 

tapolcai Berger Károly-barlangban (4450-3). (Engedély ügyszáma: 13688/2007, iktatószám: 

44914/2007). 

Az eddig ismeretlen járatok a barlang északkeleti részén helyezkednek el. Az 

elejét egy keskeny hasadék jelentette, melynek bejáratától korábban idő hiányában 

visszafordultunk. Nov. 26-án Horváth Sándor, Mészárosné Hardi Ágnes, Piri Attila és Szilaj 

Rezső térképezési munkát végzett a barlang környező részein, melynek végeztével folytatták 

a járat felderítését. A hasadék után szélesebb, több repedés összeolvadásával keletkezett 

járatba jutottak, mely végül egy tágas terembe torkollott. A terem aljának nagy részét 

tekintélyes méretű, a későbbi mérés szerint 23 m átmérőjű, több méter mély tó foglalja el. 

Túloldalán egy lapítóba lehet felmászni, ezen át pedig egy újabb, még az előzőnél is 

valamivel nagyobb (min. 25 méteres) tó aláhajló partjához juthatunk. A feltárt rész főágának 

hossza a nov. 28-i vázlatos mérés szerint kb. 150 m, a – részben még bejáratlan - 

mellékágakkal együtt 200 m. 

Nov. 28-án folytattuk a feltárást, bontásra most sem volt szükség. A két tó közötti 

lapítóban délies irányba haladva kisebb vízállásokhoz jutottunk, majd két egymáshoz 

szűkülettel kapcsolódó hasadékban kellet hol fel-, hol lemászni. Végül egy nagyjából 

párhuzamos járatokra bomló, labirintus jellegű szakasz következett, alján sok helyen vízzel. 

Ebből idő hiányában és a fáradtság miatt visszafordultunk. (Horváth Sándor, Piri Attila és 

Szilaj Rezső). A feltárt szakasz hosszát min.100 m-re becsüljük, így a hétvégén legalább 300 

méternyi új járatot találtunk összesen. 

A feltárt részeken talált két tó (Nagy-tavak) ismereteink szerint a legnagyobb 

átmérőjű a magyarországi barlangi tavak (nyílt vízfelületek) közül. Sajnos jelentősebb 

továbbvezető járatot nem láttunk a vízből, esetleg a tavak legalján lehet ilyen. 

A járatok alját, oldalát nagy felületeken borítják barlangi kiválások, így 

borsókövek, 20-30 cm-es cseppkövek és borsókőoszlopok, borsókő-helikiktitek fehér földes 

lerakódások (hidromagnezit, vagy huntit). Néhány finomabb szerkezetű borsókőoszlop 

(logomit) mindössze fél cm vastag, de 20 cm magas. Úgy tűnik, ezek is csepegéses eredetűek. 

Érdekes lelet a második tó partján talált csontváz-csoport, mely néhány arasznyi méretű 

kígyó(?) vázából áll. 

A feltárásokat a későbbiekben folytatjuk, az újabb jelentősebb eredményekről 

beszámolunk. 

 

 

 

Tapolca, 2010. november 30.  
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